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ÎN ANUL 2015, AGENȚIA DE STAT PENTRU PROPRIETA-
TEA INTELECTUALĂ A REPUBLICII MOLDOVA A REUȘIT 

SĂ APROPIE ȘI MAI MULT SISTEMUL PROPRIETĂȚII INTELEC-
TUALE DE STANDARDELE ȘI VALORILE EUROPENE. ABILITATĂ 
LA NIVEL NAȚIONAL CU FUNCȚII DE REGLEMENTARE A ACES-
TUI DOMENIU, AGEPI ȘI-A AXAT DEMERSURILE, ȘI ÎN ACEST 
AN, PE ACTIVITĂȚILE EI DE BAZĂ: EXAMINAREA CERERILOR ȘI 
ACORDAREA PROTECȚIEI JURIDICE PENTRU OBIECTELE DE PRO-
PRIETATE INTELECTUALĂ, CONSOLIDAREA CADRULUI NORMA-
TIV-LEGISLATIV NAȚIONAL ȘI ADUCEREA LUI ÎN CONCORDANȚĂ 
CU CEL EUROPEAN, EXAMINAREA EXTRAJUDICIARĂ A LITIGIILOR 
APĂRUTE ÎN PROCESUL EXAMINĂRII OPI. TOTODATĂ, ÎN ANUL 
2015 AGEPI A DEMARAT O SERIE DE PROIECTE CU SUSŢI-
NEREA OMPI, DAR ȘI O SERIE DE VIZITE DE INFORMARE ȘI 
SCHIMBURI DE EXPERIENŢĂ AL CĂROR SCOP A FOST PROMOVA-
REA BUNELOR PRACTICI DE PROTECŢIE A PROPRIETĂȚII INTELEC-
TUALE, DEZVOLTAREA COLABORĂRILOR INTERINSTITUŢIONALE 
ȘI INTERNAŢIONALE. 

Cu susţinerea Guvernului și a Parlamentului, 
AGEPI s-a preocupat în continuare de crearea 
celor mai favorabile condiţii pentru solicitanţi 
prin dezvoltarea cadrului normativ-legislativ în 
domeniu. Astfel, în scopul actualizării conţinutu-
lui actelor legislative speciale în domeniul pro-
tecţiei proprietăţii intelectuale, ţinând cont de 
practica aplicării acestora din momentul adop-
tării, inclusiv în temeiul propunerilor mandata-

rilor autorizaţi, a fost adoptată Legea nr. 162 din 
30.07.2015 pentru modi& carea și completarea 
unor acte legislative (a legilor speciale în dome-
niul PI: nr. 38-XVI din 29.02. 2008 privind protec-
ţia mărcilor, nr. 161-XVI din 12.07.2007 privind 
protecţia desenelor și modelelor industriale, nr. 
39-XVI din 29.02.2008 privind protecţia soiurilor 
de plante). 

Totodată, un pas important pe calea armoni-
zării cadrului legislativ național cu  cel european 
și asigurării unui nivel corespunzător de protec-
ţie a invenţiilor în Republica Moldova l-a consti-
tuit semnarea între Guvernul Republicii Moldova 
și Organizația Europeană de Brevete a Acordului 
privind validarea brevetelor europene. În acest 
sens au fost elaborate și adoptate două acte 
legislative: Legea nr. 57 din 09.04.2015 pentru 
rati& carea Acordului dintre Guvernul Republicii 
Moldova și Organizaţia Europeană de Brevete 
privind validarea brevetelor europene (Acord de 
validare) și Legea nr. 160 din 30.07.2015 pentru 
modi& carea și completarea Legii nr. 50-XVI din 
07.03.2008 privind protecţia invenţiilor.

Astfel, începând cu 1 noiembrie 2015, solici-
tanții străini pot să-și valideze cererile de brevet 
european și brevetele europene pe teritoriul țării 
noastre, acestea bene& ciind de aceleași drepturi 
și protecție legală ca și brevetele naționale elibe-

|  OCTAVIAN APOSTOL, 
DIRECTOR GENERAL AGEPI



6 | 

rate în Republica Moldova. În acest fel, piața au-
tohtonă devine mai deschisă pentru investițiile 
din exterior. 

Iată și alte rezultate obținute de AGEPI în anul 
2015 în domeniul brevetării/înregistrării OPI, 
precum și indicii înregistrați în celelalte sfere de 
activitate. 

Pe parcursul anului 2015, la AGEPI au fost 
depuse 5363 de cereri pentru protecţia măr-
cilor, ceea ce reprezintă o scădere cu 2,7% faţă 
de anul precedent, și 3714 cereri de reînnoire 
a mărcilor, cu 19,8% mai puţine comparativ cu 
anul trecut. Pentru obţinerea protecţiei invenţi-
ilor au fost depuse 124 de cereri, 167 de cereri 
pentru brevet de scurtă durată și 37 de cereri de 
brevet pentru soi de plantă. Totodată, au fost re-
cepţionate 2 cereri noi de protecţie a indicaţiilor 
geogra� ce (IG). Este vorba de IG ”Dulceaţa din 
petale de tranda� r de Călărași” și IG „Rachiul de 
caise de Nimoreni”. În această perioadă au fost 
depuse 64 de cereri de protecţie a denumirilor 
de origine (DO) prin intermediul Acordului de la 
Lisabona. În total, pe teritoriul Republicii Moldo-
va au obţinut protecţie 4425 de IG și DO.

 În domeniul desenelor și modelelor industri-
ale (DMI), au fost recepţionate 352 de cereri, cu 
2172 de modele, și 504 cereri de reînnoire a DMI, 
care conţin 1872 de modele, domeniile de interes 
� ind aceleași: ceasurile, bijuteriile, monumentele 
funerare etc. Aceste cereri au fost depuse prin 
ambele proceduri – naţională și internaţională. 

În 2015 au fost depuse 313 cereri pentru 
înregistrarea obiectelor protejate de dreptul 
de autor și drepturile conexe, au fost eliberate 
59400 de marcaje de control, au fost prezentate 
spre examinare 732 de suporturi (hard/compact 
disc), pe marginea cărora au fost elaborate 57 
de rapoarte de expertiză. În perioada 1993-2015 
AGEPI a eliberat în jur de 40000 de titluri de pro-
tecţie pentru obiectele de proprietate industria-
lă și obiectele protejate prin dreptul de autor și 
drepturile conexe. 

O nouă facilitate oferită de AGEPI solicitanților 
săi este sistemul de depunere a cererilor de înre-
gistrare a obiectelor de proprietate intelectuală 
și achitarea serviciilor aferente în regim online, în 
2015 � ind depuse 812 cereri pe această cale. Am 

elaborat sistemul electronic de depunere și plăți și 
pentru mărci și design industrial. În continuare, do-
rim să extindem acest sistem pe partea de invenții.

Ca și în anii precedenţi, cele mai active institu-
ţii universitare în domeniul brevetării invenţiilor 
au fost: Universitatea de Stat de Medicină și Far-
macie  „N. Testemiţanu” (28 de cereri și 13 brevete 
eliberate), Universitatea de Stat din Moldova (21 
de cereri depuse și 13 brevete eliberate), Univer-
sitatea Tehnică din Moldova (17 cereri și 14 bre-
vete). Din cadrul Academiei de Știinţe a Moldovei 
s-au evidenţiat: Institutul de Genetică, Fiziologie 
și Protecţie a Plantelor (14 cereri și 19 brevete eli-
berate), Institutul de Fizică Aplicată (11 cereri și 
16 brevete eliberate), Institutul de Inginerie Elec-
tronică și Nanotehnologii „D. Ghiţu” (12 cereri și 7 
brevete), Institutul de Chimie (7 cereri și 16 bre-
vete), Institutul de Zoologie (7 cereri și 4 brevete). 

În anul 2015, la Comisia de Contestaţii au 
fost depuse 162 de contestaţii, cu 18 (12,5%) 
mai multe decât în anul precedent. Din numărul 
contestaţiilor depuse, 2 (1,2%) se referă la dese-
ne și modele industriale, iar 160 (98,8%) se referă 
la mărci, dintre care 110 (68,75%) – mărci naţio-
nale și 50 (31,25%) – mărci internaţionale. A fost 
continuată procedura de examinare în privinţa a 
64 de contestaţii depuse în anii precedenți. 

Pe parcursul anului 2015, AGEPI a continuat in-
formarea și școlarizarea societăţii civile, formarea, 
instruirea și perfecţionarea cadrelor în domeniul 
proprietăţii intelectuale. În total, au fost organiza-
te 37 de acţiuni de instruire/perfecţionare/infor-
mare în domeniul proprietăţii intelectuale. 

În  2015, AGEPI a desfășurat ample activităţi de 
promovare a sistemului naţional de proprietate in-
telectuală prin intermediul expoziţiilor naţionale și 
internaţionale, participând activ la 24 de expoziţii, 
dintre care 17 naţionale și 7 internaţionale.

Unul dintre cele mai importante evenimen-
te la acest capitol de activitate a fost Expoziția 
Internațională Specializată “INFOINVENT-2015”. 
Cea de-a XIV ediție a expoziției, care a avut loc 
în perioada 25-28 noiembrie, la Moldexpo, a de-
venit un adevărat for al creativității, proprietății 
intelectuale și inovațiilor și o platformă de co-
municare între cercetători, inventatori, oamenii 
de creație cu mediul de afaceri din țară.
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Totodată, în perioada 23-24 noiembrie, AGEPI 
a organizat la Chișinău, cu suportul Organizației 
Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), 
Conferința Internațională Inovațională cu gene-
ricul „Inovațiile, Proprietatea Intelectuală și Dez-
voltarea Economică”. În cadrul acestui eveniment 
internațional s-au întâlnit experți din Republica 
Moldova, OMPI, OEB, din cadrul o� ciilor de pro-
prietate intelectuală din România, Spania, Aus-
tria și a fost realizat un schimb de cele mai bune 
practici europene privind rolul proprietății inte-
lectuale pentru dezvoltarea economică a țării, 
inclusiv transferul de cunoștințe de la cercetare la 
business, valori� carea inovațiilor și a altor drep-
turi de proprietate intelectuală în scopul sporirii 
competitivității produselor și serviciilor pe piață.

Referindu-ne la situația generală legată de 
protecția proprietății intelectuale în Republica 
Moldova, vom remarca o creștere a interesului 
mediului economic, dar și a persoanelor � zice, 
față de proprietatea intelectuală, datorită campa-
niilor de conștientizare pe care le organizăm. Sun-
tem, însă, conștienți că avem mult de lucru. De 
exemplu, recent am primit vizita unei delegații a 
O� ciului de Brevete din Israel. Membrii delegației 
ne-au informat că înregistrează anual peste 100 
de mii de cereri pentru brevetarea invențiilor, în 
timp ce noi avem în jur de 300. Aici ținem cont de 
faptul că cele două state sunt comparabile ca nu-
măr de populație și teritoriu. Adică, în momentul 
în care nu există resurse naturale semni� cative, 
nu există ieșire la mare sau alte împrejurări favo-
rabile, în care poți să ai o dezvoltare economică 
durabilă, proprietatea intelectuală poate deveni 
un factor determinant în acest sens. Aici, exem-
plul cel mai relevant este Japonia. În această țară, 
indicele anual al creșterii numărului de invenții 
este egal cu indicele de creștere a produsului 
intern brut. Adică, observăm o legătură direct 
proporțională între numărul de inovații, invenții 
și dezvoltarea economică a țării. 

Noi vom depune toate eforturile necesare și utile 
să facilităm înregistrarea drepturilor de proprietate 
intelectuală și să asigurăm o protecție sporită. În 
egală măsură, trebuie să facem o prioritate din pro-
movarea serviciilor oferite de AGEPI, ca autoritate a 
statului, și să creștem nivelul de conștientizare.

Ca și în anii precedenți, în 2015 domeniul 
mărcilor a fost cel mai activ din punctul de ve-
dere al protecției proprietății intelectuale. Astfel, 
mărcile comerciale alcătuiesc cea mai mare par-
te a obiectelor de proprietate industrială pentru 
care se solicită protecție. La AGEPI, din 1993 
până în prezent, au fost depuse aproape 118 
mii de cereri prin care a fost solicitată protecția 
mărcilor pe teritoriul Republicii Moldova. Apro-
ximativ 41 de mii de cereri au fost depuse pe 
cale națională, iar aproape 77 de mii pe cale 
internațională. Înregistrarea mărcii reprezintă 
un pas important în activitatea oricărui agent 
economic, deoarece îi oferă acestuia protecție 
față de concurenți și îi asigură un control asupra 
produselor sale. Pe de altă parte, marca repre-
zintă și un garant al calității produselor și servici-
ilor pentru consumatori.

Cei care investesc câțiva ani într-o aface-
re ajung să înțeleagă cât de avantajos este să 
obțină protecția unei mărci. De-a lungul tim-
pului, mărcile au devenit cele mai importante 
obiecte ale proprietății industriale, reprezen-
tând veriga în motorul unei afaceri.

Referindu-ne la situația brandurilor cu re-
nume mondial prezente pe piața Republicii 
Moldova, vom sublinia că străinii depun mai 
multe cereri de înregistrare a mărcilor comerci-
ale decât moldovenii. Faptul că sunt mai multe 
mărci din străinătate nu trebuie privit ca un lu-
cru negativ, deoarece tocmai aceasta ne arată 
interesul comercianților străini față de piața din 
țara noastră, precum și un grad mai mare de 
conștientizare a faptului că proprietatea intelec-
tuală este un bun ce necesită a �  protejat. Există 
o strategie a businessului, și anume că siguranța 
în viitor a unei afaceri se bazează pe exclusivita-
tea obținută prin înregistrare.

Anul trecut, ca și în ceilalți ani de activitate, 
AGEPI a gestionat cu brio litigii legate de protecția 
proprietății intelectuale. Există situații de con! ict 
atât în domeniul mărcilor, cât și în domeniul 
drepturilor de autor, care este un sector separat, 
gestionat de AGEPI. În domeniul mărcilor există 
mai multe situații de înregistrare cu rea-credință, 
de obicei înregistrările � ind făcute în scop de blo-
care a unor concurenți. În mare parte, noi am în-
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ceput să aducem la cunoștința publicului cazuri 
în care sunt implicate mărci foarte cunoscute, 
cum ar �  Facebook sau BOSS. Un principiu de 
bază la înregistrarea mărcilor este teritorialitatea. 
Asta înseamnă că o marcă poate �  înregistrată pe 
teritoriul unei țări, dacă nu există o marcă simila-
ră, pentru aceleași clase de produse sau servicii, 
deja protejate. Observăm că unele persoane � -
zice sau juridice din Republica Moldova solicită 
la AGEPI  înregistrarea unor mărci notorii, � e ca 
măsură de protecție, � e din rea-voință. În situația 
din urmă, rea-voința trebuie dovedită în instanța 
de judecată. Există multe litigii în instanțe, unde 
AGEPI are misiunea să asigure o informare cu pri-
vire la aplicarea legii, � indcă aceste con� icte de 
obicei au loc între doi concurenți. Indiferent de o 
situație sau alta, AGEPI întotdeauna a susținut ori-
ce rezultat al activității creatoare, pentru că marca 
este rodul unei munci intelectuale.

Pe segmentul drepturilor de autor, avem în 
mare parte mai multe procese de judecată le-
gate de organizațiile de gestiune colectivă. Pe 
piața Republicii Moldova sunt avizate de către 
AGEPI cinci organizații de gestiune colectivă 
(OGC), care reprezintă un număr mai mare sau 
mai mic de autori și interpreți. OGC-urile se a� ă 
mereu într-o situație de con� ict, � e între ele, � e în 
relația cu AGEPI. În momentul în care OGC-urile 
colectează remunerațiile de autor de la TV, pos-
turi de radio, teatre, cafenele etc., acestea sunt 
obligate să distribuie remunerația în funcție de 
valori� carea operelor titularilor și membrilor pe 
care îi reprezintă. Aici este important să reiterăm 
că organizațiile de gestiune colectivă activează în 
bene� ciul autorilor care le-au delegat gestiona-
rea drepturilor lor. Acest principiu însă, din păca-
te, în anumite cazuri, este � e minimalizat, � e nea-
plicat de către organizațiile de gestiune colectivă.

AGEPI a reușit să creeze, în acest sens, un 
sistem funcțional. Începând cu anul 2016, este 
organizat un colector unic neinstituționalizat, 
menit să optimizeze interacțiunea dintre uti-
lizatorii operelor și bene� ciarii remunerațiilor 
corespunzătoare, care anterior valori� cau și 
obțineau sumele prin intermediul mai multor 
organizații de gestiune colectivă. Până la insti-
tuirea colectorului unic, agenții economici erau 

derutați, neștiind de multe ori cui și cât trebu-
ie să-i achite. Se ajungea la această situație je-
nantă din cauza ambiguității create arti� cial de 
către organizațiile de gestiune colectivă, � ecare 
din acestea pretinzând că este unica împuter-
nicită să acumuleze remunerațiile corespunză-
toare. Din aceste motive, majoritatea agenților 
economici, pur și simplu, refuzau să achite 
remunerațiile. Acum însă, � ind instituit un sin-
gur colector, care va gestiona semnarea con-
tractelor cu organizațiile de gestiune colectivă, 
acumularea și distribuirea sumelor între aceștia, 
agenții economici vor interacționa cu o singură 
entitate și se va semna un singur contract în be-
ne� ciul tuturor autorilor, astfel � ind înlăturate 
echivocurile și reticențele agenților economici 
legate de tarife sau de organizațiile de gesti-
une colectivă care sunt în drept să acumuleze 
remunerațiile corespunzătoare.

În prezent, avem situații în care nu s-au dis-
tribuit aceste remunerații autorilor încă din 
2013 și aceștia, bineînțeles, sunt nemulțumiți. 
Noi am depus mai multe eforturi și pot spune 
că am reușit să semnăm un memorandum de 
înțelegere cu organizațiile de gestiune colecti-
vă prin care organizațiile de gestiune colectivă 
avizate se obligă să încheie o tranzacție de îm-
păcare și să repartizeze remunerația neplătită. 
Termenul limită stabilit de AGEPI în acest sens 
a fost 15 februarie 2016. Consolidând eforturile, 
împreună cu reprezentanții acestor organizații, 
am reușit să deblocăm situația creată. Acum au 
început să � e repartizate sumele către autori – 
titulari de drepturi exclusive, fapt care nu poate 
decât să ne bucure, și suntem zilnic contactați 
de zeci de autori și interpreți care ne mulțumesc 
pentru faptul că au obținut într-un � nal, după 
mulți ani de așteptare, sumele care li se cuvin.

AGEPI își are stabilite obiective clare și sarcini 
concrete în legătură directă cu prevederile Acor-
dului de Asociere a țării noastre la Uniunea Euro-
peană. În ceea ce ține de domeniul proprietății 
intelectuale, putem a� rma că  AGEPI și-a îndepli-
nit angajamentele asumate. Di� cultățile pe care 
le întâmpinăm sunt la nivel de conștientizare a 
importanței proprietății intelectuale, însă, atât 
pentru anul acesta, cât și în cadrul Strategiei 
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naționale în domeniul proprietății intelectuale 
până în anul 2020, avem proiecte importante 
destinate îmbunătățirii percepției și interesului 
public.

Desigur, în cadrul obiectivelor asumate pe 
marginea Acordului de asociere ne-am propus 
să elaborăm și un șir de modi� cări legislative 
care să consolideze cadrul legislativ național în 
domeniul proprietății intelectuale. În acest sens, 
am avut întâlniri bilaterale atât cu O� ciul de Bre-
vete din Israel, cu O� ciul de Stat pentru Invenții 
și Mărci din România, cât și cu O� ciul Român 
pentru Drepturile de Autor, în cadrul cărora am 
văzut ce avantaje prezintă și cum se dezvoltă 
proprietatea intelectuală în UE, cât și în țări cu 
o înaltă dezvoltare economică. De exemplu, în 
Israel deja s-a trecut la dosarul electronic ”pa-
per less” – fără hârtie și atunci noi, dacă vrem să 
renunţăm la hârtie, trebuie să modi� căm unele 
legi, în special normele ce reglementează pro-
cedura de prezentare a probelor. Ei au modi� -
cat aceste norme încă acum 10 ani, deoarece în 
momentul în care dispare semnătura originală, 
dispare și ștampila care servește ca dovadă în 
procesele de judecată. Cu ce alt mijloc de pro-
bă poate �  echivalat? Poate �  echivalată copia 
scanată sau nu? De către cine poate �  scanată 
și folosită aceasta ca mijloc de probă? Apar mai 
multe întrebări și atunci realizăm că modi� cările 
legislative urmează a �  operate nu doar în legile 
care țin de domeniul proprietății intelectuale, ci 
și în alte acte: Codul de Procedură Penală, Codul 
de Procedură Civilă etc. Numai astfel vom  pu-
tea folosi aceste dovezi în cadrul instanțelor de 
judecată, ca să facilităm procesul de digitizare.

Pentru anul 2016, avem planuri grandioase: 
dacă am putea realiza 80% dintre acestea, am avea 
progrese vizibile. În primul rând, aș vrea să modi� -
căm percepția de instituție birocratizată. Vreau ca 
AGEPI să � e percepută ca o instituție unde se pre-
stează servicii de calitate, necesare solicitanților. 
Vrem să în� ințăm un centru de consultanță, să de-
venim cât mai accesibili, ca oamenii să poată a� a 
ce drepturi au și cum pot �  ele protejate. Vrem să 
promovăm, prin acțiuni punctuale, aspectele ce 
țin de drepturile de proprietate intelectuală. Din 
experiența pe care o am, � ind la conducerea unui 

grup de companii de nivel internațional, în Repu-
blica Moldova ai tangență cu proprietatea intelec-
tuală doar în momentul în care îți sunt încălcate 
drepturile și ajungi în situația când trebuie să dai 
pe cineva în judecată. Astfel, noi vrem să dema-
răm, împreună cu O� ciul de Stat pentru Invenții și 
Mărci din România, un program de învățământ în 
domeniul proprietății intelectuale, care să se studi-
eze din liceu. E mai ușor să introduci cunoștințele 
și ideile de proprietate intelectuală încă de pe băn-
cile școlii. În universități avem chiar și un domeniu 
specializat, ”Managementul Proprietății Intelec-
tuale”, care se studiază la ASEM și UTM, dar vrem 
mai mult. Consider că este cazul să dezvoltăm de 
timpuriu noțiunea de proprietate intelectuală, așa 
cum se practică în țările dezvoltate. Avem mult de 
lucru în acest domeniu. Apropo, recent, AGEPI a 
oferit Burse de Merit pentru doi studenți ai Acade-
miei de Studii Economice din Moldova, Facultatea 
Business și Administrarea Afacerilor, specialitatea 
Managementul Proprietății Intelectuale. Studenții 
vor primi câte 1000 de lei lunar, pentru anul de stu-
dii 2015-2016. Scopul nostru este să-i motivăm pe 
cei mai buni studenți să învețe în domeniul respec-
tiv și, de ce nu, să devină în viitor angajați ai AGEPI.

Un alt plan ține de schimbări pe partea inter-
nă. Vreau ca serviciile prestate de AGEPI să � e 
cât mai plăcute pentru solicitanți. Plani� căm să 
modi� căm recepția, să facem o sală mai priete-
noasă. Solicitanții trebuie să aibă acces la toate 
serviciile într-o singură sală, unde pot achita 
banii pentru cererea pe care o depun, pot primi 
consultații, documentele necesare, deci toate 
aceste operații să � e desfășurate în același loc.

Mai este și partea de îmbunătățire conti-
nuă pe care vrem să o implementăm în ca-
drul Agenției. Aici mă inspir de la managerul 
operațional al Toyota – Iwao Kobayashi. El are 
un sistem foarte interesant de îmbunătățire con-
tinuă și de curățenie și organizare – Kaizen. De 
exemplu, recepția este fața Agenției și atunci, cu 
cât este mai curat, mai organizat, cu atât se lu-
crează mai e� cient, serviciile sunt mai calitative, 
iar clienții mai mulțumiți.

La partea de îmbunătățire continuă, am sta-
bilit și un alt mod de lucru pe interior. Angajații 
AGEPI pot introduce toate sugestiile de 



îmbunătățire într-un generator de idei. Mai mult 
decât atât, angajații sunt împuterniciți să le im-
plementeze, dacă ideea aduce o economie sau 
facilitează procesul de muncă.

Avem niște soluții diferite față de tot ce este 
în domeniul acesta ”de stat” referitor la resurse-
le umane, la pregătirea continuă a angajaților. 
Noi vom organiza atât traininguri interne, cât 
și externe, mai ales că bene� ciem de suportul 
Organizației Mondiale pentru Proprietate Inte-
lectuală și O� ciului European de Brevete. Putem 
prelua experiența sau să facem un schimb de 
experiență cu oricare alt o� ciu pe care îl vedem 
noi că ar putea să ne ajute în stabilirea celor mai 
bune practici din domeniu.

Pe partea legislativă avem de promovat în 
2016 câteva proiecte. Trebuie să trecem prin Par-
lament modi� cările la Legea privind indicațiile 
geogra� ce, denumirile de origine și specialitățile 
tradiționale garantate. Indicațiile geogra� ce au o 
relevanţă foarte mare, în special pentru state ca 
Franța, Italia, Cehia etc. Indicația geogra� că pre-
zintă avantajul unor produse ce provin dintr-o 
anumită arie geogra� că și posedă calităţi deose-
bite și reputaţie datorate originii, procesului de 
producere etc. Noi avem protejate prin Acordul 
de Asociere 2 denumiri de origine – Romănești și 
Ciumai. Alte 4 indicații geogra� ce, trei pentru vin 
(Codru, Ștefan Vodă și Valul lui Traian) și una pen-
tru rachiu de vin învechit (Divin) au fost publicate 
și au trecut procesul de opoziție la nivel european. 
După cum am menţionat mai sus, recent, au fost 
depuse la AGEPI două cereri pentru indicații geo-
gra� ce, una pentru dulceața din petale de tranda-
� r de Călărași și una pentru rachiul din caise de Ni-
moreni, cereri care se a� ă în proces de examinare. 
Suntem încrezători că procedurile se vor derula cu 
bine și aceste indicații geogra� ce vor �  înregistra-
te pe teritoriul Republicii Moldova, după care va 
urma înregistrarea la nivel european.

Implementarea directivei europene privind 
gestiunea colectivă este o altă prioritate a 

noastră. Aceasta prevede în� ințarea colectoru-
lui unic și armonizarea legislației naționale cu 
cea europeană, pe drepturi de autor și conexe. 
De asemenea, avem mai multe inițiative ce țin 
de drepturile de autor. Actualmente, AGEPI nu 
este organ constatator, motiv pentru care vrem 
mai multă inițiativă în domeniul acesta. Am 
înaintat propuneri pentru ca AGEPI să devină 
organ constatator ca să poată face veri� cări 
pro� lactice.

Pe termen lung, văd AGEPI ca pe o organizație 
care are un grad de transparență foarte înalt, 
desprinsă de conceptele birocratice, astfel ca 
toți solicitanții să obțină rapid servicii calitative.

Văd AGEPI ca o forță motrice pentru integra-
re europeană, deoarece o precondiție a integră-
rii unui stat în UE este ca țara respectivă să � e 
membră a Organizaţiei Europene de Brevete 
(OEB). La etapa actuală, după intrarea în vigoare 
a Acordului de validare a brevetelor europene, 
avem ca obiectiv obținerea statutului de mem-
bru observator la OEB și întreprindem acțiuni 
energice pentru a armoniza cadrul regulator și a 
pregăti specialiștii noștri pentru ca la momentul 
aderării la OEB să asigurăm un nivel de protecție 
a invențiilor similar celui european.

Noi trebuie să � m lideri, mai ales pe partea 
de tehnologii informaționale, unde la nivel de 
infrastructură, Republica Moldova este printre 
primele în spațiul european. Apropo, am fost 
remarcați de către Organizația Mondială pentru 
Proprietate Intelectuală în ceea ce ține de bazele 
de date în domeniu, un alt compartiment în care 
au fost făcute mari progrese și, practic, acum 
putem a� rma că avem șanse să depășim multe 
o� cii, chiar și din state UE. Astfel, la � nele anului 
trecut, Baza de Date Mărci Naționale a fost inte-
grată în WIPO Global Brand Database.

Cu siguranță, nu ne oprim aici. Toate procese-
le, inclusiv cele de semnare a actelor pe suport 
hârtie, a cererilor, trebuie să � e digitizate. Acesta 
este viitorul AGEPI, forța motrice pentru integra-
rea europeană a Republicii Moldova.

10 | 
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COMISIA DE CONTESTAŢII A AGENŢIEI DE STAT PENTRU 
PROPRIETATEA INTELECTUALĂ (AGEPI) ESTE UN ORGAN 

CU DREPT DE SOLUŢIONARE PE CALE EXTRAJUDICIARĂ A LITIGIILOR 
DIN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE. EXISTENŢA UNUI 
SISTEM COERENT DE NORME PRIVIND COMPETENŢA COMISIEI DE 
CONTESTAŢII AGEPI PERMITE SOLUŢIONAREA LITIGIILOR PE CALE 
EXTRAJUDICIARĂ, IAR CORECTITUDINEA SOLUŢIILOR PRONUNŢATE 
ESTE CONFIRMATĂ ȘI PRIN MENŢINEREA ÎN VIGOARE A HOTĂRÂ-
RILOR LUATE DE CĂTRE INSTANŢA DE JUDECATĂ, CEEA CE CON-
DUCE LA FORMAREA UNEI PRACTICI UNITARE ASUPRA CAZURILOR 
SIMILARE.

În activitatea sa, Comisia de Contestaţii aplică 
actele normative în vigoare: prevederile legilor spe-
ciale în domeniul proprietăţii intelectuale, normele 
Codului de procedură civilă al Republicii Moldova, 
precum și Regulamentul Comisiei de contestaţii a 
AGEPI, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 257 
din 2009.04.02.

De competenţa Comisiei de Contestaţii sunt:
a) soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva 

deciziilor de înregistrare sau de respingere a înre-

gistrării obiectelor de proprietate intelectuală, ho-
tărârilor emise în cadrul procedurii de examinare a 
cererilor și de acordare a titlurilor de protecţie pen-
tru obiectele de proprietate intelectuală, precum și 
a celor emise în perioada de valabilitate a titlurilor 
de protecţie; 

b) examinarea altor litigii atribuite după compe-
tenţă în baza legilor speciale. 

Conform competenţei, Comisia de Contestaţii 
emite hotărâri și încheieri care, la rândul lor, pot *  
atacate în instanţele judecătorești, în modul și în 
termenele stabilite de actele legislative din dome-
niul proprietăţii intelectuale (PI), precum și de legis-
laţia de procedură civilă.

Cu referinţă la anul 2015, în Comisie au fost de-
puse 162 de contestaţii, cu 18 (12,5%) mai multe 
decât în anul precedent. Totodată, din anii prece-
denţi a fost continuată procedura de examinare în 
privinţa a 64 de contestaţii.

Tabloul depunerii contestaţiilor în ultimii șase 
ani este prezentat în Fig. 1.
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Fig. 1. Dinamica depunerii contestaţiilor în perioada 2010-2015

După provenienţă, contestaţiile parvenite 
în anul 2015 se distribuie în modul următor: 74 
(45,7%) provin de la solicitanţi naţionali, 8 (4,9%) –
de la persoane terţe naţionale, 73 (45,1%) – de la 

solicitanţi străini, 7 (4,3%) – de la persoane terţe 
străine. 

Repartizarea contestaţiilor în funcție de contes-
tatari în ultimii 5 ani este prezentată în Tab. 1.

Tabelul 1 

Provenienţa contestaţiilor depuse în perioada 2011-2015

Contestatari 2011 2012 2013 2014 2015

Solicitanţi naţionali 49 59 72 72 74

Solicitanţi străini 70 89 95 62 73

Persoane terţe naţionale 4 7 9 6 8

Persoane terţe străine 12 16 4 4 7

Total: 135 171 180 144 162

În comparaţie cu anul precedent, numărul con-
testaţiilor depuse de solicitanţii naţionali și persoa-
nele terţe s-a mărit nesemni# cativ, mai activi au fost 
solicitanţii străini, care au depus cu 11 (17,7%) mai 
multe contestații.

Datele statistice referitoare la contestarea de-
ciziilor și hotărârilor emise în cadrul procedurii de 
examinare, la temeiurile invocate și evoluția ulteri-
oară a hotărârilor adoptate de Comisie și, dacă este 
cazul, de către instanță, reprezintă o sursă relevantă 
de evaluare a corectitudinii deciziilor și hotărârilor 
emise. Din aceste considerente, în cele ce urmează, 
vom încerca să abordăm aceste aspecte.

Majoritatea absolută a contestaţiilor depuse în 
anul 2015 se referă la mărci – 160 (98,8%), dintre 
care 110 (68,8%) - la mărci naţionale și 50 (31,2%) -
la mărci internaţionale, și doar 2 contestaţii (1,2%) 
se referă la designul industrial (Fig.2).

Ţinând cont de faptul că pe parcursul anului 
2015 au fost contestate doar decizii/hotărâri emi-
se în cadrul Direcţiei mărci și design industrial, am 
stabilit coraportul contestaţiilor depuse cu numărul 
deciziilor/hotărârilor adoptate în această subdivizi-
une a AGEPI, acesta constituind 2,85%. Astfel, din 
5236 de decizii emise urmare examinării mărcilor, 
au fost contestate 160 de decizii (3,05%); iar din 442 
de hotărâri adoptate cu referire la designul industri-
al, au fost contestate 2 (0,45%).

O clasi# care a contestaţiilor depuse în perioada 
de bilanţ scoate în evidenţă două categorii:

I. Contestaţii depuse în numele persoanelor 

terţe împotriva deciziilor de înregistrare a mărcii 
(15 contestaţii);

II. Contestaţii depuse în numele solicitanților 

împotriva deciziilor examinării (147 de contestaţii). 
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A doua categorie poate �  divizată în mai multe 

subgrupe de contestaţii:       
- împotriva deciziei de respingere totală a cererii 

de înregistrare a mărcii (92);
- împotriva deciziei de respingere parţială a cere-

rii de înregistrare a mărcii (37);
- împotriva deciziei de respingere totală a cererii 

de înregistrare a designului industrial (1);
- împotriva deciziei prin care cererea de înregis-

trare a mărcii a fost considerată retrasă  (5);
- privind repunerea în drepturi (mărci) – 11 cereri; 
- privind restabilirea în drepturi (design industri-

al) – 1 cerere.
În continuare vom prezenta situaţia privind con-

testaţiile depuse în 2015 la Comisie. Din numărul 
total de 162 de contestaţii, 85 (52%) au fost exa-
minate cu � nalizarea procedurii, 17 au fost consi-
derate nedepuse în legătură cu unele iregularităţi 
constatate (în cele mai multe cazuri, neplata taxei 
prevăzute pentru depunerea contestaţiei) și nu s-au 
admis spre examinare în Comisie, iar o parte de 
contestaţii sunt în procedură de examinare (Fig. 3). 

Din numărul total al contestaţiilor depuse în 
2015, cele mai frecvente temeiuri invocate ţin de 
motivele relative de refuz – 67% (art. 8 al Legii 
nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor, în continuare -

Legea nr. 38/2008), 20% ţin de motivele absolute 
(art. 7 al Legii nr. 38/2008), 7% se referă la repu-
nerea în drepturi, iar în 6% se  invocă alte motive 
(Fig. 4).

Jumătate dintre contestațiile depuse (50,53%) 
au la bază con" ictul cu mărci identice sau similare, 
protejate pe numele altor persoane, pentru produ-
se, servicii identice sau similare (art. 8(1)b) al Legii 
nr. 38/2008), iar pe motive absolute (art. 7 al Legii 
nr. 38/2008), contestatarii și-au exprimat mai frec-
vent dezacordul cu respingerea înregistrării măr-
cii pe motivul că semnul este descriptiv (11,17%), 
poate induce în eroare consumatorul (10,64 %), 
sau este lipsit de caracter distinctiv (6,91%). Ta-
bloul ce re" ectă frecvența invocării articolelor din 
Legea nr. 38/2008 în contestațiile depuse este pre-
zentat în Fig. 5. 

Fig. 2. Contestaţiile depuse în 2015 

în funcție de obiectele de PI

Fig. 4. Contestaţiile depuse în funcție 

de temeiurile invocate

Fig. 5. Frecvenţa invocării articolelor în privinţa moti-

velor de refuz (%)

Fig. 3. Situaţia privind contestaţiile depuse în 2015 
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Pe parcursul anului 2015, Comisia a organizat 20 
de ședinţe, în cadrul cărora au avut loc 244 de exa-
minări ale cauzelor, dintre care 90 de examinări s-au 
amânat, 8 dosare au fost transmise la reexaminare, 
iar   în privinţa a 146 de contestaţii examinarea a fost 
� nalizată prin adoptarea a 142 de hotărâri și 4 în-
cheieri, inclusiv:

 – 93 de hotărâri de acceptare totală (75) sau 
parţială (18) a revendicărilor contestatarilor;

 – 49 de hotărâri de respingere a revendicărilor 
contestatarilor;

 – 4 încheieri privind încetarea procedurii de 
examinare a contestaţiei.

Din aceste 146 de acte de� nitive ale Comisiei, 83 
de hotărâri și 2 încheieri se referă la contestaţiile de-
puse în anul 2015, iar 59 de hotărâri și 2 încheieri se 
referă la contestaţiile depuse în anii precedenţi, dar 
a căror procedură de examinare  a fost � nalizată în 
anul de referinţă.

Evoluţia numărului de acte de� nitive adoptate 
de Comisia de Contestaţii în ultimii 4 ani este pre-
zentată în Fig. 6.

Fig. 6. Acte de� nitive privind revendicările contestatarilor, 

adoptate de Comisia de Contestaţii în perioada 2012-2015 

Majoritatea hotărârilor și încheierilor adoptate în 
anul 2015 – 138 (94,5%)   se referă la mărci, 7 hotă-
râri (4,8%) – la desene și modele industriale, iar 1 
(0,7%) – la invenţii (de menționat că aici se includ și 

hotărâri adoptate în privinţa contestaţiilor depuse 
în anii precedenţi, procedura de examinare a cărora 
a fost � nalizată în anul de referinţă). Actele de� niti-
ve adoptate de Comisie pe parcursul ultimilor patru 
ani sunt prezentate în Tab. 2.

Tabelul 2 

Repartizarea actelor de� nitive adoptate de Comisia de Contestaţii 

în perioada 2012-2015, în funcţie de obiectele de PI

Obiecte de proprietate industrială 2012 2013 2014 2015 Total

Mărci 128 162 130 138 558

Design industrial - 5 2 7 14

Invenţii 2 - 1 1 4

Total: 130 167 133 146 576

Către � nele anului 2015, la Comisia de Contes-
taţii se a" au în procedură de examinare 37 de con-
testaţii (33 de contestaţii depuse în 2015, iar 4 – de-
puse în anii precedenţi) și 27 de contestaţii în stoc 
(neexaminate), în total 64 de contestaţii.

Este interesant de urmărit cum evoluează statu-

tul deciziilor contestate urmare examinării contes-
taţilor în cadrul Comisiei. Astfel, referindu-ne la cele 
85 de contestaţii depuse, examinate și soluționate 
pe parcursul anului 2015, constatăm că o parte din 
deciziile/hotărârile Direcţiei mărci și design indus-
trial și-au modi� cat statutul (Fig. 7). 
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Fig. 7. Evoluţia statutului deciziilor contestate

Datele prezentate relevă că, urmare examinării 
și soluționării contestaţiilor în 2015, Comisia a mo-
di� cat decizia contestată în 53 de cazuri, ceea ce 

constituie 68% din numărul deciziilor contestate 

(inclusiv, în 35 de cazuri decizia a fost modi� cată 

total, iar în 18 cazuri – parţial), în alte 25 de cazuri 

(32%) deciziile au fost menținute (nemodi� cate). 

Astfel, în mai mult de jumătate din contestațiile 

examinate, în baza probelor, inclusiv a scrisorilor de 

consimțământ prezentate, Comisia a modi� cat de-

cizia contestată în favoarea solicitantului. Este nece-

sar de menţionat că ultima categorie de contestații 

prezentată în Fig. 7 (referitoare la repunerea în drep-

turi) reprezintă o procedură separată de examinare 

în Comisie, ce nu afectează în mod direct statutul 

deciziilor de examinare emise, însă acestea comple-

tează statistica contestaţiilor soluţionate. 

Pe parcursul ultimilor 4 ani, din numărul total al 

hotărârilor și încheierilor Comisiei de Contestaţii cu 

drept de atac în instanţa de judecată (576) au fost 

atacate 39 de hotărâri (6,8%), dintre care 26 (67%) au 

fost menţinute în vigoare, 10 (26%) au fost anulate 

(însă, în privinţa a 3 hotărâri anulate de prima instan-

ţă, procedura de examinare în instanţa superioară nu 

a fost � nalizată), iar în privinţa a 3 hotărâri dosarele 

sunt în procedură de examinare în instanţă (Tab. 3).

Tabelul 3 

Informaţie referitoare la hotărârile Comisiei de Contestaţii 

(2012-2015) care au fost anulate de către instanţa de judecată

Obiectul de PI
(nr. depozit 

cerere marcă)

Decizia exami-
nării 

Hotărârea Comisiei 
de Contestaţii

Hotărârea Curţii de 
Apel Chișinău

(CA)

Decizia Curţii Su-
preme de Justiţie

(CSJ)

Rezultatul
% nal

028628 Refuz total 2012.06.28
(menţinerea în vigoa-

re a deciziei)

2012.11.08
(anularea hot. CC)

2013.11.11
(după rejudecare -
anularea hot. CC)

2014.05.12
(după rejudecare – 

menţinerea  hot. CC)

2013.06.05
(anularea Hot. CA, 

transmis
 la rejudecare)

2014.03.12
(anularea Hot. CA, 

transmis 
la rejudecare)
2014.12.10

(anularea Hot. CA și 
Hot. CC)

AGEPI a înregis-
trat marca

(nr. marcă 26695 
din 2015.01.26)
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Obiectul de PI
(nr. depozit 

cerere marcă)

Decizia exami-
nării 

Hotărârea Comisiei 
de Contestaţii

Hotărârea Curţii de 
Apel Chișinău

(CA)

Decizia Curţii Su-
preme de Justiţie

(CSJ)

Rezultatul
� nal

028310
Бебивита                    

Acceptarea 
înregistrării

2012.10.30
(menţinerea în vigoa-

re a deciziei)

2013.11.20 
(menţinerea hot. 

CC)

2014.07.09
(anularea în parte a 
Hot. CA și anularea 

totală a Hot. CC)

AGEPI a anulat 
marca 

nr. 23536 din 
2012.12.23

IR 1054815 Acceptarea
 înregistrării fără 

drept exclusiv 
asupra elemente-

lor verbale

2012.09.24
(menţinerea în vigoa-

re a deciziei)

2014.02.20
(menţinerea hot. 

CC)

2014.11.12
(anularea Hot. CA 

și Hot. CC)

AGEPI 
a înregistrat marca 

fără  excluderea 
de la protecţie 
exclusivă a ele-

mentelor verbale

027792
AURA 
АУРА

Acceptarea 
înregistrării

2013.03.04
(menţinerea 

în vigoare a deciziei)

2013.06.18 
(anularea Hot. CC)

2014.01.15
(menţinută

în vigoare Hot. CA)

Respingerea totală 
a  cererii de înre-
gistrare a mărcii 

(2014.02.17)

029669 Acceptarea 
înregistrării fără 

drept exclusiv 
asupra elemente-

lor verbale

2013.03.26
(menţinerea în vigoa-

re a deciziei)

2013.03.21
 (anularea Hot. CC)

2014.12.24
(menţinută

 în vigoare Hot. CA)

AGEPI 
a înregistrat 
marca fără a 
exclude de la 

protecţie exclu-
sivă   elementul 

„WEBMALL” 
(nr. marcă 24711 
din 2013.06.20) 

027407
ASTRU

Refuz parţial 2014.01.28
(menţinerea 

în vigoare a deciziei)

2014.07.14
(anularea Hot. CC)

2014.10.15
(menţinută 

în vigoare Hot. CA)

AGEPI 
a înregistrat marca 
pentru toate pro-
dusele și serviciile 

revendicate
(nr. marcă 26372 
din 2014.11.24)

029797
Chateau Crico

Refuz total 2014.02.26
(menţinerea 

în vigoare a deciziei)

2014.05.19
(menţinerea 

hot. CC)

2014.11.26
(anularea Hot. CA 

și Hot. CC)

AGEPI 
a înregistrat 

marca
(nr. marcă 26617 
din 2015.01.22)

027794
MOSKOVSKAYA

Refuz total 2014.08.26
(menţinerea 

în vigoare a deciziei)

2015.05.25 
(anularea Hot. CC)

2015.10.21
(respingerea 

recursului declarat 
de AGEPI)

În proces de 
examinare la CSJ  
(a fost admisă ce-
rerea de revizuire 

și urmează 
examinarea 
recursului)

027795     Refuz total 2014.08.26
(menţinerea 

în vigoare a deciziei)

2015.05.25 
(anularea Hot. CC)

2015.10.21
(respingerea

 recursului declarat 
de AGEPI)

În proces 
de examinare la 

CSJ (a fost admisă 
cererea de revizu-

ire și urmează 
examinarea 
recursului)

034045 Refuz total 2015.05.26
(menţinerea 

în vigoare a deciziei)

2015.10.15
(anularea Hot. CC)

- În proces 
de examinare 

la CSJ
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Prin urmare, la momentul de faţă putem conclu-
ziona că pe parcursul anilor 2012-2015, din 26832 
de decizii emise de AGEPI (Tab. 4) au fost modi! cate 
irevocabil de către instanţa de judecată doar 7, ceea 

ce constituie 0,03% din numărul total al deciziilor 
AGEPI, cu drept de contestare în Comisia de Contes-
taţii sau 1,2% din numărul total de hotărâri ale Comi-
siei, adoptate în această perioadă (576 de hotărâri). 

Tabelul 4 

Numărul de decizii/hotărâri emise de subdiviziunile AGEPI în perioada 2012-2015 

cu drept de atac în Comisia de Contestaţii

Obiecte de PI 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Mărci 5618 5988 6227 5236 23069

Modele și desene industriale 255 336 390 442 1423

Invenţii 547 511 592 542 2192

Soiuri de plante 32 29 49 38 148

TOTAL 6452 6864 7258 6258 26832

Totodată, pentru a asigura continuitatea in-
formaţiei privind activitatea Comisiei, care a fost 
publicată în Revista Intellectus nr. 2/2012, ţinem 
să menţionăm că în privinţa a 2 litigii care la mo-
mentul editării articolului se a& au în procedură de 
examinare în instanțele judecătorești, situația s-a 
modi! cat ulterior precum urmează. 

În privinţa dosarului cererii de înregistrare a măr-
cii verbale „ЗОЛОТОЙ АИСТ” nr. depozit 025548 din 
2009.07.06, solicitant – Î.C.S. Fabrica de Vinuri și Co-
niacuri „Zolotoi Aist” S.R.L., prin hotărârea Curţii de 
Apel Chișinău din 2011.03.23, acţiunea Î.C.S. Fabrica 
de Vinuri și Coniacuri „Zolotoi Aist” S.R.L. împotriva 
AGEPI privind anularea hotărârii Comisiei de Contes-
taţii din 2010.12.23 (hotărâre prin care s-a menţinut 
în vigoare decizia Departamentului Mărci, Modele și 
Desene Industriale din 2010.08.02 de respingere a 
cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 025548), a 
fost admisă și s-a anulat hotărârea Comisiei de Con-
testaţii AGEPI. Însă, prin decizia Curţii Supreme de 
Justiţie din 2012.01.24, a fost admis recursul declarat 
de AGEPI, ! ind casată hotărârea Curţii de Apel Chiși-
nău din 2011.03.23, cu restituirea pricinii spre rejude-
care în Curtea de Apel Chișinău de un alt complet de 
judecători. Astfel, prin hotărârea Curţii de Apel Chiși-
nău din 2012.06.05, hotărârea Comisiei de Contesta-
ţii din 2010.12.23 (hotărâre menţinută în vigoare prin 
Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 2013.01.23) a 
fost anulată și, respectiv, AGEPI a fost obligată să înre-
gistreze marca verbală „ЗОЛОТОЙ АИСТ” (nr. marcă 
23855 din 2013.03.20).

Referitor la dosarul cererii de brevet de invenţie 
nr. a 2006 0248 din 2006.10.18, solicitanţi – OPTIM-
TEL S.R.L., MD, CUŢÎI Nadejda, MD, prin hotărârea 
Curţii de Apel Chișinău din 2012.03.02, a fost ad-
misă acţiunea depusă de „OPTIMTEL” S.R.L. și CUŢÎI 
Nadejda împotriva AGEPI privind anularea hotărâ-
rii Comisiei de Contestaţii din 2011.03.29 (hotărâre 
prin care s-a abrogat hotărârea Departamentului 
Invenţii, Soiuri de Plante și Modele de Utilitate de 
acordare a brevetului de invenţie pe răspunderea 
solicitantului și s-a respins cererea de brevet de in-
venţie nr. a 2006 0248 pe numele solicitanţilor – OP-
TIMTEL S.R.L., MD, CUŢÎI Nadejda, MD), iar hotărârea 
Comisiei de Contestaţii a fost anulată. Ulterior, în re-
zultatul examinării recursului depus de către AGEPI 
împotriva hotărârii Curţii de Apel Chișinău din 
2012.03.02, prin Decizia Curţii Supreme de Justiţie 
din 2013.02.06, recursul a fost respins, ! ind  men-
ţinută în vigoare hotărârea Curţii de Apel Chișinău. 
În consecinţă, solicitanţii cererii nr. a 2006 0248 au 
obţinut înregistrarea brevetului de invenţie cu titlul 
„Procedeu de joc interactiv”, ! ind eliberat titlul de 
protecţie sub nr. 3480 din 2013.04.30.                                                                             

În concluzie, putem a! rma cu certitudine că 
eforturile depuse în vederea asigurării și apărării 
drepturilor de proprietate intelectuală, oferite de 
legislaţia naţională și internaţională specializată, 
sunt demonstrate prin corectitudinea deciziilor și 
hotărârilor adoptate în cadrul examinării cererilor 
de înregistrare a obiectelor de PI și soluționării con-
testaţiilor, care conduc la uniformizarea practicii de 
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examinare și soluţionare a cauzelor, fapt dovedit și 
în practica instanţelor judecătorești.

Acte normative consultate:

1. Regulamentul Comisiei de contestaţii a Agen-
ţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 257 din  02.04.2009 
(Monitorul O� cial nr. 69-71 din 10.04.2009);

2. Legea nr. 161-XVI din 12.07.2007 privind pro-
tecţia desenelor și modelelor industriale, art. 49, 50, 
53, 70 (Monitorul O� cial nr. 136-140 din 31.08.2007); 

3. Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind 
protecţia mărcilor, art. 47-49, 83 (Monitorul O� cial 

nr. 99-101 din 06.06.2008);
4. Legea nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind 

protecţia soiurilor de plante, art. 54-56, 94 (Monito-

rul O� cial nr. 99-101 din 06.06.2008);
5. Legea nr. 50-XVI  din  07.03.2008 privind pro-

tecţia invenţiilor, art. 58, 59, 92, 94 (Monitorul O� cial 

nr. 117-119 din 04.07.2008); 
6. Legea nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind 

protecţia indicaţiilor geogra# ce, denumirilor de ori-
gine și specialităţilor tradiţionale garantate, art. 29, 
30, 60 (Monitorul O� cial nr. 134-137 din 25.07.2008).

 REZUMAT

Examinarea extrajudiciară a litigiilor în do-

meniul proprietăţii intelectuale prin prisma 

activităţii Comisiei de Contestaţii a AGEPI. În 
articol sunt prezentate totalurile activităţii Comisi-
ei de Contestaţii a AGEPI desfășurate, în special, pe 
parcursul anului 2015, analiza muncii efectuate și 
aprecierea realizărilor înregistrate în perioada de re-

ferinţă, în scopul informării opiniei publice privind 
acest domeniu specializat din cadrul Proprietăţii 
Intelectuale din Republica Moldova, care captează 
atenția unui public interesat din ţara noastră. 

ABSTRACT

Extra-Judicial Settlement of Disputes on In-

tellectual Property through the Prism of the 

Appeals Board of AGEPI. This article presents the 

totals of the AGEPI Appeals Board activity carried 

out in particular during 2015, the analysis of work 

done and appreciation of the achievements record-

ed during the reference period, in order to inform 

public opinion on this specialized area of Intellec-

tual Property of the Republic of Moldova, which 

captures the attention of an interested audience in 

our country. 

 РЕФЕРАТ

Внесудебный порядок рассмотрения спо-

ров в области интеллектуальной собствен-

ности через призму деятельности Комиссии 

по рассмотрению возражений AGEPI. В статье 

представлены итоги деятельности Комиссии по 

рассмотрению споров AGEPI за 2015 год, прове-

ден анализ проделанной работы и дана оценка 

достигнутых за отчетный период результатов с 

целью информирования общественности о дан-

ной специализированной деятельности в обла-

сти интеллектуальной собственности Республи-

ки Молдова, которая привлекает внимание заин-

тересованной целевой публики.
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|  Д-Р ПРАВА ДОРИАН КИРОШКА, 
ДОЦЕНТ, АДВОКАТ
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С ПОЯВЛЕНИЕМ СЕТИ NAPSTER1 РАСПРОСТРАНЕНИЕ МЕ-
ДИЙНЫХ ФАЙЛОВ ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНО ПОВЛИЯЛО НА РАЗ-

ВИТИЕ ИНДУСТРИИ, ОСНОВАННОЙ НА ЛЕГАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИИ ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО И СМЕЖНЫХ ПРАВ, И, ТАКИМ 
ОБРАЗОМ, ЗАСТАВИЛО ПРАВИТЕЛЬСТВА МНОГИХ СТРАН РАЗ-
РАБАТЫВАТЬ И РАЗВИВАТЬ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ С ВОЗРАСТАЮЩИМ УРОВНЕМ ОНЛАЙН-
ПИРАТСТВА. ИЗ ТЕХ СИСТЕМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОНЛАЙН-
ПИРАТСТВУ, КОТОРЫЕ БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ И ПРИМЕНЕНЫ В 
РАЗНЫХ СТРАНАХ, МОЖЕМ ВЫДЕЛИТЬ ДВЕ, А ИМЕННО СИСТЕМЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОНЛАЙН-ПИРАТСТВУ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
НА СПРОС ПИРАТСКОГО ПРОДУКТА И НА ЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

1 Napster  (Напстер)  – по материалам Википедии, это 
файлообменная пиринговая сеть, созданная  Шоном 
Фэннингом  (при участии  Шона Паркера  и  Джордана 
Риттера) и действовавшая в период с июня  1999 
года  по июль  2001 года, когда он посещал  Северо-
восточный университет  в  Бостоне. Названием сервиса 
стал псевдоним Шона. Napster был первым широко 
используемым  p2p  (peer-to-peer) файлообменным 
сервисом и оказал сильное влияние на людей, 
использующих  Интернет. Сервис позволял легко обме-
ниваться  музыкальными  файлами с другими людьми, 
что привело к обвинениям в нарушении  авторских 
прав  со стороны музыкальной отрасли. Несмотря на 
то, что сервис был остановлен по решению суда, он 
привел к появлению децентрализованных p2p сетей, 
контролировать которые гораздо сложнее.

Как указывается в документе WIPO/ACE/
10/202, «Ориентированная на спрос политика по 
борьбе с пиратством – это политика, сосредото-
ченная на защите прав путем принятия целена-
правленных мер в отношении лиц, которые не-
законно скачивают охраняемые авторским пра-
вом произведения, либо посредством мер нака-
зания за указанное противоправное поведение, 
либо посредством позитивного стимулирования 
законного потребления».

В том же источнике указывается, что «ориен-
тированная на предложение политика борьбы с 
пиратством предусматривает принятие мер про-
тив сайтов и протоколов, которые обеспечива-
ют доступ к пиратируемому контенту. Источни-
ки файлов, нарушающих авторское право, могут 
быть либо полностью перекрыты, либо заблоки-
рованы в том или ином конкретном районе, если 
провайдерам Интернет-услуг (ISP) приказывают 
заблокировать доступ к пиратским веб-сайтам».

Одной из первых стран, которая применила 
политику борьбы с онлайн-пиратством, ориен-

2 Бретт Данахер, Майкл Смит, Рахуль Теланг, Защита 
авторского права в цифровую эпоху: эмпирические 
экономические доказательства и заключения, стр. 4 и 6.
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тируясь на спрос, была Франция. В первую оче-
редь, данная политика имела своей целью пред-
упредить пользователей пиратской онлайновой 
продукции о вреде, который наносит правооб-
ладателям данный способ неправомерного ска-
чивания охраняемых произведений, то есть был 
применён более педагогический подход к поль-
зователям. Для осуществления данной политики 
был создан специальный государственный ор-
ган HADOPI (Haute Autorité pour la Di� usion des 
Œuvres et la Protection des Droits sur Internet), ко-
торый является посредником между интернет-
пользователями, правообладателями, провай-
дерами и Французским уголовным судом. Про-
цедура предполагает прохождение трех фаз, в 
течение которых пользователь уведомляется, 
что некоторые сайты, которые он посещает, яв-
ляются пиратскими, а скачивание произведений 
с этих сайтов без разрешения правообладателя 
является уголовно наказуемым деянием. Следу-
ет отметить, что HADOPI получает информацию 
о правонарушителях через организации коллек-
тивного управления, которые, используя техни-
ческие устройства, выявляют случаи неправо-
мерного скачивания произведений в интерне-
те, помимо этого определяют IP-адреса наруши-
теля и после направляют данную информацию в 
HADOPI. После получения соответствующей ин-
формации HADOPI обязан известить правонару-
шителя о неправомерном скачивании произве-
дений, защищённых авторским и смежными пра-
вами. Как было указано выше, основной целью 
данной системы состоит в информировании об-
щества о вреде скачивания нелегального кон-
тента, таким образом, HADOPI уведомляет недо-
бросовестного пользователя в трёх этапах. На 
первом этапе пользователь получает уведомле-
ние о том, что интернет не является средством 
для совершения преступлений, с предупрежде-
нием об уголовной ответственности за неле-
гальное скачивание контента. Второе уведомле-
ние пользователь получает в случае повторного 
скачивания в течение шести месяцев с момента 
первого уведомления, и оно представляет собой 
констатацию о грубом нарушении законодатель-
ства. Третье уведомление направляется пользо-
вателю, если он повторно в течение года скачи-
вает нелегальный контент.   

В том случае, если никакой реакции на дан-
ные сообщения не последует, то HADOPI впра-
ве направить дело в суд для определения меры 
наказания и для принятия всех мер по прекра-
щению неправомерного скачивания произве-
дений.  Следует отметить, что сам пользователь 
имеет право ответить на все уведомления и при-
вести доказательства того, что все его деяния на-
ходились в правовом поле. Законом предусмо-
трены наказания в виде штрафа в размере до 
1500 евро. Ранее существовало наказание в виде 
лишения пользователя права доступа к интерне-
ту в течение одного месяца, но в конечном итоге 
Декретом французского правительства это нака-
зание было отменено.  

Также французское законодательство пред-
усматривает возможность правообладателей 
обращаться через HADOPI к Интернет-сервис-
провайдерам (ИСП) и поисковым системам 
(Google) с требованием о закрытии доступа к тем 
сайтам, которые предоставляют доступ к пират-
ской онлайн-продукции. Таким образом, в 2013 г.
на основании решения суда были заблокирова-
ны доступы к 15 сайтам, которые предоставляли 
французским пользователям возможность ска-
чивать, а также просматривать онлайн аудиови-
зуальные произведения без каких-либо прав на 
это3.        

Правительство Соединённого Королев-
ства применяет обе системы борьбы с онлайн-
пиратством: ориентированную на предложение 
и ориентированную на спрос. 

Таким образом, ведущие провайдеры Сое-
динённого Королевства заключили с правооб-
ладателями соглашение о том, что при обнару-
жении пользователя, который скачивает пират-
скую продукцию, провайдеры обязуются после 
поступившего от правообладателя оповеще-
ния направить в адрес пользователя уведомле-
ние о неправомерном скачивании контента. Эта 
система уведомления играет скорее всего обу-
чающую упреждающую роль в борьбе с онлайн-
пиратством. 

Что касается политики, основанной на пред-
ложении, здесь ситуация кардинально меняется.

3 http://www.ipnews.be/france-analyse-de-la-decision-al-
lostreaming
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Таким образом, на основании Закона об ав-

торском праве Соединённого Королевства 

(CDPA – The copyright, Designs and Patents Act) 

владелец сайта, который был признан виновным 

в предоставлении доступа к пиратскому контен-

ту, может понести наказание в виде лишения 

свободы до трёх месяцев или штрафа, который 

может достигать 50000 фунтов.   

Следовательно, одним из главных и активных 

субъектов в борьбе с онлайн-пиратством явля-

ется правообладатель, который должен отсле-

живать случаи неправомерного доступа к пират-

скому контенту. В Соединённом Королевстве это 

осуществляется с помощью специальной про-

граммы (Creative Content UK). Не менее важная 

роль здесь отведена провайдеру, который обя-

зан в кратчайший срок после поступившего от 

правообладателя уведомления заблокировать 

доступ к нелегальным сайтам. 

В соответствии с Законом об авторском праве 

Соединённого Королевства в случае обнаруже-

ния правообладателем сайта, предоставляюще-

го доступ к пиратской онлайн-продукции, в его 

распоряжении находятся несколько возможных 

вариантов блокирования доступа к нему.

1. Направить вебсайт-оператору, компании, 

которая предоставляет услуги хостинга, а 

также органу, который регистрирует до-

менные имена, уведомление о большой 

вероятности, что данный сайт содержит 

пиратские произведения, с требованием 

незамедлительно удалить их.

2. Направить провайдеру уведомление с 

требованием незамедлительно запре-

тить доступ к пиратскому сайту. В данном 

случае провайдер обязан закрыть доступ 

к сайту на основании норм, включённых 

в Директиве Европейского парламента и 

Совета ЕС об электронной коммерции. 

3. Также, правообладатель имеет право об-

ратиться в суд с просьбой выдать судеб-

ный запрет, который будет содержать 

предписание провайдеру блокировать 

пиратский сайт, а также любой доступ к ин-

формации, находящейся на сайте. Обычно 

запреты такого рода выносятся с целью 

блокирования сайтов, которые находятся 

за пределами Соединённого Королевства.

4. Помимо этого правообладатель имеет 

возможность обратиться к специально 

созданному органу полиции (PIPCU – Po-

lice Intellectual Property Crime Unit) c дока-

зательствами о неправомерной деятель-

ности определённого вебсайта и, если по-

сле проверки данная информация под-

тверждается, полиция предлагает данно-

му сайту сотрудничество с целью прекра-

щения неправомерной деятельности. В 

случае отказа от сотрудничества, полиция 

включает данный сайт в так называемый 

список пиратских вебсайтов (IWL – Infring-

ing Website List). Этот список был создан по 

договорённости с ведущими рекламными 

агентствами, которым запрещено разме-

щать рекламу включённых в список пи-

ратских вебсайтов. Помимо этого платёж-

ные системы, которыми пользуются дан-

ные сайты, будут заблокированы. 

Следует отметить, что практически такая же 

система противодействия онлайн-пиратству 

действует и на территории США, которые вслед-

ствие присоединения к Договорам ВОИС приня-

ли в 1998 г. Закон о борьбе с интернет-пиратством 

(DMCA – Digital Millennium Copyright Act).

Огромную работу в научно-техническом плане 

с целью разработки эффективных мер по проти-

водействию интернет-пиратству проводит ВОИС. 

Данные вопросы отдельно рассматриваются на за-

седаниях Консультативного комитета ВОИС по пра-

воприменению. На последних заседаниях было 

рассмотрено несколько докладов касаемо оцен-

ки предпринятых отдельными государствами мер 

по борьбе с интернет-пиратством, а также были 

рассмотрены несколько научных изысканий ка-

саемо экономического эффекта применения дан-

ных мер. Таким образом, по материалам документа 

WIPO/ACE/10/20,   можно сделать ряд выводов от-

носительно эффективности принятых мер. В пер-

вую очередь, речь идет о закрытии в 2012 г. одно-

го из самых популярных пиратских файлообмен-

ников, принадлежавшего компании Megaupload.

com. Как указывается в данном документе, «на сай-

те содержалось свыше 25 петабайтов загружен-

ного пользователями (и большей частью нару-

шающего авторское право) контента, на который 

приходилось 4% всего информационного обме-
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на в Интернете (Parlo�  2012). В январе 2012 г. Ми-

нистерство юстиции США закрыло сайт компании 

Megaupload.com и арестовало все ее сайты и акти-

вы, фактически убрав весь этот контент из Интер-

нета. Важно то, что многие другие пиратские сай-

ты (включая родственный ей сайт потокового ве-

щания Megavideo.com) были соединены с контен-

том на этом сайте». Отсюда вытекает вывод о том, 

что «закрытие Megaupload вызвало рост глобаль-

ных доходов от продажи и проката кинофильмов в 

цифровом формате на 6,5 – 8,5%»4.

В том же документе приводится и другой 

пример, когда в мае 2012 г. суды Соединенно-

го Королевства выдали решения о блокирова-

нии доступа к «The Pirate Bay», крупному сайту-

индексатору трекер-файлов BitTorrent. В резуль-

тате, было установлено, что блокирование сай-

та «The Pirate Bay» привела к тому, что квалифи-

цированные пользователи стали более актив-

но посещать альтернативные пиратские сайты и 

прокси-сайты для «The Pirate Bay».

Также, пользуясь тем, что в ноябре 2013 г. 

суды Соединенного Королевства распоряди-

лись о почти одновременной блокировании 28 

пиратских сайтов, на 19 из которых помещался 

видео контент, было проведено исследование на 

предмет того, будет ли блокирование большего 

числа сайтов оказывать иное воздействие на по-

ведение потребителей. В результате, было уста-

новлено, что подобное блокирование побуди-

ла квалифицированных пользователей на 12% 

чаще посещать платные сайты потокового веща-

ния (такие как NetÒ ix), чем контрольные пользо-

ватели. Более того, пользователи, реже всего по-

сещавшие заблокированные сайты, увеличили 

законное пользование лишь на 3,5%, в то время 

как наиболее активные пользователи увеличи-

ли законное пользование почти на 24%, укрепив 

причинно-следственное толкование авторов ис-

следования. В резюме делается вывод что, когда 

блокируется достаточно большое число сайтов, 

это создает достаточно неудобств для пиратов,

так что некоторые из них переориентируются на 

законные каналы потребления5.

4 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ru/wipo_
ace_10/wipo_ace_10_20.pdf

5 Там же. 

Закон об авторском праве и смежных правах 

РМ содержит отдельную статью, которая регла-

ментирует правовые отношения между право-

обладателями, провайдерами и пользователя-

ми объектов авторского и смежных прав, разме-

щенных в цифровой среде. 

Таким образом, провайдер, в том числе любое 

лицо, предоставляющее услуги хостинга или пере-

дачи данных, считается сообщником, если непо-

средственно способствует нарушению авторско-

го и/или смежных прав, и несет ответственность за 

нарушение этих прав в следующих случаях: 

а) если оно, при наличии технической воз-

можности блокировать, ограничивать доступ и/

или уничтожать в надлежащий момент объекты, 

опубликованные и/или использованные с нару-

шением авторского права и/или смежных прав, 

и будучи оповещено обладателями соответству-

ющего права или их представителями (с указа-

нием конкретного объекта) о данном наруше-

нии, не выполнило требования обладателей ав-

торского права и/или смежных прав в отноше-

нии блокирования, ограничения доступа и/или 

уничтожения указанных объектов; 

b) если оно, будучи информировано о неза-

конной деятельности в области авторского пра-

ва и/или смежных прав, благоприятствует, фи-

нансирует и способствует незаконным действи-

ям другого лица; 

с) если оно публикует неверную информацию, 

изменяет или удаляет информацию об обладате-

лях авторского права и/или смежных прав, в том 

числе распространяет экземпляры произведе-

ний и/или объекты смежных прав, информация 

о которых была изменена или удалена; 

d) если оно преднамеренно предоставляет в 

распоряжение третьих лиц какую-либо инфор-

мацию (ссылки, веб-адреса и т.д.), дающую воз-

можность получить незаконный доступ к объек-

там авторского права и/или смежных прав. 

Помимо представленных случаев, когда про-

вайдер несёт ответственность за пособниче-

ство в нарушении прав на объекты авторского

 и смежных прав, используемые в цифровой сре-

де, закон предусмотрел и отдельные исключе-

ния от ответственности провайдеров, а именно 

в случае, если они не располагают информацией 

о действиях этих лиц либо не имеют возможно-
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сти ограничивать доступ или уничтожать объек-
ты, опубликованные или используемые с нару-
шением авторского права и/или смежных прав. 

Учитывая сложившуюся в странах Европей-
ского Союза положительную практику в борьбе 
с нарушением авторского права и смежных прав 
в цифровой среде, Правительством РМ был раз-
работан проект поправок к закону об авторском 
праве и смежных правах касаемо нарушения 
авторского права и смежных прав с помощью 
компьютерных сетей. Проект предусматрива-
ет введение нового понятия следующего содер-
жания: «URL-адрес (uniform resource locator) –
серия символов, определяющих место нахожде-
ния ресурса в сети Интернет». 

Помимо этого, вводится отдельная процеду-
ра оповещения физического или юридического 
лица, являющегося владельцем поддомена доме-
на верхнего уровня .md, где находится URL-адрес, 
нарушающий авторское право и/или смежные 
права, и которое обязано ограничить доступ и/
или исключить URL-адрес в течение 24 часов с 
момента получения письменного запроса от об-
ладателя авторских и/или смежных прав. Новше-
ством данного проекта является тот факт, что ав-
тор или правообладатель должен представить за-
явление о личной ответственности относительно 
его законного права на ограниченное содержа-
ние, а также убедительные доказательства его за-
конных прав на конкретное произведение.

В том случае, если владелец поддомена до-
мена верхнего уровня .md, где находится URL-
адрес, который нарушает авторское право и/
или смежные права, не ограничил доступ и не 
исключил URL-адрес в течение указанного вре-
мени, он несёт ответственность в соответствии 
с действующим законодательством РМ. Данная 
ответственность возникает лишь в том случае, 
если владелец обладал технической возможно-
стью ограничить доступ и/или исключить URL-
адрес, который нарушает авторское право и/или 
смежные права.

Владелец поддомена домена верхнего уров-
ня .md не несёт ответственность в соответствии 
с действующим законодательством за действия 
других лиц, которые пользуются его услугами в 
целях нарушения каких-либо авторских и/или 
смежных прав.

Проект закона о внесении изменений и до-
полнений в Закон об авторском праве и смеж-
ных правах также предусматривает процедуру 
уведомления о нарушениях авторского и смеж-
ных прав владельцем поддомена в иностранном 
домене более высокого уровня. В этом смыс-
ле, проект предусматривает, что в случае, если 
URL-адрес, который нарушает авторское пра-
во и/или смежные права, находится в поддоме-
не иностранного домена верхнего уровня, об-
ладатель авторских и/или смежных прав пода-
ёт физическому или юридическому лицу, явля-
ющимся владельцем поддомена иностранно-
го домена более высокого уровня, письменный 
запрос об ограничении доступа и/или исключе-
нии URL-адреса в течение 3 дней с даты получе-
ния письменного запроса обладателя авторских 
и/или смежных прав вместе с убедительным до-
казательством его законных прав и заявлением 
о личной ответственности относительно его за-
конных прав на содержание URL-адреса.

Если владелец поддомена иностранного до-
мена верхнего уровня, где находится URL-адрес, 
который нарушает авторское право и/или смеж-
ные права, не выполнит запрос, предусмотрен-
ный в части (4), обладатель авторских и/или 
смежных прав вправе подать тот же запрос в со-
провождении вступившего в законную силу ре-
шения суда хостинг-провайдеру услуг в Респу-
блике Молдова, предоставляющему услуги по 
размещению владельцу поддомена иностранно-
го домена верхнего уровня, который обязан в те-
чение 10 дней ограничить доступ к URL-адресу, 
нарушившему авторское право и/или смежные 
права.

Хостинг-провайдер не несёт ответственность 
в соответствии с действующим законодатель-
ством за незаконные действия других лиц, кото-
рые пользуются его услугами с целью наруше-
ния авторского права и/или смежных прав, если 
не имеет техническую возможность ограничить 
доступ и/или исключить URL-адрес, который на-
рушает авторское право и/или смежные права.

Для подведения итогов о возможных методах 
противодействия нарушению авторского пра-
ва и смежных прав в цифровой среде отметим, 
что в данном случае ведущую роль, безусловно, 
играет соответствующая международному пра-
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ву   законодательная база, а также желание вла-

стей осуществлять соответствующую работу, на-

правленную на эффективную борьбу с такого 

рода нарушениями.

Также следует отметить, что сами авторы и 

правообладатели должны обеспечить возмож-

ность удобного и лёгкого доступа к легальному 

цифровому контенту.

И в конечном итоге очень важная роль в 

борьбе с пиратством в цифровой среде отведе-

на проведению разного рода мероприятий по 

воспитанию молодежи о необходимости соблю-

дения авторского права и смежных прав, а так-

же о вреде, наносимом правообладателю и об-

ществу нарушением данных прав.        

РЕФЕРАТ

Обязательства интернет-провайдеров: со-

поставление между разными юрисдикция-

ми. С появлением сети Napster распространение 

медийных файлов очень серьёзно повлияло на 

развитие индустрии, основанной на легальном 

использовании объектов авторского и смежных 

прав, и, таким образом, заставило правительства 

многих стран разрабатывать и развивать всевоз-

можные механизмы для эффективной борьбы с 

возрастающим уровнем онлайн-пиратства. Из 

тех систем противодействия онлайн-пиратству, 

которые были разработаны и применены в раз-

ных странах, автор выделяет две, а именно си-

стемы противодействия онлайн-пиратству, ори-

ентированные на спрос пиратского продукта и 

на его предложение.

REZUMAT

            Obligațiile providerilor de internet: con-

fruntarea de jurisdicții diferite. Odată cu apariția 

rețelei Napster, difuzarea % șierelor media a afectat 

foarte grav dezvoltarea industriilor bazate pe folo-

sirea legală a obiectelor dreptului de autor și drep-

turilor conexe, forțând, astfel, guvernele mai multor 

state să creeze și să dezvolte variate mecanisme e% -

ciente de combatere a pirateriei online a cărei rată 

este în continuă creștere. Autorul a evidențiat două 

dintre sistemele de contracarare a pirateriei online, 

care au fost elaborate și aplicate în diferite țări: sis-

temul de contracarare a pirateriei online bazat pe 

cererea de produse piratate și cel bazat pe ofertă.

 ABSTRACT

 The Obligation of Internet Providers: 

A Comparison between Di" erent Jurisdictions. 

With the advent of Napster network the dissemina-

tion of media % les very seriously a) ected the deve-

lopment of the industry based on the legitimate use 

of objects of copyright and related rights, and thus 

forced many governments to design and develop 

all mechanisms possible to deal e) ectively with the 

increasing levels of online piracy. Proceeding from 

those systems to combat online piracy, which have 

been developed and applied in di) erent countries, 

the author identi% es two systems, namely the onli-

ne piracy counteraction system focused on the de-

mand for the pirated product, and that focused on 

its o) ers.
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SUBIECTUL PRIMAR AL DREPTULUI DE AUTOR ESTE AUTORUL 
OPEREI LITERARE, ARTISTICE SAU ȘTIINȚIFICE. PRIN CREAREA 

ȘI DIVULGAREA OPEREI, ACESTA GENEREAZĂ DREPTURI MORALE ȘI 
PATRIMONIALE DE AUTOR, PE CARE URMEAZĂ SĂ LE EXERCITE ÎN 
MOD EXCLUSIV. 

Potrivit legislației în vigoare, este considerată ca 
& ind autor orice persoană & zică, prin activitatea in-
telectuală a căreia a fost creată o operă protejabilă 
prin intermediul sistemului dreptului de autor.

Calitatea de autor este atribuită persoanei, în ge-
neral, fără limitări de gen, vârstă, sex, cetățenie sau 
origine. Exercitarea calității de autor începe odată 
cu crearea unei opere originale, care este rezultatul 
activității creatoare, și anume în momentul în care 
aceasta îmbracă o formă concretă de exprimare 
din domeniul literar, artistic sau științi& c. Totodată, 
valoarea, importanța sau volumul operei, caracte-
rul greșit al tezelor dezvoltate în operă, caracterul 
contrar bunelor moravuri, înregistrarea operei sau 
respectarea altor formalități nu in) uențează asupra 
calității de autor al operei.

În ceea ce privește capacitatea autorului de a 
încheia un contract de transmitere a drepturilor 
sale patrimoniale asupra operei, se vor aplica dis-
poziţiile dreptului comun cu privire la capacitate. 
Potrivit Codului civil, capacitatea de a avea drep-
turi și obligaţii civile le este recunoscută, în egală 
măsură, tuturor autorilor. Capacitatea de folosinţă 
a autorului apare în momentul nașterii și încetează 
odată cu moartea acestuia. Capacitatea de exerciţiu 

reprezintă aptitudinea autorului de a dobândi, prin 
crearea operei, o totalitate de drepturi civile, de a-și 
asuma personal obligaţii civile și de a le executa. 

În cazul în care autorul operei este o persoană 
& zică majoră, care a împlinit vârsta de 18 ani și dis-
pune de capacitatea deplină de exerciţiu, realizarea 
și gestionarea drepturilor de autor nu implică mari 
discuții, întrucât asemenea persoane au capacitatea 
de a încheia contracte de autor în mod individual.

În privința minorilor, care au împlinit vârsta de 14 
ani, legislația civilă stabilește că aceștia pot încheia 
acte juridice doar cu încuviinţarea părinţilor, adop-
tatorilor sau a curatorului, iar în cazurile prevăzute 
de lege, și cu încuviinţarea autorităţii tutelare.

Totuși, art. 21 alin. (2) lit. b) al Codului civil inclu-
de o excepție de la regula generală, potrivit căreia 
autorul minor, care a împlinit vârsta de 14 ani, poate 
să exercite dreptul de autor asupra unei lucrări știin-
ţi& ce, literare sau de artă fără consimţământul părin-
ţilor, adoptatorilor sau al curatorului. Astfel, autorul 
poate încheia personal contractul de transmitere a 
drepturilor patrimoniale, dacă a atins vârsta de 14 
ani și nu este limitat în acest drept de instanţa de 
judecată competentă. Considerăm această excepție 
extrem de binevenită, întrucât capacitatea de a crea 
nu are limite de vârstă, & ind caracteristică omului 
din fragedă copilărie. 

În ceea ce privește autorii minori care nu au îm-
plinit 14 ani, toate actele juridice vor &  încheiate 
doar de părinţi, adoptatori sau tutori, în caz contrar 
acestea vor &  lovite de nulitate absolută.
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Având în vedere faptul că dreptul de autor asu-
pra unei opere create prin efortul comun al două 
sau al mai multor persoane aparţine coautorilor în 
comun, contractul privind transmiterea drepturilor 
de autor urmează a �  încheiat cu toți coautorii, dacă 
aceștia nu au stabilit altceva.

Potrivit principiilor generale, traducerea poate 
�  realizată doar cu consimţământul autorului ope-
rei originale, iar o operă protejată de dreptul de 
autor poate �  inclusă într-o operă integrantă doar 
cu consimţământul autorului sau al altui titular al 
dreptului de autor asupra operei protejate. De ase-
menea, pentru realizarea unei opere audiovizuale, 
producătorul va încheia contracte cu � ecare dintre 
autori (regizor, scenarist, autor al dialogului, com-
pozitor, operator, pictor), care vor atrage transmite-
rea majorității drepturilor patrimoniale, în schimbul 
unei remuneraţii echitabile.

Atât Legea 139/2010 cu privire la dreptul de 
autor și drepturile conexe (în continuare – Legea 
dreptului de autor), cât și Codul familiei nu conțin 
dispoziții clare cu privire la regimul juridic al ope-
relor create în timpul căsătoriei, rezumându-se la o 
prevedere generală, potrivit căreia bunurile dobân-
dite de către soţi în timpul căsătoriei aparţin ambi-
lor cu drept de proprietate în devălmășie. Același 
regim va �  aplicat și în raport cu bunurile procurate 
din contul veniturilor obţinute din activitatea inte-
lectuală de � ecare dintre soţi.

Având în vedere că operele create în timpul că-
sătoriei și drepturile patrimoniale care le generează 
nu sunt considerate bunuri proprietate personală a 
soților1, � ecare dintre aceștia este în drept să înche-
ie convenţii prin care să dispună de aceste bunuri 
comune. Totuși, dacă printr-o convenţie se micșo-
rează comunitatea de bunuri sau dacă se va stabili 
că cealaltă parte a convenţiei a știut sau trebuia să 
�  știut că al doilea soţ este împotriva încheierii con-
venţiei respective, instanţa judecătorească poate 
declara nulitatea acestor acte.

După decesul autorului, transmiterea drepturilor 
patrimoniale de autor se realizează de către succe-

1 Codul civil al României, spre deosebire de Codul familiei 
din Republica Moldova, stabilește că drepturile patrimonia-
le de proprietate intelectuală asupra creațiilor sale și asupra 
semnelor distinctive pe care le-a înregistrat sunt considera-
te bunuri proprii ale � ecărui soț (art. 340).

sorii legali sau testamentari. În lipsa acestora, sau
dacă nici unul din succesori nu a acceptat succesiu-
nea, sau dacă toţi succesorii sunt privaţi de dreptul 
la succesiune, patrimoniul succesoral trece în pro-
prietatea statului în baza dreptului de moștenire 
asupra unui patrimoniu vacant. În acest caz, statul, 
prin intermediul autorităților publice, va deveni ti-
tular de drepturi și va avea dreptul să intre în relații 
contractuale cu alți subiecți ai dreptului civil.

Pornind de la ideea că contractul de autor poartă 
un caracter sinalagmatic (bilateral), deci există cel 
puțin două părți care se angajează să execute anu-
mite obligații, este oportun să analizăm și statutul 
juridic al bene� ciarului sau al persoanei care va va-
lori� ca drepturile patrimoniale transmise de autor.

Potrivit doctrinei ruse, tradițional se consideră 
că în calitate de bene� ciar al contractului de autor 
nu poate �  persoana � zică2. Considerăm că această 
teorie trebuie privită critic, prin prisma legislației Re-
publicii Moldova. Astfel, în Codul civil se stipulează 
că drepturile și obligaţiile civile apar în baza actelor 
persoanelor � zice și juridice care dau naștere unor 
drepturi și obligaţii civile, pornind de la principiile 
generale și de la sensul legislaţiei civile (art. 8); sau: 
persoanele � zice și juridice participante la raporturi-
le juridice civile trebuie să își exercite drepturile și să 
își execute obligaţiile cu bună-credinţă, în acord cu 
contractul (art. 9); sau: capacitatea de exerciţiu este 
aptitudinea persoanei � zice de a dobândi prin fapta 
proprie și de a exercita drepturi civile, de a-și asuma 
personal obligaţii civile și de a le executa (art. 19).

Prin urmare, în calitate de bene� ciar al contrac-
tului de autor pot �  atât persoane � zice3, cât și per-
soane juridice. Mai mult ca atât, în baza contractului 
de cesiune sau de licență exclusivă, cesionarul și, re-
spectiv, licențiatul sunt subiecte care pot dobândi 
drepturi patrimoniale și pot dispune de ele, prin 
acte de transmitere a drepturilor. 

Calitatea de bene� ciar – persoană juridică este 
caracteristică, în special, instituțiilor și întreprin-
derilor implicate, direct sau indirect, în sectorul

2 СЕРГЕЕВ, А.П. Право интеллектуальной собственности 
в Российской Федерации, 2-е издание, из. Проспект, 
Москва, 2004.
3 Contractul de transmitere a dreptului de autor de la texti-
er sau compozitor către interpret, toate persoanele în acest 
caz � ind persoane � zice.
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industriilor creative4, deși principiul libertății con-
tractuale oferă și altor persoane juridice dreptul de 
a contracta obiecte ale dreptului de autor, în special 
pentru necesități proprii5.  

Persoana juridică va încheia contractul de trans-
mitere a drepturilor de autor prin administratorul 
acesteia sau prin altă persoană împuternicită. 

Consimțământul părților la încheierea contrac-
tului de autor reprezintă o condiție de valabilitate a 
acestuia, având în vedere faptul că este manifesta-
rea, exteriorizată, de voinţă a persoanei de a înche-
ia un act juridic. Consimţământul este valabil dacă 
provine de la o persoană cu discernământ, este 
exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice și 
nu este viciat. Manifestarea de voinţă care trebuie 
recepţionată de cealaltă parte produce efecte în 
momentul în care îi parvine acesteia, indiferent de 
faptul dacă a luat sau nu cunoștinţă de conţinutul 
ei. Trebuie reținută și prevederea că valabilitatea 
manifestării de voinţă nu este afectată de decesul 
autorului care și-a exprimat voinţa, sau de lipsirea 
lui de capacitate de exerciţiu, dacă aceste eveni-
mente au avut loc după exprimarea voinţei. 

În cazul acordului prealabil, semnat de autor și 
bene� ciar, menționăm că acesta este revocabil până 
la încheierea contractului de autor, în măsura în care 
nu reiese altfel din raportul juridic în a cărui bază a 
fost dat acordul prealabil. Actul de revocare poate �  
exprimat atât faţă de autor, cât și faţă de bene� ciar.

În privința obiectului contractului de autor, trebu-
ie să menționăm că doctrina de specialitate este nee-
chivocă. Astfel, unii autori6, în mare parte cercetători 
ruși, consideră în calitate de obiect al contractului de 
autor însăși opera, adică rezultatul activității creatoa-
re originale în domeniul literar, artistic sau științi� c.

4  Industria audiovizuală (� lm, televiziune, radio), industria 
fonogra� că (interpretare muzicală, impresariat, înregistrări 
de fonograme, activităţi concertistice), industria software 
(programe și jocuri pentru calculator, baze de date), indus-
tria artistică (arhitectură, design, pictură, sculptură, fotogra-
� e, artă decorativă și arte vizuale), industria editorială (cărţi, 
ziare, reviste), industria publicitară.
5 Contractul privind achiziționarea dreptului de autor asu-
pra unui program pentru calculator, necesar în activitatea 
companiei, contractul privind utilizarea operei fotogra� ce 
în publicațiile întreprinderii, contractul de cumpărare a unui 
tablou, însoțit de transmiterea drepturilor patrimoniale de 
autor etc.
6 GAUTIER, P.Y. Propriete litteraire et artistique, ed. Presses 
Universitaires de France, Paris, 1991, p. 395.

Teoria menționată se bazează pe obiectul drep-
tului de autor care, așa cum rezultă și din legislația 
națională7, este opera în cauză. În plus, atunci 
când se încheie un contract de autor cu elemente 
de comandă, rezultatul creativ realizat de autor la 
comanda bene� ciarului îmbracă forma obiectului 
contractului.

Ne raliem însă la părerea majorității autorilor din 
domeniu, considerând că drepturile patrimoniale 
de autor, care se transmit de la autor către bene-
� ciar, constituie obiectul juridic al contractului de 
autor. Această abordare rezultă, în primul rând, din 
prevederile legale, dar și din esența relațiilor con-
tractuale.

Astfel, legislația civilă statuează că obiect al ac-
tului juridic este obligaţia persoanei care a înche-
iat actul juridic. În virtutea raportului obligaţional, 
creditorul este în drept să pretindă de la debitor 
executarea unei prestaţii, iar debitorul este ţinut să 
o execute. Prestaţia, în acest caz, poate consta în a 
oferi sau în a face ceva.

În același context, Legea dreptului de autor vine, 
în repetate rânduri, să argumenteze în favoarea 
acestei teorii. Astfel, la art. 11, speci� când drepturi-
le patrimoniale de autor, se menționează că autorul 
are dreptul exclusiv să permită valori� carea operei 
sale prin reproducere, distribuire, import, închiriere, 
demonstrare, interpretare, comunicare publică sau 
prin alte forme. Titlul și conținutul art. 30 se referă 
anume la transmiterea drepturilor patrimoniale prin 
contractele de autor, iar articolul următor stabilește 
că contractul de autor trebuie să prevadă, printre 
altele, modul de valori� care a operei, adică dreptul 
concret care se transmite prin acest contract.

Pornind de la esența actului juridic și de la scopul 
părților în a stabili relații contractuale, considerăm 
că interesul principal al autorului și al bene� ciarului 
contractului de autor este transmiterea, respectiv 
achiziționarea drepturilor patrimoniale de autor, în 
întregime sau în parte, în vederea valori� cării lor.

Totuși, ținem să concretizăm că drepturile patri-
moniale de autor sunt strâns legate de opera care 
le-a generat. De asemenea, contractul de autor tre-
buie să conțină prevederi clare privind speci� cația 

7 Alin. (2) al art. 7 al Legii dreptului de autor stabilește: drept 
obiect al dreptului de autor sunt operele literare, științi� ce, 
dramatice, muzicale, coregra� ce, audiovizuale, artistice, fo-
togra� ce, etc.
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operei care a stat la baza actului de transmitere a 
drepturilor.

Obiectul contractului de autor trebuie să existe, 

să � e determinat sau determinabil, să � e posibil, să 
� e legal și să � e în circuitul civil.

Obiectul trebuie să existe. Atâta timp cât opera nu a 
fost materializată într-o formă obiectivă de exprimare, 
nu putem vorbi despre drepturi de autor, or, așa cum 
a prevăzut legiuitorul moldovean, protecţia dreptului 
de autor se extinde asupra formei de exprimare, dar 
nu se extinde asupra ideilor, teoriilor, descoperirilor 
știinţi� ce, procedeelor, metodelor de funcţionare sau 
asupra conceptelor matematice ca atare și nici asupra 
invenţiilor cuprinse într-o operă, oricare ar �  modul de 
preluare, explicare sau de exprimare.

Deci, regula generală este că opera trebuie să 
existe, într-o formă sau alta, indiferent de faptul dacă 
aceasta a fost sau nu adusă la cunoștința publicului.

Totuși, ținând cont de prevederile art. 206 al Co-
dului Civil, pot constitui obiect al actului juridic și 
bunurile viitoare. În cazul dreptului de autor, este 
necesară o abordare cu maximă precauție. Întru 
aplicarea normei menționate, este important ca 
drepturile de valori� care a operei inexistente la mo-
ment să se refere la o operă viitoare concretă, nomi-
nalizată și identi� cată. 

Constatarea acestui fapt îi va proteja pe autori 
contra lor înșiși, pentru că autorii debutanți sau fără 
cunoștințe juridice ar putea �  încântați la început 
de un asemenea contract, dar, odată cu trecerea 
timpului, ar putea să regrete că și-au pierdut liber-
tatea și au acceptat condiții devenite derizorii8.

Legislația României conține mai multe norme de 
concretizare, care au menirea să asigure o interpre-
tare corectă. Astfel, este lovită de nulitate absolută 
cesiunea drepturilor asupra totalității operelor vii-
toare ale autorului9, iar cesiunea drepturilor patri-
moniale asupra unei opere aparținând unei succe-
siuni nedeschise va �  declarată nevalabilă10.

Obiectul trebuie să ! e determinat sau determina-

bil. Obiectul oricărui act juridic reprezintă un ele-
ment esențial al acestuia, de aceea părțile trebuie

8 COLOMBET, C. Propriete litteraire et artistique et droits voi-
sins, ed. Dalloz, Paris, 1997, p. 220.
9 Legea României cu privire dreptul de autor și drepturile 
conexe (art. 41).
10 Codul Civil al României (art. 95 6).

să stabilească drepturile patrimoniale concrete, 
care vor �  transmise în baza contractului11. Absența 
reglementării obiectului concret, dă dreptul părții 
interesate de a cere anularea contractului12. 

Legislația franceză prevede că cesiunea drepturi-
lor patrimoniale de autor poate �  limitată la anumite 
drepturi, pentru un anumit teritoriu și pentru o anu-
mită durată13. Prezența cuvântului ”anumit” o consi-
derăm bene� că, pentru că are rolul prevenirii abuzu-
rilor în relațiile contractuale și protejării autorilor. 

Transmiterea unuia dintre drepturile patrimoniale 
ale titularului dreptului de autor nu are niciun efect 
asupra celorlalte drepturi ale sale, dacă nu s-a conve-
nit altfel. Deci, drepturile patrimoniale de autor nein-
dicate expres în contractul de autor se vor conside-
ra netransmise. Astfel, dacă autorul a transmis doar 
dreptul la interpretarea publică a operei, bene� ciarul 
nu va avea dreptul să efectueze reproducerea operei, 
ci se va limita la actul de interpretare. Legea Români-
ei privind dreptul de autor introduce o excepție de la 
regula generală, potrivit căreia în cazul cesiunii drep-
tului la reproducerea operei, se prezumă că a fost 
cedat și dreptul la distribuirea copiilor realizate, dacă 
nu se prevede altfel prin contract.

Părțile contractante trebuie să reglementeze 
su� ciente detalii privind obiectul contractului, în 
vederea reducerii riscului apariției unui eventual 
con% ict. Detaliile pot viza, de exemplu, ca reprodu-
cerea să se limiteze doar la formatul hârtie, să nu � e 
inclusă în opere integrante, să se limiteze la o limbă 
concretă de reproducere, să � e realizată o singură 
ediție, să � e reproduse un număr concret de exem-
plare. Ceea ce depășește obiectul contractual pre-
supune necesitatea obținerii acordului suplimentar.

Legislația Federației Ruse conține reglementări 
novatorii privind obiectul contractului de licență, 
care trebuie să facă referire la numărul documentului 
sau datele certi� catului ce atestă existența drepturi-
lor, precum și la modurile concrete de valori� care a 
operei14. Legea dreptului de autor a Federației Ruse 
din 1993 prevedea faptul că obiect al contractului de 
autor nu pot �  drepturile de valori� care a operei care 

11 Legea dreptului de autor (art. 31).
12 Legea României cu privire dreptul de autor și drepturile 
conexe (art. 41).
13 Codul proprietății intelectuale a Franței (art. 39).
14 Codul Civil al Federației Ruse (art. 1235).
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nu sunt cunoscute la momentul încheierii contractu-
lui15. Considerăm oportună modi� carea Legii dreptu-
lui de autor a Republicii Moldova în sensul includerii 
unor prevederi similare. Cu atât mai mult cu cât prac-
tica națională a cunoscut contracte prin care autorii 
transmiteau și drepturile patrimoniale necunoscute 
în prezent, dar care vor apărea în viitor. 

Mențiunea drepturilor concrete pe care le transmi-
te autorul bene� ciarului îndeplinește condițiile mini-
me prevăzute de lege în privința obiectului contractu-
lui. Părțile însă pot să se expună și asupra caracterului 
drepturilor transmise. Astfel, potrivit de� niției contrac-
tului de licență, o parte (autorul sau alt titular al drep-
tului de autor) transmite celeilalte părți (licențiatul) 
dreptul de valori� care a operei în mod exclusiv sau 
neexclusiv. Licenţa exclusivă prevede transmiterea 
dreptului de valori� care a operei în limitele stabilite de 
această licenţă numai licenţiatului. În virtutea statutu-
lui său juridic, licenţiatul, de asemenea, are dreptul, în 
limitele stabilite de licenţă, să permită sau să interzică 
valori� carea operei de către alte persoane. 

În cazul unei licenţe neexclusive, licenţiatul poa-
te, în limitele stabilite de această licenţă, valori� ca 
opera ca și alte persoane care au obţinut dreptul 
de valori� care a acesteia. Totuși, licenţiatul nu are 
dreptul să permită sau să interzică valori� carea 
operei de către alte persoane. 

Dacă în contractul de licenţă nu se stipulează 
expres că licenţa este exclusivă, aceasta se consi-
deră neexclusivă. Considerăm că includerea acestei 
reguli în norma legală contribuie la protecția drep-
tului de autor și la asigurarea autorilor începători 
împotriva abuzurilor din partea licențiaților.   

Părțile pot conveni ca prin același contract, în 
privința aceleiași opere să � e stabilite diferite forme 
de valori� care a drepturilor, în funcţie de caracterul 
acestora. Astfel, dreptul la reproducerea și la distri-
buirea unei opere literare să � e exercitate în mod 
exclusiv, iar dreptul la traducerea operei în altă lim-
bă să se realizeze în mod neexclusiv.

Obiectul trebuie să � e posibil. Obiectul contractului 
de autor trebuie să rezulte din principiul general al 
dreptului civil, potrivit căruia nicio persoană nu poate 
�  îndatorată la executarea unei obligații imposibil de 
realizat. Deci, autorul unei opere poate asigura actul 
de transmitere a drepturilor patrimoniale de autor 

15 Legea cu privire la dreptul de autor și drepturile conexe a 
Federației Ruse, abrogată (art. 31).

doar atunci când acesta este posibil16. Neexecutarea 
sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor con-
tractuale de către autor, în condițiile în care la momen-
tul încheierii contractului obiectul acestuia era posibil, 
are drept consecințe invocarea răspunderii de către 
bene� ciarul contractului. În cazul în care, în momentul 
încheierii contractului de autor, obiectul acestuia era 
posibil, dar în procesul executării lui devine imposibil 
din pricina unui caz de forţă majoră, această situație 
nu se va examina prin prisma răspunderii civile, ci 
avându-se în vedere riscul contractului.

Obiectul trebuie să � e legal. Atât Codul Civil, cât și 
Legea dreptului de autor se expun doar în privința 
legalității obiectului contractului și nu impun condiția 
moralității acestuia. Mai mult ca atât, legiuitorul 
de� nește opera drept rezultat al creaţiei intelectuale 
originale în domeniul literaturii, artei și știinţei, indife-
rent de mijloacele de creare, de modul concret și de 
forma de exprimare, de valoarea și importanţa acesteia. 

Totuși, în scopul contracarării tendinţelor de pro-
pagare a pornogra� ei, sadismului și cultului violenţei 
în operele de artă și literatură, Guvernul Republicii 
Moldova a instituit Agenţia de Stat pentru Protecţia 
Moralităţii pe lângă Ministerul Culturii. Instituția are 
obligația să acumuleze informaţia relevantă și să cree-
ze baza de date privind lucrările și producţia ce conţin 
elemente cu caracter pornogra� c, sadic sau propagă 
cultul cruzimii și al violenţei. Potrivit competențelor, 
Agenţia este în drept să recenzeze lucrările din do-
meniul literaturii și artei, să facă recomandări despre 
regimul folosirii acestora, să impună censul de vârstă, 
locul și timpul difuzării, iar în cazurile prevăzute de 
legislaţia în vigoare – să emită dispoziţii prin care să 
interzică lucrările respective. În același context, produ-
cerea, comercializarea, difuzarea sau păstrarea opere-
lor cu caracter amoral constituie contravenție17 și se 
sancționează în modul corespunzător. 

În privința legalității obiectului contractului de 
autor, legislația de specialitate menționează că ori-
ce clauze ale contractului de autor care îl limitează 
pe autor de a crea în viitor opere pe o anumită temă 
sau într-un anumit domeniu sau clauze care contra-
vin Legii dreptului de autor, se consideră nule. 

16 Un pictor nu va putea �  obligat, în baza unui contract de 
autor, să execute un tablou cu dimensiunile de 50000 m2, în 
care să � e reprezentat portretul original al primului locuitor 
al Spaniei.
17 Art. 90 și art. 364, alin. (1) ale Codului Contravențional al 
Republicii Moldova
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Obiectul trebuie să � e în circuitul civil. În po� da fap-
tului că Legea dreptului de autor acceptă să asigure 
protecția dreptului de autor pentru toate operele, 
independent de faptul dacă acestea au fost sau nu 
aduse la cunoștința publicului, tratamentul juridic va 
�  diferit în cazul contractelor de autor. Or, legislația ci-
vilă stabilește că obiectul actului juridic trebuie să se 
a� e în circuitul civil la momentul încheierii acestuia. 
În aceste condiții, pentru a face obiectul contractului 
de transmitere a drepturilor patrimoniale de autor, 
nu este su� cientă existența operei, ci este imperios 
necesar ca autorul să-și divulge public creația, astfel 
încât să corespundă tuturor criteriilor de valabilitate 
impuse actelor juridice civile.

Similar regimului juridic al bunurilor, autorul își 
poate manifesta intenția de retragere a operei din 
circuitul civil. În acest caz, utilizarea de către autor a 
dreptului de retractare a operei va avea consecințe 
juridice și economice, care vor afecta și relațiile con-
tractuale existente în prezent.

Având în vedere importanța actului respectiv și 
ținând cont de efectele pe care le generează, drep-
tul de retractare a operei trebuie să � e însoțit de 
temeiuri plauzibile care să-l justi� ce. De asemenea, 
legiuitorul impune autorul la compensarea preju-
diciului cauzat, în contextul relațiilor contractuale 
existente. Bene� ciarii compensațiilor pot �  atât per-
soanele care valori� că opera retractată, într-un mod 
sau altul, cât și persoanele care dețin un drept de 
copaternitate asupra operei litigioase. 

Deși Legea dreptului de autor a evitat să se 
pronunțe, considerăm că succesorii, în special cei 
testamentari, pot să uzeze de dreptul la divulgarea 
sau dreptul la retractarea operei, dacă acționează în 
virtutea unei voințe explicit manifestate a autoru-
lui, până la moartea sa. Astfel, chiar dacă drepturile 
morale poartă un caracter inalienabil, insesizabil, 
imprescriptibil, perpetuu și preeminent, totuși suc-
cesorii în drepturi ai autorului pot să-și manifeste 
voința privind nașterea, modi� carea sau stingerea 
drepturilor și obligaţiilor contractuale.  

REZUMAT

Părțile și obiectul contractului de autor. Auto-
rul articolului examinează statutul juridic al părților 
contractului de autor, delimitează calitatea de autor 

al operei de cea a titularului dreptului de autor, anali-
zează valabilitatea contractului prin prisma capacității 
de exercițiu a părților și a consimțământului mani-
festat de aceștia la încheierea actului juridic. De ase-
menea, autorul precizează obiectul contractului de 
autor din perspectiva legislației în vigoare și a litera-
turii de specialitate și analizează condițiile impuse de 
legislația civilă în privința obiectului contractului de 
autor. Astfel, contractul de autor trebuie să existe, să 
� e determinat sau determinabil, să � e posibil, să � e 
legal și să � e în circuitul civil.

ABSTRACT

Parties and Subject of the Author’s Contract. 
The author of the article examines the legal sta-
tus of parties to the author’s contract, delimits the 
authorship of the work from that of the copyright 
owner, and analyzes the validity of the contract 
through the prism of legal capacity of the parties 
and their expressed consent to the conclusion of 
the legal act. The author also states the subject of 
author’s contract in terms of legislation in the force 
and specialized literature and analyzes the condi-
tions imposed by the civil legislation in respect of 
the subject of author’s contract, namely that it must 
exist, be determined or determinable, be possible, 
be legal and be in the civil circuit.

РЕФЕРАТ

Стороны и предмет авторского договора. 

Автор статьи исследует правовой статус сторон 
авторского договора, разграничивает понятия 
автора произведения и правообладателя автор-
ских прав, проводит анализ срока действия до-
говора через призму дееспособности сторон и 
их согласия на заключение сделки. Кроме того, 
автор уточняет предмет авторского договора с 
точки зрения действующего законодательства и 
специальной литературы и анализирует требо-
вания гражданского законодательства в отноше-
нии предмета авторского договора, в частности, 
о наличии такового, о его определении и опре-
делимости, о том, что предмета договора дол-
жен быть возможным, законным и находиться в 
гражданском обороте.
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CAZUL UNUI OPERATOR LOCAL DE TELECOMUNICAŢII CARE 
PRESTEAZĂ DIVERSE SERVICII DE ULTIMĂ GENERAŢIE, FIIND 

CHIAR PIONIER ÎN MULTE ACȚIUNI DESFĂȘURATE, A STÂRNIT DIS-
CUŢII ÎN MEDIUL LOCAL AL TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ȘI 
COMUNICAŢIILOR. ASOCIAŢIA PATRONALĂ A RADIODIFUZORILOR 
DIN REPUBLICA MOLDOVA A ACUZAT OPERATORUL CĂ FACE ILE-
GAL OFERTE LA CELE MAI MICI PREŢURI RECURGÂND LA ACŢIUNI DE 
PIRATERIE PRIN CARE SUNT DIFUZATE ZECI DE POSTURI TV ȘI FILME 
FĂRĂ A FI RESPECTATE DREPTURILE DE AUTOR [1]. 

Mai exact, difuzarea posturilor TV menţionate se 
face printr-un serviciu numit IPTV (Internet Protocol 

TV), care realizează transmisia programelor TV prin 
intermediul Internetului. La rândul său, operatorul a 
respins acuzaţiile precizând că serviciul IPTV nu era 
reglementat de legislaţia naţională în  momentul 
lansării și nici până astăzi nu este reglementat, iar 
operatorul nu a obţinut pentru el licenţă și nici nu 
intenţiona să obţină această licenţă pentru că legea 
nu prevede un astfel de serviciu. Pe de altă parte, 
Consiliul Coordonator al Audiovizualului menţiona, 
cu referire la acest caz, că legea Republicii Moldova 
care reglementează domeniul audiovizualului (Co-
dul Audiovizualului), ca și în ţările Uniunii Europene,  
nu arată expres tipul de transmisiune a canalelor TV, 

aceasta cuprinzând doar noțiunea de retransmisie 

prin orice mijloc de comunicare electronică.

Tehnologiile informaţionale și cele de comuni-
caţii (TIC) trebuie să devină parte indispensabilă a 
societăţii în care trăim, aceasta ' ind una informa-
ţională, a cunoașterii. Societatea informaţională 
reprezintă o etapă a dezvoltării civilizaţiei umane 
și se caracterizează printr-un mod de viaţă calitativ 
superior, care implică folosirea intensivă a informa-
ţiei în toate sferele activităţii și existenţei umane, cu 
un impact social și economic major. Tendinţa către 
o societate informaţională bazată pe cunoaștere 
este considerată drept o evoluţie necesară pentru a 
asigura dezvoltarea durabilă în contextul “noii eco-
nomii”, bazate, în principal, pe produse și activităţi 
intelectuale intensive, precum și pentru realizarea 
unei civilizaţii socioumane avansate.

Amplul și complexul proces de dezvoltare a so-
cietăţii din punct de vedere economic și cultural 
depinde de dezvoltarea sectorului de comunicaţii 
și tehnologia informaţiei. Produsele tehnologiei 
informaţiei și comunicaţiilor au favorizat creșterea 
explozivă a informaţiei “digitale”, ceea ce a condus 
la asigurarea unor servicii și reglementări racordate 
la nevoile actuale ale societăţii și la nivelul actual al 
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progresului tehnico-știinţi� c. Astfel, de la începu-

tul secolului au apărut și s-au dezvoltat servicii de 

televiziune bazate pe tehnologii noi, alternative la 

soluţiile oferite de suportul de cablu, cum ar � , spre 

exemplu, tehnologia IP și televiziunea digitală prin 

satelit (DHT) furnizată în zone greu accesibile, care 

nu sunt acoperite de reţelele de cablu [2].

Din  perspectiva dezvoltării și potenţialului noi-

lor tehnologii, operatorii de cablu riscă să pară, azi, 

demodaţi și departe de tendinţele tehnologice, 

deoarece consumatorul actual dorește ca decizia 

cu privire la recepţionarea anumitor posturi de te-

leviziune să-i aparţină. Adică, consumatorul dorește 

să aibă posibilitatea de a achiziţiona pachete per-

sonalizate sau speci� ce (știri, sport, știinţă, muzică), 

și nu pe cele care i se impun de anumiţi operatori. 

Faptul că   personalizarea este posibilă la nivel de 

consumator individual este demonstrat și de apa-

riţia și evoluţia programelor de tipul „pay-per-view”, 

prin intermediul Internetului, în care consumatorul 

alege ce programe ar prefera să vizioneze și plăteș-

te doar pentru acestea. Totodată, tendinţa televizi-

unilor este de a furniza programele lor și pe Inter-

net, de mai multă vreme, iar, în condiţiile creșterii 

acoperirii Internetului de mare viteză, acest mediu 

constituie o reală alternativă la recepţia programe-

lor prin cablu.   După cum am menţionat, există și 

operatori, deocamdată de nișă, care oferă acces la 

programe TV mult mai diversi� cate prin intermediul 

protocoalelor internet (IPTV).  Unii dintre operatorii 

de telefonie mobilă intenţionează să furnizeze con-

ţinut, având la bază dorinţa de a urca în „amonte”, 

către activităţile cu mai multă valoare adăugată 

care ar putea genera venituri suplimentare. Astfel, 

actualmente, consumatorii au un interes deosebit 

față de furnizorii de conţinut, și nu față de furnizorii 

de acces la Internet, în domeniul programelor TV 

având de câștigat nu transmiţătorii, ci furnizorii de 

conţinut [3].

Componentele TIC (tehnologia informaţiei, a te-

lecomunicaţiilor și de reţea)  nu pot opera izolate 

una de cealaltă, iar dezvoltarea Internetului a atras 

după sine o intercalare a acestor tehnologii, făcând 

din Internet un punct central. Internetul e descen-

tralizat, răspândit pe scară largă, iar tehnologia sa 

speci� că l-a făcut atractiv și pentru transportarea 

altor servicii către utilizatorul � nal (spre exemplu, 

televiziunea IPTV). Aceste servicii au generat un șir 

de con! icte de ordin legal și tensiuni între opera-

tori și furnizori de diverse servicii, precum și diverse 

situaţii de interpretare și aplicare în mod diferit a 

normelor legale [4].

Ce este televiziunea IPTV, cea despre care opera-

torul din cazul menţionat la începutul articolului 

susţine că nu este reglementată de cadrul legislativ 

naţional al RM?

IPTV (prescurtare de la Internet Protocol televisi-

on, în română Televiziune prin rețele IP) reprezintă 

comunicarea imaginilor și a sunetului într-o rețea 

care se bazează pe IP. 

IPTV utilizează tehnici de ! ux video pentru a 

furniza programe de televiziune programate sau 

video la cerere (VOD). Spre deosebire de transmi-

sia pe cale aeriană sau prin cablu către un televizor, 

IPTV folosește protocolul IP ca mijloc de transport 

și are nevoie de IP TV set-top box pentru a decoda 

imaginile în timp real. IPTV-ul se poate transmite și 

ca serviciu de acces web prin mai multe tehnologii, 

spre exemplu, cabluri coaxial, DSL, � bră optică, wi-

reless  chiar și prin liniile de tensiune. Indiferent de 

modul de transmisie a IPTV-ului, caracteristicile sale 

sunt similare [5].

Problema protecției juridice a rezultatelor 

activității creative a omului este în prezent una 

dintre cele mai actuale în contextul dezvoltării și 

evoluţiei rapide a tehnologiilor informaţionale. 

Rezultatele activității creative reprezintă o parte 

semni� cativă a schimbărilor economice în lumea 

modernă, iar obiectele drepturilor de autor, în 

condițiile de informatizare totală a societății, le-au 

transformat în cel mai pro� tabil și cel mai dinamic 

sector al pieței. Dezvoltarea rapidă a tehnologii-

lor digitale și de rețea a condus la situația în care 

protecția obiectelor de proprietate intelectuală în 

legătură cu digitalizarea lor și utilizarea în rețelele 

de comunicații a devenit cea mai problematică în 

domeniul dreptului de autor și al drepturilor cone-

xe. Apariția Internetului a creat o situație cu totul 

nouă, practic, pentru toate obiectele proprietăţii in-

telectuale (rezultate din activitatea creativă), deoa-

rece mediul digital virtual este spațiul ideal pentru 

utilizarea obiectelor intangibile, cele ale dreptului 

de autor, inclusiv operele audiovizuale, care consti-

tuie conţinutul principal al Internetului [6].
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În condiţiile actuale ale evoluţiei tehnologiei, a 
pieţei și, îndeosebi, a Internetului, apariţia forma-
tului digital de punere la dispoziţie a obiectelor 
de proprietate intelectuală a condus la o scădere 
bruscă a nivelului de protecție a drepturilor auto-
rilor. Astfel, noţiunile de drept de autor și cele co-
nexe tradiţionale devin din ce în ce mai irelevante 
în contextul noilor moduri de utilizare, precum este 
utilizarea pe/prin Internet. 

Să observăm în continuare aspectele juridice 
care reglementează noţiunile de comunicare publi-

că, reproducere, transmisie, retransmisie, organiza-

ţie de radiodifuziune și a drepturilor ce rezultă din 
acestea în condiţiile unei dezvoltări permanente 
și rapide a tehnologiilor  informaţionale și celor de 
comunicaţii.

Organizaţiile de radiodifuziune pun la dispoziția 
publicului lucrări ale autorilor, creatorilor. Acestea 
ar trebui să aibă dreptul de a controla transmisia și 
retransmisia propriilor emisiuni. Acest lucru va ajuta 
să recupereze investiția.

Drepturile morale și materiale ale autorilor sunt 
recunoscute atât de Declaraţia Universală a Dreptu-
rilor Omului, cât și de Convenţia de la Berna și Trata-
tul OMPI privind dreptul de autor (WCT). Drepturile 
materiale, numite și drepturi economice sau patri-
moniale, sunt acele drepturi care le asigură autori-
lor sau titularilor de drepturi drepturile exclusive de 
a valori" ca creaţiile în  scopul obţinerii remuneraţiei 
echitabile pentru eforturile creative depuse și pen-
tru recuperarea investiţiilor " nanciare [7]. Aceasta 
înseamnă că autorul este singurul care este în drept 
să autorizeze sau să interzică valori" carea operelor 
sale, sau că acesta are dreptul de a "  remunerat.

După natura valori" cării operelor, drepturile pa-
trimoniale cuprind diverse categorii de drepturi. Din 
aceste categorii fac parte drepturile non-adiacente 
reproducerii (difuziune prin eter sau cablu, retransmi-

tere, retransmitere prin cablu și alte tipuri de comunica-

re publică) și dreptul de punere la dispoziţia publicului 

în regim interactiv, care cuprinde aspecte referitoare 
atât la reproducere, cât și la comunicarea publică [7].

Republica Moldova este parte la un șir  de acte 
internaţionale ce reglementează domeniul protec-
ţiei proprietății intelectuale și în speţă a dreptului 
de autor și conexe. Cadrul normativ naţional de 
protecţie a dreptului de autor și a drepturilor cone-
xe a fost armonizat atât cu tratatele internaționale, 

cât și cu legislaţia Uniunii Europene. Iar în cazul în 
care un tratat internaţional la care Republica Mol-
dova este parte stabilește alte norme decât cele 
prevăzute de legislaţia naţională, se aplică normele 
tratatului internațional [8].

Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor 

literare și artistice, una dintre cele mai importante 
convenţii ce reglementează protecţia dreptului de 
autor și a drepturilor conexe, a fost amendată de 
câteva ori de la data adoptării pentru a ţine pasul 
cu progresul tehnologiilor informaţionale. Astfel, 
în anul 1928 textul Convenţiei este completat cu 
noţiunea de organizaţii de radiodifuziune, iar, prin 
modi" carea din 1948, este adăugată și noțiunea 
de televiziune. [9] Convenţia de la Berna indică clar 
lista operelor literare și artistice, din acestea făcând 
parte și operele audiovizuale: -cine-, tele-, video " l-
me, " lme cu diapozitive etc. Din standardele mini-
me impuse de prevederile Convenţiei face parte, 
pe lângă dreptul la interpretare și comunicare pu-
blică a unei interpretări, și dreptul radiodifuzării și 

al comunicării cu publicul prin intermediul undelor 

retransmise, prin difuzor sau orice alt mijloc analog 

de transmisie a operelor. Acest fapt este stipulat în 
art. 11bis al prezentei Convenţii care asigură auto-
rului dreptul exclusiv de a  autoriza difuzarea ope-
relor sale sau comunicarea publică a acestora prin 
difuzor sau prin orice alt instrument asemănător, 
transmițător de semnale, de sunete sau de imagini, 
precum și retransmiterea emisiunii unei opere în 
cazul în care comunicarea respectivă este efectuată 
de o altă organizaţie decât cea iniţială. 

În sensul Convenției de la Roma privind protecţia 

artiștilor interpreţi, a producătorilor de fonograme și a 

organismelor de radiodifuziune (această convenție a 
fost încheiată cu mult timp înaintea apariției trans-
misiunilor prin satelit), radiodifuziunea semni" că 
transmiterea de sunete  sau de sunete și imagini 
prin mijloace wireless pentru recepție publică. La 
rândul său, retransmiterea este difuzarea simultană 
de către un organism de radiodifuziune a difuziunii 
unui alt organism de radiodifuziune. 

Protecția organismelor de radiodifuziune este 
garantată prin acordarea organizațiilor a posibilității 
legale de a preveni o serie de  activități, dacă aces-
tea din urmă nu se fac cu aprobarea lor. Convenția 
a prevăzut dreptul organismelor de radiodifuziune 
de a autoriza sau de a interzice retransmiterea, " -
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xarea și reproducerea emisiunilor lor. Anumite țări 

au completat această prevedere cu dreptul organis-

melor de radiodifuziune de a autoriza sau de a in-

terzice transmisiuni prin cablu ale emisiunilor. Exis-

tă și Cerința de cali� care pentru drepturile conexe 

în mod similar cu cea pentru drepturile de autor. 

Nu toate radiodifuziunile vor cădea sub incidența 

protecției drepturilor conexe și nu toate organi-

zaţiile de radiodifuziune vor bene� cia automat de 

drepturile care își găsesc originea în Convenția de 

la Roma.

Un alt acord internațional în domeniul proprietă-

ţii intelectuale semnat de către Republica Moldova 

este cel al Organizaţiei Mondiale a Comerţului – 

Acordul privind drepturile de proprietate intelectuală 

cu privire la comerţ (TRIPS). Articolul 14 al Acordului 

TRIPS ia sub protecție, pe lângă artiștii interpreţi 

sau executori, producătorii de fonograme, și or-

ganismele de radiodifuziune. Astfel, organismele 

de radiodifuziune vor avea dreptul de a interzice 

înregistrarea, � xarea, reproducerea � xărilor și ree-

miterea prin intermediul undelor radioelectrice a 

emisiunilor, precum si a comunicării către public a 

emisiunilor lor de televiziune, dacă acestea vor �  

făcute fără autorizarea lor. Totodată, Acordul men-

ţionează faptul că, în cazul în care statele membre 

nu vor acorda astfel de drepturi organismelor de 

radiodifuziune, ele vor da titularilor dreptului de 

autor asupra conținutului emisiunilor posibilitatea 

de a împiedica actele sus-menționate, sub rezerva 

prevederilor Convenţiei de la Berna (1971) [10].

Tratatul OMPI privind dreptul de autor (WCT) ofe-

ră un standard mai înalt de protecţie, în special cu 

privire la mass-media digitală și electronică, inclusiv 

Internetul, cuprinzând soluţii pentru problemele 

noilor modalităţi de diseminare electronică a ope-

relor protejate de dreptul de autor și drepturile co-

nexe [9]. Conform Tratatului (art. 8), titularii operelor 

literare și artistice „au dreptul exclusiv de a autoriza 

orice comunicare către public a operelor lor prin mij-

loace cu ! r sau fără ! r, inclusiv punerea la dispoziţia  

publicului a operelor lor în așa fel, încât oricine să 

poată avea acces la ele în locul și la momentul pe 

care le alege în mod individual” [11].

Cadrul juridic comunitar este complex și include 

directive, reglementări, politici. Directivele UE care 

reglementează drepturile patrimoniale ale titulari-

lor privind comunicarea publică sunt:

1. Directiva 93/83/CEE privind coordonarea 

anumitor dispoziţii referitoare la dreptul de autor și 

drepturile conexe aplicabile difuzării de programe 

prin satelit și retransmisiei prin cablu (Directiva pri-

vind transmiterea prin satelit și prin cablu);

2. Directiva 2001/29/CE privind armonizarea 

anumitor aspecte ale dreptului de autor si dreptu-

rilor conexe în societatea informațională (Directiva 

privind societatea informaţională);

3. Directiva 2004/48/CE privind respectarea 

drepturilor de proprietate intelectuală.

Directiva 93/83/CEE privind transmiterea prin satelit 

și prin cablu de� nește noţiunile de radiodifuzare prin 

satelit și retransmisia prin cablu și dispune că autorul 

are dreptul exclusiv de a autoriza comunicarea către 

public prin satelit a unor opere protejate de dreptul 

de autor (art. 2) și face trimitere la dispoziţiile direc-

tivei privind locaţia și împrumutul pentru titularii 

de drepturi conexe. Speci� citatea directivei asupra 

acestui punct rezidă în obligaţia impusă statelor de a 

supune exercitarea dreptului de retransmisie prin ca-

blu gestionării colective. Astfel, dreptul titularilor de 

drepturi de autor și de drepturi conexe de a acorda 

sau de a refuza autorizarea unui operator prin cablu 

în scopul retransmisei prin cablu a unei emisiuni nu 

poate �  exercitat decât de o societate de gestionare 

colectivă a drepturilor. Totuși, această dispoziţie nu se 

aplică drepturilor exercitate de un organism de radi-

odifuziune faţă de propriile lui emisiuni.

Directiva 2002/21/CE privind societatea informaţio-

nală stabilește obiectivele unui cadru de reglementa-

re pentru rețelele și serviciile de comunicații electro-

nice, inclusiv pentru rețelele de telecomunicații � xe 

și mobile, rețelele de televiziune prin cablu, rețelele 

utilizate pentru radiodifuziunea terestră, rețelele de 

satelit și rețelele Internet, utilizate atât pentru trans-

misia vocală, cât și pentru fax de date și imagini. 

Conform Directivei, dreptul exclusiv al autorului de 

a autoriza punerea la dispoziţia publicului este parte 

a dreptului general la comunicarea publică. Directiva 

introduce de� niţia dreptului de reproducere ca „drept 

exclusiv de a autoriza sau de a interzice reproduce-

rea directă sau indirectă, provizorie sau permanentă, 

prin orice mijloace sau sub orice formă, în totalitate 

sau parţial” (art. 2).

Dreptul de comunicare către public corespunde 

„dreptului exclusiv de a autoriza sau de a interzice 
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orice comunicare către public a operelor lor, prin � r 
sau fără � r, inclusiv punerea la dispoziţia publicului 
a operelor lor, astfel încât � ecare să poată să aibă ac-
ces la ele din locul și în momentul pe care le alege în 
mod individual” (art. 3). Tot aici este inclus și dreptul 

de a pune la dispoziția publicului alte obiecte proteja-

te – „dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzi-
ce punerea la dispoziția publicului, prin cablu sau 
fără cablu, astfel încât oricine să poată avea acces la 
acestea din orice loc și în orice moment”, acest drept 
aparţinând artiștilor interpreţi sau executanţi (pre-
cum și a � xărilor și execuţiilor lor), a producătorilor 
de fonograme (precum și a fonogramelor lor), a pro-
ducătorilor primelor � xări ale � lmelor (a originalului 
și copiilor � lmelor lor), a organismelor de radiodifuzi-
une sau televiziune (a � xărilor programelor difuzate 
de acestea, indiferent dacă difuzările se fac prin " r sau 

prin aer, inclusiv prin cablu sau prin satelit) [12], [13].
 În ceea ce privește difuzarea de către organis-

mele de radiodifuziune și televiziune, în cadrul ser-
viciilor la cerere, a programelor lor de radio și televi-
ziune incluzând muzică din fonograme comerciale 
ca parte integrantă a acestora, Directiva stipulează 
că trebuie încurajată încheierea de contracte de 
licență colectivă pentru a facilita recuperarea drep-
turilor implicate.

Este necesar de menţionat faptul că iniţiativele 
comunitare privind dreptul de autor și drepturile 
conexe în contextul dezvoltării permanente a no-
ilor tehnologii și servicii sunt de obicei expuse în 
Cărţile Verzi ale Comisiei Europene. Acestea repre-
zintă primul pas în schimbarea legilor în vigoare, 
sunt documente de discuție destinate să stimuleze 
dezbateri și să lanseze procesul de consultare, la 
nivel european, pe un anumit subiect, în cazul dat 
cel al dreptului de autor. O Carte Verde, de obicei, 
prezintă o gamă de idei și este menită să invite per-
soane � zice sau organizații interesate să contribuie 
cu opinii și informații pe marginea subiectului în 
discuție. Acestea pot �  urmate de o Carte Albă, un 
set o� cial de propuneri, care este folosit ca un mo-
tor pentru dezvoltarea lor în lege [5].

Cărţile Verzi care prevăd politicile iniţiate în do-
meniul dreptului de autor și drepturilor conexe în 
contextul dezvoltării rapide a societăţii informaţi-
onale sunt câteva, ele � ind iniţiate periodic pentru 
adaptarea la noile condiţii de dezvoltare a acesteia:

 – Cartea Verde Dreptul de autor și provocarea 

tehnologiilor (1988);
 – Cartea Verde Dreptul de autor și drepturile co-

nexe în societatea informaţională (1995);

 – Cartea Verde Privind difuzarea online a opere-

lor audiovizuale în UE: oportunităţi și provocări pen-

tru o piaţă digitală unică (2011).
Cea mai recentă Carte Verde (Privind difuzarea 

online a operelor audiovizuale în UE: oportunităţi și 

provocări pentru o piaţă digitală unică) a fost lansa-
tă în contextul progreselor rapide și inovaţiilor din 
sfera audiovizualului și are ca scop contribuirea la 
dezvoltarea pieței digitale unice prin inițierea unei 
dezbateri pe tema oportunităților și provocărilor 
difuzării online a operelor audiovizuale. Documen-
tul analizează efectul înlocuirii tehnologiei clasice 
de difuzare de conţinut audiovizual cu tehnologia 
digitală și prin internet asupra difuzării și accesului 
la operele audiovizuale și cinematogra� ce și obsta-
colele ce stau în calea dezvoltării unei piețe digitale 
unice. Aceste obstacole încetinesc dezvoltarea noi-
lor modele comerciale în sectorul de oferire a ser-
viciilor de furnizare de conţinut. Ele sunt de natură 
juridică sau de altă natură – respectarea drepturilor 
de autor sau a altor drepturi,  de exemplu a celui ce 
ține de remunerarea titularilor de drepturi pentru 
exploatarea online a operelor audiovizuale [14].

Conform Acordului de Parteneriat și Cooperare 
și Planului de Acţiuni RM-UE, Republica Moldova 
și-a luat angajamentul de „a asigura un nivel de 
protecţie a drepturilor de proprietate industrială și 
intelectuală similar cu cel al UE” (articolele 49 și 50 
ale Acordului de Parteneriat și Cooperare). În acest 
sens, legislaţia Republicii Moldova privind drep-
tul de autor și drepturile conexe, și anume Legea 

privind dreptul de autor și drepturile conexe nr. 139 

din 2010, a fost în mare măsură armonizată cu le-
gislaţia europeană ce reglementează drepturile de 
autor și drepturile conexe, precum și cu tratatele 
internaționale la care țara noastră este parte.

Legea Republicii Moldova privind dreptul de autor 
și drepturile conexe abordează un șir de noţiuni con-
crete cum ar � : comunicare publică, emisiune a unei 

organizaţii de difuziune prin eter sau prin cablu, operă 

audiovizuală, punere la dispoziţie în regim interactiv, 

retransmitere (art. 3), precum și un șir de drepturi ex-
clusive de valori� care a operelor (art. 11(1)): comuni-
carea publică a operei prin eter, inclusiv prin satelit 
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(tele- radiodifuziune), sau prin cablu; retransmiterea 
simultană și fără modi� cări, prin eter sau prin cablu, 
a operei transmise prin eter sau prin cablu, punerea 
la dispoziţie în regim interactiv a operei.

Cu toate că Legea enumeră (art. 7(2)) lucrările  
protejate de dreptul de autor și drepturile conexe, 
ea lasă deschis șirul acestora prin menţiunea „alte 

opere”, bineînțeles, cu condiția ca acestea să co-
respundă criteriilor de protecţie impuse de Lege. 
Legiuitorul a prevăzut posibilitatea apariţiei unor 
noi forme ale creaţiei intelectuale a autorului, con-
diţionate de dezvoltarea continuă și accelerată a 
societăţii informaţionale. Conform Legii, opera au-

diovizuală reprezintă obiect al dreptului de autor și 
constă dintr-o succesiune de imagini coerente � xa-
te, însoţite sau nu de sunete, producând impresia 
mișcării, destinată perceperii vizuale și auditive (în 
cazul în care imaginile sunt însoţite de sunet) prin 
intermediul unui anumit dispozitiv, iar organizaţia 

de difuziune prin eter sau prin cablu este subiect al 
drepturilor conexe, drepturi ce se exercită fără a 
prejudicia drepturile de autor (art. 32(1)).

Titularul operei audiovizuale, precum și organiza-

ţia de difuziune dispun de dreptul exclusiv de a efec-
tua, de a permite sau interzice comunicarea publică 
(transmiterea imaginilor și/sau sunetelor) obiectu-
lui de drept de autor sau drepturi conexe prin orice 

mijloace de transmitere a imaginilor și/sau sunetelor 

(nu numai prin eter, cablu sau satelit).
Subiecţii drepturilor conexe (interpreţii, produ-

cătorii de fonograme, producătorii de videograme 
și organizaţiile de difuziune prin eter sau prin cablu)  
mai dispun de drepturi exclusive de a permite sau 
interzice (pe lângă comunicarea publică):

 – retransmiterea (difuzarea simultană, prin eter 
sau prin cablu, de către o organizaţie de difuziune 
prin eter sau prin cablu a emisiunilor unei alte orga-
nizaţii de difuziune prin eter sau prin cablu);

 – punerea la dispoziţie în regim interactiv (pu-
nerea la dispoziţie a unei opere sau unui obiect al 
drepturilor conexe prin intermediul mijloacelor cu 

sau fără % r, inclusiv prin Internet ori prin alte reţele de 
calculatoare, astfel încât oricare dintre membrii pu-
blicului să poată avea acces la acestea din orice loc și 
în orice moment ales în mod individual de ei).

Dreptul la remuneraţie este stipulat în art. 11(2): 
titularul drepturilor patrimoniale exclusive de autor 
are dreptul la o remuneraţie echitabilă.

Litigiile de retransmisie sunt un fenomen ca-
racteristic atât pe plan naţional, cât și pe plan in-
ternaţional. Un litigiu de retransmisie reprezintă un 
dezacord în ceea ce privește dreptul de a „transmi-
te”, „transporta” semnalul unui radiodifuzor. Pentru 
prima dată acest tip de litigii a avut loc între radiodi-
fuzori și companiile de cablu, iar acum cuprinde dis-
tribuitori de programe de difuzare direct prin satelit 
și alţi distribuitori de programe video a mai multor 
canale (prin cablu, satelit, IPTV etc.). 

Aceste litigii implică de multe ori compensații 
� nanciare pe care distribuitorul le plătește postului 
de televiziune sau rețelei pentru dreptul de a trans-
mite semnalul („carry the signal”), precum și modul 
în care distribuitorul oferă abonaților săi numărul 
de canale autorizat a le retransmite. În timp ce ma-
joritatea litigiilor de retransmisie sunt rezolvate fără 
controverse, unele din acestea sunt puternic medi-
atizate deoarece abordează tehnologii sau modele 
de afaceri noi implicate în procesul de retransmisie, 
iar participanții în litigiu, precum și diverși experţi, 
abordează în mod diferit problema [5].

Cauza: Companii de radiodifuziune americane 

vs. Aereo (SUA) 

În anul 2012, în SUA, un litigiu de transmisie de 
un alt gen (altul decât cele ce ţin de retransmisia 
tradiţională) a apărut între Aereo, un distribuitor 
mic de programe din New York, și câţiva radiodifu-
zori importanţi, inclusiv CBS, NBC, ABC, Fox, Univi-
sion și PBS. Aereo a utilizat baterii de mici antene 
pentru a primi prin aer («over-the-air») semnale 
de la radiodifuzori, după care le-a pus la dispoziţia 
abonaţilor prin intermediul Internetului. Dar, spre 
deosebire de alţi distribuitori, compania a susţinut 

Imagine: http://americasmarkets.usatoday.com/2014/
06/25/media-stocks-jump-on-scotus-aereo-ruling/
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că, în calitate de companie de «tehnologie antenă», 
a fost scutită de la plata taxelor de consimţământ 
de retransmisie, la fel ca orice spectator de acasă 
care folosește o antenă. 

Conform legii SUA privind protecţia consumato-
rilor de televiziune prin cablu și concurenţa (Cable 
Television Consumer Protection an Competition 
Law of 1992), companiile de cablu sunt obligate să 
negocieze acordul de retransmisie, de obicei achi-
tând taxe radiodifuzorilor pentru dreptul de a trans-
mite semnalele lor.

Radiodifuzorii au ripostat a� rmând că serviciul 
prestat de compania Aereo s-a extins mult peste li-
mitele unei antene convenţionale, deoarece aceasta 
a înregistrat programe pentru difuzare și vizionare 
ulterioară, percepând și o taxă lunară de la abonaţi 
și acţionând astfel ca un intermediar. Radiodifuzo-
rii au susţinut că Aereo, prin subminarea taxelor de 
retransmisie, a constituit o adevărată amenințare 
pentru modelul lor de afaceri și pentru publicul lor 
audiovizual, în situația în care veniturile lor majore se 
acumulează din taxele companiilor de cablu achitate 
pentru conţinutul difuzat (cca 10% din totalul venitu-
rilor) și cele percepute pentru publicitate.

Consorţiul celor mai mari radiodifuzori din SUA a 
susţinut în faţa Curţii Federale că Aereo le-a încălcat 
dreptul de autor asupra materialelor lor, deoarece 
� uxurile (streams) Aereo  reprezintă comunicări pu-
blice (public performance). Radiodifuzorii au cerut 
instanţei să pronunțe  o dispoziţie preliminară îm-
potriva Aereo. Curtea Federală a respins cererea radi-
odifuzorilor  făcând referire la un precedent judiciar 
(Cazul Cablevision din 2008 în care s-a stabilit legali-
tatea de streaming bazat pe cloud și serviciile DVR).

Aereo a avut câștig de cauză în toate instanţele 
inferioare (cu excepția unei singure instanțe), in-
clusiv la Curtea de Apel a celui de al doilea Circuit. 
Curtea de Apel a susţinut hotărârea curţii inferioa-
re, constatând că � uxurile Aereo pentru abonaţi nu 
reprezintă „comunicări publice” și nu constituie o 
încălcare a dreptului de autor.

În 2013 radiodifuzorii au depus o petiţie la Curtea 
Supremă de Justiţie pentru a prelua cazul. În acest 
proces au fost implicate pentru a-și expune poziția 
mai multe opganizații:  Societatea Americană a Com-
pozitorilor, Autorilor și Editorilor (ASCAP), Business 
Soft Alliance (BSA), Federaţia Internaţională a Indus-

triei Fonogra� ce (IFPI), Liga Naţională de Fotbal și Pre-
mier League de Baseball. Acestea au a� rmat că Aereo, 
prin acțiunile sale, poate pune SUA în situația de a 
încălca un șir de tratate internaţionale care interzic re-
transmiterea semnalelor de difuzare prin Internet fără 
consimțământul titularului dreptului de autor.

Aceeași opinie au împărtășit-o Departamentul 
de Justiţie și O� ciul Dreptului de Autor ale SUA, po-
trivit cărora „sistemul Aereo reprezintă clar o încăl-
care”. În � nal, Curtea a decis în favoarea radiodifuzo-
rilor, clasând dosarul. 

Trei dintre judecători, însă, au exprimat o opinie 
separată. Aceștia au susţinut că Aereo oferă doar o 
platformă, pe care clientul o poate utiliza cum crede 
el de cuviință, și nu joacă niciun rol în selectarea con-
ţinutului, deci nu „comunică” în niciun sens semni� -
cativ și nu poate �  tras la răspundere pentru alegerea 
de către client a conţinutului de transmisie. Judecă-
torii în cauză au opinat că decizia majorităţii a fost 
bazată pe presupunerea greșită că serviciile Aereo 
sunt asemănătoare cu cele ale televiziunilor prin ca-
blu, care creează o regulă atât de largă încât aceasta 
devine inutilă. Ei au pledat, însă, pentru faptul ca în 
asemenea cazuri să � e abordată o conduită volitivă 
și să nu se lase loc de interpretări. Aceștia au mai sub-
liniat faptul că Curtea Supremă ar trebui să � e în mă-
sură de a face judecăţi cu privire la tehnologiile noi 
recente, necesitatea modi� cării legislației dreptului 
de autor în scopul abordării problemelor de retrans-
misie urmând a �  o atribuție a Congresului [5].

C auza: ITV Broadcasting Ltd. și alții vs. TVCatc-

hup Ltd. (UE) 

Mai multe organisme comerciale britanice de 
radiodifuziune televizată (ITV Broadcasting Ltd. și 
alții) au formulat la Înalta Curte de Justiţie a Ma-
rii Britanii o acţiune împotriva TVCatchup Ltd. cu 
privire la difuzarea de către aceasta prin Internet 
și aproape în timp real a emisiunilor lor televizate, 
respectiv încălcarea drepturilor lor de autor cu pri-
vire la emisiunile și la � lmele lor, în special pentru 

Imagine: https://en.wikipedia.org/wiki/TVCatchup
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motivul unei comunicări publice interzise atât de 
dreptul național, cât și de Directiva 2001/29.

La rândul său, instanța națională a solicitat Curții 
Europene de Justiție (instanțele din statele mem-
bre pot să adreseze Curții, în cadrul unui litigiu pe 
marginea căruia sunt sesizate, întrebări cu privire la 
interpretarea dreptului Uniunii în acest litigiu sau la 
validitatea unui act al Uniunii legat de acest caz) să 
stabilească dacă un organism precum TVCatchup 
Ltd.  desfășoară o comunicare publică în sensul Di-
rectivei 2001/29 (Directiva privind societatea infor-
maţională) atunci când difuzează prin Internet emi-
siuni radiodifuzate unor membri ai publicului, care 
ar �  avut dreptul să acceseze semnalul de radiodifu-
ziune inițial prin utilizarea propriilor televizoare sau 
a propriilor calculatoare portabile la locuința lor. 

TVCatchup Ltd. este o companie care furnizea-
ză prin Internet servicii de difuzare a unor emisiuni 
televizate. Aceste servicii permit utilizatorilor să 
recepționeze „în direct” prin Internet � uxuri de emi-
siuni televizate gratuite.

TVCatchup Ltd. se asigură că abonații săi obțin 
accesul doar la un conținut pe care îl pot viziona 
deja în mod legal în Regatul Unit pe baza abona-
mentului lor TV. Condițiile la care utilizatorii trebuie 
să consimtă includ deținerea unui abonament TV 
valabil și restricționarea utilizării serviciilor oferite 
de TVCatchup Ltd. în Regatul Unit. Site-ul Internet 
al TVCatchup Ltd. dispune de echipamente care îi 
permit să identi� ce locul în care se a� ă utilizatorul 
și să refuze accesul atunci când condițiile impuse 
utilizatorilor nu sunt îndeplinite.

Iniţial instanţa europeană a stabilit conţinutul no-
ţiunii „comunicare” în sensul Directivei menţionate și 
a veri� cat dacă, în speță, activitatea TVCatchup Ltd. 
intră în domeniul de aplicare a acestei noțiuni. Astfel, 
potrivit Curții, în cazul în care o anumită operă face 
obiectul unor utilizări multiple, � ecare transmisie sau 
retransmisie a acestei opere care utilizează o moda-
litate tehnică speci� că trebuie să � e autorizată, în 
principiu, în mod individual de autorul său.

Curtea a mai stabilit că, prin retransmisia în 
discuție, operele protejate sunt comunicate efectiv 
unui public în sensul Directivei.

Astfel, Curtea a răspuns că noțiunea „comuni-
care publică” în sensul Directivei 2001/29 trebuie 
interpretată în sensul că acoperă o retransmisie a 

operelor incluse într-un program televizat difuzat 
pe cale terestră efectuată de alt organism decât 
organismul de radiodifuziune sau de televiziune 
inițial, printr-un � ux continuu prin Internet pus la 
dispoziția abonaților organismului menționat, care 
pot recepționa această retransmisie prin conectare 
la serverul, chiar dacă acești abonați se a� ă în zona 
de recepție a programului televizat menționat, di-
fuzat pe cale terestră, și pot recepționa în mod legal 
acest program printr-un receptor de televiziune.

Decizia � nală a Curţii este: Organismele de radi-
odifuziune televizată pot interzice retransmiterea 
prin Internet a emisiunilor lor de către o altă socie-
tate. Astfel, această retransmitere constituie, în anu-
mite condiții, o comunicare publică a operelor care 
trebuie să � e autorizată de autorul acestora [15]. 

Curtea Europeană de Justiţie nu soluționează li-
tigiul național, însă instanța națională care a sesizat 
Curtea are obligația de a soluționa cauza conform 
deciziei Curții. Această decizie este obligatorie, în 
egală măsură, și pentru celelalte instanțe naționale 
care sunt sesizate cu o problemă similară. Dreptul 
Uniunii conform Directivei privind societatea infor-
maţională urmărește să instituie un nivel ridicat de 
protecție în favoarea autorilor operelor, permițându-
le acestora să obțină o remunerație adecvată pen-
tru utilizarea operelor lor, în special cu ocazia unei 
comunicări publice. În acest scop, autorii au dreptul 
exclusiv de a autoriza sau de a interzice orice comu-
nicare publică a operelor.

Autorul sau alt titular al dreptului de autor are 
dreptul exclusiv să efectueze, să permită sau să 
interzică valori� carea operei (drepturile patrimo-
niale), valori� carea reprezentând, prin prisma legii,  
orice tip de acţiune ce ţine de utilizarea sub orice 

Imagine: http://hdsatelit.blogspot.ro
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formă și în orice mod a obiectelor dreptului de au-

tor, ale drepturilor conexe sau ale altor drepturi pro-

tejate de legea dreptului de autor. Autorul sau alt 

titular al drepturilor patrimoniale exclusive de autor 

dispune, de asemenea, de dreptul la o remuneraţie 

echitabilă pentru munca sa intelectuală.

Tehnologia digitală și Internetul modi� că foar-

te rapid modul în care este produs, comercializat și 

distribuit conţinutul. La rândul lor, consumatorii do-

resc să aibă acces prin orice mijloc disponibil la orice 

informație, oriunde și oricând. Astfel, noile modele 

comerciale sau de afaceri trebuie să evolueze cu rapi-

ditate pentru a ţine pasul cu evoluţiile accelerate ale 

tehnologiilor, care oferă noi oportunităţi pentru crea-

tori și distribuitori. Cadrul legal urmează a  �  racordat 

la schimbările care intervin, deoarece aceste evoluţii 

ale tehnologiilor nu trebuie să lase loc de interpretări 

în ceea ce privește remuneraţia echitabilă a titularilor 

de drepturi pentru valori� carea operelor audiovizu-

ale și, invers, existenţa unor anumite drepturi nu tre-

buie să împiedice evoluţia societăţii în general. 
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 REZUMAT

Audiovizualul prin prisma dreptului de au-

tor: realităţi și perspective. Dezvoltarea rapidă a 

tehnologiilor digitale și de rețea a condus la situația 

în care protecția obiectelor de proprietate intelec-

tuală în legătură cu digitalizarea lor și utilizarea în 

rețelele de comunicații a devenit cea mai proble-

matică în domeniul dreptului de autor și al drepturi-

lor conexe. Astfel, noţiunile de drept de autor și cele 

conexe tradiţionale devin din ce în ce mai irelevante 

în contextul noilor moduri de utilizare, precum este 

utilizarea pe/prin Internet. Ținând cont de condițiile 

existente, autorul prezentului articol examinează 

aspectele juridice care reglementează noţiunile de 

comunicare publică, reproducere, transmisie, retrans-

misie, organizaţie de radiodifuziune și a drepturilor 

ce rezultă din acestea în condiţiile unei dezvoltări 

permanente și rapide a tehnologiilor informaţiona-

le și celor de comunicaţii.
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ABSTRACT

Broadcasting through the Prism of Copyright: 

Realities and Perspectives. The rapid develop-
ment of digital and network technologies has led to 
a situation where the protection of intellectual pro-
perty objects related to their digitization and use in 
the communication networks has become the most 
problematic in the � eld of copyright and related ri-

ghts. Thus, the traditional concepts of copyright 

and related rights become increasingly irrelevant 

in the context of new ways of use, such as the use 

on/via the Internet. Given the existing conditions, 

the authors of this article examine the legal aspects 

governing the concepts of public communication, 

reproduction, transmission, retransmission, broad-

casting organization and of rights resulting there-

from under continuing and rapid development of 

information and communication technologies.

РЕФЕРАТ

Телевидение и радио с точки зрения ав-

торского права: реалии и перспективы. Стре-

мительное развитие цифровых и сетевых тех-

нологий привело к тому, что в связи с оцифров-

кой и использованием объектов интеллектуаль-

ной собственности в коммуникационных сетях их 

охрана стала наиболее острой проблемой в об-

ласти авторского права и смежных прав. Так, тра-

диционные понятия авторского права и смежных 

прав становятся все более неуместными в контек-

сте новых способов использования, таких как ис-

пользование в/через Интернет. Учитывая сложив-

шиеся сегодня условия, авторы настоящей ста-

тьи рассматривают правовые аспекты, регулиру-

ющие такие понятия, как публичное сообщение, 

воспроизведение, трансляция, ретрансляция, ве-

щательная организация, и вытекающие из них 

права в условиях постоянного и стремительно-

го развития информационно-коммуникационных 

технологий.
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PLACE BRANDING IS A SYSTEMATICAL PROCESS OF COORDI-
NATION OF ACTIVITIES, BEHAVIOR, INVESTMENTS, INNOVA-

TIONS AND PLACE COMMUNICATIONS FOR FURTHER IMPLEMENTA-
TION OF THE COMPETITIVE IDENTITY STRATEGY [1]. 

The purposes of Place Branding are: creating and 
supporting positive associations about the place, 
its citizens, products; spreading information about 
place; getting rid of existing stereotypes and nega-
tive opinions. The principles are the following: Place 
Branding can be regarded as a strategy that contains 
a big set of tools and techniques, which are always 
updating. This range contains di! erent points such as 

promotion of national and regional tourism, inward 
investment, recruitment and trade; the branding of 
exports; a national cultural management program; 
international relations and foreign policy; domestic 
social and cultural policy; urban and environmental 
planning; economic development; membership of 
supranational bodies; diasporas; sport; media ma-
nagement, etc. [5].  The place branding is becoming 
one of the signi" cant elements in overall place de-
velopment strategy. Nowadays economic, political, 
cultural and social aspects of our life are changing 
every day. That is why it is important to realize that 

having a powerful, positive and recognized brand 

is the main way to obtain the strongest competitive 
advantages. The country image has to be adapted 
to all these changes; otherwise it risks missing those 
elements, which can be regarded as the main rates 
of any place success: investments, visitors, exports, 
recognition, impact, etc. [2]. 

The European countries pay a lot of attention 
at place brand forming and their further promoti-
on. It happens because of the fact that the Europe 
today is the biggest market in the world from the 
purchasing point of view due to its huge territory 
as a continent and existing of such a huge structure 
as the European Union. Many investors are attrac-
ted by its economic potential. Logically, as a con-
sequence, “being the best” in the European market 
is a prerogative. In the process of making research 
on the European countries and their regions brand 
making particularities, we can claim, that there are 
two main categories of the European countries: [3].  

1) Successful countries with strong brands which 
realize the fact of a " erce competition and imple-
menting branding strategies for being “the best”. 2) 
Countries with weak or negative brands (especially 
countries of the post-soviet space) which are trying 
to make their brands to be recognizable and to get 
rid of the existing negative sides of their image.
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Place brand can be referred to the business cate-
gory together with the brand of a certain company. 
Thus, place brand is not only a trade mark or just 
an image or perception that consist of logo with 
sounds elements. It is also a tool for getting pro� ts, 

bene� ts and long-term relations development with 

needed targeted publics based on emotional loyal-

ty. The example of the European countries demons-
trates, that a Place Brand is forming due to di� erent 
factors: Historical traditions or legends (Chinese 
silk, French cognac, Swiss watches, etc.); Minimal 
set of tools: logo and slogan; Key identity (to di� e-
rentiate place and promote national characteristics 
in an e� ective and attractive way); Six dimensions 
of place brand: export, government, investments, 
immigration, culture, historical legacy, human reso-
urces, tourism. [4]. The authors of this article revea-
led that Moldova as a Europe oriented country can 
successfully adopt the same branding tools. 

Moldova – to turn disadvantages into advan-

tages

The ex-Soviet countries, including Moldova, 
require speci� c positioning nowadays. Having 
received the reputation of less developed coun-
tries with unstable political situation, high level of 
unemployment and corruption, these countries fa-
iled to get rid of the gained stereotypes. Moldova 
is in a speci� c situation: having received the status 
of “the poorest country” in Europe, it tends to inte-
grate with Europe. The dream to become a member 
of the European Union will never become true with 
this image and even absence of any information 
about the country at all. In addition to the attempts 
of the country leaders to promote their political 
image, it is necessary to use positioning technolo-
gies in other directions as well.

It is necessary to notice that Moldova faces an 
image crisis. The perception of this country by in-
ternational organizations, business people and 
tourists is not adequate to those e� orts implemen-
ted by business communities and state authorities 
in this � eld. This is a big disadvantage for economic 
and social country development. Moldova’s image 
improvement through national brand is becoming 
an actual necessity. However, the attempts imple-
mented by Moldova in order to create a national 
brand have not led to expected results. 

The � rst branding attempt was initiated by MIE-
PO (Moldovan Investment and Export Promotion 
Organization) and implemented by Lowe Chisinau 
Company in 2005.

 Moldova was o� ered logo with the shape of 
diamond (which was immediately called after the 
name of an intellectual game “the brick of Rubick”) 
but it has not re! ected the complex values that 
belong to di� erent audiences and targeted publics 
of Moldova.

It was announced by MIEPO representatives that 
this logo with the slogan “Discover Us” re! ects the 
whole range of Moldovan life edges. According to 
this brand, Moldova was performed as a three-di-
mensional cube with several meanings. From one 
side, it was associated with a small unknown and 
undiscovered precious stone. From the other side, 
the cube was composed of crossed lines, symbo-
lizing the crossing of di� erent roads and cultures. 
The logo was performed in three colors: black (bu-
siness and investments), green (tourism), and red 
(agribusiness). In addition, all parts of this brand 
were symbolizing hospitality, dynamic, nature, in-
dependence and energy.

The graphic version of logo was supplemented 
by a picture kit, which performs Moldova and its 
inhabitants in all aspects. The representatives of 
MIEPO noticed that this cube recalls desire to see 
what is inside of it. Thus, this meaning was re! ec-
ted in the slogan “Discover Us”. The new brand was 
elaborated on the basis of Moldova’s image percep-
tion abroad research made in many countries. The 
results showed that 90% of respondents are not 
acquainted with Moldova. The process of brand ela-
boration consisted of the following steps: 

1. International press audit on Moldova recogni-
tion in the period of 2013-2015 that revealed either 
the lack of information on Moldova or information 
on the negative sides and problems of the country; 

2. Interviews with representatives of business 
environment and potential investors of Italy, Ger-
many, France, Great Britain, Romania, Poland, etc., 
from the point of view of potential export and in-
vestment. It was revealed that the targeted audi-
ences were not familiar with Moldova; those who 
were familiar noticed that the basic advantages of 
Moldova are human and natural resources, wine 
and textile industries. 
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As a result, the accents were put on three basic 
directions for Moldova’s promotion: tourism, ex-
port and investments with su�  cient amounts of 

information of each of these directions. The targe-

ted countries were Romania, Italy, Germany, Great 

Britain, Switzerland, France, and Poland. 

However, this variant of Moldova’s brand was cri-

ticized by representatives of the Union of Exporters 

of Moldova. In their opinion, � rstly, the presented 

brand was too complicated for perception, and se-

condly, it was necessary to include in the Moldova 

promotion program its famous divin “The White 

Stork”, well known abroad, and the ensemble of folk 

dancing “Joc”.

Currently MIEPO continues its activities in pro-

moting the image of Moldova, what is re� ected 

in Moldovan export promotion, attraction of the 

foreign investments, creation of a favorable busi-

ness environment for foreign businessmen, active 

cooperation with international organizations and 

training programs for specialists abroad.

Based on these examples of Moldova’s promoti-

on, it would be necessary to add the practical expe-

rience of the authors in the same point within colla-

boration with the French PR and consulting agency 

“Opinion Valley” in 2012. In these days the majority 

of European countries (and especially France) are 

under impact of so-called “ethno-fashion”, which 

means that everything that has a certain subject or 

thematic connected with national particularities of 

certain countries for the targeted audiences is po-

pular (for example, American and African clothing 

and accessorize brands promotion in the most po-

pular and well-known trade centers in Paris Galle-

ries Lafayette and Printemps in 2012). We can also 

point out the progressing tendency for “small coun-

tries” discovery. Due to this actuality in 2012 the 

program of the Moldovan territory positioning with 

the slogan “Discover Moldova Now” was elaborated 

with the following objectives: 

 ▪ Put Moldova on the map and make it a well-

known country for French publics

 ▪ Long-term initiatives to promote Moldova: 

tourism, export of Moldovan products, attraction 

for French investors, institutional relations

The � rst step, in order to start the project was to 

identify the targeted publics. Thus, we can de� ne 

the following:

1) Publics curious for new places and their cultu-

re (for discovering Moldova for the foreign tourists); 

2) Businessmen and investors; 3) Representatives of 

tour operators

The next step was to narrow down the PR ob-

jectives regarding the � rst objective of Putting Mol-

dova on the Map:

 ▪ Give general information about Moldova 

using media relations

 ▪ Demonstrate in the French media Moldova’s  

identity: 

Speci� c angles of the country that would 

interest the French public; highlight positive mes-

sages about Moldova using media relations (to get 

rid of the existing stereotypes).

In order to accomplish these objectives the 

next step was implemented -  the current situati-

on of Moldova audit carried out with the help of 

the following categories of French internet reso-

urces and press during the period of May, 2012 -

December, 2012: ”Le Monde”, “Liberation”, “La 

Croix”, “Le Progress”, “La voix du Nord”, “Le Spec-

tacle du Monde”, “Marianne”, “Ouest France”, “Le 

Bien Public”, “Charente Libre”, “Le Telegramme”. 

The results showed that Moldova is perceived 

by French people as: “the poorest country of the 

Europe”, “a whole on the Europe map”, “the coun-

try that doesn’t exist”, “the country of risks”, “the 

cradle of people traffic”, and “the center of the 

cheapest labor power”. Among problems that 

made Moldova “dangerous” for potential visitors 

was the Transnistrian problem (self-proclaimed 

republic). 

It is obvious, that it is impossible to get rid of all 

realities of the country mentioned above in a short 

term. That is why one of the additional tasks of this 

program was to turn all disadvantages into parti-

cular features of the country using PR technologies 

with the main message: “It is true that Moldova is 

the country with low economy, unstable political si-

tuation. However, in spite of its problems this coun-

try exists on the map and is trying to survive due 

to its uniqueness. Discover Moldova right now in all 

its reality.” This key-message gave possibility to tell 

about Moldova through the media. That is why the 

next step of the program was:

 ▪ Give general information about Moldova 

using media relations
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 ▪ Demonstrate in the French media Moldova’s  
identity: 

 – Speci! c angles of the country that would in-

terest the French public  

 – Highlight positive messages about Moldova 

using media relations (to get rid of the existing ste-

reotypes)

Among original aspects of the country and main 

key-messages that could become trendy for the au-

dience were the following:

1) Living contrasts: Latin origin and orthodox re-

ligion; original traditions and attempts to become 

a real European state; 2) Original culture: unique 

traditions (everything that belongs to “ethno-fa-

shion”); 3) Nature: unique forest massif named “Co-

dru” (rare species of plants and fauna); 4) Historical 

points: unique monasteries in rocks (Medieval Town 

of Orhei), old fortresses and archeological dig; 5) 

Wine and gastronome: traditions of wine making; 

underground wine cellars in Cricova (one of the 

biggest underground “wine-cities” in the world); 6) 

Particularities of traditional Moldovan food; 7) Agro-

originalities: particularity of Moldovan rural life; 8) 

National wine-festival: numerous wines and divines 

tasting, national cuisine, parade-show program, 

various cultural programs, performances of the eth-

no-folklore groups; 9) Moldovan folk: particularities 

of dancing, singing; 10) Moldovan national creative: 

arts, handicrafts; 11) Famous personalities: Stephan 

the Greatest (the most famous Prince of Moldova in 

the 15th century); Mihai Eminescu (the best-known 

and most in" uential Romanian language poet of 

the 19th century).

The next step in order to attract attention of the 

French public was to reveal the common features 

of Moldova and France. Thus: 1) It was claimed that 

Moldovan culture and history is closely connected 

to Latin roots (for example, the Moldovan (or Ro-

manian) language is referred to the Latin group 

of languages and resembles to French language); 

2) Moldova is the country of reach culture, history, 

unique traditions, among which we can reveal the 

wine-making. The same is to France, well-known 

all over the world for its wine culture. These points 

were the basic things in order to make French peo-

ple interested in this country.  

Speaking about PR tools we can reveal the fol-

lowing:

 ▪  Arrange a presentation dedicated to Moldo-

va targeted audiences and French and Moldovan 

media presence (the main cause of this event could 

be the National Moldovan Wine Festival that takes 

place each year in October. This could be a good 

chance to demonstrate culture, traditions, gastro-

nomy, handcrafts, etc.).

1. Event announcement: Articles about Mol-

dova and news regarding expected presentation; 

Competition regarding knowledge about Moldova 

for French audience placed in a popular newspaper; 

Articles on the Moldovan history and traditions; Ar-

ticles on the Moldovan wine making; Article about 

Cricova winery (interesting facts, interviews with 

representatives)

2. Media channels choosing for announce-

ment (Press: Figaro, Le Parisien, Le Monde, Liberation 

l’O!  ciel des Spectacles, Pariscope (weeklies); maga-

zine Les echos Internet sites

3. Media channels for event covering and in-

formational materials choosing: Brochures; Press-re-

leases for media; Booklets with information on main 

facts on Moldova regarding its traditions, culture, 

history; Calendars or postcards with Moldovan main 

places and CDs with ! lm about Moldova; French 

press that covers gastronomic, cultural, tourist as-

pects; one of the most popular French TV channel; 

One of the most popular Moldovan newspapers and 

TV channels.

4. Targeted audience choosing: French som-

meliers; French gastronomes; French restaurant 

business representatives; French tour operators 

representatives; One of the French opinion leaders 

(show business); International organizations repre-

sentatives.

5. Moldova representatives: Moldovan Crico-

va winery representatives; Moldovan Embassy re-

presentatives in Paris; Moldovan Economic agents; 

Tourist business representatives; Moldovan mass 

media; Moldovan folk music and dancing bands re-

presentatives.

6. Summarizing results of the presentation 

and getting feedback using French and Moldovan 

mass media.

It is important to keep on supporting results 

achieved due to the mentioned above branding 

tools and techniques. Thus, the supporting steps 

were the following:
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Further dealing with demanding French media 
(to identify Moldova by French journalists: how to 
discover this country, show original angles, a little 
of history, legends, traditions, calendar of events, 
practical information on the country); Organize a 
competition for readers of a weekly magazine (it 
makes French publics familiar with Moldovan life 
style. Such points attract and engage readers in 
so-called virtual travel around the country. These 
questions direct to searching information about 
country through Internet); Increase the visibili-
ty of the web sites (nowadays the Internet is one 
of the most e� ective tools in order to get and 

spread needed information); Press tour organiza-

tion – press tour is one of the most important ele-

ments of any PR campaign. It gives the possibility 

to have an optimal evaluation of the territory, its 

peculiarities, and features which could become 

trendy for French audience. 

The conclusion is that Moldova is a country that 

needs a certain approach to branding program 

planning. The existing stereotypes and negative 

associations make the country image not attrac-

tive for achieving essential goals and objectives of 

every place: tourism, investment, export and the 

other aspects development. Previous branding 

attempts of Moldova’s brand promotion failed due 

to the factors connected with absence of a pro-

per vision of the branding strategy, its inadequate 

tools for certain country and concrete situation 

and uncoordinated actions of those structures 

that are responsible for country’s brand promo-

tion. The own project on Moldova promotion in 

France of the author gave her the possibility to 

strengthen understanding of how a branding 

campaign is build up step by step and what tools 

and techniques are necessary to implement in a 

concrete case that required � rst of all getting rid 

of existing stereotypes and improving positive as-

pects of Moldova’s image. 

Conclusion

1. It was revealed that the premises and 

reasons for Place Branding appearing are “hidden” 

in  the history of each country: the cases on the 

countries in di� erent historical periods performed 

that each place in all times had the necessity to 

elaborate special promotional tools in order to 

be ready for facing changes in all aspects of life. 

Another important point is to de� ne the national 

identity and turn it into one of the key tools for 

own development.

2. In order to elaborate a proper branding 

campaign it is necessary to realize that the bran-

ding strategy needs to: De� ne the objectives. 

Among them it is necessary to distinguish brand 

creation and further promotion of overall brand 

and its elements (tourism, investments, export pos-

sibilities, etc.) in order to reach needed positions on 

the world map and to get rid of existing problems 

(stereotypes, negative place sides, etc.)

3. Audit of place image is an essential part of 

branding strategy that contains a special research 

with using di� erent sources on the current situation. 

4.  It was revealed that one of the branding 

campaign key elements is targeted publics. 

5.  The place brand promotion is coming 

through those communication channels that are 

applied in Public Relations and Advertising cam-

paigns. This means that place brand promotion is 

submitted to Marketing rules. 

6. Monitoring is an essential part of Branding 

campaign. It helps to de� ne those risks and rewards 

that the process of place branding gives. 

7. The branding campaigns of any place, in-

cluding Moldova, have its own particularities that 

depend on tasks and objectives, target audiences, 

inhabitants’ mentality, professionalism level and 

budget for branding campaign. 
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ABSTRACT 

Building a Country Brand and Its Further Pro-

motion. This article investigates the relevance of 
place branding as a key success factor of country’s 
development. The relevance of the article is con-
] rmed by a detailed study of the best tools for 
the development of the brand and image of the 
European countries. The purpose of the article is a 
brief overview of place branding tools for Republic 
of Moldova’s image promotion. The results are to 
improve the understanding of the place branding 
strategies with an example of Moldova’s promoti-
on; to determine the place branding success factors 
that lead a country to the recognition by the inter-
national community.

Keywords: place branding, European countries, 
Moldova, image promotion, world space, PR (Public 
Relations)

 REZUMAT

Crearea și promovarea brandului ţării.  Arti-
colul este actual prin analiza detaliată a instrumen-
telor optimale în elaborarea brandului și a imagi-
nii  ţărilor europene. Scopul articolului constă în 
scoaterea în evidență a posibilităţilor de adaptare 
a mecanismelor de branding pentru promovarea 
Republicii Moldova. Rezultatele cercetării constau 
în asigurarea înţelegerii speci] cului strategiilor de 
branding a teritoriilor în baza unor exemple concre-
te, în determinarea factorilor de succes care ar duce 
la recunoașterea ţării pe arena mondială.

Cuvinte cheie: brandingul teritoriilor, țările eu-
ropene, Moldova, promovarea imaginii țării, spațiu 
mondial, strategia de branding,  PR (relații publice)

 РЕФЕРАТ

Создание бренда страны и дальнейшее его 

продвижение. В данной статье рассматривается 
актуальность территориального брендинга как 
ключевого элемента успешного развития евро-
пейских стран. Актуальность статьи подтвержда-
ется детальным изучением оптимальных инстру-
ментов для разработки бренда и имиджа евро-
пейских стран. Цель статьи заключается в изуче-
нии возможности адаптации механизмов брен-
динга для продвижения Республики Молдова. 
Результаты работы состоят в повышении пони-
мания особенностей стратегий территориаль-
ного брендинга на примере продвижения Мол-
довы; в определении факторов успеха, которые 
приводят страну к признанию мировым сообще-
ством.

Ключевые слова: территориальный брен-
динг, европейские страны, Молдова, продвиже-
ние имиджа, мировое пространство, стратегия 
брендинга, PR (паблик рилейшнз)
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ПРАВО НА ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НЕ ИМЕЕТ ЧЕТ-
КОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, ОДНАКО, МОЖНО 

ЗАМЕТИТЬ, ЧТО  ЭТО ПРАВО ВОЗНИКЛО ОЧЕНЬ ДАВНО.  НА ФОР-
МИРОВАНИЕ ЭТОГО ПРАВА ВЛИЯЛИ ТАКИЕ ФАКТОРЫ, КАК РАЗ-
ВИТИЕ ГОСУДАРСТВ, ИХ ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ.  

Этап возникновения права на фирменное 
наименование следует отнести к периоду воз-
никновения и развития первых государств, сре-
ди которых выделяется Древний Рим1.

Так, римские товарищества2 представляли со-
бой договорное объединение людей для дости-
жения общей цели. Договор, на основании ко-
торого объединялись товарищи (socii), мог быть 
устным или письменным, однако существенны-
ми его условиями были: соглашение совместно 
действовать для достижения общей цели, объе-
динение имущества.

1 ПОКРОВСКИЙ, И.А. Основные проблемы гражданского 
права.  – М., Статут. 2003. – С. 291. 
2 ШЕРШЕНЕВИЧ, Г.Ф. Курс торгового права. – М.,Статут. 
2005. - С.296.

|  ТАТЬЯНА БОДЮЛ, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА МОЛДОВЫ, 
ПАТЕНТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ РЕСПУБЛИКИ 
МОЛДОВА 

ЮЛИЯ КОЧУРО,СТУДЕНТКА ЮРИДИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

МОЛДОВЫ

Вместе с тем, главное отличие римских това-
риществ от современных было в том, что имуще-
ство товарищества не было имуществом одного 
субъекта, как юридического лица, соответствен-
но, и права и обязанности имели отдельные то-
варищи, а не товарищество в целом. Безуслов-
но, что каждое из указанных объединений то-
варищей было вынуждено себя каким-то обра-
зом выделять от остальных, называть, указывая 
при этом каждого участника. Хотя по-прежнему
и ремесленники, и путешественники работали в 
группах и поодиночке, называя себя в соответ-
ствии с родом деятельности, местом происхожде-
ния или иными особенностями, навыками и т.д.

Таким образом, можно сделать вывод, что в 
этот период фирменное наименование рассма-
тривается как название лица, группы лиц, в том 
числе и объединенных в товарищество.

На данном этапе под правом на фирменное 
наименование понималось право лица или груп-
пы лиц (товарищества) называть себя в соответ-
ствии с родом деятельности, местом происхожде-
ния или иными особенностями, навыками путем 
указания лица, группы лиц или поименного пере-
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числения участников товарищества. Более того, 

данное право закрепляется с помощью государ-

ства, о чем говорится в Законах Хаммурапи, Соло-

на, работах юристов Древнего Рима и т.д.3.

Молдова образовалась в середине XIV века, 

на базе государственных формирований - цэрь, 

по реке Сирет, северо-западной части Карпат, 

под руководством Богдана I (1359-1365)4.

Золотой век установился в Молдове во вре-

мена правления Штефана чел Маре (1457-1504), 

который преодолел феодальную раздроблен-

ность, укрепил центральную власть в независи-

мом и суверенном государстве, а также вел от-

важную борьбу против Османской империи.

Основными источниками права того времени 

были обычаи и «Legea ţării»5. Судебная система и 

правовые нормы, по которым вершился суд, не 

были однородными. В одно и то же время при-

менялись древние обычаи, византийское и го-

сподарское право. Обычаи назывались «обще-

ственным законом»,  устно передавались из по-

коления в поколение и были усвоены феодаль-

ным государ ством при его основании.

В результате длительного применения на 

практике отдельные процедуры становились 

обычаями. Визан тийское право, зафиксирован-

ное в Кодексе Юстиниана и допол ненное его на-

следниками, было основано на римском праве и 

ста ло известным в виде номоканонов — смеси 

светских и церковных положений, сохранявших-

ся без изменений на протяжении не скольких 

столетий. 

С XVI века устное право уступает место 

письмен ному. Господарское право сочетало в 

себе элементы обычаев и собственно правовых 

установлений. Оно было представлено в таких 

специально изданных документах, как грамоты, 

книги, на казы. Начиная с того же столетия, пра-

вовые положения стали издаваться на славян-

ском и румынском языках.

3 Памятники римского права. Законы XII. Институции Гая. 
Дигесты Юстиниана./Под ред. Кофанова Л.Л., Томсинова 
В.А.- М., Зерцало. 1997. - С.378. 

4 ЛУПАШКУ, З.С. История румынского государства и 
права. – Кишинев, Cartdidact .2003. - С. 20. 

5 Там же.

Среди важнейших юридических текстов были 

«Учебник законов» и «Синтагма» (Syntagma) Мат-

вея Властаря, «Закон о судопроизводстве» импе-

раторов Кон стантина и Юстиниана, «Судебник» 

Стефана Душана6. 

Следующий источник - международные догово-

ры Молдовы с другими государствами, такими как 

Венгрия, Польша, Великое Княжество Литовское и 

другие. В этих договорах содержатся нормы, каса-

ющиеся отношений между этими государствами и 

отношений между гражданами этих государств. 

Формирование и развитие новых социальных 

отношений происходило достаточно медленно, 

с одной стороны, благодаря сохранению форм 

закабаления прямых производителей, а с другой 

- иностранному господству (турецкому в Молдо-

ве и Валахии и габсбургскому в Трансильвании).

Товары постепенно преобразуются в продукцию 

для рынка. Появляются мануфактуры, интенси-

фицируется обмен, увеличивается экспорт сель-

скохозяйственной продукции и вместе с этим де-

нежный оборот.

Этой эпохе требовалось полное изменение 

типа средневековой собственности, которая из-

за своего условного характера уже не соответ-

ствовала требованиям экономики, для которой 

требовалось полное господство над ценностя-

ми. Решение было найдено: древний dominium 

directum был преобразован в вещное право, со 

значением римского jus abutendi, а dominium 

utile - с одной стороны в право пользования jus 

utendi, а с другой - в право капитализировать из-

лишки на основе jus fruendi7.

Вместе с тем, в своем современном  виде  в  

средневековой Европе товарищества впервые 

появились в Италии в конце XIV в., постепенно 

распространившись по всей Европе. Во Фран-

ции в 1673 г. был составлен «Ordonnance de 

commerce», регламентирующий деятельность 

товариществ8.

Кульминационным моментом в процессе 

уничтожения старых отношений и обновлении 

6 КОВАЛЕВ, В.Н. История Румынии. – Москва. 2005. - С.232.

7 ЛУПАШКУ, З.С. История румынского государства и 
права. – Кишинев, Cartdidact .2003. - С. 56-57.

8 Л.ЖЮЛИО де МОРАНДЬЕР. Гражданское право Франции. 
Т. 1-3. Т. 1.- М., Иностранная литература. 1961.- С. 118.
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общества была революция 1848 г. в румынских 

княжествах. Изданные в течение революции 

акты - настоящие декларации о правах - содер-

жали, с одной стороны, принципы и нормы, от-

носящиеся к развитию новых социальных отно-

шений, направленных на организацию совре-

менного государства, а с другой стороны, выра-

жали общее желание уничтожения иностранно-

го господства и притеснения, стремление пере-

йти на путь прогресса и демократии. 

«Проект Конституции Молдовы», разработан-

ный М. Когэлничану, также предусматривал су-

ществование конституционной монархии. Го-

сподарь должен был избираться на ограничен-

ный срок. Провозглашался представительный 

режим власти, основанный на принципе разде-

ления властей.

Резолюция, принятая на национальном со-

брании в Блаже 4-16 мая 1848 г., провозглашала

румынскую нацию независимой и самостоятель-

ной; предусматривала свободу промышленного 

производства и торговли (п.4)9.

7(19) августа 1858 г. в Париже была подписа-

на Конвенция ставшая, по существу, но вой Кон-

ституцией княжеств, заменившей Органические 

регла менты. Конвенция предусматривала новое 

название молодого государства - Объединенные 

Княже ства Молдовы и Валахии, сохранение двух 

господарей, двух пра вительств, двух законода-

тельных собраний и двух столиц10.

Данное решение привело, в конце концов, к 

фактическому объединению и способствовало 

усовершенствованию политико-юридической 

структуры и создало условия к достижению го-

сударственной независимости.

20 марта 1883 года в Париже (Франция) было 

впервые принято международное соглашение 

по охране промышленной собственности - Па-

рижская конвенция по охране промышленной 

собственности, которая является фундаментом 

современной системы охраны промышленной 

собственности во многих государствах мира, в 

том числе и в Республике  Молдова. Она приме-

9 ЛУПАШКУ, З.С. История румынского государства и 
права. – Кишинев, Cartdidact .2003. - С. 58. 

10 Documente privind Unirea Principatelor. V. 3 (Corespon-
denţă politică. 1855-1859). București, 1963. - С. 396. 

няется к широкому кругу объектов промышлен-

ной собственности, а именно: к изобретениям, 

полезным моделям, промышленным образцам, 

фирменным наименованиям, товарным знакам 

и знакам обслуживания и др.

Принятие Парижской конвенции было вызва-

но настоятельной потребностью обеспечить за-

щиту промышленной собственности в несколь-

ких странах одновременно. Кроме того, право-

вая охрана объектов промышленной собствен-

ности была сильно затруднена ввиду принципи-

альных расхождений в патентных законодатель-

ствах разных стран.

Конвенция неоднократно дополнялась и пе-

ресматривалась. Первые дополнения были вне-

сены в 1891 г. на конференции в Мадриде. В по-

следующем она пересматривалась в Брюссе-

ле в 1900 году, в Вашингтоне - в 1911 г., в Гаа-

ге - в 1925 г., в Лондоне - в 1934 г., в Лиссабо-

не - в 1958 г. Последние по времени поправки 

были внесены в Стокгольме на конференциях  в 

1967 и 1979 гг.

В 1883 г. Конвенция была подписана одиннад-

цатью государствами (Бельгия, Бразилия, Саль-

вадор, Франция, Гватемала, Италия, Нидерлан-

ды, Португалия, Сербия, Испания и Швейцария). 

На 1 января 1993 г. участниками этой Конвенции 

были уже 108 государств. Советский Союз присо-

единился к Парижской конвенции 1 июля 1965 г., 

а Республика Молдова стала членом конвенции 

11 марта 1993 года11. 

В отношении фирменных наименований, ст. 8

Конвенции гласит, что фирменное наименова-

ние охраняется во всех договаривающихся го-

сударствах без обязательной подачи заявки или 

регистрации и независимо от того, является ли 

оно частью товарного знака. Указанная статья 

принята под влиянием судебной практики Фран-

ции, где никогда не существовали особые фор-

мальности, связанные с регистрацией, для воз-

никновения права на фирменное наименование.

На национальном уровне правовое регули-

рование отношений в сфере фирменных наиме-

нований отличается большим разнообразием и 

в принципе не поддается унификации.

11 Официальный монитор  Республики Молдова № 003 от 
11.03.93 г. 
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В некоторых государствах в качестве фирменно-
го наименования может быть избрано практически 
любое обозначение. К государствам, придержива-
ющимся принципа «свободы фирмы», относятся, 
например, США, Великобритания, Канада, Япония. 
Государства континентальной Европы исторически 
более привержены принципу «истинной фирмы», в 
соответствии с которым индивидуальные предпри-
ниматели обязаны основывать свой бизнес только 
под своим собственным именем.

В Республике Молдова нет специального за-
кона о   фирменном   наименовании, даже само 
понятие фирменного наименования в нацио-
нальном законодательстве конкретно не опре-
делено, в отличие от отдельных стран (напри-
мер, в Швеции - Закон о фирменных наимено-
ваниях 1974 г., Финляндии - Закон о фирменных 
наименованиях 1979 г., Армении - Закон о фир-
менных наименованиях 1999 г.). 

Однако в законодательстве Республики Мол-
дова определена примерная сфера использова-
ния фирменного наименования. Данные нормы 
содержатся в Законе № 845 от 3 января 1992 года 
«О предпринимательстве и предприятиях»  (пре-
терпевающий изменения на протяжении уже 
более двадцати лет); Гражданском кодексе от  6 
июня 2002 года; Уголовном кодексе от 18 апре-
ля 2002 года; Кодексе о правонарушениях от 24 
октября 2008 года; Законе № 183 от 11 июля 2012 
года «О конкуренции».

Необходимо отметить, что о фирменном наи-
меновании говорилось и  в статье 26 Гражданско-
го кодекса МССР от 26.12.1964 года. ГК МССР утра-
тил силу в 2002 году с введением в действие но-
вого Гражданского кодекса Республики Молдова.  

На данный момент, учитывая то, что Республи-
ка Молдова провозгласила одним из стратегиче-
ских направлений внешнеэкономической поли-
тики интеграцию в мировое сообщество, прежде 
всего в Европейский Союз, первоочередной за-
дачей страны является адаптация национально-
го законодательства к законодательству ЕС, та-
ким образом, принимаемые Парламентом Респу-
блики Молдова законы гармонизированы с дей-
ствующими нормами международного права, 
что служит основой для охраны права на фир-
менное наименование. 

Таким образом, в настоящее время фирмен-
ное наименование (nom commercial, tradename) –
это название фирмы, под которым она официально 
выступает, участвует в экономических операциях.

В Гражданском кодексе Республики Молдо-
ва (ст. 301), фирменное наименование понимает-
ся как средство  идентификации юридического 
лица: «В случаях и порядке, установленных зако-
ном, признается исключительное право физиче-
ского и юридического лица на результаты интел-
лектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства идентификации юридического лица, ин-
дивидуализации продукции, выполняемых работ 
или оказываемых услуг (фирменное наименова-
ние, товарный знак, знак обслуживания и т.п.)»12.

В соответствии со ст. 2 (viii) Конвенции от 14 
июля 1967 г., учреждающей Всемирную органи-
зацию интеллектуальной собственности, под ин-
теллектуальной собственностью понимаются 
права, относящиеся, в частности, к фирменным 
наименованиям (nom commercial, tradename) 
и коммерческим обозначениям (denomination 
commerciale, commercial name).

Как следует из вышеизложенного, термин 
«фирменное наименование» появился в Париж-
ской конвенции в 1883 г. для обозначения одно-
го из объектов промышленной собственности. 
Этот же термин указан в качестве объекта интел-
лектуальной собственности в Конвенции 1967 г., 
учреждающей ВОИС.

Указанная выше терминология утвердилась 
в законодательстве и доктрине, и поэтому пред-
ставляются беспочвенными сомнения в кор-
ректности перевода на русский язык терми-
на nom commercial, tradename как фирменного 
наименования и утверждения о якобы наличии 
охраны коммерческих обозначений согласно 
ст. 1 (2) Парижской конвенции.

Эти немногочисленные нормы в сфере пра-
вовой охраны фирменных наименований обя-
зательны для Республики Молдова, и они име-
ют приоритет перед национальными нормами, 
поскольку  Республика Молдова участвует как 
в Парижской конвенции, так и в Конвенции, 
учреждающей ВОИС.

12 Официальный монитор Республики Молдова № 82-86 
от 22.06.2002г. 
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С учетом всех различий в национальных за-

конодательствах в общем виде в большинстве 

государств фирменное наименование - это имя 

или обозначение, предназначенное для иденти-

фикации предприятия определенного физиче-

ского или юридического лица.

Это определение практически совпадает с 

определением фирменного наименования, ко-

торое закреплено в ст. 1 (1) (d) Типового зако-

на для развивающихся стран «О товарных зна-

ках, фирменных наименованиях и недобросо-

вестной конкуренции», разработанного ВОИС 

в 1967 г.: «Фирменное наименование означает 

имя или обозначение, определяющее предприя-

тие физического или юридического лица» (BIRPI, 

Geneva, 1967).

В переводе с итальянского «фирма» обозна-

чает – подпись. Анализ показывает, что термины 

«фирменное наименование» и «фирма» упоми-

наются взаимозаменяемо. Следует ограничиться 

применением только термина «фирменное наи-

менование», потому что термин «фирма» в пер-

вую очередь (если не исключительно) восприни-

мается как указание разновидности хозяйствен-

ной организации.

Фирменное наименование – это имя или обо-

значение, позволяющее идентифицировать 

предприятие определенного физического или 

юридического лица, содержащее в себе наиме-

нование органа, в подчинении которого данное 

предприятие находится, и наименование само-

го предприятия, включающее указание предме-

та деятельности, вида предприятия, а также ука-

зание, необходимое для ограничения данного 

предприятия от других, однородных с ним.

Казалось бы, любая организация, осущест-

вляющая хозяйственную деятельность, должна 

иметь право на фирменное наименование, в том 

числе и некоммерческая. Однако, основываясь 

на положениях Гражданского кодекса Республи-

ки Молдова,  можно сделать вывод, что законо-

датель подразумевает в данном случае под юри-

дическим лицом коммерческую организацию. Та-

ким образом, необходимо подчеркнуть, что фир-

менные наименования индивидуализируют толь-

ко коммерческие организации, то есть, организа-

ции, осуществляющие предпринимательство. 

Предпринимательство – это инициативное, 

осуществляемое самостоятельно, от своего име-

ни, на свой риск и под свою имущественную от-

ветственность, деятельность граждан и их объе-

динений по производству продукции, выполне-

нию работ и оказанию услуг с целью обеспече-

ния постоянного источника доходов13. 

При этом, конкретный вид деятельности пред-

приятия (производство, торговая, посредниче-

ская деятельность, научные исследования, ока-

зание услуг и т.п.), а, равно, как и тип предприя-

тия (частное, муниципальное, государственное), 

никакого значения не имеют. Поэтому и иные ор-

ганизации, учреждения, которые не занимаются 

предпринимательством (общественные, религи-

озные организации) фирменных наименований 

не имеют. Их индивидуализация обеспечивается 

при помощи официального наименования, под-

лежащего регистрации, в установленном зако-

ном порядке14. 

Фирменное наименование является единым 

термином, применяемым ко всем субъектам 

предпринимательства, в том числе и к индиви-

дуальным предприятиям. 

В ежедневной коммерческой деятельности 

принимают участие не только юридические 

лица – коммерсанты (предприниматели), но и 

физические лица – потребители, для которых 

большое значение играет фирменное наимено-

вание. 

Потребность в индивидуализации юридиче-

ских лиц диктуется рядом факторов и, прежде 

всего, жесткой конкурентной борьбой, которая 

ведется между однородными предприятиями. 

При этом любой участник оборота вправе рас-

считывать на то, чтобы и в деловом мире, и сре-

ди потребителей, и в глазах общественного мне-

ния его оценивали по реальным заслугам. При-

обретая и осуществляя права и обязанности под 

своим фирменным наименованием, юридиче-

13 Официальный монитор  Республики Молдова № 2 
от 28.02.1994 г., Закон о предпринимательстве и пред-
приятиях № 845 от 03.01.1999 г., ч.1 ст.1. 

14 БОДЮЛ, Т.Д. Право интеллектуальной собственности 
в Республике Молдова. Ч. 1. Промышленная 
собственность. – Кишинев, Centrul Editorial–poligra* c al 
USM.2009. С. 248-249.
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ское лицо реализует возможность на индивиду-

ализацию своего участия в обороте15.

По мере применения, фирменное наимено-

вание завоевывает деловую репутацию, при-

обретает все большую известность в широ-

ких кругах потребителей, становится узнавае-

мым в массе наименований. Постепенно фир-

менное наименование приобретает и эконо-

мическую ценность. Каждый предпринима-

тель кровно заинтересован в том, чтобы его 

добрым именем не пользовались другие лица, 

особенно недобросовестные конкуренты, го-

товые использовать известное фирменное 

наименование в своих злых целях. Предпри-

ятию, которое зарекомендовало себя на рын-

ке под определенным фирменным наименова-

нием, обеспечен стабильный сбыт продукции, 

основанный на узнавании фирмы потребите-

лями товаров и услуг16.  

Таким образом, чем выше репутация пред-

приятия среди потребителей, тем выше эконо-

мическое значение фирменного наименования. 

Так как каждое предприятие в своей перспек-

тиве старается увеличить клиентскую базу, стре-

мится распространить узнавание своего фир-

менного наименования, не только за предела-

ми  своего города, страны, но и в мировом мас-

штабе, потому что приобретение новых клиен-

тов ведет к расширению сферы деятельности. 

РЕФЕРАТ

Становление и развитие законодательства 

о фирменных наименованиях в Республи-

ке Молдова.  Авторы статьи исследуют этапы и 

особенности развития законодательства о фир-

менных наименованиях  в историческом плане. 

Учитывая то, что Республика Молдова провоз-

гласила  одним из стратегических направле-

ний внешнеэкономической политики интегра-

15 СЕРГЕЕВ, А.П. Право интеллектуальной собственности 
в Российской Федерации: Учебник 2-е изд. М.: 2003. 
С. 752.  

16 БОДЮЛ, Т.Д., КАЛЕНИК, Н. Правовое регулирование 
фирменных наименований в Республике Молдова. //Ж. 
Закон и жизнь. Кишинев, №6, 1999. С.17.
 

цию в мировое сообщество, прежде всего в Ев-

ропейский Союз, первоочередной задачей стра-

ны в настоящее время является адаптация наци-

онального законодательства к законодательству 

ЕС, таким образом, принимаемые Парламентом 

Республики Молдова законы гармонизирова-

ны с действующими нормами международного 

права, что служит основой для охраны права на 

фирменное наименование. 

ABSTRACT

Formation and Development of the Legisla-

tion on Trade Names in the Republic of Moldo-

va. The authors explore the stages and features of 

development of the legislation on trade names in 

historical terms. Given the fact that the Republic of 

Moldova declared one of the strategic directions 

of the foreign policy the integration into the wor-

ld community, especially the European Union, the 

priority of the country is currently adapting the 

Republic of Moldova’s legislation to EU legislation, 

thus laws adopted by the Moldovan Parliament are 

harmonized with the current standards of internati-

onal law that serves as a basis for the protection of 

right to trade name.

 REZUMAT 

Constituirea și dezvoltarea cadrului legis-

lativ privind numele comerciale în Republica 

Moldova. Autorii articolului examinează etapele și 

particularitățile de dezvoltare a cadrului legislativ 

privind numele comerciale din punct de vedere is-

toric. Având în vedere faptul că Republica Moldova 

a declarat integrarea în comunitatea mondială, în 

special în cea europeană, drept una dintre direcțiile 

strategice ale politicii externe, prioritatea numărul 

unu de astăzi pentru țara noastră este ajustarea 

legislației naționale la acquis-ul comunitar. Ast-

fel, legile adoptate de către Parlamentul Republi-

cii Moldova sunt armonizate cu normele de drept 

internațional în vigoare, fapt care va servi drept 

bază pentru protecția drepturilor asupra numelui 

comercial.  
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ÎN PROCESUL ASIGURĂRII SECURITĂŢII ECONOMICE, SE REALI-
ZEAZĂ UN ȘIR DE MĂSURI LA NIVELUL FIECĂREI ÎNTREPRIN-

DERI. DAR, AVÂND ÎN VEDERE MULTITUDINEA PROBLEMELOR  CU 
CARE SE CONFRUNTĂ ÎNTREPRINDERILE, O IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ 
ÎI REVINE SUSŢINERII DE CĂTRE STAT A ACESTORA.  

FORMULAREA PROBLEMEI

Agricultura și industria reprezintă ramuri de bază 
ale economiei naţionale a Republicii Moldova. Dar, 
nivelul insu) cient de utilizare a potenţialului pă-
mântului, prelucrarea neraţională a resurselor de 
sol, nivelul scăzut al dotării  cu echipament tehnic 
a întreprinderilor, vremea instabilă și alte cauze 
nu permit asigurarea corespunzătoare a securităţii 
economice a întreprinderilor agricole și industriale, 
fapt ce se răsfrânge asupra gradului de securitate 
alimentară a ţării.

Întreprinderile mici și mijlocii formează așa-zisa 
“coloană vertebrală a economiei”. Ponderea acestei 
categorii de întreprinderi constituie 97% din totalul 
întreprinderilor care funcţionează pe teritoriul Re-
publicii Moldova, aceasta contribuind la stimularea 
concurenţei. Aproximativ 57% din numărul mediu 
de salariaţi lucrează în cadrul întreprinderilor mici 
și mijlocii. Aceste întreprinderi folosesc resurse lo-
cale, inclusiv forţa de muncă, având o contribuţie 
esenţială la satisfacerea nevoilor pieţei locale și la 
soluţionarea problemelor șomajului. Iată de ce dez-

voltarea businessului mic, mai ales în zonele rurale, 
are o importanţă deosebită pentru economia ţării. 
Sarcina de bază a statului în acțiunile lui de spriji-
nire a întreprinderilor agricole și industriale constă 
în crearea condiţiilor necesare pentru protecţia pro-
ducătorilor interni, pentru asigurarea securităţii ali-
mentare și economice a țării.

Scopul articolului constă în prezentarea direcţiilor 
de perfecţionare a sprijinului acordat de stat întreprin-
derilor agricole și industriale din  Republica  Moldova.

MATERIALE ȘI METODE 

În acest studiu a fost examinat cadrul legislativ 
al Republicii Moldova de susţinere a businessului 
mic și mijlociu, precum și experienţa internaţională 
în domeniu, inclusiv datele Băncii Mondiale. Au fost 
analizate informațiile  Ministerului Finanţelor și Bi-
roului Naţional de Statistică al Republicii Moldova. 
Au fost folosite următoarele metode: analiză, sinte-
ză, comparaţie, metoda gra) că.

REZULTATE ȘI DISCUŢII 

În ţările dezvoltate, unde agricultura se caracte-
rizează printr-un nivel înalt de e) cienţă, statul sub-
venţionează ramura dată. În primul rând, aceasta 
contribuie la asigurarea securităţii alimentare. În al 
doilea rând, subvenţionarea oferă întreprinderilor 
mici șansa de a supravieţui și posibilitatea de a îm-
bunătăţi calitatea produselor, de a-și asigura securi-
tatea economică.



54 | 

Cunoașterea cadrului legislativ în domeniul antre-
prenoriatului, inclusiv sectorul întreprinderilor mici și 
mijlocii, ne permite să ne orientăm corect în lumea 
afacerilor. Acesta include: Legea cu privire la antrepre-
noriat și întreprinderi, Legea privind susţinerea secto-
rului întreprinderilor mici și mijlocii, Legea cu privire la 
investiţiile în activitatea de întreprinzător ș.a.

În scopul realizării politicii de stat cu privire la 
businessul mic și mijlociu, Ministerul Economiei al 
Republicii Moldova a elaborat și  adoptat „Strategia 
de susţinere a sectorului întreprinderilor mici și mij-
locii pentru anii 2012-2020”.

În anul 2011 a fost adoptată „Legea privind im-
plementarea ghișeului unic în desfășurarea activită-
ţii de întreprinzător”. Sarcina ghișeului unic constă 
în facilitarea relaţiilor dintre agenții economici și 
guvern.  În cadrul acestui mecanism, în anul 2014 
au fost anulate vizitele la inspectoratul " scal pentru 
reprezentanții întreprinderilor noi.

În scopul facilitării accesului întreprinderilor mici 
și mijlocii la resursele " nanciare, în Republica Mol-
dov a fost creat, în anul 2001, Fondul de garanta-
re a creditelor, gestionat în prezent de Organizaţia 
pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici 
și mijlocii, creată pe lângă Ministerul Economiei al 
Republicii Moldova (ODIMM). De asemenea,  sunt 
organizate expoziţii și târguri prin intermediul Cen-
trului internaţional de expoziţii „Moldexpo”. Între-
prinderilor care se ocupă cu exportul producţiei li 
se oferă servicii de atragere a investitorilor străini 
prin intermediul Organizaţiei de Atragere a Investi-
ţiilor și Promovare a Exportului (MIEPO).

În Republica Moldova funcţionează un șir de or-
ganizaţii care oferă suport antreprenorilor,  inclusiv 

în sectorul agricol: Federația Națională a Agricultori-
lor din Moldova AGROinform, Asociaţia Republicană 
a Producătorilor Agricoli Uniagroprotect, Asociaţia 
Businessului Mic, Asociaţia Investitorilor Străini (favo-
rizează crearea în Republica Moldova a unui climat 
investiţional mai bun) și altele. Guvernul realizează, 
în scopul susținerii antreprenoriatului, diverse pro-
grame de stat: Programul Național de Abilitare Eco-
nomică a Tinerilor (PNAET), Programul de Atragere a 
Remitenţelor în Economie „PARE 1+1”, în cadrul căro-
ra sunt acordate granturi. Întreprinderile din zonele 
rurale pot bene" cia și de granturi oferite de guvernul 
Japoniei în cadrul programului «2КR» pentru procu-
rarea tehnicii agricole și a echipamentului.

De asemenea, în Republica Moldova sunt imple-
mentate și programe internaţionale, printre care: 
Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică 
Incluzivă (IFAD VI), " nanţat de Fondul Internaţional 
pentru Dezvoltarea Agricolă, Proiectul de Investiţii 
și Servicii Rurale (RISP II), " nanţat de Agenţia Inter-
naţională de Dezvoltare (DLC- RISP2) ș.a.

Până în prezent, pe teritoriul ţării au fost deschise 
nouă business-incubatoare. În vederea oferirii spriji-
nului  businessului inovativ, statul a creat trei parcuri 
științi" co-tehnologice și un Incubator inovaţional 
în cadrul Academiei de Știinţe a Moldovei. În orașul 
Comrat, în cadrul Universităţii de Stat, își desfășoară 
activitatea Incubatorul inovaţional InnoCentru.

Astfel, Republica Moldova a întreprins acțiuni 
concrete în vederea sprijinirii   întreprinderilor mici 
și mijlocii,  a sectorului agricol. Cu toate acestea, mai 
rămân multe de făcut în acest sens.

În " gura 1 este prezentată dinamica cheltuielilor 
din bugetul public naţional pentru sectorul agricol, 
silvicultură și pescuit pentru anii 2000-2014.

Sursa: elaborat în baza datelor 

Ministerului Finanţelor 

al Republicii Moldova

Fig. 1. Dinamica cheltuielilor pentru sectorul agricol, silvicultură și pescuit 

din bugetul public naţional al Republicii Moldova pentru anii 2000-2014 
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Unul dintre indicatorii care caracterizează nive-
lul susţinerii de către stat a sectorului agricol este 
ponderea cheltuielilor publice pentru acest sector 
în Produsul Intern Brut (PIB) al ţării. La � nele anului 
2014, ponderea agriculturii în PIB a constituit 12,3%. 
Ponderea cheltuielilor pentru sectorul agricol, sil-
vicultură și pescuit în structura bugetului public 
național a fost de doar 4,8%, în timp ce cheltuielile 

în Uniunea Europeană pentru susţinerea agricul-
turii au constituit 40,2% din buget [1]. Acest fapt 
demonstrează că susţinerea sectorului agricol în 
Republica Moldova este departe de a �  sufucientă.

De aceea, în vederea asigurării securităţii econo-
mice și a viabilităţii întreprinderilor, inclusiv a celor 
agricole, susţinerea lor de către stat trebuie să inclu-
dă o serie de direcţii importante (� gura 2).

Sursa: sugerat de autor

Fig. 2. Direcţiile de perfecționare a su sţinerii de către stat pentru întreprinderile agricole și industriale

1. Unul din principalele instrumente ale sus-
ţinerii de către stat a sectorului agricol  poate �  
reglementarea preţurilor la producţia agricolă de 
bază. Producătorii vor �  asiguraţi cu un venit stabil 
datorită luării în consideraţie a preţurilor de bază și 
de piaţă ale produselor.

Preţul de bază reprezintă preţul minimal pentru 
satisfacerea necesităţilor interne ale producătoru-
lui, pentru asigurarea reproducerii simple. Preţul de 
bază (p

b
) propunem să � e calculat după formula:

p
b
= TC + Pr,  (1)

unde TC - costuri de producție și vânzare a pro-
dusului, calculate în baza folosirii hărţilor tehnolo-
gice standartizate, lei;

Pr  - pro� t brut, lei.
Rentabilitatea producţiei (R) indică pro� tul pe 

care îl obține întreprinderea din � ecare unitate de 
cheltuieli și se calculează:

R=Pr/Z    (2)
unde: Z – prețul de cost al producţiei, lei.
Pornind de la formula determinării rentabilită-

ţii producţiei (2) și luând în consideraţie faptul că 

prețul de cost al producţiei este egal cu costul total 
(Z=TC), pro� tul brut va � : Pr=R·TC, preţul de bază 
� ind prezentat:

p
b
= TC(R+1) (3)

Dacă preţul de piaţă va �  mai mic decât preţul 
de bază (p

r
<p

b
), atunci statul îi va acorda susținere 

producătorului agricol. Aceasta va constitui diferen-
ţa dintre preţul de bază și cel de piaţă. În caz con-
trar, susţinerea statului nu va �  necesară. Trebuie de 
subliniat că o condiţie obligatorie a susţinerii din 
partea statului în acest sens trebuie să � e gestiona-
rea e� cientă a întreprinderii, precum și păstrarea și 
îmbunătăţirea fertilităţii solului.

Această direcţie va contribui la creșterea e� cien-
ţei și la stabilizarea situaţiei economice în sectorul 
agricol, îndeosebi în anii de secetă.

2. Desfășurarea susţinerii de către stat a pro-
ducătorilor agricoli prin  facilităţi și preferinţe 
� scale. În ultimii ani administrarea � scală în ţară se 
perfecţionează. A fost elaborat sistemul electronic 
de depunere a declaraţiilor � scale. Cu toate aces-
tea, impozitarea rămâne în continuare unul dintre 
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impedimentele de bază în calea dezvoltării busine-
ssului.

Impozitarea trebuie să � e stimulatoare. Este 
necesar de a scuti producătorii agricoli de la plata 
impozitului pe pro� t (proiectul acestei legi este în 
proces de elaborare). De asemenea, este necesar de 
a extinde facilităţile � scale, inclusiv la crearea unei 
întreprinderi noi, la cumpărarea tehnicii moderne, 
folosirea tehnologiilor noi etc.

3. Susţinerea vânzării/exportării producţiei 

agricole. Pentru aceasta sunt necesare extinderea 

colaborării și informarea producătorilor agricoli cu 
privire la noile canale de vânzare/exportare a pro-
ducţiei, consultarea lor în legătură cu  toate proce-
durile formale de export, oferirea unui regim prefe-
renţial pentru obţinerea permisului de export.  

4. Este necesară dezvoltarea unuia dintre 

principalele elemente ale mecanismului econo-

mic în agricultură și industrie – creditarea. În 
� gura 3 este prezentată rata medie a dobânzii la 
credite în ţările Uniunii Europene și în  Republica 
Moldova.

Sursa: în baza datelor Băncii Mondiale [2]

Fig. 3. Rata medie a dobânzii la credite în ţările europene și în Republica Moldova pentru anii 2010–2014

Datele ilustrate în � gură atestă faptul că rata do-
bânzii la credit în Republica Moldova este mai mare 
decât în ţările Uniunii Europene (mai mult de 2,3 ori  
decât în Ungaria și Estonia). Fiindcă disponibilitatea 
surselor de � nanţare constituie  unul din factorii 
care contribuie la dezvoltarea antreprenoriatului, 
se impune cu necesitate stimularea producerii prin 
micșorarea ratei dobânzii la credit, prin crearea 
condițiilor avantajoase pentru acordarea resurselor 
creditare.

5. Asigurarea agro trebuie stimulată prin 
subvenționarea primelor de asigurare, � indcă asi-
gurarea riscurilor în agricultură oferă producătorilor 
posibilitatea de a menţine  afacerea după apariţia 
evenimentului asigurat.  Asigurarea agro este re-
glementată prin „Legea privind asigurarea sub-
venţionată a riscurilor de producţie în agricultură” 
nr. 243-XV din 08.07.2004. În Republica Moldova su-
prafaţa asigurată în anul 2013 a constituit 25 869,12 
ha, aceasta reprezintând 1,8% din suprafața totală a 
terenurilor prelucrate [3]. Guvernul subvenționează 

50% din primele de asigurare în cazul asigurării 
unui șir de culturi agricole. Cu toate acestea, trebuie 
de remarcat că în multe ţări dezvoltate nivelul de 
acoperire a suprafeţei asigurate este de 70%.

Astfel, în vederea îmbunătățirii sprijinului acor-
dat de către stat agriculturii, sunt necesare:

 ▪ stimularea extinderii suprafeţei terenurilor 
asigurate;

 ▪ creșterea mărimii subvenționării primelor de 
asigurare;

 ▪ oferirea facilităţilor � scale producătorilor 
agricoli care efectuează asigurarea riscurilor în agri-
cultură.

6. O direcţie importantă o reprezintă și dezvol-

tarea culturii antreprenoriatului, îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor de consultanţă în afaceri, infor-

marea întreprinzătorilor cu privire la programele 

curente (PNAET, IFAD, RISP ș.a.). În aceste scopuri 
sunt posibile: 

 ▪ organizarea întâlnirilor periodice ale între-
prinzătorilor, îndeosebi din zonele rurale, cu exper-
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ţii externi în agronomie, dar și în chestiuni ce ţin de 
disponibilitatea � nanţării;

 ▪ în afară de pregătirea specialiștilor  la colegii 
și universități, este necesară organizarea progra-
melor de perfecţionare profesională a acestora, a 
schimbului de experienţă, mai ales în ceea ce ţine 
de noile tehnologii de producere și căile de comer-
cializare a producţiei ș.a.;

 ▪ organizarea emisiunilor informaţionale regu-
late la radio și televiziune despre tehnologii, � nan-
ţare, oportunităţi de dezvoltare a sectorului agricol.

7. O altă direcţie a susţinerii din partea statu-
lui este dezvoltarea infrastructurii rurale, inclusiv 
lucrări de construcţie, proiecte de irigaţii. Trebuie 
de subliniat că mulţi specialiști în agricultură refuză 
să lucreze în acest domeniu din cauza salariilor mici 
care constituie astăzi doar 66,5% din salariul mediu 
pe ţară. În acest context, una din măsurile esențiale 
pentru dezvoltarea zonelor rurale și stimularea ti-
nerilor specialiști pentru a lucra în domeniul agri-
culturii ar putea �  oferirea în condiții preferențiale 
a locurilor de trai. 

8. Sistemul guvernamental de control al re-
surselor funciare  este menit să asigure protecţia 
resurselor funciare de degradare și gestionare iraţi-
onală. Este necesară impunerea penalităţilor pentru 
utilizarea iraţională a pământului. 

9. În condiţiile actuale, o importanţă deosebi-
tă în dezvoltarea sectorului agrar o au inovaţiile și 
investiţiile. Inovaţiile și progresul tehnic reprezintă 
cheia progresului economic [4, с. 170].

Inovaţiile contribuie la reducerea prețului de 
cost al producţiei, la atragerea investiţiilor, la îmbu-
nătăţirea imaginii producătorilor inovatori, acesta 
� ind un  mijloc e� cient în lupta concurenţială. 

Vom diferenţia pricipalele direcţii de îmbunătăţi-
re a activităţii inovaţionale a businessului mic:

 ▪ susţinerea activităţii instituţiilor știinţi� ce, 
promovarea cercetărilor știinţi� ce, inclusiv în do-
meniul agriculturii;

 ▪ dezvoltarea incubatoarelor de afaceri și teh-
noparcurilor inovative;

 ▪ pregătirea cadrelor cali� cate și creșterea ni-
velului lor profesional pentru realizarea proiectelor 
inovatoare, implicarea în acest proces a doctoranzi-
lor și studenţilor; 

 ▪ acordarea sprijinului � nanciar de către stat 
pentru proiectele inovatoare importante.

Este esențial ca susţinerea să � e acordată între-
prinderilor care respectă cerinţele de securitate a 
produselor agro-alimentare, utilizează în mod raţio-
nal și e� cient solul, folosesc tehnologii noi, respectă 
normele de protecţie a mediului înconjurător. Pen-
tru a păstra una dintre principalele avuții naționale, 
solul fertil, statul ar trebui să investească întâi și-ntâi 
în sprijinirea oamenilor, a  producătorilor agricoli.  

CONCLUZII

Susţinerea de către stat a întreprinderilor autoh-
tone este un instrument indispensabil în vederea asi-
gurării securităţii lor economice. Împreună cu măsu-
rile de îmbunătăţire a securităţii economice, realizate 
la nivelul � ecărei întreprinderi, sprijinul din partea 
statului va contrivui la asigurarea dezvoltării durabile 
a businessului și a economiei ţării în întregime.
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RE ZUMAT

Susţinerea de către stat a întreprinderilor ca 

instrument de creștere a securităţii lor econo-

mice. Autorul analizează cadrul legislativ al Repu-
blicii Moldova și condiţiile existente de funcţiona-
re a întreprinderilor mici și mijlocii. Este scoasă în 
evidență experienţa străină în domeniul susţinerii 
producătorilor agricoli. Sunt prezentate direcţiile 
de perfecţionare a susţinerii de către stat a între-
prinderilor. 
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ABSTRACT

State Support of Enterprises as a Tool to In-

crease Their Economic Security. The author analy-
zes the legal framework of the Republic of Moldova 
and the existing conditions of operation of small 
and medium-sized enterprises. It is emphasized the 
foreign experience in supporting agricultural pro-
ducers. The directions of improvement of the state 
support of enterprises are presented.

РЕФЕРАТ

Государственная поддержка предприятий 

как инструмент повышения уровня их эко-

номической безопасности. В статье рассма-
триваются законодательная база Республики 
Молдова и существующие условия для функци-
онирования малых и средних предприятий. Про 
анализ зарубежного опыта в сфере поддержки 
сельскохозяйственных производителей. Также,  
в работе представлены направления совершен-
ствования государственной поддержки пред-
приятий.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ СРЕДСТВ 
МЕХАНИЗАЦИИ, ТЕХНОЛОГИЙ, СОРТОВ И ГИБРИДОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПРИВОДИТ НЕ ТОЛЬКО К 
ПРЯМОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ, НО И СУЩЕСТВЕННОМУ СОПУТ-
СТВУЮЩЕМУ ЭФФЕКТУ. В СВЯЗИ С ЭТИМ РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК В СЕЛЬ-
СКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ИМЕЮТ СВОИ ОСОБЕННОСТИ.  КРОМЕ ТОГО, 
ОДНИ И ТЕ ЖЕ ИННОВАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРИРОСТ УРО-
ЖАЙНОСТИ НА ОДНУ И ТУ ЖЕ ВЕЛИЧИНУ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИВОДЯТ К ЗА-
МЕТНО ОТЛИЧАЮЩИМСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЭФФЕКТАМ.  ОД-
НАКО КАК В УЧЕБНЫХ, ТАК И В РЕАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫХ УСЛОВИЯХ МЕТОДИКА  РАСЧЕТОВ ЗНАЧЕНИЙ И ВЗАИМОС-
ВЯЗИ ПРЯМОГО И СОПУТСТВУЮЩЕГО ЭФФЕКТОВ НЕДОСТАТОЧ-
НО ОБОСНОВАНЫ. В СВЯЗИ С ЭТИМ АКТУАЛЬНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ  ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕ-
ТОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. 

Анализ последних исследований и публикаций 

Исследование проблем экономической эф-
фективности сельскохозяйственного произ-
водства, в том числе инновационных разрабо-
ток, проводились такими учеными, как П.Т. Са-
блук, В.Я. Месель-Веселяк, М.И. Малик, В.И. Не-
чаев, Л.И. Крячкова [1] и др. Необходимость обе-
спечения жизнедеятельности сельскохозяй-
ственных предприятий служит причиной транс-
формационных процессов в отрасли. По мне-
нию В.И. Нечаева и других ученых [2, c. 95-96], 

|  Д.М. ПАРМАКЛИ, ДОКТОР ХАБИЛИТАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

НАУК, ПРОФЕССОР КАГУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА  ИМ. Б.П. ХАШДЕУ

технико-технологический потенциал агропро-
изводства – максимально возможный в сложив-
шихся природно-климатических условиях про-
изводственный результат, который может быть 
получен  с использованием имеющихся  ресур-
сов в рамках новых технологий и форм  органи-
зации производства.

Такой подход позволит объективно оценить 
эффективность нововведений в отрасли и выя-
вить реальные резервы роста прибыли.

Постановка задачи.  Экономическая эффек-
тивность инновационных мероприятий в сель-
ском хозяйстве характеризуется системой нату-
ральных и стоимостных показателей. Натураль-
ные показатели включают, прежде всего, повыше-
ние урожайности сельскохозяйственных культур, 
улучшение качественных параметров продукции 
и сокращение ее потерь в процессе производства, 
хранения и реализации.

Эффективность внедрения инновационных 
разработок в сельском хозяйстве зависит не 
только от размеров прироста урожайности, сни-
жения себестоимости продукции и росте цен ре-
ализации, но и от  исходного состояния произ-
водства, выраженного в соотношении постоян-
ных и переменных затрат, исходного уровня уро-
жайности и рентабельности продукции.

Цель исследования – обосновать и показать  
на конкретных примерах особенности расчетов 
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экономической эффективности инновационных 

разработок в сельском хозяйстве.

Содержание исследований

Как известно, себестоимость (Z), прибыль в 

расчете на 1 га (П
зем

) и 1ц продукции (П
п
)  опреде-

ляются формулами:

             

  , лей/ц                  (1)

, лей/га    (2)

 , лей/ц         (3)

 

где: FC – условно-постоянные затраты в расчете 

на 1 га, лей;

AVC – переменные затраты в расчете на 1 ц 

продукции, лей;

q  – урожайность, ц/га;

md – маржинальная прибыль (md = p-AVC), 

лей/ц;

р – цена реализации единицы продукции, 

лей/ц. 

По мере роста урожайности  существенно 

возрастет  прибыль с одного гектара земли и 

одного центнера продукции:

                                        

, лей/га        (4)

                                             

 , лей/ц              (5)

где: q
н
 – q

б 
-

 
урожайность нового и базисного 

вариантов, ц/га.       

Для определения предельной прибыли (∆П), 

т.е. прироста прибыли, вызванной ростом  уро-

жайности на 1 ц/га,  предлагается использовать 

формулу:

                                                , лей/ц          (6)

Рассмотрим следующий пример. В ООО 

«Кумнук Агро» Чадыр-Лунгского района показа-

тели производства гороха  в 2012 г.  характери-

зуются следующими данными:

условно-постоянные затраты FC = 3143  лей/га;

удельные переменные затраты  AVC  = 88,04 лей /ц;

урожайность   q =  16,8 ц/га;

цена реализации  р =311,8  лей /ц. 

На основании формулы (6) проведем расчеты 

прироста предельной прибыли при увеличении 

урожайности с 10  до 11 , с 20  до 21 , с 30 до 31 ц/га:

                                                                                                                                                       лей/ц

                       

                                                                                                                                                       лей/ц

                                                                                                                                                       лей/ц

Обратим внимание, что более высокий эконо-

мический эффект может быть достигнут за счет 

прироста урожайности на 1 ц/га в диапазоне 

низкой продуктивности полей. Кривая прибы-

ли, таким образом, может быть условно разделе-

на на 3 зоны. Первая ограничена урожайностью 

до 15 ц/га, вторая – 15-25 ц/га, третья – более 25 

ц/га. Первая зона характеризуется высокой эла-

стичностью (высокой экономической отдачей) 

при росте урожайности на 1 ц/га, вторая зона – 

умеренной, третья зона – низкой эластичностью. 

Графическая зависимость прибыли от уровня 

урожайности представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Показатели   прибыли  в зависимости 

от уровня урожайности  гороха  

в ООО «Кумнук Агро» за 2012 г.
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Таким образом, сельскохозяйственные пред-

приятия, находящиеся в зоне низкой урожай-

ности, имеют реальные резервы роста эффек-

тивности производства сельскохозяйственных 

культур. В расчете на один лей дополнитель-

ных затрат они могут получить более высокий 

экономический результат по сравнению с хозяй-

ствами, расположенными в зоне средней и тем 

более высокой урожайности. 

Напомним, что рост урожайности имеет не 

только прямой экономический эффект, выражен-

ный в увеличении объема реализованной про-

дукции, но и существенный сопутствующий эф-

фект, связанный со снижением себестоимости 

единицы продукции, причем влияние последнего 

достаточно  весомо. 

Экономический эффект (Э) от инновацион-

ной деятельности  в земледелии рассчитывают 

по формуле:

                                                                                                                                                        , лей/га   (7)

где: p
б
 и p

н
 – реализационная цена продукции 

соответственно по базовому и новому вариан-

там, лей/ц;

z
б 

и z
н
 – себестоимость продукции соответ-

ственно по базовому и новому вариантам, лей/ц;

q
н
 – урожайность по новому варианту, ц/га.

Когда нововведения связаны с повышением 

качества продукции, которое отражается в ро-

сте реализационных цен, экономический эффект 

определяется по формуле:

                             , лей/га               (8)

Расчет влияния на прибыль изменений в объ-

еме реализованной продукции за счет роста 

урожайности проводят согласно выражению:

                           , лей/га         (9)

 Расчет сопутствующего годового экономиче-

ского эффекта сводится к определению произве-

дения объема выпуска продукции в новых усло-

виях на размер снижения себестоимости едини-

цы продукции:

                                , лей/га      (10)

Себестоимость одного центнера зерна (фор-

мула 1) при сложившейся урожайности состави-

ла  (базовый уровень):

           

   лей/ц

При увеличении урожайности на  1 ц/га, т.е. 

когда ее величина достигнет 17,8 ц/га (новый 

уровень): 

                  

                        лей/ц

Прибыль в расчете на один гектар составит 

(формула 2): 

при базовой урожайности  П
б
= 16,8 × (311,8 – 

88,04) – 3143 = 616,2 лей/га,

при новом уровне урожайности П
н
= 17,8  ×  

(311,8 – 88,04) – 3143 = 839,9 лей/га.

Следовательно, прирост прибыли составит 

223,7 лей/га.

В соответствии с формулой 4 прирост прибы-

ли составит

    лей/га

В том числе за счет дополнительной реализа-

ции продукции - дополнительной урожайности 

(формула 9):

              = 

(17,8 – 16,8) (311,8 – 275,12) = 36,7 лей/га.

За счет снижения себестоимости единицы 

продукции будет обеспечен прирост прибыли 

на сумму (формула 10):

 = 

(275,12 – 264,6)17,8 = 186,9 лей/га

Как видим, в нашем примере рост урожайно-

сти сопровождается увеличением прибыли за 

счет дополнительной реализации продукции на 

16,4% и за счет снижения себестоимости едини-

цы продукции на 83,6%, т.е. сопутствующий эко-

номический эффект  более чем в 5 раз превыша-

ет прямой эффект. 

Указанная выше закономерность – превыше-

ние прироста прибыли от снижения себестои-

мости продукции над дополнительным объе-

мом прибыли, вызванной  реализацией допол-

нительного урожая, – наблюдается при условии 

соблюдения следующего неравенства:

                                     ,      (11)
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где: R
e
 – коэффициент окупаемости затрат (от-

ношение цены реализации к себестоимости про-

дукции).

В реальной действительности, как показа-

ли исследования,  равенство прироста прибыли 

от снижения себестоимости  и от реализации 

дополнительного объема продукции наступа-

ет при равенстве коэффициента рентабельно-

сти реализованной продукции и удельного  веса 

постоянных затрат, выраженного  в десятич-

ных дробях.

 Если обозначим отношение прироста прибы-

ли, вызванной снижением себестоимости про-

дукции, к  приросту прибыли от увеличения объ-

ема продаж за счет роста урожайности через ко-

эффициент К, то при прочих равных условиях 

чем ниже значение рентабельности,  тем выше 

значение К.

В расчете на один гектар земли сельскохо-

зяйственные предприятия в соответствии с при-

нятой технологией  возделывания несут запла-

нированные затраты  по подготовке почвы, по-

севу, уходу за посевами и выполнению других 

производственных  операций до начала уборки 

урожая. Совокупность данных затрат относим к 

условно-постоянным, как непосредственно не 

зависящим от объема производства продукции. 

Разумеется, понесенные затраты дадут наиболь-

шую отдачу при обеспечении максимального вы-

хода продукции с единицы площади. Все затра-

ты, связанные с уборкой урожая, его транспор-

тировкой и  доработкой непосредственно зави-

сят от объема выращенной продукции и потому 

относим их к переменным. Особенность сель-

скохозяйственного производства такова, что 

при механизированных технологиях возделы-

вания сельскохозяйственных культур условно-

постоянные затраты достигают почти  3/4   всех 

затрат. Вот почему усилия земледельцев направ-

лены на получение максимального выхода про-

дукции с единицы площади, на обработку кото-

рой потрачены значительные средства. Однако 

на величину К влияет не только уровень рента-

бельности возделываемой культуры. 

 Проведенные исследования показали, что ко-

эффициент соотношения прироста  прибыли за 

счет снижения себестоимости продукции и при-

роста прибыли от увеличения объема продаж за 

счет роста урожайности (K)  прямо пропорцио-

нален удельному весу постоянных затрат в 

структуре себестоимости продукции ( β ). 

Таким образом, значение К выражается следу-

ющей зависимостью [9]:

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                  (12)

где: К – коэффициент соотношения прироста 

прибыли;

β – удельный вес постоянных затрат, выражен-

ный в десятичных дробях;

R – коэффициент рентабельности реализован-

ной продукции.

Как справедливо отмечала доктор экономи-

ческих наук Л.И. Крячкова [4], решая задачу мак-

симизации темпов прироста прибыли, мы мо-

жем манипулировать увеличением не только пе-

ременных, но и постоянных затрат. Однако, во-

просы увеличения затрат нельзя рассматривать  

обособленно, в отрыве от таких показателей, как 

выручка от реализации и прибыль.

Проведем расчеты выхода прибыли в рас-

чете на 1 га и 1 ц  и выявим зависимость при-

роста прибыли от прироста урожайности 

цепным методом (табл. 1 и рис. 2). Нетруд-

но заметить, что по мере удаления от исхо-

дной урожайности относительная прибав-

ка прибыли снижается. Так, приращение уро-

жайности на 10 %, когда q = 18,48 ц/га, при-

водит к росту прибыли в расчете на 1 га и 1 ц

Рис. 2. Изменения показателей  предельной 

прибыли с 1 ц гороха по мере роста урожайности  

в ООО «Кумнук Агро» за 2012 г.
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соответственно на 61,0 и 43,6 %. Дальней-

шее увеличение урожайности на 10 %, когда 

q =20,33 ц/га, приводит к росту прибыли в рас-

чете на 1 га уже на 41,7% или на 19,3 процент-

ных пункта  меньше (61,0-41,7); в расчете на 1 

ц продукции  увеличение прибыли достигает 

лишь 28,9 % или на 17,4 п.п. ниже (46,3–28,9). 

Последующее наращивание урожайности на 

10% будет способствовать приросту прибыли в 

расчете на 1 га и 1 ц соответственно на 9,4 п.п. 

и 8,6 п.п. ниже предыдущего уровня. Приведен-

ная убывающая тенденция прироста прибыли 

при неизменном 10–процентном наращивании 

урожайности является иллюстрацией известно-

го в экономике закона убывающей отдачи, кото-

рая  наглядно представлена на рис. 3.                                                                 

                                                                                           Таблица 1

Показатели выхода прибыли в зависимости от уровня урожайности
при производстве  гороха    в ООО  «Кумнук Агро» за 2012 г. (цепной метод)

Урожайность, ц/га           Прибыль с 1 га         Прибыль  с 1 ц

            лей цепной прирост, % лей цепной прирост, %

16,8 616,2 - 36,7 -

18,48 992,1 61,0 53,7 46,3

20,33 1406,0 41,7 69,2 28,9

22,36 1860,7 32,3 83,2 20,3

24,60 2361,5 26,9 96,0 15,4

27,06 2911,9 23,3 107,6 12,1

29,76 3516,1 20,7 118,1 9,8

32,74 4182,9 19,0 127,8 8,2

36,01 4914,6 17,5 136,5 6,8

39,62 5722,4 16,4 144,4 5,8

43,58 6608,5 15,5 151,6 5,0

          Источник:  отчеты ООО  «Кумнук Агро»,  формы № 7-АПК и №9-АПК  за 2012 г.

         Рис.3. Зависимость прироста прибыли  

от прироста урожайности при производстве 

гороха в ООО  «Кумнук Агро»   

 за 2012 г (цепной метод)    

Далее проведем аналогичные исследования 

базисным методом (табл. 2 и рис. 4).  Нетрудно 

заметить, что приращение прибыли в расчете на 

1 га пропорционально росту урожайности. Так, 

при увеличении урожайности с 16,8 до 18,48 ц/

га или на 10 % прибыль в расчете на один гектар 

увеличивается с 616,2 до 992,1 лей/га или на 61,0 

%, а в расчете на 1ц – с 36,7 до 53,7 лей/ц или на 

46,3%. При увеличении урожайности до 20,16 ц/

га, т.е. на 20% от исходного уровня, размер при-

были достиг соответственно 1368,0 лей/га и 67,9 

лей/ц или на 122,0% и 85,0% больше. Наращи-

вание урожайности на 30% обеспечит прирост 

прибыли соответственно на 183,0% и 117,4%.

Как видим,  каждая  10% надбавка урожайно-

сти от исходного уровня приводит к приращению 

прибыли в расчете на 1 гектар на неизменную ве-

личину равной  61,0%. Данный показатель есть не 

что иное как производственный леверидж (L). 

Такой леверидж представляет собой отношение  

темпов прироста прибыли ( Ï∆П) к темпам прироста 

объема реализации ( N∆ ) и показывает, на сколь-

ко процентных пунктов увеличивается прибыль при 

изменении выручки на один процентный пункт, т.е.  

          

                                                                                                                                                                                      (13)

В расчете же на 1 центнер реализованной про-

дукции прирост прибыли носит затухающий харак-

тер – 46,3%, 38,7% … 13,4%, что наглядно видно на 

рисунке 4.
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Таблица 2

Показатели выхода прибыли в зависимости от уровня урожайности

при производстве  гороха в ООО «Кумнук Агро»  за 2012 г. (базисный метод)

Урожайность, ц/га                Прибыль с 1 га         Прибыль  с 1 ц

   лей базисный прирост, % лей базисный прирост, %

16,8 616,2 - 36,7 -

18,48 992,1 61,0 53,7 46,3

20,16 1368,0 122,0 67,9 85,0

21,84 1743,9 183,0 79,8 117,4

23,52 2119,8 244,0 90,1 145,5

25,2 2495,8 305,0 99,0 169,8

26,88 2871,7 366,0 106,8 191,0

28,56 3247,6 427,0 113,7 209,8

30,24 3623,5 488,0 119,8 226,4

31,92 3999,4 549,0 125,3 241,4

33,6 4375,3 610,0 130,2 254,8

                   Источник:  отчеты ООО  «Кумнук Агро»,  формы № 7-АПК и №9-АПК  за 2012г.

  Рис.4. Зависимость прироста прибыли  

от прироста урожайности при производстве 

гороха в ООО «Кумнук Агро» за 2012 г. 

(базисный метод)

В сельском  хозяйстве можно за счет внедре-

ния инноваций, связанных с  увеличением по-

стоянных затрат на внесение удобрений, приоб-

ретение более урожайных сортов, организацию 

полива и других мер, обеспечить прирост уро-

жайности. Однако при этом важно знать предел 

наращивания затрат. Следует придерживать-

ся правила: соотношение прироста постоян-

ных затрат к приросту урожайности не должно 

превышать величину удельного маржинального 

дохода (md = p - AVC):

                                           , лей/ц                 (14)

Следует отметить, что внедрение иннова-

ционных разработок, направленных на повыше-

ние урожайности, имеют еще один  сопутству-

ющий эффект. Он заключается в том, что по 

мере роста урожайности увеличивается разрыв 

между фактической (q) и критической (q min ) уро-

жайностью (так называемый порог рентабель-

ности), при котором производство и реализа-

ция сельскохозяйственной продукции не прино-

сит прибыли и не  имеет убытков.

Указанный разрыв измеряется показателем, 

именуемым запасом финансовой прочности (D), 

и определяется по формуле:    

                                                                                                                                                      

 (15)

Выражение (15) свидетельствует о том, что 

чем больше прирост урожайности культур, тем 

значение запаса финансовой прочности выше, 

а следовательно, ниже так называемый опера-

ционный риск, т.е. возрастает вероятность того, 

что предприятие сумеет покрыть все производ-

ственные затраты и получить прибыль. Таким 

образом, запас финансовой прочности являет-

ся одним из показателей предпринимательско-

го риска. Чем ближе к точке безубыточности ра-

ботает предприятие, тем значительнее будет 

влияние изменения продаж (урожайности) на 

доходность культуры.
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После несложных преобразований запас фи-

нансовой прочности можно представить в сле-

дующем формализованном виде:

                           D =
β+R

R
,                              (16)

где: R – коэффициент рентабельности реализо-

ванной продукции;

β – удельный вес постоянных затрат, выражен-

ный в десятичных дробях.

Формула (16) показывает, что одна и та же при-

бавка урожайности будет способствовать большему 

приросту запаса финансовой прочности на тех пред-

приятиях, где ниже рентабельность реализованной 

продукции и выше доля постоянных затрат.

В свою очередь, операционный леверидж 

равен обратной величине запаса финансовой 

прочности:

              
                                                                                                                                                                  (17)

Для подтверждения зависимости прироста 

прибыли, вызванного приростом урожайности, 

от исходного уровня экономических показате-

лей приведем значения операционного леверид-

жа на выбранном предприятии за 2012 г. (табл.3). 

С целью упрощения расчетов примем значение  

удельного веса постоянных затрат, равное 70% 

(β=0,7), что близко к реальным показателям.
                                                                                                                    

Таблица 3

Показатели операционного левериджа основных культур в ООО «Кумнук Анро» за 2012 г. 

Наименование
культур

Урожайность,
ц/га

Критическая 
урожайность,
ц/га

Соотношение
фактической 
критической 
урожайности

Коэффициент 
рентабельности 
реализованной 
продукции

Запас 
финансовой 
прочности

Операционный 
леверидж

Зерновые и 
зернобобовые

19,1 17,54 1,091 0,062 0,0817 12,2

Озимая пшеница 19,6 18,64 1,054 0,035 0,048 20,8

Ячмень 18,4 14,70 1,252 0,176 0,201 5,0

Горох 16,8 14,05 1,200 0,133 0,164 6,1

Кукуруза 18,8 18,31 1,027 0,019 0,026 38,5

Подсолнечник 17,3 5,79 2,983 1,392 0,665 1,5

Озимый рапс 12,4 9,94 1,252 0,173 0,198 5,1

Источник:  отчеты ООО  «Кумнук Агро»  формы № 7-АПК и №9-АПК  за 2012г.

       Данные таблицы 3 показывают, что при низ-

ких показателях коэффициента рентабельно-

сти реализованной продукции в зоне невысоких 

значений урожайности, близких к критическо-

му уровню, значение операционного левериджа 

выше, а, следовательно,  каждый процент приро-

ста урожайности приводит к существенной отно-

сительной прибавке прибыли. Так, фактическая 

урожайность кукурузы всего на 2,7% выше крити-

ческого уровня, а рентабельность реализованного 

зерна составила лишь 1,9%. В этих условиях каж-

дый процент прироста урожайности обеспечива-

ет прирост прибыли с гектара посевов на величи-

ну, равную 38,5%. В то же время, каждый процент 

увеличения урожайности подсолнечника может 

обеспечить прирост прибыли лишь на 1,5%, так 

как фактическая продуктивность посевов выше 

критического показателя почти в 3 раза, а сложив-

шаяся рентабельность продукции достигла высо-

кого уровня (139,2%).

Выводы. Проведенные исследования пока-

зали, что эффективность внедрения иннова-

ционных разработок в сельском хозяйстве за-

висит не только от размеров прироста уро-

жайности, снижения себестоимости продукции 

и роста цен реализации, но и от  исходного со-

стояния производства, выраженного в соотно-

шении постоянных и переменных затрат, сло-

жившегося уровня урожайности и рентабель-

ности продукции. Более высокий экономический 

эффект обеспечивает та инновационная разра-

ботка, которая при прочих условиях внедряет-
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ся на предприятиях, имеющих более высокие по-

казатели доли постоянных затрат, где рента-

бельность реализованной продукции ниже, а по-

казатели исходной урожайности ближе к крити-

ческому уровню.
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 РЕФЕРАТ

Особенности оценки инновационных раз-

работок в сельском хозяйстве. Приводятся 
особенности расчетов экономической эффек-
тивности инновационных разработок в сель-
ском хозяйстве. В частности представлена ме-
тодика расчетов выхода прибыли с единицы 
продукции и единицы площади, в том числе за 
счет снижения себестоимости продукции, ро-
ста урожайности и повышения цен реализа-
ции. Дана формула расчета предельной прибы-

ли или прироста прибыли при увеличении уро-
жайности на 1 центнер, а также убывающий ха-
рактер указанной прибыли. Показан также пре-
дел наращивания затрат с целью увеличения 
урожайности. 

Ключевые слова:  Экономический эффект, при-
быль, урожайность, рентабельность, операцион-
ный леверидж, постоянные и переменные затраты.

              ABSTRACT

Evaluation Features of Innovative Develop-

ments in Agriculture. The article presents the calcu-
lation features of economic ex  ciency of innovative 
developments in agriculture. In particular, the article 
presents the technique of calculation of the pro} t 
yield per product unit and per unit of area, inclu-
ding by reducing the production price, productivity 
growth and advance in sales prices. The article pro-
vides a formula of calculating the marginal pro} t or 
pro} t increase given an increase in the crop yield by 
1 centner, as well as the diminishing character of this 
pro} t. It is also shown the costs build-up margin with 
a target of maximizing the crop yield.

Keywords: Economic bene} t, pro} t, productivi-
ty, pro} tability, operating leverage, } xed and vari-
able costs.

 REZUMAT

Aspecte speci< ce în evaluarea inovațiilor în 

agricultură. Sunt expuse unele particularități re-
feritoare la determinarea e} cienței economice a 
inovațiilor în agricultură. În special, este descrisă 
metodologia de calculare a pro} tului obținut pe 
unitatea de produs și unitatea de suprafață, inclu-
siv prin reducerea costurilor de producție, creșterea 
productivității și majorarea prețurilor de vânzare. Este 
oferită o formulă de calculare a marjelor de pro} t sau 
a sporului pro} tului prin creșterea productivității per 
1 chintal, dar și caracterul descrescător al acestui pro-
} t. De asemenea, este prezentată limita de creștere a 
costurilor pentru sporirea productivității.

Cuvinte-cheie:  bene} ciu economic, pro} t, pro-
ductivitate, rentabilitate, efectul de levier operaţio-
nal, costuri } xe și variabile.
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MODERNIZAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ESTE UN PROCES 
CONTINUU CHIAR ȘI ÎN CELE MAI DEZVOLTATE STATE. ÎN 

REPUBLICA MOLDOVA, INSTRUMENTELE DEMOCRATICE DE AD-
MINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC, INCLUSIV PARTENERIATUL 
PUBLIC-PRIVAT, AU ÎNCEPUT SĂ FUNCȚIONEZE DUPĂ OBȚINEREA 
INDEPENDENȚEI (1991). DEȘI UNELE PREVEDERI LEGISLATIVE RE-
FERITOARE LA ANUMITE ELEMENTE ALE PARTENERIATULUI PUBLIC-
PRIVAT ERAU PREZENTE ÎN LEGISLAȚIE, TOTUȘI, LEGEA-CADRU ÎN 
ACEST DOMENIU A FOST ADOPTATĂ ABIA ÎN 2008.1

În preambulul Legii menționate se stipulează că 
aceasta a fost adoptată „în scopul contribuirii la atra-

gerea de investiții private pentru realizarea proiectelor 

de interes public, al creșterii e� cienței și calității servi-

ciilor, lucrărilor publice și altor activități de interes pu-

blic și al utilizării e� ciente a patrimoniului public și a 

banilor publici”.
După formularea unui scop atât de clar și adec-

vat, urma doar ca legiuitorul să stabilească instru-
mentele de lucru prin care un asemenea tip de 
parteneriat poate &  realizat în practică. În statele 
moderne utilizarea e& cientă a banilor publici se 
face prin contracte de achiziții publice de bunuri, 

1 Legea cu privire la parteneriatul public-privat, nr.179 din   
10.07.2008, publicată la  02.09.2008 în Monitorul O& cial 
nr.165-166,  art. nr.605. Data intrării în vigoare: 02.12.2008.

lucrări și servicii, iar gestiunea e& cientă a patrimo-
niului public se realizează prin contracte de conce-
siune, delegare de gestiune și alte tipuri de contrac-
te administrative. 

Legea-cadru în materie de parteneriat public-
privat s-a îndepărtat însă de la scopul determinat. 
Astfel, în loc de a stabili instrumente clare de realiza-
re a parteneriatului anunțat, a fost suplinit aparatul 
birocratic al administrației publice cu noi autorități 
care să dirijeze, să avizeze și să monitorizeze proce-
sul de realizare a acestuia (Consiliul Naţional pentru 
Parteneriatul Public-Privat). În plus, au fost adău-
gate un șir de atribuții noi  Guvernului, ministere-
lor și subdiviziunilor acestora (Agenția Proprietății 
Publice de pe lângă Ministerul Economiei), precum 
și a autorităților publice locale, în po& da faptului 
că aceste autorități erau deja învestite cu anumite 
atribuții în vederea gestionării e& ciente a patrimo-
niului public și a banilor publici.

Mai mult decât atât, prin Hotărâre de Guvern2 
a fost aprobat Regulamentul privind procedurile 
standard și condițiile generale de selectare a parte-
nerului privat, deși asemenea proceduri erau prevă-

2 Hotărârea Guvernului nr.476  din   04.07.2012, publicată 
la 13.07.2012 în Monitorul O& cial nr.143-148, art. nr.530.
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zute deja în legislația cu privire la achizițiile publice, 
concesiune ș.a.  

În această ordine de idei, vom încerca să răspun-
dem la următoarele întrebări:

 – Care este regimul juridic al proprietății inte-
lectuale? Regim de drept public sau regim de drept 
privat?

 – Pot oare !  obiect al unui contract de partene-
riat public-privat produsele proprietății intelectuale?

 – Care ar !  tipul de contract potrivit pentru 
implementarea cu succes a produselor proprietății 
intelectuale:

a) Contract civil – convenție în care părțile își sta-
bilesc clauzele reieșind din interesul lor particular?

b) Contract administrativ – care conține clauze 
prestabilite unilateral de către partenerul public 
(caietul de sarcini) pentru a proteja patrimoniul pu-
blic și a asigura funcționarea continuă și e! cientă a 
serviciilor de interes public? 

Pentru a răspunde la aceste întrebări vom ana-
liza în continuare unele elemente importante ale 
parteneriatului public-privat.

1. Obiectul parteneriatului public-privat

Potrivit legislației în vigoare, obiect al parteneri-
atului public-privat poate ! : „orice bun, lucrare, servi-

ciu public sau funcție exercitată de partenerul public... 

elemente ale infrastructurii și/sau servicii de utilitate 

publică existente sau crearea acestora”.3 
Altfel spus, obiectul parteneriatului public-privat 

îl constituie bunurile ce sunt proprietate a statului 
sau ale unității administrativ-teritoriale, lucrările și 
serviciile publice de interes național și local. „Lista 

bunurilor proprietate a statului și lista lucrărilor și ser-

viciilor de interes public național este aprobată de Gu-

vern, iar lista bunurilor proprietate a unităților admi-

nistrativ-teritoriale și serviciilor de interes public local”, 

care urmează a face obiectul parteneriatului public-
privat, „este aprobată de consiliile locale respective”.4

La rândul său, proprietatea intelectuală este 
strâns legată de dreptul de autor, ! ind  produ-
sul activității creatoare a persoanei ! zice. În ceea 

3 Art.17, alin.(2) și (3) din Legea cu privire la parteneriatul 
public-privat, nr.179 din 10.07.2008, publicat la 02.09.2008 
în Monitorul O! cial nr.165-166, art. nr.605. Data intrării în 
vigoare: 02.12.2008.
4 P.18 și 19 din Hotărârea Guvernului nr.476 din  04.07.2012, 
publicată la 13.07.2012 în Monitorul O! cial nr.143-148, art. 
nr.530.

ce privește drepturile patrimoniale, acestea „pot 

aparține autorului ori altei persoane ! zice sau juridice 

care deține, în mod legal, drepturile respective (titula-

rul de drepturi)”.5  
Prin urmare, și produsele proprietății intelectua-

le pot !  obiect al parteneriatului public-privat, dacă 
drepturile patrimoniale asupra acestora aparțin sta-
tului sau unităților administrativ-teritoriale. În același 
timp, pentru realizarea unui parteneriat public-privat 
cu un asemenea obiect, trebuie să ! e implicate cel 
puțin trei autorități publice: Consiliul Naţional pen-
tru Parteneriatul Public-Privat; Agenția Proprietății 
Publice de pe lângă Ministerul Economiei și Agenția 
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. 

Într-o altă opțiune, autorul (deținătorul pro-
prietății intelectuale) poate participa ca partener 
privat, ! ind selectat în condițiile legii,6 într-un par-
teneriat public-privat. De asemenea, proprietatea 
intelectuală poate !  produsul (rezultatul) unui ase-
menea parteneriat, atunci când autoritățile publice 
(partenerul public) comandă autorului (partenerul 
privat) crearea unor anumite opere cu valoare de 
proprietate intelectuală. În acest ultim caz, „dreptul 

de proprietate asupra produsului intelectual cre-

at în procesul realizării parteneriatului public-privat 

se dobândește în modul prevăzut în contract”. Aceas-
ta ne demonstrează că proprietatea intelectuală 
poate deveni parte a proprietății publice gestiona-
te de către autoritățile publice prin instrumentele 
puse de lege la dispoziția acestora. 

2. Regimul juridic speci! c al obiectului parte-

neriatului public-privat

După cum am menționat mai sus, obiectul par-
teneriatului public-privat este unul special, ! ind 
întotdeauna - proprietatea publică, sub orice for-
mă: bunuri, bogății naturale, bani publici, servicii 
de interes public ș.a. Potrivit art.127 din Constitu-
ția Republicii Moldova,   „proprietatea publică aparține 

statului sau unităților administrativ teritoriale”. Spe-
ci! cându-se, în același timp, faptul că „bogățiile de

5 Art.5, alin. (5) din Legea privind dreptul de autor și dreptu-
rile conexe, nr.139 din 02.07.2010, publicată la 01.10.2010 
în Monitorul O! cial nr.191-193, art. nr.630. Data intrării în 
vigoare: 01.01.2011.
6 Regulamentul privind procedurile standard  și condițiile 
generale de selectare a partenerului privat, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.476  din   04.07.2012, publicată 
la 13.07.2012 în Monitorul O! cial nr.143-148, art. nr. 530.
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orice natură ale subsolului, spațiul aerian, apele și 

pădurile folosite în interes public, resursele natura-

le ale zonei economice și ale platoului continental, 

căile de comunicație, precum și alte bunuri stabilite 

de lege, fac obiectul exclusiv al proprietății pu-

blice”. 
Aceste bunuri, care fac „obiectul exclusiv al 

proprietății publice”, sunt supuse unui regim juri-
dic special. Ele nu pot !  înstrăinate, în schimb, pot 
!  valori! cate și gestionate în mod e! cient, inclusiv 
prin contracte de parteneriat public-privat.  

Potrivit legislației în vigoare, proprietatea publi-
că a unităților administrativ-teritoriale se constituie 
din patrimoniul ce aparține unităților administrativ-
teritoriale, format din bunurile domeniului public și 

bunurile domeniului privat.

Din domeniul public fac parte, spre exemplu, 

„bunurile aferente unui serviciu public sau  oricărei 

activități care satisface necesitățile colectivității, te-

renurile pe care sunt amplasate construcții de inte-

res public, porțiunile de subsol, drumurile, străzile, 

piețele, obiectivele acvatice separate, parcurile publi-

ce, clădirile, monumentele, muzeele, pădurile, zonele 

de protecție și zonele sanitare…”.  Aceste bunuri au, 
de asemenea, un regim juridic special, similar celui 
consacrat „obiectului exclusiv al proprietății publi-

ce”,  ! ind declarate prin lege „inalienabile, impre-

scriptibile și insesizabile”7. 
Analizând caracteristicile obiectului parteneria-

tului public-privat, menționate mai sus, observăm 
că ele nu sunt speci! ce și proprietății intelectuale. 
Aceasta din urmă este supusă unui regim de drept 
privat, ! ind reglementată de art.1607 din Codul ci-
vil (Drepturile personale nepatrimoniale) și Legea 
privind dreptul de autor și drepturile conexe8.

3. Mijloacele de realizare a parteneriatului 

public-privat

Scopul parteneriatului public-privat este utili-

zarea e$ cientă a patrimoniului public și a banilor pu-

blici, iar părțile din această convenție sunt, pe de o 
parte,  persoană juridică de drept public sau asociație 

a acestei persoane, ca partener public, și, pe de altă

7 Art.75 alin. (2) și (3) din Legea  privind administrația publi-
că locală, nr.436, din 28.12.2006,  publicată la 09.03.2007 în 
Monitorul O! cial nr.32-35, art. nr.116.
8 Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, nr.139 
din 02.07.2010, publicată la 01.10.2010 în Monitorul O! cial 
nr.191-193, art. nr.630. Data intrării în vigoare: 01.01.2011.

parte, persoană juridică de drept privat sau persoană

$ zică și/sau asociație a acestora, ca partener privat.
De asemenea, legiuitorul a de! nit parteneriatul 

public-privat în felul următor: „contract de lungă du-

rată, încheiat între partenerul public și partenerul pri-

vat pentru desfășurarea activităților de interes public, 

fondat pe capacitățile $ ecărui partener de a repartiza 

corespunzător resursele, riscurile și bene$ ciile”.9

În același timp, este omisă o explicație clară a 
noțiunii de interes public.  Legiuitorul lasă la latitu-
dinea partenerului public să decidă care este „for-

ma și valoarea” interesului public din cadrul unui 
parteneriat public-privat. În această ordine de idei, 
considerăm că legiuitorul ar urma să stabilească câ-
teva criterii după care să ! e apreciat interesul public, 
deoarece autoritățile publice (centrale și locale), ca 
partener public, pot interpreta în mod diferit con-
ceptul de „interes public”, iar uneori pot face abuz de 
acest drept, prezentând un interes personal sau de 
grup drept  „interes public”. Astfel, bene! ciul obținut 
dintr-un asemenea parteneriat  nu va aparține în-
tregii comunități, ci doar personal factorilor de de-
cizie din autoritățile publice respective. Mai mult ca 
atât, deși asemenea decizii vor putea !  contestate 
în justiție, totuși magistrații nu vor avea la îndemâ-
nă acele criterii legale cu ajutorul cărora să poată 
aprecia și delimita, cu toată certitudinea, interesul 
public de cel personal sau de grup.

Nu ne rămâne decât să concluzionăm că ase-
menea prevederi ambigue din legislația în vigoa-
re favorizează abuzul și excesul de putere și, prin 
aceasta, dăunează grav procesului de modernizare 
a administrației publice și de edi! care a statului de 
drept în baza principiilor democratice. 

Potrivit legii-cadru, instrumentele prin care se 
realizează parteneriatul public-privat sunt urmă-
toarele: „ a) contract de antrepriză/prestări servicii; 

b) contract de administrare $ duciară; c) contract de 

locațiune/arendă; d) contract de concesiune; e) con-

tract de societate comercială sau de societate civilă”10.  
La rândul său, Legea privind administrația pu-

blică locală stabilește, de asemenea, anumite

9 Art.2 din Legea cu privire la parteneriatul public-privat, 
nr.179  din  10.07.2008, publicată la  02.09.2008 în Monito-
rul O! cial nr.165-166, art. nr.605. Data intrării în vigoare: 
02.12.2008.
10 Art.18 din Legea cu privire la parteneriatul public-privat,  
nr.179 din 10.07.2008.
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modalități (instrumente) prin care poate �  gestio-
nată proprietatea unității administrativ-teritoriale. 
Astfel, bunurile domeniului public pot �  „date în ad-

ministrare întreprinderilor municipale și instituțiilor 

publice, concesionate, date în arendă ori în locațiune”, 
iar bunurile din domeniul privat pot �  „înstrăinate, 

date în administrare, în arendă ori în locațiune”11.
Deși prevederile legislative expuse mai sus se 

referă la unul și același lucru – buna gestiune a pa-
trimoniului public, totuși instrumentele stabilite în 
cele două norme sunt lipsite de coerență, lăsând 
impresia că ar �  vorba de lucruri diferite. Doar aren-

da și locațiunea sunt comune și, parțial, concesiunea. 
Mai mult decât atât, cu excepția concesiunii, toate 

celelalte instrumente de realizare a parteneriatului 
public-privat și de gestiune a patrimoniului public 
sun contracte civile, contracte guvernate de principiile 
dreptului privat, iar litigiile apărute în legătură cu rea-
lizarea acestora vor �  judecate de instanțele de drept 
comun. În acest context, considerăm că o asemenea 
abordare legislativă a parteneriatului public-privat 
este contrară adevăratului sens al acestei instituții ju-
ridice și chiar contrară scopului stabilit în preambulul 
legii-cadru: utilizarea e% cientă a patrimoniului public 

și a banilor publici. Poate oare �  realizat acest scop în 
situația creată? În opinia noastră, scopul menționat 
mai sus nu poate �  realizat, preponderent, prin con-
tracte civile, așa cum este prevăzut de legislație. 

Pornind de la faptul că parteneriatul public-privat 
are drept obiect proprietatea publică sau un serviciu 
public, acesta urmează să � e realizat prin contrac-

te administrative care, pe lângă clauzele obișnuite 
contractuale, conțin și clauze prestabilite unilateral 
de către partenerul public în caietele de sarcini, cla-
uze menite să asigure realizarea interesului public și 
a bene� ciului comunității. Totodată, litigiile care se 
nasc din nerespectarea clauzelor unui contract admi-
nistrativ urmează a �  soluționate de către instanțele 
de contencios administrativ, în timp ce  contractele 
civile pot �  contestate în instanțele de drept comun.

Semni� cația termenului de contract adminis-
trativ a fost explicată, pentru prima dată, în Legea
contenciosului administrativ, � ind de� nit drept
„contract încheiat de autoritatea publică, în virtutea

11 Art.77, alin. (2) și (3) din Legea  privind administrația pu-
blică locală, nr.436, din 28.12.2006,  publicat la 09.03.2007 în 
Monitorul O� cial nr.32-35, art. nr.116.

prerogativelor de putere publică, având ca obiect ad-

ministrarea și folosirea bunurilor proprietate publică, 

executarea lucrărilor de interes public, prestarea de 

servicii publice…”. 12

Rațiunea pentru care a fost inclus acest termen 
în legea respectivă a fost de a accentua responsa-
bilitatea autorităților publice pentru exercitarea 
atribuțiilor de gestiune a patrimoniului public și asi-
gurarea legalității acestei activități de către justiția 
administrativă.13 

Într-un sistem de drept bine întocmit și coe-
rent, o asemenea prevedere urma să � e preluată 
și dezvoltată în legile care reglementează gestiu-
nea patrimoniului public, cum ar �  legile privind 
administrația publică locală, parteneriatul public-
privat, patrimoniul unităților administrativ-terito-
riale ș.a. Legiuitorul nostru a preferat să treacă sub 
tăcere conceptul de contract administrativ, deși 
asemenea contracte sunt prevăzute de legislație, 
însă fără a �  recunoscute, ca atare. Cele mai frecven-
te contracte administrative prin care se gestionează 
proprietatea publică și serviciile publice sunt conce-

siunea și achizițiile publice. Din legislația cadru care 
reglementează aceste tipuri de contracte putem 
deduce cu certitudine că ele nu sunt contracte civi-
le, însă în lege nu se concretizează expres că acestea 
ar �  contracte administrative. Legea privind parte-
neriatul public-privat evită, de asemenea, termenul 
de contract administrativ. 

Concluzii

Proprietatea intelectuală, indiferent de catego-
ria de proprietate din care ar face parte, se poate 
regăsi într-un parteneriat public-privat – cel mai 
frecvent, probabil, ca produs al creației realizate de 
partenerul privat. Acest lucru însă rămâne la voia 
întâmplării, � e că autorul proprietății intelectuale 
va �  selectat ca partener privat, � e că proprietatea
intelectuală va deveni parte a patrimoniului public 
și obiect al unui asemenea parteneriat.

Totodată, ținem să menționăm faptul că 
ambiguitățile și lipsa de coerență din legislația în 

12 Art.2 din Legea contenciosului administrativ, nr.793-
XIV din 10.02.2000,  Monitorul O� cial nr.57-58/375 din 
18.05.2000. 
13 A se vedea pe larg, la acest subiect, în lucrarea: Maria 
Orlov, Curs de contencios administrativ, Tipogr. „Elena V.I.” 
S.R.L., Chișinău, 2009, pp.27-40.
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vigoare fac di� cilă realizarea în practică a parteneri-

atului public-privat în domeniile clasice de aplicare 

a acestui instrument juridic, adică în gestiunea e� ci-

entă a patrimoniului public. Deci, cu atât mai di� cilă 
este utilizarea acestui parteneriat în domeniile care 
nu-i sunt caracteristice, printre care și domeniul 
proprietății intelectuale.  

Din cele expuse mai sus, concluzionăm că o ase-
menea abordare legislativă super� cială și incoerentă 
a conceptului de parteneriat public-privat nu asigură 
realizarea în practică a acestui instrument modern și 
e� cient de gestiune a patrimoniului public. 

REZUMAT

Cadrul normativ de reglementare și perspec-

tivele de dezvoltare a parteneriatului public-pri-

vat în sfera proprietății intelectuale. Parteneriatul 
public-privat este unul din instrumentele prin care 
autoritățile publice gestionează patrimoniul public, 
� nanțele publice și organizează prestarea de servi-
cii publice. Acest parteneriat nu prezintă o simplă 
convenție care se consumă la momentul încheierii 
(semnării) acesteia, ci, de regulă,  îmbracă forma unor 
contracte administrative care durează în timp, cum 
ar � : contractul de concesiune, de delegare a gestiu-
nii, de achiziții publice ș.a. Deoarece în legislația și în 
practica Republicii Moldova parteneriatul public-pri-
vat este un fenomen nou, respectiv, implementarea 
acestuia nu este lipsită de unele erori și interpretări 
neadecvate, iar uneori chiar exagerate. În urma unei 
analize juridice a parteneriatului public-privat, auto-
rul își propune să elucideze dacă acesta poate avea 
sau nu ca obiect și proprietatea intelectuală.

Cuvinte-cheie: parteneriat public-privat, propri-
etate intelectuală, contract administrativ, caiet de 
sarcini, autoritate publică, patrimoniu public.  

 ABSTRACT

Regulatory Framework and Prospects of De-

velopment of Public-Private Partnership in the 

Sphere of Intellectual Property. Public-private 
partnership is one of the tools by which public au-
thorities manage public assets, public � nances and 
organizes the provision of public services. This part-
nership does not present a simple convention that 

is consumed at its conclusion (signing), but usually 
it takes the form of administrative contracts which 
require time, such as the concession contract, the 
management delegation contract, the public acqui-
sitions contract, etc. Since in the Moldovan legislati-
on and practice public-private partnership is a new 
phenomenon, respectively, its implementation is 
not without some contains some inappropriate, and 
sometimes exaggerated, errors and interpretations. 
Following a legal analysis of public-private partner-
ship, the author aims to elucidate whether or not it 
may also have intellectual property as an object.

Keywords: public-private partnership, intellec-
tual property, administrative contract, speci� cati-
ons, public authority, public patrimony.

 РЕФЕРАТ

Нормативно-правовая база и перспективы 

развития государственно-частного партнер-

ства в сфере интеллектуальной собственно-

сти. Государственно-частное партнерство явля-
ется одним из инструментов, с помощью которых 
государственные органы управляют публичным 
имуществом, публичными финансами и организу-
ют оказание государственных услуг. Данное пар-
тнерство не является простым соглашением, ко-
торое исчерпает себя в момент его заключения 
(подписания), а, как правило, принимает фор-
му долгосрочных административных договоров, 
таких как: договор концессии, доверительного 
управления, государственных закупок и т.д. По-
скольку для законодательства и практики Респу-
блики Молдова государственно-частное партнер-
ство – явление новое, соответственно его внедре-
ние не лишено определенных ошибок и неадек-
ватных интерпретаций, нередко даже выходящих 
за рамки разумного. В результате юридического 
анализа государственно-частного партнерства 
автор ставит своей целью выяснить, может ли ин-
теллектуальная собственность также выступать в 
качестве его объекта.

Ключевые слова: государственно-частное 
партнерство, интеллектуальная собственность, 
административный договор, техническое зада-
ние, орган государственного управления, пу-
бличное имущество.  
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DEZVOLTAREA DURABILĂ A ORICĂREI COMUNITĂŢI, INCLU-
SIV A ŢĂRII NOASTRE, POATE AVEA LOC PRIN IMPLICAREA 

ȘTIINŢEI, APLICAREA IDEILOR OBŢINUTE ÎN URMA CERCETĂRILOR, 
VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRILOR ÎN TOATE SFERELE 
DE ACTIVITATE. 

Actualmente, lumea este dominată de concepţia 
formării unei societăţi bazate pe cunoaștere. Cu-
noașterea știinţi$ că, creativitatea și inventivitatea 
au devenit factorul decisiv în e$ cientizarea activită-
ţii umane, în asigurarea progresului societăţii, ceea 
ce îi determină pe cercetători, ca persoane creative, 
instituţiile cu activitate de cercetare, să găsească, 
fără întârziere, soluţiile optime pentru orice proble-
me cu care se confruntă societatea. 

Activitatea știinţi$ că este in' uenţată de un nu-
măr impunător de factori, la care se adaugă Acordul 

|  DR. HAB. ÎN ECONOMIE, 
PROF. UNIV. SIMION CERTAN,                                                                               
UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA 

|  DR. ÎN ECONOMIE  ION CERTAN,                                                                                      
INSTITUTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE 
DIN MOLDOVA

de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Eu-
ropeană, acest document important determinând 
și actualitatea prezentului material. 

1. Personalul antrenat în activitatea de cerce-

tare-dezvoltare

Formarea societăţii bazate pe cunoaștere, ela-
borarea și implementarea inovaţiilor și tehno-
logiilor moderne efective și e$ ciente depind, în 
proporţii considerabile, de personalul antrenat în 
cercetare. Efectivul salariaţilor din activitatea de 
cercetare-dezvoltare s-a redus în Republica Mol-
dova de la 5889 în 2000 (tabelul 1) la 4672 în anul 
2005 sau cu circa 20,7%, inclusiv cercetătorii – cu 
37,1 la sută. Acest efectiv crește până la 5216 în 
2011 sau cu 11,6% faţă de anul 2005, după care 
scade, din nou, până la 4981 în anul 2013 sau cu 
circa 4,5 la sută. 
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Tabelul 1 

Salariaţii din activitatea de cercetare-dezvoltare

2000 2005 2010 2011 2012 2013

 Efectivul salariaţilor din activitatea 
 de cercetare-dezvoltare, total  

5889 4672 5114 5216 5121 4981

        inclusiv cercetători 4101 2583 3267 3372 3338 3250

        din total  - doctori 2043 932 1288 1359 1342 1333

                          - doctori habilitaţi 501 256 378 393 390 375

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

Dacă în anul 2000 cercetătorii cu grad ştiinţi# c 
alcătuiau puţin peste 62%, inclusiv doctori habilitaţi 
– 12,2%, în anul 2013 cei cu grad ştiinţi# c constitu-
iau 34.3% din totalul cercetătorilor, inclusiv doctori 
habilitaţi – 7,5 la sută. De notat că în ultimii ani 1-2 
doctori în ştiinţe fac parte din personalul auxiliar. 

În Republica Moldova, în anii 2008 – 2010, potrivit 
expertului Ion Holban [4], la 100000 de locuitori re-
veneau 95 de cercetători. Fireşte, ţara noastră aspiră 
să se apropie măcar de nivelul mediu al ţărilor CSI 
(189), care râvnesc să se apropie de nuivelul mediu al 
statelor membre ale UE (332) care, la rândul lor, speră 

să ajungă la performanţa SUA de 447 cercetători. 
SUA, bineînțeles, tinde să se apropie de nivelul Co-
reei de Sud (692) şi de cel al Japoniei (696). Ultime-
le, la rândul lor, se orientează spre nivelul Norvegiei 
cu 894 şi spre cel al Finlandei cu 1029 de cercetători 
la 100000 de locuitori, nivel ce este de 10,8 ori mai 
mare decât cel din Republica Moldova.  

Numărul cercetătorilor cu vârsta de până la 25 
de ani s-a redus de la 206 în 2011 (tabelul 2) la 145 
în 2013, iar cel al cercetătorilor doctori în știinţe 
economice s-a diminuat respectiv cu aproape 15 
la sută. 

Tabelul 2 

Cercetătorii pe grupe de vârstă

2010 2011 2012 2013

total D H D Total D H D total D H D total D H D

Total 3267 378 1288 3372 393 1359 3338 390 1342 3250 375 1333

Până la 25 ani 187 - - 206 - 1 190 - - 145 - -

25-34 ani 664 2 141 684 1 155 636 1 152 621 1 132

35-44 ani 492 13 261 556 12 297 561 14 282 569 14 289

45-54 ani 619 47 298 591 51 290 602 51 288 566 53 286

55-64 ani 762 128 327 750 132 340 728 118 344 699 98 323

65 ani și peste 543 188 261 585 197 278 621 206 276 653 208 303

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

Numărul total al cercetătorilor cu vârsta de 65 de 
ani şi mai mult, altfel zis, al pensionarilor, a crescut 
de la 543 în 2010 la 653 în anul 2013 sau cu ceva mai 
mult de 20%, cel al doctorilor habilitaţi – cu 0,6%, iar 
cel al doctorilor în ştiinţe – cu 16,9 la sută. 

Pentru a soluţiona problemele cu care se con-
fruntă societatea,  activitatea de cercetare-dezvol-
tare, creativitatea și inventivitatea trebuie să # e 
susținute prin acordarea întregii game a  resurselor 
de care acestea au nevoie, inclusiv  cele # nanciare. 

2. Cheltuielile în activitatea de cercetare-dez-

voltare

În anul 2012, potrivit informaţiei prezentate de 
Ion Holban [4], Statele Unite ale Americii au alocat 
aproape 434,5 miliarde $ pentru cercetare-dezvolta-
re, ceea ce constituia 2,77% din PIB, statele membre 
ale Uniunii Europene – 337,8 miliarde $ (2,03%), Ja-
ponia – 194,4 miliarde $ (3,26%), China – 151,4 miliar-
de $ (1,84%), Coreea de Sud – 43,2 miliarde $ (3,74%), 
ţările CSI – 25,1 miliarde $ (0,95% din PIB).
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Cheltuielile interne în activitatea de cercetare-
dezvoltare din ţara noastră cresc de la 317,6 milioa-

ne de lei în 2009 (tabelul 3) la 356,0 milioane de lei 
în anul 2013 sau cu circa 12,1 la sută. Însă, ponderea 

cheltuielilor respective în PIB s-a redus respectiv de 
la 0,526% la 0,322 la sută, fapt ce se datorează creș-

terii mai accelerate a PIB-ului: de la 60,4 miliarde de 

lei în 2009 la 110.8 miliarde de lei în anul 2013 sau 
cu 83,4 la sută.   

Tabelul 3 

Categoriile de cheltuieli interne în activitatea de cercetare–dezvoltare*, mil lei

2009 2010 2011 2012 2013

Produsul Intern Brut 60430 71885 82349 87847 110510

 Cheltuieli interne în activitatea de 
cercetare-dezvoltare, total

317,6 316,2 333,5 368,2 356,0

în % din Produsul Intern Brut 0,526 0,440 0,405 0,419 0,322

din care cheltuieli interne curente 281,8 291,8 312,8 354,1 340,7

Inclusiv: - remunerarea muncii 174,2 170,5 174,8 200,5 196,5

- cheltuielile de asigurări sociale și 
asistenţă medicală obligatorii

43,4 43,2 44,4 51,7 50,0

Cheltuieli materiale 45,3 51,3 62,6 65,7 66,1

Alte cheltuieli curente 19,0 26,9 31,0 36,2 28,0

Cheltuieli interne capital 35,8 24,3 20,6 14,1 15,4

din care echipamente 25,4 17,2 16,2 13,7 -

* Notă: Până în 2009 nu sunt informaţii privind cheltuielile interne în activitatea de cercetare-dezvoltare 
Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova, Ed. Statistica, Chișinău 

Cheltuielile pentru remunerarea muncii în cerce-
tare-dezvoltare au crescut de la 174,2 milioane de 
lei în 2009 la 196,5 milioane de lei în 2013, ponde-
rea acestora în totalul cheltuielilor interne curente 
în activitatea de cercetare-dezvoltare reducându-
se, în anii de referinţă, de la 61,8%  la 57,7 la sută sau 
cu 4,1 puncte procentuale. 

Cheltuielile pentru remunerarea muncii în 
cercetare, raportate la un salariat, au sporit de la 
53321 lei în 2010 la 60461 lei în 2013 sau cu 13,4 
la sută. Media venitului lunar al celor din cercetare 
depăşeşte în 2010 de 1,49 ori câștigul salarial no-
minal mediu lunar al unui salariat din economie, 
iar în 2013 –  de 1,34 ori, ceea ce-i mult prea insu-
$ cient. 

Cheltuielile materiale au sporit de la 45,3 mi-
lioane de lei în 2009 la 66,1 milioane de lei în anul 

2013 sau cu 45,9 la sută, iar cheltuielile interne pen-
tru echipamente s-au redus de 1,85 ori.   

Reducerea efectivului salariaţilor, venitul lunar 
insu$ cient al acestora şi  diminuarea cheltuielilor 
interne pentru echipamente au avut o in& uență 
directă asupra activității de cercetare şi dezvoltare 
tehnologică, care poate $  exprimată, cantitativ, prin 
numărul brevetelor de invenţii, cel al brevetelor 
pentru soiurile de plante, al desenelor/modelelor 
industriale, al  titlurilor de protecţie a mărcilor.  

3. Ce s-a obţinut?

Cercetările știinţi$ ce, de regulă, se încheie cu 
susţinerea tezelor de doctor sau de doctor habili-
tat. În anii 2004–2012, conform informaţiei a$ şate 
de Consiliul Naţional pentru Acreditare și Atestare, 
numărul total al tezelor după nomenclator a fost de 
1600 (tabelul 4) sau circa 178 anual.   
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Tabelul 4

 Numărul tezelor după nomenclator

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Științe � zico-matematice 3 8 15 15 9 9 11 14 1 85

Chimie 2 1 5 9 3 8 2 5 - 35

Biologie 3 7 12 11 13 21 19 19 2 107

Tehnică 1 7 9 8 4 11 9 11 2 62

Știinţe agricole 1 3 6 2 4 2 7 2 1 28

Sociologie 2 2 1 1 3 1 10

Psihologie 1 2 4 5 3 3 3 21

Filoso� e 4 1 2 1 2 1 11

Istorie 2 3 9 3 9 8 4 5 43

Știinţe politice 13 5 7 7 4 2 2 2 42

Filologie 15 16 18 9 20 12 12 3 105

 Economie 2 29 32 39 33 52 34 29 10 260

Geogra� e 2 1 1 2 2 2 10

Pedagogie 12 29 38 22 28 32 18 18 7 204

Drept 4 28 25 37 28 33 39 27 4 225

Medicină 14 36 45 64 38 69 41 35 6 318

Farmacie 3 3 1 1 1 1 10

Medicină veterinară 1 1 2

Studiul artelor 2 4 1 2 4 4 1 3 1 22

Total 48 198 225 246 197 282 208 190 39 1600

Sursa: http.//www.cnaa.md./statistics/theses/nomenclature 

Între specialităţile știinţi� ce indicate în nomen-
clator se evidenţiază medicina cu 318 teze, econo-
mia – cu 260, dreptul – cu 225 și pedagogia – cu 
204 teze. Comparativ, este foarte mic (62) numărul 
tezelor susţinute în domeniul tehnicii. Dar, catastro-
fal de mic (28), pentru o ţară agrară, este numărul 
tezelor susţinute în știinţele agricole.  

Valoarea cercetărilor știinţi� ce se măsoară cu 
brevetele de invenţii, cele pentru soiurile de plan-

te,  cu modelele de utilitate obţinute. Numărul ce-
rerilor depuse pentru brevet de invenţii variază de 
la 246 în 2000 la 401 în 2005 (tabelul 5), după care 
acesta are o tendinţă de reducere până la 96 în 
2013 sau de 4,18 ori. Practic, aceeași tendință este 
înregistrată și în cazul cererilor depuse de solici-
tanţii naţionali,  ponderea lor evoluând de la 90,3% 
în 1995 la 97,3% în 2005, apoi la 70% în 2013.

Tabelul 5 

Evoluția cererilor depuse pentru protecţia invenţiilor, soiurilor de plante,

modelelor de utilitate, desenelor/modelelor industriale și mărcilor

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013

Cereri depuse pentru brevet de invenţie   299 246 401 143 108 115 96

inclusiv,  solicitanţi naţionali 270 240 390 139 97 93 67

Brevet pentru soiuri de plante - 12 22 18 15 20 43

inclusiv,  solicitanţi national - 11 22 18 15 20 39

Au fost eliberate brevete de invenţie 227 234 269 132 63 51 61

inclusiv,  solicitanţi naţionali 124 200 261 125 61 47 57

Brevet pentru soiuri de plante - - 3 25 15 20 25

inclusiv,  solicitanţi naţionali - - 2 25 15 20 21

Titluri de brevete de invenţie valabile 266 1316 1108 1018 799 613 471

Titluri de brevet pentru soiuri de plante - - 13 74 86 104 121

Desene/modele industriale eliberate 1383 1735 1469 1167 1114 1484 1546

Titluri eliberate de protecţie a mărcilor 3827 3289 4742 4487 4451 4250 5220

Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova, Ed. Statistica, Chișinău
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Numărul cererilor depuse pentru brevet pentru 
soiuri de plante creşte de la 12 în 2000 până la 22 
în 2005 și până la 43 în anul 2013. Evident, acest 
număr de cereri rămâne a �  inacceptabil de mic 
pentru o ţară agrară cum este Republica Moldova.   

Aceeaşi tendinţă o constatăm la brevetele de 
invenţii eliberate. Numărul acestora creşte de la 227 
în 1995 până la 269 în 2005, după care se micşorează 
până la 61 în anul 2013. Calitatea invenţiilor este în 
declin, fapt con� rmat  prin reducerea ponderii bre-
vetelor de invenţii eliberate în raport cu cererile de-
puse de la 76% în 1995 până la 69% în 2005 și până 
la  63 la sută în anul 2013.   

Totalul titlurilor de brevet pentru soiuri de plante 
creşte de la 13 în anul 2005 până la 104 în 2012 sau 
de 8 ori, însă rămâne mult prea insu� cient, consti-
tuind doar 17% din totalul titlurilor de brevet de 
invenţii din ţara noastră. 

Desenele/modelele industriale eliberate au sporit 
de la 1383 în 1995 până la 1735 în anul 2000 sau cu 
circa 25,5%, după care s-a înregistrat o reducere lentă 
a acestora până la 1114 în anul 2011 sau cu circa o 
treime, urmată apoi de o majorare de până la 1546 
în 2013 sau cu 38,8 la sută. Numărul titlurilor elibe-

rate pentru protecţia mărcilor oscilează astfel: crește 
de la 3827 în 1995 până la 4742 în anul 2005 sau cu 
34,9%, apoi se reduce până la 4250 în anul 2012 sau 
cu circa 10,4%, după care se majorează până la 5220 
în 2013 sau cu 22,8 la sută. Numărul impunător al tit-
lurilor eliberate pentru protecţia mărcilor în raport cu 
numărul desenelor/modelelor industriale eliberate 
se datorează creşterii afacerilor mici și mijlocii.

Cererile pentru protecţia invenţiilor, soiurilor de 
plante, modelelor de utilitate, desenelor/modelelor 
industriale și mărcilor, de regulă, sunt depuse atât 
de către instituţii universitare, instituţii de cercetare 
știinţi� că, întreprinderi și organizaţii (persoane juri-
dice), cât și de către orice individ (persoane � zice).   

 Numărul total al persoanelor juridice care solicită 
protecţia invenţiilor și a modelelor de utilitate (tabelul 
6) variază de la 128 în anul 2000 la 232 în anul 2005. 
Solicitările instituţiilor academice cresc de la 29 în 2000 
până la 84 în anul 2011. Dacă în anul 1995 numărul 
solicitărilor pentru protecţia invenţiilor și a modele-
lor de utilitate din instituţiile de cercetare ramurală 
era de 2,06 ori mai mare decât cel al solicitărilor din 
instituţiile academice, în anul 2013 acesta era de circa 
7,3 ori mai mic. 

Tabelul 6 

Evoluția categoriilor de solicitanţi naţionali ai protecţiei invenţiilor și modelelor de utilitate 

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013

Persoane juridice (total) 191 128 232 218 166 166 158

Din care: instituţii academice 32 29 64 82 84 77 81

Instituţii de cercetare ramurală 66 26 38 41 22 26 11

Instituţii de învăţământ superior 71 51 104 91 53 62 56

Întreprinderi și organizaţii 22 22 26 4 7 1 10

Persoane � zice 85 126 184 121 109 99 120

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

Numărul solicitărilor de protecţie a invenţiilor și 
a modelelor de utilitate din partea instituţiilor de 
învăţământ superior variază de la 51 în anul 2000 
la 104 în 2005, micșorându-se, practic, continuu -
până la 56 în anul 2013. Solicitările de protecţie a 
invenţiilor și modelelor de utilitate din partea în-
treprinderilor și organizaţiilor se menţin la 22 în 
perioada anilor 1995–2000, ajungând la 26 în 2005, 
după care se reduc până la 1 în anul 2012. 

Numărul acelorași solicitări venite din partea  per-
soanelor � zice crește de la 85 în 1995 până la 184 în 

2005, după care urmează o scădere a acestuia până la 
99 în 2012 și, din nou, o creștere până  la 120 în anul 
2013. Raportul  solicitărilor venite din partea  persoa-
nelor � zice faţă de cele ale  persoanelor juridice a fost 
de 44,5% în 1995, 79,3% în 2005, 59,6% în 2012 și 76% 
în anul 2013.

Dat � ind faptul că nu dispunem de date o� ciale 
cu privire la aportul valoric al brevetelor, invenţiilor, 
soiurilor de plante, modelelor de utilitate obţinute, 
vom apela la informaţiile oferite de președintele 
AȘM, Gheorghe Duca: „În ultimii ani, veniturile 
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din activitatea științi� că și din prestarea servicii-
lor au constituit 160 de milioane de lei. În total, în 
2014, am adus în sistem din surse nebugetare 72 
de milioane de lei sau aproximativ 20% din totalul 
� nanțării științei. Acest lucru nu înseamnă că noi 
transformăm AȘM într-o afacere, ci că rezultatele 
științi� ce și inovaționale ale savanților sunt solici-
tate pe piața națională”.  

Sperăm că activitatea inovaţională, promovarea 
creativităţii, dezvoltarea cercetărilor știinţi� ce, va-
lori� carea rezultatelor știinţei și lansarea și realiza-
rea ideilor noi în toate domeniile activităţii umane 
din ţara noastră se vor ampli� ca odată cu punerea 
în aplicare a Acordului de asociere între Republica 
Moldova  și Uniunea Europeană.

4. Cooperarea în domeniul cercetării, dezvol-

tării tehnologice și activităților demonstrative

Atricolul 127 din Acordul de asociere între Re-
publica Moldova și Uniunea Europeană speci� că: 
„Părțile promovează cooperarea în toate domeniile 
activităților de cercetare științi� că civilă, de dezvoltare 
tehnologică și demonstrative (CTD) pe baza interesu-
lui reciproc și cu condiția ca drepturile de proprietate 
intelectuală să � e protejate în mod adecvat și e� cace”. 

Cooperarea, potrivit articolului 128, va cuprinde: 
(a) dialogul politic și schimbul de informații 

științi� ce și tehnologice; 
(b) facilitarea accesului corespunzător la progra-

mele respective ale părților; 
(c) creșterea capacității de cercetare și participarea 

entităților de cercetare ale Republicii Moldova la pro-
gramele-cadru de cercetare ale UE; 

(d) promovarea proiectelor comune de cercetare în 
toate domeniile CTD; 

(e) desfășurarea unor activități de formare și a unor 
programe de mobilitate pentru oameni de știință, cer-
cetători și pentru alte categorii de personal din dome-
niul cercetării implicat în activități  CTD din cele două 
părți; 

(f ) facilitarea, în cadrul legislației aplicabile, a libe-
rei circulații a lucrătorilor din domeniul cercetării care 
participă la activitățile reglementate de prezentul 
acord, precum și facilitarea circulației transfrontaliere 
a mărfurilor destinate  acestor  activități; precum și 

(g) alte forme de cooperare în materie de CTD (in-
clusiv prin abordări și inițiative regionale), pe  baza 
acordului comun al părților. 

O atenţie deosebită se acordă procedurilor și 
formalităţilor de licenţiere și cali� care care, conform 
articolului 221, „…trebuie să � e clare, făcute publice 
în prealabil și să � e astfel încât să asigure solicitan-
ţilor o garanţie că cererea lor va �  tratată obiectiv și 
imparţial”. Acestea, potrivit acelorași prevederi, ”tre-
buie să � e cât mai simple posibil și să nu complice sau 
întârzie nejusti� cat prestarea de servicii. Eventualele 
taxe de licenţă care pot decurge pentru  solicitanţi ca 
urmare a cererii lor sunt rezonabile și proporţionate 
cu costul procedurilor de autorizare în cauză”. 

Potrivit aceluiași articol, „fiecare parte se asigu-
ră că deciziile și procedurile utilizate de  autoritatea 
competentă în procesul de acordare a licenţei sau 
de autorizare sunt imparţiale față de toţi solicitan-
ţii”. De asemenea, ”autoritatea competentă iniţiază 
soluționarea unei cereri fără întârzieri nejusti� cate. În 
cazul în care este posibil, cererile ar trebui să � e accep-
tate în format electronic în aceleași condiţii de auten-
ticitate ca documentele depuse pe suport de hârtie.” 

Documentul mai arată că, în cazul în care o cerere 
este respinsă de autoritatea competentă, solicitantul 
trebuie să � e informat în scris și fără întârzieri nejusti� -
cate. În principiu, solicitantul este informat, de aseme-
nea, la cerere, cu privire la motivele pentru care a fost 
respinsă cererea și cu privire la termenul în care poate 
contesta decizia respectivă. Fiecare parte garantează 
că o licenţă sau o autorizație, odată acordată, intră în 
vigoare fără întârzieri nejusti� cate, în conformitate cu 
clauzele și condiţiile speci� cate.

Acordul cuprinde, de asemenea, prevederi refe-
ritoare la protecţia și punerea în aplicare a dreptu-
rilor de proprietate intelectuală.  Articolul 278 pre-
conizează: 

1. Părţile asigură punerea în aplicare adecvată și 
efectivă a acordurilor internaţionale care reglemen-
tează proprietatea intelectuală și la care acestea sunt 
părţi, inclusiv a Acordului  privind aspectele legate 
de comerţ ale drepturilor de proprietate intelectua-
lă al Organizației Mondiale a Comerțului („Acordul 
TRIPS”). Dispoziţiile prezentului capitol completează și 
precizează drepturile și obligaţiile care revin părţilor în 
temeiul Acordului TRIPS și al altor acorduri internaţio-
nale în domeniul proprietăţii intelectuale. 

2. În sensul prezentului acord, sintagma „proprie-
tate intelectuală” se referă la cel puţin toate categori-
ile de proprietate intelectuală care fac obiectul artico-
lelor 280-317 din prezentul acord. 
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3. Protecţia drepturilor de proprietate intelectua-

lă include protecția împotriva concurenţei neloaiale, 

astfel cum este menţionată la articolul 10bis din Con-

venţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii indus-

triale  din 1967 („Convenţia de la Paris”). 

Articolul 281 din Acord prevede că părţile vor 
asigura autorilor dreptul exclusiv de a autoriza sau 
interzice: 

(a) reproducerea directă sau indirectă, temporară 

sau permanentă, totală sau parțială, prin orice mijloc  

și sub orice formă  a operelor lor; 

(b) orice formă de distribuție către public, prin vân-

zarea originalului sau a copiilor operelor lor ori prin 

alte mijloace; și
(c) orice comunicare către public a operelor lor, 

prin mijloace tehnice cu # r sau fără # r, inclusiv pune-

rea la dispoziţia publicului a operelor lor, astfel încât 

oricine să poată avea acces la acestea din orice loc și 

în orice moment. 
Protecţia informațiilor privind regimul dreptu-

rilor este reglementată în articolul 288,  care arată: 
1. Fiecare parte prevede o protecţie juridică adec-

vată împotriva oricărei persoane care desfășoară fără 

autorizaţie următoarele acte: 

(a) eliminarea sau modi# carea oricăror informaţii 

referitoare la gestionarea drepturilor în format elec-

tronic; 

(b) distribuirea, importul în vederea distribuirii, ra-

diodifuzarea sau televizarea, comunicarea către pu-

blic sau punerea la dispoziţia publicului a unor opere 

sau a altor elemente protejate în temeiul prezentului 

acord, din care au fost eliminate sau modi# cate fără 

autorizaţie informaţiile referitoare la gestionarea 

drepturilor în format electronic, dacă persoana re-

spectivă știe sau are motive întemeiate să știe că, fă-

când acest lucru, provoacă, permite, facilitează sau 

ascunde  încălcarea unui drept de autor sau a oricăror 

drepturi conexe prevăzute de legislația naţională. 

2. … sintagma „informaţii privind regimul de 

gestionare a drepturilor” înseamnă orice informaţie 

furnizată de titularii drepturilor care permite identi# -

carea operei sau a oricărui alt element protejat care 

face obiectul protecției în temeiul prezentului capitol, 

a autorului sau a oricărui alt titular al drepturilor, ori 

informații despre condițiile și modalitățile de utilizare 

a operei sau a oricărui alt element protejat, precum 

și orice numere sau coduri care reprezintă aceste 

informații… ” 

În ' nal, considerăm că este necesar:
1. a intensi' ca măsurile privind dezvoltarea 

armonioasă a cercetărilor știinţi' ce, promovarea 
creativităţii, antrenarea a cât mai multor persoane 
în activitatea inovaţională, precum și în vederea 
asigurării valori' cării rezultatelor știinţei, lansării 
și realizării ideilor noi în toate domeniile activităţii 
umane din ţara noastră;

2. a recurge la pârghiile e' ciente de punere în 
aplicare a cooperării în toate domeniile activităților 
de cercetare științi' că civilă, de dezvoltare tehno-
logică și demonstrative prevăzute în Acordul de 
Asociere între Republica Moldova și Uniunea Euro-
peană.
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REZUMAT

Dezvoltarea cercetărilor știinţi� ce în condi-

ţiile aplicării Acordului de asociere între Repu-

blica Moldova și Uniunea Europeană. Oamenii 
sunt tot mai conștienți de necesitatea formării 

unei societăți bazate pe cunoaștere. Orice țară, 

pentru a deveni prosperă, trebuie să dezvolte ar-

monios  cercetarea științi� că, să promoveze cre-

ativitatea și să angajeze mai multe persoane în 

activitatea inovativă. Funcționalitatea sistemului 

economic al țării noastre, adesea marcată de incer-

titudine și risc, uneori chiar ostilitate, depinde, în 

mod esențial, de cercetarea științi� că și rezultatele 

ei. Acest articol abordează situația din domeniul 

cercetării, problemele cu care se confruntă comu-

nitatea științi� că din țara noastră în procesul de  

aplicare a Acordului de Asociere între Republica 

Moldova și Uniunea Europeană.

ABSTRACT

Re! ections on the Development of Scienti� c 

Research in the Conditions of Application of the 

Association Agreement between the Republic 

of Moldova and the European Union. People are 

increasingly aware of the necessity of forming a so-

ciety based on knowledge. Any country that wants 

to prosper must develop harmoniously scienti� c 

research, promote creativity and engage more peo-

ple in innovative activity, to ensure the best science 

results and penetration of new ideas in all areas of 

human activity. The functionality of the economic 

system of our country, often marked by dynamism, 

uncertainty and risk, sometimes even hostility, 

depends on, crucially, the scienti� c research. The 

article addresses the situation in research, the pro-

blems faced by scienti� c community in our country 

and the development of scienti� c research in terms 

of applying the Association Agreement between 

the Republic of Moldova and the European Union.

РЕФЕРАТ

Развитие научно-исследовательской дея-

тельности в условиях применения Соглаше-

ния об ассоциации между Республикой Мол-

дова и Европейским союзом. Граждане все 
больше осознают необходимость создания об-
щества, основанного на знаниях. Любая стра-
на, которая хочет процветать, должна гармонич-
но развивать научно-исследовательскую дея-
тельность, продвигать творчество и вовлекать 
все большее количество людей в инновацион-
ную деятельность, чтобы достичь лучших на-
учных результатов и обеспечить проникнове-
ние новых идей во все сферы человеческой де-
ятельности. Функциональность экономической 
системы нашей страны, часто отмеченной ди-
намизмом, неопределенностью и рисками, ино-
гда даже враждебностью, по сути, зависит от 
научно-исследовательской и инновационной 
деятельности и ее результатов. В данной статье 
рассматривается ситуация в области научных ис-
следований, проблемы, с которыми сталкивает-
ся научное сообщество нашей страны, а также 
сценарий развития научно-исследовательской 
деятельности в контексте применения Соглаше-
ния об ассоциации между Республикой Молдова 
и Европейским союзом.
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ АКЦЕНТ СОСТАВЛЕНИЯ НА БУМАГЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ ОХРАНЫ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
СМЕНИЛСЯ  В СТОРОНУ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ. 

Начавшееся в XIX веке движение за заключе-
ние договоров и за унификацию национального 
законодательства добилось к концу XX в. значи-
тельных успехов, однако, расхождения продол-
жают существовать в отношении степени при-
нуждения в охране интеллектуальной собствен-
ности. В ряде стран, как, например, США, законо-
дательно разработаны механизмы правоприме-
нения, где правоохранительные органы придают 
первостепенное значение борьбе с пиратством 
в этой области. В других странах не делается ни-
чего в отношении интеллектуальных пиратов, 
что видно и невооруженным глазом. Очень важ-
ную новацию представляют собой положения 
Соглашения ТРИПС, формулирующие требова-
ния к членству во Всемирной торговой органи-
зации, где совершенно очевиден сдвиг от изло-
жения на бумаге требований охраны прав интел-
лектуальной собственности к требованию эф-
фективной правовой охраны этих прав. В XXI в.

|  ДОКТОР, ДОЦЕНТ ЗАХАРИЯ С.К. |  МАГИСТР ПРАВА ТАТАР О.В.

будет усиливаться давление со стороны стран с 
большим экспортным потенциалом по части ин-
теллектуальной собственности в направлении 
обеспечения выполнения обязательств по эф-
фективному правоприменению [1].

Компании, создающие программное обеспе-
чение, издающие книги и журналы, фирмы зву-
козаписи и киностудии стремятся получить 
охрану прав большую, чем та, которая предо-
ставляется авторскими правами. Они предпо-
читают подписывать контракты с каждым, кто в 
той или иной форме имеет доступ к их продук-
ту. В прошлом подписание договоров при мас-
совом распространении авторских материалов 
было делом малопрактичным из-за высокой сто-
имости согласования формальностей с каждым 
отдельным покупателем. Поэтому такие компа-
нии настаивают на развитии двух подходов: 1) на 
упрощении контрактных формальностей и 2) на 
расширении использования для их заключения 
сети Интернет [2].

В XXI веке возник ряд новых форм интеллек-
туальной собственности, в частности такие, как 
топологии интегральных микросхем, базы дан-
ных, известное имя. Достижения в развитии тех-
ники и в области генетики породили такие виды 
интеллектуальной собственности, как компью-



| 81 

терное программное обеспечение и результа-

ты генной инженерии, для охраны которых ис-

пользуются традиционные формы охраны ав-

торских и патентных прав и институт коммер-

ческой тайны. Развитие Интернета потребовало 

внесения значительных изменений в область ав-

торских прав. Нет сомнений в том, что в XXII в. бу-

дут иметь место новые, еще более выразитель-

ные достижения, которые потребуют создания 

новых правовых институтов и адаптации к ним 

старых. Представляется также, что в XXII в. но-

вые формы охраны новых видов интеллектуаль-

ной собственности сначала будут введены на на-

циональном уровне, а затем наиболее успешные 

из них будут включены в международные дого-

воры по охране новых форм интеллектуальной 

собственности [3].

Выводы и предложения:

Интеллектуальная собственность в современ-

ном мире является очень важным и очень серьез-

ным объектом изучения. В особенности это важ-

но в условиях глобализации мировой экономики.

С нарушениями авторских и других прав мы 

сталкиваемся практически каждый день. Не-

обходимы такие преобразования, которые бу-

дут побуждать людей приобретать лицензион-

ную продукцию, взамен пиратским копиям. Ведь 

если посмотреть на положение вещей реально, 

огромное количество людей покупает пират-

скую продукцию, не задумываясь над тем, что 

так делать нельзя. Потому необходимо разви-

вать в людях самосознание и показывать им пре-

имущества лицензионной продукции.

В связи с развитием коммуникаций и вступле-

нием в век информации, разработка мер по за-

щите прав интеллектуальной собственности яв-

ляется очень важным фактором. С развитием 

сети Интернет появляется много возможностей, 

когда, не выходя из дома, можно приобретать 

музыку, фильмы, книги и т. п. Имеет место несо-

вершенство законодательства, а также техноло-

гий защиты. Огромное количество информации 

становится легко доступной, как пример: колос-

сальное количество сайтов, на которых можно 

бесплатно скачать музыку, фильм, книгу. Но ведь 

нажимая на кнопку «Download» мы нарушаем 

права создателя данного продукта. Мы не учи-

тываем его старания, силы, затраченные на дан-

ную, например книгу.

Такого рода проблемы необходимо решить 

путем нововведений: разработка методов защи-

ты от взлома баз данных и прочее. Ведь разви-

тие современной техники предоставляет чело-

веку со смекалкой массу возможностей не толь-

ко совершить преступление против интеллек-

туальной собственности, но и остаться безнака-

занным. Необходимо бороться с пиратством не 

только технически, но и законодательно, уста-

навливая и совершенствуя законодательные и 

правовые акты. Ведь чем меньше «дыр» в зако-

нодательстве, тем меньше различных лазеек для 

правонарушителей.

В большинстве стран наблюдается страшней-

ший «беспредел», пиратская продукция прода-

ется повсеместно и такое положение вещей ни-

чуть не скрывается. Правоохранительные орга-

ны «закрывают глаза» на преступления, а зача-

стую покрывают преступников за определен-

ную мзду. В этом случае мы упираемся в пробле-

му коррупции. При таком положении вещей в на-

шей стране еще рано говорить о самосознании. 

К тому же доходы большей части населения не 

позволяют приобретать лицензионную продук-

цию, как следствие мы уже упираемся в пробле-

мы экономического характера.

Возможно, дав народу нормальный уровень 

жизни и уверенность в завтрашнем дне, мы смо-

жем частично справиться с проблемами интел-

лектуальной собственности. По крайней мере, 

они не будут такими острыми и обширными. И 

уже тогда можно будет говорить о соблюдении 

закона об интеллектуальной собственности.
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 РЕФЕРАТ

Перспектива прав и новые формы  интел-

лектуальной собственности. В связи с разви-
тием коммуникаций и вступлением в век инфор-
мации, разработка мер по защите прав интеллек-
туальной собственности является очень важным 
фактором. Имеет место несовершенство законо-
дательства, а также технологий защиты, огром-
ное количество информации становится легко 
доступной, как пример: колоссальное количество 
сайтов, на которых можно бесплатно скачать му-
зыку, фильм, книгу. Однако развитие современ-
ной техники предоставляет человеку со смекал-
кой массу возможностей не только совершить 
преступление против интеллектуальной соб-
ственности, но и остаться безнаказанным. Необ-
ходимо бороться с пиратством не только техниче-
ски, но и законодательно, устанавливая и совер-
шенствуя законодательные и правовые акты. 

ABSTRACT

The Perspective of Rights and New Forms of 

Intellectual Property. In connection with the de-
velopment of communications and entry into the 
information age, the development of measures to 
protect intellectual property rights is a very impor-
tant factor. There is an imperfection of the legislati-
on, as well as security technology, a huge amount 

of information is readily available, as an example: a 
huge number of sites where you can download free 
music, movies, books. However, the development 
of modern technology provides a person with a lot 
of savvy possibilities not only to commit a crime 
against intellectual property, but also to remain un-
punished. It is necessary to ! ght against piracy not 
only technically, but also legally, establishing and 
improving laws and legal acts.

 REZUMAT

Perspectiva drepturilor și noile forme de 

proprietate intelectuală. În contextul dezvoltării 
comunicațiilor și avansării în era informaţională, 
elaborarea unor măsuri de protecție a drepturilor 
de proprietate intelectuală constituie un factor 
foarte important. Există o imperfecțiune a legislației 
și a tehnologiei de protecție care generează situația 
când o mare cantitate de informații devine ușor 
accesibilă (au apărut un număr enorm de site-uri 
unde pot !  descărcate gratuit muzică, ! lme, cărți). 
Din păcate, evoluția tehnicii moderne îi oferă unei 
persoane abile numeroase oportunități de a comite 
infracțiuni în domeniul drepturilor de proprietate 
intelectuală, dar și posibilitatea de a scăpa nepe-
depsit. Sunt necesare măsuri de combatere a pi-
rateriei, nu numai de ordin tehnic, ci și la nivel de 
legislație, prin stabilirea și perfecționarea actelor 
juridice și legislative. 
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ÎNMÂNAREA ÎN CADRUL CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU 
ACREDITARE ȘI ATESTARE A ACTELOR CARE LE CERTIFICĂ 

CERCETĂTORILOR ȘI CADRELOR ȘTIINŢIFICO-DIDACTICE UNIVER-
SITARE GRADELE ȘI TITLURILE ȘTIINŢIFICE ȘI ȘTIINŢIFICO-DIDAC-
TICE, CU ALTE CUVINTE, COMPETENŢA ȘI PROFESIONALISMUL ÎN 
CERCETARE ȘI EDUCAŢIE, ESTE UN PRILEJ DE BUCURIE ȘI PENTRU 
FUNCŢIONARII PUBLICI DE LA CNAA. ANUME EI SUNT ACEI CARE 
MONITORIZEAZĂ TRASEUL PARCURS DE DOCTORAND: CATEDRA – 
SEMINARUL ȘTIINŢIFIC DE PROFIL – CONSILIUL ȘTIINŢIFIC SPECIALI-
ZAT DE SUSŢINERE A TEZEI ÎN INSTITUŢIE – COMISIA DE EXPERŢI PE 
DOMENIU ȘI COMISIA DE ATESTARE (CNAA). 

Așadar, la plămădirea unei teze de doctorat și 
a unui nou cercetător de înaltă cali' care știinţi' că 
participă un șir de persoane responsabile: prin mo-
nitorizare, evaluare și expertiză, dar și prin susţinere 
morală și materială (proiecte de cercetare, de mo-
bilitate, premii), întrucât  realizarea unei cercetări 
de o asemenea anvergură necesită, cu siguranţă, și 
cheltuieli semni' cative. 

Finis coronat opus – punctează un dicton latin, 
adică sfârșitul încununează opera sau: la ' nal con-
tează rezultatul. În cazul nostru, rezultatul rezidă în 
actele eliberate de CNAA, care con' rmă performan-
ţa în cercetare și educaţie. În cadrul unor ședințe 
festive, acad. Valeriu Canţer, președintele CNAA, 
înmânează diplomele de doctor sau doctor habi-
litat în știinţe, atestatele de profesor universitar și 

de profesor cercetător, de conferenţiar universitar și 
conferenţiar cercetător savanților care au susținut 
cu brio examenul de certi' care. 

Totodată, persoanele care susţin tezele de doc-
torat peste hotare și revin pentru a-și aplica cu-
noștinţele în ţară au dreptul, conform legislaţiei în 
vigoare, să-și echivaleze diplomele de doctorat la 
toate specialităţile incluse în Nomenclatorul apro-
bat de Guvern în anul 2013. Deci, în cadrul acelorași 
ședințe, acestora li se eliberează certi' cate de recu-
noaștere și echivalare a tezelor de doctorat.

Principiile Salzburg în domeniul doctoratului
Există, de asemenea, un indicator european de-

osebit, cu ajutorul căruia se fac evaluările pregătirii 
doctorilor în știinţă: gradele conferite la 100 mii de 
locuitori. În acest sens, pe primele trei locuri se a4 ă 
Elveţia, Suedia și Germania, care au pregătit respec-
tiv câte 40 și 30 de doctori în știinţe la 100 mii de 
locuitori. Republica Moldova se plasează în această 
listă a statelor europene pe locul al cincilea… de la 
coadă – respectiv cu 5 doctori la 100 mii de locuitori. 

De-a lungul anilor, s-a constatat că creșterea 
numărului de doctori pregătiţi este direct propor-
ţională cu creșterea economică și nivelul de viaţă al 
populaţiei unei ţări, cu dezvoltarea știinţei și a civi-
lizaţiei moderne. Iată de ce, acum 10 ani, în cadrul 
unui seminar organizat la Salzburg de ministerele 
educaţiei și cercetării din Austria și Germania, pre-
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cum și de Asociaţia Universităţilor Europene, s-a 
luat decizia de a pune pe baze noi pregătirea cer-
cetătorilor prin studiile de doctorat, sporind astfel 
numărul de doctori în știinţă. Studiile doctorale la 
nivel european sunt considerate drept un izvor de 
cunoștinţe noi și de instruire a persoanelor înalt 
cali! cate, ambele ! ind cruciale pentru dezvoltarea 
unei societăţi prospere, considerate drept factor cri-

tic în acoperirea a cel puţin 1 milion de noi locuri de 

muncă de cercetare până în anul 2020, precum și în 

realizarea obiectivelor Uniunii Inovării. 

Principiile Salzburg includ următoarele aspec-
te de! nitorii: componenta-cheie a doctoratului 
este progresul cunoașterii prin cercetare originală; 
programele și pregătirea doctorală trebuie sa facă 
parte integrantă din politicile și strategiile instituţi-
onale; importanţa diversităţii de forme de pregătire 
doctorală; doctorandul este considerat cercetător la 
început de carieră, cu drepturi și responsabilităţi co-
mensurabile; recunoașterea rolului crucial al super-
vizării și evaluării; nevoia de a atinge masa-critică în 
studiile doctorale și de a folosi în acest scop expe-
rienţele bune (tip școală doctorală), testate în dife-
rite locuri; durata potrivită: 3-4 ani; promovarea de 
structuri inovatoare pentru a veni în întâmpinarea 
nevoii de interdisciplinaritate și de oferire de abili-
tăţi transferabile; creșterea mobilităţii internaţiona-
le, interdisciplinare și intersectoriale; recunoașterea 
nevoii de ! nanţare adecvată și sustenabilă. 

Deci, există 10 principii, expuse simplu și accesi-
bil, care pot revoluţiona situaţia din domeniul doc-
toratului. Nu este clar în ce măsură sunt cuprinse în 
noul Cod al educaţiei al Republicii Moldova prin-
cipiile Salzburg, de care se conduc europenii timp 
de un deceniu, dar la momentul actual  constatăm 
disproporţionalitatea în numărul de studenţi, mas-
teranzi și doctoranzi, lipsa de entuziasm în rânduri-
le tineretului de a face un doctorat, salariile mici ale 
cercetătorilor și cadrelor didactice universitare, lipsa 
perspectivei de a avea o locuinţă proprie etc. și, ca 
rezultat, se observă o scădere a numărului de docto-
rate susţinute, chiar și în această situaţie critică când, 
reiterăm, ne a# ăm printre ultimii la acest comparti-
ment în Europa.

Doctoratul ca un act de curaj civic

În ultimul timp, în republica noastră s-a vorbit 
în mod public despre o noțiune mai puțin cunos-
cută, cum este specializarea inteligentă, grație 

unui Seminar organizat pentru prima dată într-un 
stat din afara Uniunii Europene de către Comisia 
Europeană în colaborare cu Academia de Știinţe 
a Moldovei. Strategia de specializare inteligentă 
(S3) reprezintă o abordare strategică a dezvoltării 
economice prin sprijinirea speci! că a cercetării și 
inovării. Anume la acest eveniment s-a referit acad. 
Valeriu Canțer, președintele Consiliului Național 
pentru Acreditare și Atestare (CNAA), în discursul 
său din fața noilor cadre științi! ce de înaltă cali! ca-
re, cărora le-au fost înmânate diplomele de doctor 
și doctor habilitat în științe, atestatele de profesor 
universitar, conferențiar universitar și conferențiar 
cercetător, actele CNAA ! ind con! rmate prin de-
cizia Comisiei de atestare din 22 decembrie 2015. 
S-a constatat, totodată, că aprecierea la justa sa 
valoare a potențialului intelectual din țară, implica-
rea lui în gestionarea treburilor de stat lasă mult de 
dorit,  întrucât promovarea cadrelor în funcții înal-
te de stat cu caracter decizional se face, de regulă, 
pe criterii politice. Lipsa competiției profesionale 
și a transparenței decizionale, iresponsabilitatea și 
corupția ne țin țara în involuție, iar poporul ei – în 
sărăcie și disperare. 

Metodologia de elaborare a strategiilor de spe-
cializare inteligentă (S3), prezentată la Chișinău, se 
concentrează pe investițiile bazate pe cunoaștere și 
pe un număr limitat de domenii prioritare, identi-
! cate printr-un proces de descoperire antrepreno-
rială. Iată de ce președintele CNAA a ținut să sub-
linieze că nu contează atât teza de doctorat ce se 
va a# a după susținere pe o poliță din bibliotecă sau 
va !  editată ca monogra! e, cât însăși persoana, prin 
inteligența acumulată, care trebuie să se interco-
necteze la rețelele societății bazate pe cunoaștere. 
În contextul dat, vorbitorul și-a exprimat convinge-
rea că e timpul ca factorul administrativ să consulte 
factorul academic și cel universitar în luarea decizi-
ilor și completarea cadrelor din eșalonul suprem al 
puterii.

În consonanță cu acest deziderat, la aceeași 
ședință a CNAA din 22 februarie curent,  doctorul ha-
bilitat Aurelia Racu de la Universitatea Pedagogică 
de Stat „I. Creangă”, căreia i s-a înmânat atestatul de 
profesor universitar la pro! lul Pedagogie specială, 
a adresat celor prezenți în sală următorul apel: „Voi, 
cei tineri, trebuie să faceți schimbarea în societate. 
Să nu plecați din țară, să rămâneți acasă, aici să vă 
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creați viitorul!”. Drept exemplu ne poate servi chiar 
cariera științi� că și profesională a acestei doamne, 
care a pornit de la treapta cea mai de jos, de asistent 
în respectiva instituție de învățământ superior, și a 
ajuns la cea supremă de profesor universitar. Între 
prima și ultima treaptă de activitate profesională, 
Aurelia Racu a susținut două teze de doctorat în pe-
dagogie, s-a remarcat prin responsabilitate și mun-
că cu abnegație în activitatea științi� co-didactică, 
respect și dragoste față de discipoli. 

O altă personalitate prezentă la manifestare, de 
această dată din domeniul medicinii, este  Valeriu 
Fală, căruia i-a fost înmânată Diploma de doctor 
habilitat în medicină, la specialitatea  Stomatologie. 
Tema abordată de cercetător – „Tratamentul com-
plex la pacienții cu parodontită cronică și edentații”–
este un studiu științi� c elaborat în baza cercetărilor, 
dar și a activității sale practice. Pacienții îl consideră 
drept un stomatolog și ortoped cu mâini de aur, lu-
crările căruia rezistă în timp. Cea de a doua diplo-
mă de doctor habilitat în medicină, la specialitatea 
Medicină socială și management, i-a fost înmânată 
lui Ghenadie Damașcan, cercetarea căruia a re� ec-
tat subiectul: „Metodologii de contractare a servi-
ciilor medicale în cadrul asigurărilor obligatorii de 
sănătate”. Este, cu siguranță, o temă de actualitate 
în cadrul modernizării domeniului de ocrotire a 
sănătății.

Conform aceleiași hotărâri a Comisiei de atesta-
re (CA) de la � nele anului trecut, au fost acordate 
aspiranților la grade științi� ce și 28 de diplome de 
doctor în diverse domenii ale cercetării. Astfel, 7 
persoane au devenit doctori în științe medicale, 5 – 
în științe pedagogice, 3 – în științe economice, 2 – în 
drept, 2 – în psihologie, 2 – în istorie, 2 – în științe 
biologice, câte 1 – în științe matematice, în științe 
� zice, în științe politice, în studiul artelor și culturo-
logie, în științe medical-veterinare. 

Putem a� rma că în tabloul conferirii gradelor 
științi� ce de la o singură ședință a CA se re� ectă, 
cu unele diferențe nesemni� cative, situația de an-
samblu pe anul 2015. Astfel, în anul trecut au fost 
acordate 204 grade științi� ce de doctor, inclusiv 19 
de doctor habilitat, pe domenii con� gurându-se ur-
mătoarea situație: cele mai multe grade științi� ce, 
40 (4), au fost conferite la specialitățile din drept, a 
doua poziție le-a revenit medicinii și farmaceuticii 
– 33 (5) grade și economiei – 33 (4) grade. Urmea-

ză științele pedagogice – 26 diplome de doctor, 
științele biologice – 11 diplome de doctor, științele 
tehnice – 9 diplome, științele agricole și științele � -
zice – respectiv câte 7 diplome, � lologia – 5 diplo-
me. În rest, numărul susținerilor înregistrate  în alte 
domenii este destul de modest: științele matemati-
ce, politice și militare  – respectiv, câte 4 doctori în 
știință, științele geonomice și medicina veterinară –
câte 3, științele chimice, studiul artelor și culturolo-
gie – câte 2. În anul 2015 s-au înregistrat și unele 
domenii în cadrul cărora nu s-a susținut niciun doc-
torat: sociologie, media și comunicare, � loso� e, reli-
gie și teologie etc.

Evident, aceste date statistice nu re� ectă și fac-
torul uman în toată complexitatea sa. Cine sunt 
posesorii noilor titluri științi� ce și grade didactice,  
specialiști de înaltă cali� care științi� că, care com-
pletează potențialul intelectual sau fondul de aur al 
națiunii? Aducem doar câteva nume. De exemplu, 
Valentina Eșanu, doctor în istorie, autoare a studiu-
lui de doctorat cu tema „Marii demnitari ai Țării Mol-
dovei în domnia lui Ștefan cel Mare (1457-1504)”. 
Drumul ei în cercetare a început odată cu tragedia 
ce a zdruncinat temelia și liniștea familiei ei – soțul, 
Andrei Eșanu, pe atunci, în 1994, director interimar 
al Institutului de Istorie și membru corespondent 
al AȘM, în urma unor neglijențe ale medicilor, și-a 
pierdut complet vederea. Părea că viața nu mai are 
rost, dar prezența celor trei copii minori (băieți de 
14, 12 și 3 ani), afectați și ei de cele întâmplate, le 
amintea de realitatea că ei rămân părinți, că trebuie 
să � e tari, să-și revadă radical traseul  existenței, ca 
să meargă înainte. La îndemnul soțului, Valentina 
Eșanu, bibliograf de specialitate, s-a încadrat în cer-
cetare alături de el, ca să continue împreună pro-
iectele începute, în baza cunoștințelor, experienței 
și materialelor științi� ce acumulate prin zeci și zeci 
de mape, dar și cu ochii soției, intuiția și inteligența 
ei de a le găsi, de a face conexiune între ele, de a 
acumula informații noi de prin arhive, bibliotecile 
online din lume, pentru a le interpreta prin optica 
cercetătorului istoric. A fost extrem de greu la în-
ceput, a fost speranță și lacrimi de disperare,  mult 
timp petrecut prin clinicile și spitalele de pro� l din 
afara țării, însă tratamentele nu s-au încununat 
de succes… Ulterior, soții Eșanu și-au trasat alte 
priorități, care vizau cercetarea istorică, editarea lu-
crărilor în țară și peste hotare și, nu în ultimul rând, 
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educația � ilor. Astăzi copii sunt mari, realizați și ei 
în viață. Andrei Eșanu a devenit academician, mem-
bru de onoare al Academiei Române, apreciat cu 
cele mai înalte distincții de stat. În sfârșit, după 22 
de ani de cercetare alături de soț, având la activ 215 
publicații științi� ce, Valentina Eșanu a hotărât să-și 
ordoneze și propria biogra� e de muncă, atestându-
și profesionalismul prin gradul științi� c de doctor 
în istorie. Mai mult decât atât, Comisia de experți a 
CNAA pe domeniu a luat decizia ca studiul de doc-
torat elaborat de Valentina Eșanu să � e înaintat la 
Concursul Național „Teza de doctorat de excelență 
a anului 2015”.

În cadrul ședinței respective și-au ridicat diplo-
mele de doctor și istoricul Andrei Prohin, biologul 
Veronica Donica, psihologul Nadejda Chiperi, pe-
dagogii Tatiana Kononova, Rima Bezede, Silvia Be-
libova, Natalia Burlacu, Maria Pavel. De altfel, Silvia 
Belibova este doctoranda profesorului universitar 
Aurelia Racu, despre care am vorbit la început. Este 
foarte plăcut când conducătorul științi� c și disci-
polul său își ridică concomitent actele CNAA, ce le 
atestă profesionalismul, dar  și continuitatea în acti-
vitatea științi� co-didactică.

Printre posesorii noilor titluri științi� ce s-au nu-
mărat, de asemenea, doctorii în științe medicale 
Victor Andronachi, Carolina Dumanschi, Elena Pan-
� l, doctorii în drept Rita Munteanu și Nina Garștea. 
Au fost reprezentate și unele domenii puțin solicita-
te pentru cercetările de doctorat: Oxana Iaseniuc –
doctor în științe � zice și Ruslan Antoci – doctor în 
științe medical-veterinare. 

Cercetarea Nataliei Podlesnaia, de la Univer-
sitatea Tehnică a Moldovei, are drept temă  artele 
frumoase. Teza de doctor în studiul artelor și cultu-
rologie „Pictura monumentală din Basarabia și RSS 
Moldovenească” a realizat-o având deja studii soli-
de, dar și o anumită experiență de muncă. A absol-
vit Școala de Arte Plastice pentru Copii din Bălți, Co-
legiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” din 
Chișinău, Universitatea de Artă și Design din Cluj-
Napoca, a făcut studiile de masterat la Academia de 
Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, școala 
doctorală – la UTM. În prezent, în calitate de lector 
superior la Facultatea de Urbanism și Arhitectură, 
predă disciplinele Tehnologia picturii monumenta-
le, Ceramica și Sticla artistică. A participat cu lucră-
rile sale la diverse expoziții de pictură din țară și de 

peste hotare. A contribuit, de asemenea, la restau-
rarea picturilor murale și a icoanelor din mai multe 
biserici din Republica Moldova, România, Rusia. 

O tânără pictoriță talentată, care s-a manifestat 
printr-un stil propriu deosebit în peisajul artelor 
plastice, este Olga Percinschi. Fiind întrebată într-
un interviu referitor la modul ei de exprimare în 
pictură, ea s-a confesat: „Stilul meu i-a sensibilizat 
pe pasionații de frumos. Mulți pictează excelent, 
însă acum este apreciată nu doar frumusețea, ci și 
ideea, spiritul lucrării. Trebuie să te gândești mult 
înainte de a transpune ceva pe pânză. Până la urmă, 
contează în pictură ideea, realizată prin inspirație, 
muncă și imaginație”. Spre deosebire de Natalia 
Podlesnaia, doctor în studiul artelor și culturolo-
gie, Olga Percinschi s-a axat pe un alt domeniu în 
studiul său de doctorat: a cercetat artele frumoase 
prin prisma științelor economice.  În urma susținerii 
tezei de doctorat cu tema „Marketingul inovațional 
în activitatea de art-business: direcții și posibilități 
de aplicare (în baza pieței lucrărilor de artă)”, speci-
alitatea Marketind și logistică, ea a devenit doctor în 
științe economice.   

Conform deciziei Comisiei de atestare la care 
ne-am referit, 17 oameni de știință și-au primit ac-
tele care certi� că acordarea titlurilor științi� ce de 
conferențiar cercetător și științi� co-didactice de 
conferențiar universitar. Ulterior, aceste persoane 
vor putea participa la pregătirea cadrelor științi� ce 
de înaltă cali� care. 

Este un fapt demonstrat la scară mondială că 
orice stat a evoluat grație dezvoltării tehnologii-
lor progresiste în baza cercetărilor științi� ce. Ela-
borarea strategiilor de specializare inteligentă, la 
care ne-am referit în debutul acestui articol, ne-ar 
permite, cel puțin pentru început, să identi� căm 
un număr limitat de domenii prioritare în cerceta-
re ca să le dezvoltăm, extinzând treptat numărul 
lor, conform creșterii PIB-lui în țară, a investițiilor 
și dezvoltării sectorului privat. Din datele statistice 
pe care le-am prezentat, putem a� rma cu certitudi-
ne că numărul  de cercetători de care dispunem în 
prezent nu este su� cient pentru a asigura evoluția 
științei și dezvoltarea durabilă a țării. Prin urmare, e 
de datoria noastră să aplicăm și această experiență 
de specializare inteligentă, pentru a obține, chiar și 
cu resurse limitate, rezultatele pe care le așteaptă 
societatea noastră.
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Cine poate deveni ministru?

Așadar, potenţialul știinţi� c și intelectual al unui 

stat poate in� uenţa dezvoltarea lui durabilă. Dar, cu 
regret, și acest potenţial de care dispunem, destul 
de redus comparativ cu al altor state, nu este soli-
citat, susţinut și promovat acolo unde astăzi se ho-
tărăște destinul ţării. Am analizat, înainte de a scrie 
acest material, componenţa calitativă a Guvernu-
lui RM – câţi specialiști cu grade știinţi� ce au fost 
incluși pentru a forti� ca unele poziţii ale economi-
ei naţionale? Din cei 21 de membri ai Guvernului, 
doar 4 persoane au susţinut doctorate: ministrul 
de interne Oleg Balan, dr. hab. în drept; ministrul 
tineretului și sportului Loretta Handrabura, doctor 
în � lologie, precum și membrii din o� ciu – acad., 
dr. hab. în chimie Gheorghe Duca, președintele 
AȘM, și dr. în drept Irina Vlah, guvernator (bașcan) 
al UTA Găgăuzia, autoare a unor publicații știinţi� ce 
privind problematica administrației publice. Bravo 
Irinei Vlah – are un început de carieră promiţător! În 
rest, mai avem un ministru care a � nalizat doar stu-
diile de doctorat, fără a-l susţine, propriu-zis, și un 
alt ministru care este doctorand din 2007 – poate, 
cândva, va ajunge să-și susțină și el doctoratul. 

În contextul dat, ținem să subliniem că miniștrii 
și viceminiștrii aleși pe liste de partid, dintre rude și 
prieteni, nu vor face faţă cu brio problemelor acu-
mulate, inclusiv în domeniul doctoratului, într-o 
ţară a� ată în tranziţie de un sfert de secol. E timpul 
să aplicăm și alte criterii la formarea unei guver-
nări, acestea ţinând de profesionalism, cunoaștere 
și de moralitate. Cu siguranță, mai există specialiști 
foarte buni, inclusiv cu grade știinţi� ce, în care s-au 
investit cunoștinţe, � nanţe, dar și speranţe. Rămâ-
ne doar să-i promovăm în funcțiile ce corespund 
cunoștințelor și cali� cării lor superioare.
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REZUMAT

Un imperativ al momentului: doctoratul tre-

buie să # e atractiv. În baza datelor privind acor-
darea de către Consiliul Naţional pentru Acreditare 
și Atestare din Republica Moldova a actelor care 
le certi� că cercetătorilor și cadrelor știinţi� co-di-
dactice universitare gradele și titlurile știinţi� ce și 
știinţi� co-didactice, cu alte cuvinte, competenţa și 
profesionalismul în cercetare și educaţie, autoarea 
articolului scoate în evidență mai multe probleme 
care persistă în domeniul dat. Subiectul este tratat 
în contextul încadrării Republicii Moldova în Spaţiul 
European al Cercetării și Spaţiul European al Învă-
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ţământului Superior și interconectării acestor spaţii, 
prin utilizarea bunelor practici folosite în domeniu 
în UE și SUA, reieșind  din obiectivele politicii știinţi-
� ce ale Republicii Moldova. 

ABSTRACT

An Imperative of the Moment: The Doctorate 

Should Be Attractive. Based on data on the issue 
by the National Council for Accreditation and Attes-
tation of the Republic of Moldova of acts certifying 
the university degrees and scienti� c and scienti� c-
didactic titles, in other words, the competence and 
professionalism in research and education of the 
researchers and university scienti� c-didactic sta! , 
the author of the article highlights several proble-
ms that persist in this area. The subject is treated in 
the context of Moldova’s inclusion in the European 
Research Area and the European Higher Education 
Area and interconnection of these areas by using 
good practices used in the � eld in the EU and the 
US, proceeding from the scienti� c policy objectives 
of the Republic of Moldova.

РЕФЕРАТ

Обеспечение привлекательности доктор-

ской диссертации – одно из первостепен-

ных требований сегодняшнего дня. На осно-
вании данных о предоставлении Национальным 

советом по аккредитации и аттестации Респу-

блики Молдова документов, удостоверяющих 

присвоение ученых степеней, научных и научно-

педагогических званий, иначе говоря, компетен-

цию и профессионализм в исследовательской и 

учебно-воспитательной работе, автор статьи вы-

деляет ряд проблем, характерных для данной 

области. Избранная тема рассматривается в кон-

тексте интеграции Республики Молдова в Евро-

пейское исследовательское пространство и Ев-

ропейское пространство высшего образования 

и взаимосвязи этих двух пространств путем ис-

пользования передовой практики, применяе-

мой в данной области ЕС и США, исходя из задач 

научной политики Республики Молдова.
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CONFORM UNOR OPINII RECENTE, FACTORUL PARENTAL ȘI 
INTERACŢIUNILE GENICE PREZINTĂ SURSE ALE VARIABILITĂŢII 

GENETICE CARE, LA MOMENTUL ACTUAL, SUNT INEFICIENT CERCETATE 
ȘI UTILIZATE LA CREAREA NOILOR GENOTIPURI DE PLANTE [1, 2].

Forma maternă in" uenţează descendenţii pe 4 
căi – directe: 1) factorii citoplasmatici ereditari, 2) 
genele genomului matern, 3) mediul $ ziologic al 
plantei-mame [3], dar și indirecte – 4) prin interac-
ţiunea cu mediul abiotic, ceea ce asigură expresia 
genică speci$ că a caracterelor [1]. Totodată, forma 
maternă poate produce la nivel de populaţie aba-
teri semni$ cative ale claselor fenotipice de la legile 
mendeliene [4]. Manifestarea fenotipică a genelor 
este puternic in" uenţată de factorii ambientali,  
dintre care face parte și forma maternă în calitate 
de mediu pentru embrion, aceasta  interacţionând 
cu mediul extern [5]. 

Principalul dezavantaj al modelelor genetice 
de estimare a factorului matern este confundarea 
acestuia cu factorul citoplasmatic [5]. În timpul dez-
voltării seminţelor/plantelor de ceapă (Allium cepa 
L.) și grâu comun (Triticum aestivum L.), enzimele 
determinate de interacţiunile nucleu x  citoplasmă 
sunt afectate de planta maternă prin nutrienţii din 
ţesuturile acesteia [6, 7]. Factorul matern adesea 
este implicat în fenomene epigenetice care, după 

cum se știe, sunt determinate de modi$ carea ex-
presiei genice, fără schimbarea succesiunilor nu-
cleotidice ale ADN [8, 9], dar care în mare măsură 
in" uenţează fenotipul [10]. La unele angiosperme, 
efectele parentale sunt determinate de amprenta-
rea genomică, fenomen datorită căruia însușirile 
epigenetice depind de apartenenţa alelelor la ga-
meţii materni sau paterni ce pot ampli$ ca sau di-
minua expresia alelelor omoloage. Astfel, $ ecare 
genom, prin seturile sale de gene alele, contribuie 
în mod diferit la heritabilitatea caracterului de că-
tre descendenţi. Nivelul diferit de metilare a ADN în 
genomurile parentale prezintă un factor major  al 
mecanismului de amprentare genomică [11].

Genotipul deţine un număr mare de gene care 
funcţionează și interacţionează ca un sistem integru 
la formarea caracterului cantitativ. Ansamblul de 
acţiuni – aditive (a), dominante (d) și interacţiuni 
(epistazii) – aditiv x aditive (aa), aditiv x dominante 
(ad) și dominant x dominante (dd) poartă denumirea 
de efecte genice. Sunt cunoscute 2 tipuri de interac-
ţiuni genice: între genele alele și genele nealele, fe-
nomenul realizându-se prin interacţiunea produșilor 
primari și/sau secundari ai genelor ce controlează di-
ferite caractere. În citoplasmă au loc interacţiuni între 
proteinele-fermenţi  sau între substanţele care s-au 
format sub acţiunea acestor fermenţi [12].
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Epistaziile au importanţă fundamentală pentru 
înţelegerea structurii, funcţiei căilor genetice și di-

namicii evoluţioniste ale sistemelor genetice com-

plexe. Dezvoltarea genomicii funcţionale, apariţia 
în biologie a concepţiilor  sistemice și abilităţilor de 
determinare a bazelor genetice ale evoluţiei, por-
nind de la schimbările moleculare concrete, con-
stituie o nouă înţelegere a importanţei cercetării 

interacţiunilor genice pentru prezentarea unui sis-

tem uni� cat al caracterelor cantitative [13]. Subesti-
marea acestor efecte poate conduce la înțelegerea/
interpretarea simplistă a patern-ului heritabilităţii 
caracterelor complexe [2] și la apariția diferitelor 
impedimente în eforturile de detectare a locilor 

caracterelor cantitative  [14, 15], din care motiv se 
propune ca conceptul de epistazie să � e mult mai 
central în biologie [13]. 

Pentru elucidarea efectului matern, în cazul când 
moștenirea unui oarecare caracter este determinată 
de factori citoplasmatici, se utilizează încrucișările 
reciproce – directe și indirecte. În calitate de părin-
te matern este util de luat, de exemplu, soiuri cu re-
zistenţă înaltă  la ger și maladii. Coacerea timpurie, 
dimpotrivă, se transmite  mai  bine pe linie paternă.  
În încrucișări reciproce, se constată adesea diferenţe 
în ceea ce privește capacitatea de legare a boabelor 
hibride, viabilitatea hibrizilor obţinuţi, manifestarea 
heterozisului [16]. La combinaţiile de tomate obţinu-
te în încrucișări reciproce, s-a constatat schimbarea 
orientărilor (+/-) efectelor aditive și a magnitudinii 
acţiunilor și interacţiunilor genice [17]. 

Succesul oricărui program de ameliorare de-
pinde, în primul rând, de măsura în care caracterul 
supus  “îmbunătăţirii” este controlat genetic sau de 
factorii de mediu. În cercetările noastre, s-a con-
statat că în � topatosistemele tomate x Fusarium 
spp. ponderea factorială a genotipului plantei  și 
interacţiunilor plantă x patogen a variat în limi-
tele 21,5…67,0% și 4,6-18,8% în condiţii optime 
(+240C), și 52,5…78,5%, 8,2-13,1%, respectiv, la 
temperatură diminuată (+100C). Astfel,  relaţiile 
plantă x patogen sunt in$ uenţate puternic de tem-
peratură, iar rolul factorului de genotip se măreș-
te în condiţii nefavorabile de mediu [18]. Reacţia 
tomatelor la � ltratul de cultură F. oxysporum var. 
orthoceras, în condiţii de temperatură joasă: +10°C  
este controlată de un șir de factori genetici, dintre 

care interacţiunile epistatice de tip dd au avut in$ u-
enţă majoră, acestea prezentând: 43,2...55,7% din 
varianţa genetică generală [19]. 

Datele obţinute relevă că reacţia tomatelor la 
fuzarioza radiculară este determinată în mare parte 
genetic, ceea ce oferă oportunităţi de obţinere a ge-
notipurilor rezistente la această maladie.

La hibrizii reciproci F1 de tomate, s-au manifestat 
deosebiri pronunţate ale nivelului și orientării (mări-
re/diminuare) gradului de dominaţie în ceea ce pri-
vește reacţia la alternarioză [20], înălţimea plantelor,  
caracterele fructului – dimensiunea, grosimea peri-
carpului și mezocarpului, numărul de loje seminale, 
numărul seminţelor per fruct, lungimea și diametrul 
fructului, greutatea seminţelor, și unul din caractere-
le de productivitate – numărul fructelor per plantă, 
ceea ce demonstrează că forma maternă in$ uen-
ţează fenotipul caracterului cantitativ prin schimba-
rea relaţiilor intraalelice ale celor 2 părinţi. Direcţia 
încrucișării determină spectrul claselor fenotipice 
în populaţiile segregante F2 pentru aceste carac-
tere, ceea ce relevă că factorul matern in$ uenţează 
interacţiunea diferenţiată a poligenelor la formarea 
caracterului cantitativ. Mecanismele genetice de 
bază prin care forma maternă in$ uenţează formarea 
fenotipurilor cu indici înalţi în populaţia segregantă 
F2 de tomate constau în gradul și modul de mani-
festare – diferenţiată sau asociată – a interacţiunilor 
genice: reorientarea epistaziilor dd din negative în 
pozitive (lungimea fructului, indicele de fruct, grosi-
mea pericarpului, numărul fructelor per plantă, masa 
fructului), mărirea nivelului pozitiv al epistaziilor dd 
(numărul de loje seminale) [21, 22, 23].

Valorile diferite ale coe� cientului de heritabilita-
te în sens larg (care indică rolul factorului genotipic 
în formarea fenotipului) la combinaţiile reciproce 
de grâu comun de toamnă în reacţia la rugina brună 
demonstrează rolul important al factorului matern 
în capacitatea de transmitere ereditară a acesteia. 
Acţiunile a și epistaziile dd implicate în diminuarea 
gradului de atac, de asemenea, au fost diferite la 
combinaţiile reciproce [24]. 

În cercetările noastre, s-a constatat că rezistența 
grâului comun la septorioză este determina-
tă genetic, � ind controlată de multiple acțiuni și 
interacțiuni genice în planta-gazdă, orientate spre 
stabilirea reacției de compatibilitate (îmbolnăvire) 
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sau incompatibilitate (rezistență) cu patogenul. 
Forma maternă a combinaţiilor de grâu comun 
in� uențează interacțiunile alelice între genomurile 
parentale, ceea ce se re� ectă asupra reacției geno-
tipurilor heterozigote de generația F

1
, dar și nive-

lului/varianței efectelor genice (acțiuni și epistazii)  
implicate în heritabilitatea reacției grâului la sep-
torioză. Aceasta denotă că prin selectarea reușită 
a componenților de hibridare pot �  e� cientizate 
programele de ameliorare și procesul de creare a  
genotipurilor rezistente [25].

Greutatea bobului este unul din factorii majori 
ai productivității grâului comun de toamnă [26], 
in� uențat puternic de dimensiunea bobului – lun-
gimea și lățimea acestuia [27]. Pentru determinarea 
arhitecturii genetice a greutăţii și dimensiunii bo-
bului de grâu este importantă aprecierea efecte-
lor aditive, dominante și a interacţiunilor care pun 
în evidenţă mecanismele genetice ce contribuie 
la formarea caracterului [28]. Toţi cei 21 de cromo-
zomi deţin gene care afectează caracterul [29], iar 
un heterozis mai înalt se manifestă în cazul când în 
calitate de părinte matern s-a utilizat genotipul cu 
dimensiuni mari ale bobului. Factorii aditivi și do-
minanţi au fost mai importanţi în determinarea di-
mensiunilor boabelor, iar cei epistatici – mai impor-
tanţi pentru greutatea boabelor [30], ceea ce relevă 
controlul genetic diferit al acestor caractere.

Cercetările noastre au demonstrat că factorii de 
mediu au in� uențat efectele genice implicate în 
formarea greutății bobului de grâu. De exemplu, la 
una și aceeași combinație, acțiunile aditive au fost 
orientate spre mărirea caracterului în anul secetos 
2012, dar spre micșorarea acestuia în anul favorabil 
creșterii și dezvoltării plantelor – 2013. Forțele adi-
tive, cu cea mai mare importanță ameliorativă,  în 
majoritatea cazurilor au avut suport statistic, dar în 
comparație cu celelalte efecte genice au înregistrat 
totuși valori mult mai diminuate. Factorii d și epis-
tatici aa, cu o singură excepție au contribuit doar 
la diminuarea greutății bobului. Spre deosebire 
de acestea, epistaziile ad și dd au fost implicate în 
mărirea caracterului. La combinațiile reciproce, s-a 
stabilit că factorul parental a in� uențat atât nivelul, 
cât și orientarea acţiunilor și interacţiunilor genice. 
Totuși, în majoritatea cazurilor factorul matern a 
contribuit mai mult la schimbarea nivelului efec-
telor genice, decât a orientării acestora. Deci, prin 

alegerea corectă a formei materne la obținerea hi-
brizilor, poate �  ampli� cată manifestarea acțiunilor 
și interacțiunilor genice orientate spre mărirea 
greutății bobului de grâu [31].

Concluzii. În baza datelor bibliogra� ce și cerce-
tărilor proprii se poate deduce că fenotipul caracte-
relor cantitative ale plantelor are  bază complexă –
genetică, epigenetică și ecologică, în cadrul căreia 
un rol important îl au acţiunile și interacţiunile geni-
ce pe fondalul unei entităţi maternale. Manipularea 
dirijată și diferenţiată a acestor factori pentru � eca-
re combinaţie hibridă poate mări limitele variabili-
tăţii caracterului, e� cientiza utilizarea potenţialului 
genetic al formelor parentale în scopul optimizării 
tehnologiilor de creare a noilor genotipuri de plan-
te cu însușiri valoroase.
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          REZUMAT

Rolul factorului parental și interacţiunilor 

genice la elaborarea tehnologiilor de creare 

a genotipurilor de plante cu însușiri valoroa-

se. În baza unui amplu studiu bibliogra� c și cer-
cetărilor proprii, autoarea a ajuns la concluzia că 
fenotipul caracterelor cantitative ale plantelor are 
bază complexă – genetică, epigenetică și ecologi-
că, în cadrul căreia un rol important îl au acţiunile 
și interacţiunile genice pe fondalul unei entităţi 
maternale. Manipularea dirijată și diferenţiată a 
acestor factori pentru � ecare combinaţie hibridă 
poate e� cientiza explorarea potenţialului genetic 
al acesteia în scopul obţinerii caracterelor valoroa-
se și optimizării însușirilor donatoare ale formelor 
parentale.

 ABSTRACT

The Role of the Parental Factor and Gene In-

teractions in Developing Technologies to Crea-

te Plant Genotypes with Valuable Traits. On the 
basis of a profound bibliographic study and own 
researches it was concluded that the phenotype of 
plant quantitative characters has a complex basis - 
genetic, epigenetic and environmental, wherein an 

important role have the genes actions and interac-
tions on the background of a maternal entity. The 
targeted and di! erentiated handling of these fac-
tors for each hybrid combination can increase the 
e! ectiveness of its genetic potential in order to cre-
ate valuable traits and optimize donor properties of 
the parental forms. 

         РЕФЕРАТ

Роль родительского фактора и генных вза-
имодействий в разработке технологий созда-
ния генотипов растений с ценными призна-
ками. Изучением большого количества библи-
ографических источников и анализом собствен-
ных исследований сделан вывод о том, что фе-
нотип количественных признаков растений име-
ет комплексную основу – генетическую, эпиге-
нетическую и экологическую, в рамках которой 
значительную роль играют действия и взаимо-
действия генов на фоне определенной материн-
ской формы. Целенаправленным и дифференци-
рованным управлением этих факторов в каждой 
гибридной комбинации можно повысить эффек-
тивность ее генетического потенциала с целью 
создания ценных признаков и оптимизации до-
норских свойств родительских форм.
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LES INTÉRÊTS SCIENTIFIQUES VISENT LE DOMAINE SUIVANT: 
ASSURER LA FIABILITÉ DES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES, L’AUDIT 

ÉNERGÉTIQUE DES CONSOMMATEURS DU SECTEUR AGRICOLE ET 
DES ENTREPRISES SPÉCIALISÉES DANS LE TRAITEMENT PRIMAIRE DE 
LA PRODUCTION AGRICOLE. 

INTRODUCTION

Les technologies de traitement des di! érents 
produits se perfectionnent continuellement, y 
compris ceux dans le secteur agricole. Comme 
critères essentiels pour la promotion de la mise en 
œuvre de ces technologies, dans des conditions 
spéci$ ques pour le secteur agricole, outre l’aspect 
concernant la consommation de ressources éner-
gétiques, on met encore l’accent sur d’autres as-
pects tels que: la simplicité de la conception, le coût 
réduit, la facilité d’exploitation et la $ abilité accrue.

L’e! et électro-hydraulique est un procédé e&  ca-
ce de conversion de l’énergie électrique en énergie 
mécanique et peut être proposé pour utilisation 
dans les processus de traitement primaire des pro-
duits agricoles [3,4]. L’e! et hydraulique assure une 
action mécanique à l’intérieur de la chambre de 
décharge et la décharge électrique dans le liquide 
génère une onde qui pourrait détruire ou broyer 
même les matériaux les plus durs [1-5].

Grâce à ses actions, l’e! et électro-hydraulique 
peut être utilisé à la fois dans l’industrie et dans 
l’agriculture, par exemple, dans les buts suivants: la 
stérilisation de liquides (y compris les jus de fruits 
et légumes et ceux de raisins); l’extraction d’huile 

|  VICTOR POPESCU, DOCTEUR EN SCIENCES TECHNIQUES, 
MAÎTRE DE CONFÉRENCES DANS LE DÉPARTEMENT 
„ELECTRIFICATION ET AUTOMATISATION DU MILIEU RURAL”, 
UNIVERSITÉ AGRAIRE D’ETAT DE MOLDOVA.  

de graines (pépins de raisins, graines de tournesol 
et de plantes médicinales); la désinfection des dé-
chets, etc.

Les technologies qui sont actuellement ap-
pliquées dans l’agriculture, sur la base d’autres 
méthodes de traitement, nécessitent des instal-
lations complexes en termes de construction, qui 
sont coûteux, di&  ciles à utiliser et ont une durée 
d’exploitation limitée dans des conditions environ-
nementales agressives, spéci$ ques pour le secteur 
agricole [1-4]. Contrairement à celles-là, les instal-
lations électro-hydrauliques sont simples en ter-
mes de construction, à coût réduit, faciles à utiliser 
et $ ables dans les environnements agressifs de 
l’agriculture.

Le problème majeur, en ce qui concerne 
l’utilisation de l’e! et électro-hydraulique, consiste 
dans le dimensionnement correcte des paramètres 
de l’installation pour obtenir des impulsions à ha-
ute tension et de la chambre avec des électrodes 
pour le liquide à traiter.

Le but de l’étude e! ectuée consiste dans le di-
mensionnement correcte de l’installation proposée 
pour analyser les possibilités de traitement des pro-
duits agricoles en utilisant l’e! et électro-hydraulique 
dans les conditions de la République de Moldova.

Cet article présente les résultats concernant la 
détermination et l’optimisation des paramètres 
de construction et ceux technologiques de 
l’installation électro-hydraulique pour le traitement 
primaire des produits agricoles.
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MATÉRIEL ET MÉTHODE
A� n d’examiner les possibilités d’utiliser l’e� et 

électro-hydraulique dans le traitement des produ-

its agricoles, au Département „Electri� cation et au-

tomatisation du milieu rural” de l’Université Agraire 

d’Etat de Moldova, on a conçu et réalisé une instal-

lation expérimentale pour produire cet e� et, avec 

laquelle on mène des recherches sur la possibilité 

d’utiliser cet e� et pour le traitement des produits 

agricoles dans les conditions de la République de 

Moldova. 

L’installation expérimentale se compose des 

éléments suivants: un transformateur élévateur de 

tension, une diode de redressement, un condensa-

teur, un éclateur et une chambre de décharge avec 

les électrodes. 

Cette installation fonctionne de la manière sui-

vante: le transformateur, étant connecté au réseau 

électrique, élève la tension jusqu’à 25 kV, qui est 

redressé par la diode de haute tension. La tension 

redressée charge le condensateur jusqu’à la tension 

choisie pour l’utilisation. En conséquence, il y a la pé-

nétration de l’air qui se trouve entre les pièces sphé-

riques de l’éclateur et la tension du condensateur est 

appliquée aux électrodes , qui sont placées dans le 

liquide de décharge, à une distance de 1,25 cm. 

La chambre pour le traitement des produits agri-

coles représente un cylindre en acier inoxydable 

ayant un diamètre de 100 mm et une hauteur de 

150 mm. Au-dessus, il est scellé avec un couvercle 

de matériel isolant, à travers lequel passe l’électrode 

positive, tandis que l’électrode négative, unie avec 

le corps, est placée sur le fond du cylindre (elle est 

également reliée à la terre).

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Pendant les investigations, on a observé que 

pour obtenir le meilleur e� et des impulsions il est 

nécessaire que le canal de décharge soit le plus 

long possible.

La modi� cation de la surface des électrodes 

contribuent à l’augmentation signi� cative de la 

longueur du canal de décharge. Cette étincelle 

électrique dans l’eau e� ectue un travail mécanique 

considérable, avec un rendement de conversion de 

l’énergie électrique très élevé.

Le canal de décharge représente un milieu très 

fortement ionisé (plasma) et puisque son diamètre 

est relativement petit, la température dans le milieu 

du canal (plasma) atteint des valeurs jusqu’à 5 000 

degrés Kelvin. En raison de la faible élasticité du 

liquide, l’échau� ement du plasma favorise l’aug-

mentation de la pression dans le canal de décharge 

jusqu’à 106 kPa, qui étant radialement transmise au 

liquide, forme une forte onde de choc, qui peut dé-

truire même les matériaux solides les plus durs [3,4].

On a déterminé de façon expérimentale que les 

valeurs des pressions obtenues dans le canal de dé-

charge sont directement proportionnelles à la pu-

issance électrique de l’impulsion et dépendent du 

taux de compression du volume de liquide.

Grâce aux actions de l’e� et électro-hydraulique 

et aux actions qui se produisent dans la chambre 

contenant le liquide à traiter, cet e� et peut être uti-

lisé à la fois dans l’industrie et dans l’agriculture, par 

exemple: pour la stérilisation de liquides (y compris 

les jus de raisins et de fruits divers); pour l’extrac-

tion d’huile de graines (pépins de raisins, graines de 

tournesol et de plantes médicinales); la désinfec-

tion des déchets, etc.

Ainsi, on a estimé les paramètres constructifs 

et technologiques nécessaires pour le dimension-

nement et le fonctionnement de l’installation: le 

niveau de la tension – 25 KV; la distance entre les 

électrodes – 1,25 cm; le volume de la chambre con-

tenant le liquide à traiter – 1 l; l’énergie de décharge 

d’impulsions 900 J; le nombre d’impulsions par trai-

tement – 2 imp. En même temps, les valeurs de ces 

paramètres ont été con� rmées et optimisées par 

essais pendant le fonctionnement de l’installation.

On a e� ectué au préalable des essais sur l’ex-

traction d’huile de pépins de raisin et de graines 

de tournesol, à l’aide de décharges à haute ten-

sion. Les graines ont été mélangées avec de l’eau 

potable du robinet, puis elles ont été versées dans 

la chambre de traitement. La chambre était fermée 

hermétiquement à l’aide d’un couvercle en maté-

riau isolant. Après sa fermeture, on a appliqué des 

impulsions à haute tension aux électrodes. Pour 

cela, le condensateur fut chargé, jusqu’à la tension 

de 25 kV, et ensuite, par l’intermédiaire de l’éclateur, 

on appliquait cette tension aux électrodes placées 

dans la chambre de décharge. 

Sous l’action des décharges d’impulsions et de 

l’e� et électro-hydraulique, le mélange qui se trouvait 

dans la chambre de traitement s’est transformé dans 
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une masse mousse, qui constituait une suspension 
composée d’huile et d’eau. Grâce aux coups de choc, 
qui ont eu lieu à la suite des décharges à haute ten-
sion, les graines à traiter étaient pressées et ainsi on 
obtenait de l’huile. En# n, on a obtenu un mélange 
d’eau et d’huile, qui a été ensuite décanté. Aussi, l’ex-
traction d’huile de l’eau peut être réalisée directement 
en utilisant d’autres procédés de séparation, tels que 
la centrifugation. Pendant ce temps, on a essayé de 
traiter les graines en augmentant le nombre d’impul-
sions à haute tension. On a remarqué que plus d’im-
pulsions on utilise, plus le rendement de transforma-
tion est élevé (le broyage est plus # n et la proportion 
d’huile extraite est beaucoup plus élevée).

Pour les prochaines étapes de la recherche et 
dans les travaux qui poursuivront, on se propose 
à examiner la performance environnementale du 
traitement avec des impulsions, selon la qualité nu-
tritionnelle du produit alimentaire # nal.

Aussi, on a prouvé que, en termes de construc-
tion, une telle installation est très simple, facile à 
utiliser et a une # abilité accrue.

Les résultats des recherches menées jusqu’à main-
tenant ont donné la possibilité d’établir les paramètres 
constructifs et technologiques de l’installation électro-
hydraulique. Jusqu’à présent, l’utilisation pratique 
de l’installation pour le traitement du jus de raisin et 
pour l’extraction d’huile de graines, a fait preuve d’une 
fonctionnalité # able et d’une facilité d’utilisation. Pour 
les étapes prochaines, on se propose d’examiner les 
possibilités et les performances environnementales et 
énergétiques de l’utilisation de cette installation pour 
la stérilisation des liquides et l’extraction d’huile de 
graines de plantes médicinales.

Ainsi, avec la poursuite des recherches dans 
cette branche, nous espérons obtenir des résultats 
prometteurs qui pourraient permettre le rempla-
cement des technologies traditionnelles avec une 
autre qui est moins chère et avec une plus grande 
# abilité dans les conditions environnementales du 
secteur agricole.

CONCLUSIONS

Les recherches de laboratoire ont donné la 
possibilité de dimensionner et d’optimiser les pa-
ramètres essentiels de l’installation électro-hy-
draulique réalisée pour le traitement des produits 
agricoles. 

On a estimé: le niveau de la tension – 25 KV, la 
distance entre les électrodes – 1,25 cm, le volume 
de la chambre contenant le liquide à traiter – 1 l, 
l’énergie de décharge d’impulsions 900 J, le nombre 
d’impulsions par traitement – 2 impulsions. 

Les expérimentations préventives ont con# rmé 
que l’utilisation pratique de l’installation pour l’ex-
traction d’huile de pépins de raisin et de graines de 
tournesol a démontré une facilité d’utilisation, une 
# abilité accrue et des coûts de traitement réduits.
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RÉSUMÉ

Systeme " able pour la transformation des 
produits d’origine agricole. Cet article propose 
l’utilisation de l’e� et électro-hydraulique, ce qui 
constitue une méthode non-traditionnelle, très 
e�  cace, qui peut être largement appliquée dans 
les di� érentes branches de l’agriculture, y compris 
la transformation primaire des produits agricoles, 
tels que: le traitement des jus de fruits et légumes, 
y compris les jus de raisins ou l’extraction d’huile 
de pépins de raisin, des graines de tournesol et de 
plantes médicinales, etc.

Par rapport à d’autres technologies de traite-
ment qui existent à l’heure actuelle, la technologie 
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proposée, en utilisant l’e� et électro-hydraulique, 
nécessite l’application d’une installation qui est 
simple en termes de construction, � able et facile à 
utiliser et à un coût réduit.

Cet article présente les résultats d’une étude 
sur l’identi� cation et l’optimisation des paramètres 
constructifs et technologiques de l’installation 
électro-hydraulique réalisée pour e� ectuer des 
recherches expérimentales sur l’évaluation des 
performances de l’utilisation de l’e� et électro-hy-
draulique pendant la transformation primaire des 
produits agricoles.

REZUMAT

Sistem � abil pentru prelucrarea primară a 

produselor agricole. În acest articol se prezintă 
evaluarea posibilităților utilizării efectului electro-
hidraulic la prelucrarea primară a produselor agri-
cole, care este o metodă netradițională foarte e� -
cientă și poate �  aplicată pe scară largă în diferite 
ramuri ale agriculturii, inclusiv la prelucrarea prima-
ră a produselor agricole, ca de exemplu: prelucra-
rea sucurilor de fructe și legume, inclusiv a sucului 
de struguri, sau extragerea uleiului din semințe de 
struguri, semințe de & oarea soarelui și plante medi-
cinale etc. 

Comparativ cu alte tehnologii de tratament exis-
tente în prezent, tehnologia propusă necesită apli-
carea unui sistem care este simplu în construcție, 
este � abil, ușor de utilizat și are costuri reduse.

Acest articol prezintă rezultatele unui studiu 
privind identi� carea și optimizarea parametrilor 
constructivi și tehnologici ai sistemului electro-hi-
draulic, elaborat pentru a desfășura activități de 

cercetare experimentală cu privire la evaluarea 
performanțelor de utilizare a efectului electro-hi-
draulic la prelucrarea primară a produselor agricole.

РЕФЕРАТ

Надежная система для первичной пере-
работки сельскохозяйственной продукции. 
В данной статье представлена оценка возмож-
ностей использования электрогидравлическо-
го эффекта для первичной переработки сель-
хозпродукции, что является довольно эффектив-
ным нетрадиционным методом, который может 
найти широкое применение в различных отрас-
лях сельского хозяйства, в том числе при пер-
вичной переработке сельхозпродукции, как на-
пример: обработка фруктовых и овощных соков, 
в том числе виноградного сока, или экстракция 
масла из виноградных косточек, семян подсол-
нечника, лечебных трав и др.

По сравнению с существующими в настоя-
щее время другими технологиями переработки 
предложенная нами технология с применени-
ем электрогидравлического эффекта требует ис-
пользования системы, которая проста по своей 
конструкции, надежна, проста в использовании 
и экономически эффективна.

В настоящей статье представлены результаты 
исследования на предмет определения и опти-
мизации конструктивных и технологических па-
раметров электрогидравлической системы, раз-
работанной для проведения эксперименталь-
ных исследований по оценке эффективности ис-
пользования электрогидравлического эффекта 
для первичной переработки сельхозпродукции.



98 | 

P������ ����!"� # %&�'# &� (# �#� �)��# 
� (�#*�� �� (# *#��"�&+��#

ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE ESTE UTILIZATĂ FRECVENT 
NOȚIUNEA DE FORMĂ DE REALIZARE A  DREPTULUI DE PETIŢI-

ONARE. ACEASTA REPREZINTĂ UN COMPLEX DE PROCEDURI REGLE-
MENTATE DE LEGE, ÎNDREPTATE SPRE REALIZAREA PREROGATIVELOR 
CARE LE REVIN ÎN ACEST SENS, PE DE O PARTE, ORGANELOR  DE 
STAT ȘI PERSOANELOR CU FUNCȚII DE RĂSPUNDERE ȘI, PE DE ALTĂ 
PARTE, CETĂŢENILOR ȘI ORGANIZAŢIILOR.

După părerea noastră, alegerea formei de reali-
zare a dreptului de petiţionare se determină:

 – după caracterul necesităţilor material-juridice 
care stau la baza exercitării acestui drept;

 – după caracterul competenţei organului de 
stat abilitat să examineze aceste necesități;

 – după speci$ cul ordinii de examinare a petiţiei 
(cererea, plângerea, propunerea, sesizarea etc). 

Ultimul element nu are astăzi o aplicare anume, 
deoarece legea stabilește o ordine de examinare a 
tuturor formelor de exercitare a dreptului de peti-
ţionare și le plasează pe toate cele trei elemente la 
același nivel. 

Articolul 52 din Constituţia Republicii Moldova 
prevede realizarea individuală sau colectivă a drep-
tului de petiţionare. Ordinea acţiunilor ce urmează 
a $  întreprinse în acest sens este reglementată de 
Legea cu privire la petiţionare și de alte acte norma-
tive în vigoare.

Conform observaţiilor mai multor experți în 
dreptul constituţional, petiţiile cetăţenilor poartă 
un caracter variat, conţinând informaţii neomo-
gene. Realitatea socială este prezentată atât prin 

|               ION CONICOV, DOCTORAND,
INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE ȘI POLITICE 
AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI

petiţii individuale asupra încălcărilor drepturilor 
și libertăţilor, cât și prin cele colective, care ridică 
probleme de interes social mai cuprinzător. Acestea 
diferă după caracteristicile juridice și, respectiv, pro-
voacă efecte distincte. 

Clasi$ carea formelor de exercitare a dreptului de 
petiţionare nu este doar un  domeniu de cerceta-
re al științei dreptului. Aceasta are o mare valoare 
practică pentru reglementarea de drept a relațiilor 
statului cu cetăţenii.

De$ niția petiției din Legea cu privire la petiţiona-

re ne oferă câteva forme de realizare a dreptului de 
petiționare: ”Prin petiţie, (…), se înţelege orice cerere, 

reclamaţie, propunere, sesizare, adresată  organelor 

de resort, inclusiv cererea prealabilă prin care se con-

testă un act administrativ sau nesoluţionarea în ter-

menul stabilit de lege a unei cereri.” [2, art. 4]
Știinţa dreptului constituţional recunoaște, după 

conținut, trei tipuri principale de forme ale dreptului 
de petiționare: propunerea, cererea și reclamaţia.

Pentru că reclamației îi revine un rol decisiv în tot 
sistemul drepturilor fundamentale ale omului, ne 
vom referi mai întâi la această formă de exercitare a 
dreptului de petiționare. 

Potrivit sensurilor oferite de dicţionarele explicati-
ve, prin reclamaţie se înțelege: acțiunea de a reclama; 

petiţie, plângere, jalbă prin care se cere ceva sau se aduc 

anumite învinuiri cuiva; sesizare adresată unui organ al 

administraţiei de stat în legătură cu încălcarea unui 

drept al petiţionarului, sau a unui organ de urmărire 

penală în legătură cu săvârșirea unei infracţiuni; petiţie 
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adresată unui organ administrativ, în care se exprimă o 

nemulţumire; jalbă; plângere; faptul de a reclama; peti-

ţie, protest, plângere împotriva unui abuz [3].
Potrivit Legii cu privire la petiţionare, reclamaţia 

reprezintă o solicitare din partea cetăţeanului, 

ale cărui acțiuni sunt îndreptate spre restabilirea 

drepturilor, libertăţilor și intereselor legitime în-

călcate. În literatura de specialitate sensul noțiunii 
de reclamaţie îmbracă forma unei cereri prin care 

petiționarul revendică restabilirea drepturilor 

încălcate de către organele statului.

După părerea noastră, legislaţia Republicii 
Moldova  delimitează clar reclamaţiile subiecţilor 
generali de cele ale subiecţilor speciali care 
participă în procesul civil, administrativ sau penal.

Subiecţii dreptului de petiţionare îşi realizează 
prerogativele de apărare a drepturilor încălcate prin 
intermediul nemijlocit al reclamaţiilor. 

Ţinem să atragem atenţia asupra faptului 
că aceste prerogative ale cetăţeanului nu pot 
(  limitate în funcție de conţinutul diferitelor 
decizii, acţiuni, inacţiuni ale organelor statului. 
Cu atât mai mult cu cât aceste decizii, acţiuni şi 
inacţiuni ale organelor statului, dar şi ale o( cialilor 
responsabili, urmează a (  percepute de subiect ca 
pe o ameninţare asupra drepturilor, intereselor şi 
libertăţilor sale personale. Constatarea încălcărilor 
urmează a (  făcută de către organele competente 
ale statului, care vor desfășura în acest sens 
anchete interne şi alte acţiuni procedurale 
stabilite de legislaţie. Povara probării faptului că 
încălcarea dreptului cetățeanului a avut sau nu 
a avut loc stă în sarcina directă a responsabilului 
organului statal, aceasta rezultând din legislaţia 
procedural-civilă a Republicii Moldova. Poziţia 
în cauză este una justi( cată, întrucât subiecţii 
dreptului de petiţionare nu se a+ ă pe poziţii de 
egalitate faţă de responsabilii o( ciali ai organelor 
statului, iar Legea cu privire la petiţionare nu 
reglementează expres obligaţia organelor de 
stat de a dovedi aceste încălcări. Potrivit art. 24, 
alin. (3) din Legea contenciosului administrativ 

nr. 793 din 10.02.2000, „la examinarea în instanţa 

de contencios administrativ a cererii în anulare, 

sarcina probaţiunii este pusă pe seama pârâtului, 

iar, în materie de despăgubire, sarcina probaţiunii 

revine ambelor părţi”. Această prevedere, însă, 
nu înlesnește pe deplin realizarea dreptului 

de petiţionare, probaţiunea ( ind efectuată în 
instanţele de judecată care tergiversează efectele 
dreptului de petiţionare [4, art.24].

Iată de ce propunem să ( e inclusă în Legea cu 

privire la petiţionare, nr. 190 din 19.07.1994, preve-
derea analogică procedurii contenciosului admi-
nistrativ: „Sarcina probaţiunii asupra circumstanţelor 

rezultate la emiterea deciziei, săvârșirea acţiunilor sau 

inacţiunea care a dus la  încălcarea drepturilor, liber-

tăţilor și intereselor legitime ale cetăţeanului, organi-

zaţiei sau colectivului, este pusă pe seama organului 

statului și persoanei responsabile în cauză”.

Subiecţii dreptului de petiţionare își realizează 
propriile prerogative conferite de lege prin restabi-
lirea drepturilor încălcate doar în anumite circum-
stanţe juridice determinate care le oferă posibilita-
tea de a înainta reclamaţii. 

Aceste circumstanţe reprezintă încălcările, ame-
ninţările la siguranţa drepturilor cetăţeanului și ale 
organizaţiei legate de:

 – deciziile, acţiunile și inacţiunile organelor 
statului, persoanelor responsabile și persoanelor 
juridice;

 – emiterea de către organele statului a actelor 
normative care au dus la încălcarea drepturilor, li-
bertăţilor și intereselor legitime ale cetăţenilor, or-
ganizaţiilor și colectivelor constituite (contestarea 
unui astfel de act normativ sau orice altă decizie 
cu recunoașterea lui ca ( ind ilegal în totalitate sau 
parţial se realizează în procedura contencioasă, 
iar anularea actului declarat nul intră în atribuțiile 
autorității care l-a emis sau persoanei responsabile 
în cauză).

Totodată, precizăm că astfel de noţiuni ca acţiu-

nea sau inacţiunea organelor de stat sunt reglemen-
tate de Legea cu privire la petiţionare, art. 7, alin. (2): 
„Petiţiile în care este atacat un act, o decizie, o acţiune 

ori inacţiune a unui organ administrativ sau persoană 
o" cială, care au lezat drepturile și interesele legitime 

ale petiţionarilor, se adresează organului ierarhic su-

perior de primă instanţă.”.

Astfel, prin reclamaţie urmează a se înțelege o 
solicitare adresată organului statului sau  persoane-
lor responsabile în vederea anulării deciziei, actului 
care a dus la lezarea dreptului cetăţeanului, organi-
zaţiei sau colectivului.

Se interzice trimiterea reclamaţiilor spre exami-
nare către organul statului, autoritatea publică loca-
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lă sau persoana responsabilă a cărei decizie, acţiune 
ori inacţiune se contestă.

Întrucât reclamaţiile sunt legate de lezarea dreptu-
rilor și libertăţilor personale, se impune completarea 
sau îmbunătățirea prevederilor legislative care țin 
de obligaţiunea organelor competente ale statului 
de a lua măsuri de restabilire sau de apărare a drep-
turilor, libertăţilor și intereselor lezate ale cetăţenilor. 
În acest sens, se are în vedere obligarea persoanelor 
responsabile competente să oprească acţiunea deci-
ziei greșite și a actului normativ care lezează drepturile 
cetățenești, până la elucidarea tuturor circumstanţe-
lor, după care se va lua hotărârea de suspendare, anu-
lare sau modi$ care a deciziei respective.

Legea cu privire la petiţionare nu conţine norme 
imperative care ar obliga organele statului și o$ -
cialii responsabili ca, în cazul depistării lezării de 
drepturi ca urmare a deciziei, acţiunilor ori inacţi-
unilor acestora, să oprească acţiunea deciziilor gre-
șite și a actelor normative care lezează drepturile și 
libertățile cetățenilor.

Vom sublinia că principala destinaţie a reclama-

ţiei este restabilirea drepturilor lezate în  urma deci-
ziilor, acţiunilor ori inacţiunilor organelor statului și 
ale altor subiecţi.

Prin restabilirea drepturilor încălcate, după pă-
rerea noastră, se are în vedere poziţionarea subiec-
tului de drept la situaţia anterioară emiterii deciziei 
care a dus la lezarea drepturilor sale de către orga-
nele statului și responsabilii o$ ciali.

O altă formă de realizare a dreptului de petiţio-
nare este cererea.

Potrivit dicţionarelor explicative, cererea este: 
„acţiunea de a (se) cere și rezultatul ei; solicitare; rugă-

minte; pretenţie, exigenţă; revendicare; sesizare adre-

sată unui organ de jurisdicţie sau unui alt organ de 

stat pentru valori# carea, recunoașterea sau apărarea 

unui drept; petiţie”.

Astfel, prin cerere înțelegem apelul cetăţeanului 
adresat organizaţiilor cu solicitarea de implicare 
a acestora în procesul de realizare a drepturilor, 

libertăţilor și intereselor sale legitime, semnala-

rea organelor statului asupra încălcării actelor 

normative, juridice, lacunelor și abuzurilor din 

activitatea instituțiilor publice sau exprimarea 

și comunicarea de către cetățean a atitudinilor 

sale critice față de calitatea activităţii organelor 

statului.

După conţinut, putem delimita două tipuri de cerere:
Primul tip include cererile cu solicitarea ca sta-

tul, prin instituțiile sale publice, să se implice în 
procesul de realizare a drepturilor și intereselor per-
sonale ale cetăţenilor. Subiecţii dreptului de petiţio-
nare înaintează către instituțiile publice ale statului 
cereri legate de înregistrarea și radierea persoa-
nelor juridice sub toate formele de organizare, de 
înregistrare sau modi$ care a dreptului de proprie-
tate în registrul bunurilor imobile, de înregistrare a 
domiciliului, bunurilor imobile sau a mijloacelor de 
transport, precum și de alte drepturi reglementate 
și garantate de lege.

Al doilea tip de cereri cuprinde cererile care, prin 
conținutul lor, exprimă manifestarea civică sau politi-
că a cetățenilor ca subiecți ai dreptului de petiționare. 
Acestea se referă la neajunsurile, abuzurile, acţiunile 
defectuoase, încălcările de lege în procesul de lucru 
al  organelor statului și persoanelor responsabile.

Importanța acestui tip de cereri constă în preîn-
tâmpinarea lezării drepturilor cetățenilor, care are 
ca efect oprirea sau înlăturarea circumstanţelor ce 
duc sau pot duce la încălcarea drepturilor și admi-
terea ilegalităților.

O deosebită atenţie urmează a $  acordată cere-

rilor cu caracter urgent care, din păcate,  nu sunt re-
glementate de lege, $ ind necesare prevederi aparte 
asupra lor.

O altă formă de realizare a dreptului de petiţi-
onare este propunerea, care reprezintă recoman-

darea cetăţeanului cu privire la îmbunătăţirea 

cadrului normativ-juridic, activității  organelor 

statului, inclusiv a autorităţilor publice locale, 

dezvoltarea relaţiilor sociale, a  sferei social-eco-

nomice, precum și a altor sfere de activitate ale 

organelor statului de drept.

Potrivit articolului 2 al Legii privind transparenţa 

în procesul decizional, nr. 239 din 13.11.2008, reco-

mandarea   reprezintă „orice sugestie, propunere sau 

opinie cu caracter consultativ, exprimată verbal sau 

în scris de cetăţeni, de asociaţiile constituite în cores-

pundere cu legea, de alte părţi interesate pe marginea 

proiectelor de decizii elaborate” [7, art. 2].
Chiar dacă Legea cu privire la petiţionare nu de$ -

nește expres noţiunea de recomandare, aceasta este 
completată de Legea privind transparenţa în procesul 

decizional, menită să asigure transparenţa în proce-
sul decizional din cadrul autorităţilor administraţiei 
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publice centrale și locale, al altor autorităţi ce regle-
mentează raporturile lor cu cetăţenii, cu asociaţiile 
constituite în corespundere cu legea, cu alte părţi in-
teresate în vederea participării la procesul decizional. 

Recomandarea nu are legătură cu încălcările de 
lege, cu cerinţele legate de implicarea organelor 
statului în procesul realizării drepturilor subiectului 
respectiv, ci cu modi! carea procedurii existente sau 
a cadrului care stă la baza activităţii statului de drept.

Recomandările pot !  dintre cele mai diferite 
după conţinutul și obiectul lor. Unul dintre cele mai 
cunoscute tipuri este cel constituit de recomandă-

rile privind îmbunătăţirea actelor normative și altor 

acte care produc efecte juridice. Recomandările de 
acest tip sunt adresate organelor statului de drept, 
inclusiv persoanelor, o! cialilor responsabili din 
instituțiile publice în competenţa cărora intră ela-
borarea, adoptarea și aprobarea actelor normative, 
modi! carea, completarea sau anularea acestor acte. 

Din cauza caracterului ei consultativ, recomanda-

rea poate !  ușor ignorată, fapt ce poate crea condiții 
pentru admiterea abuzurilor, atitudinilor s! dătoare 
sau lipsei de atenție din partea reprezentanților 
statului în raport cu inițiativele și propunerile 
cetățenilor. Această stare de lucruri poate avea loc 
mai ales în procesele electorale în care sunt impli-
cate entitățile politice a# ate la putere.

Recomandarea reprezintă una dintre principalele 
forme de realizare a drepturilor cetăţenilor cu posibi-
litatea participării acestora în treburile statului și ex-
primării opiniei asupra activităţii instituțiilor statului.

Înaintând o recomandare, subiectul dreptului de 
petiţionare nu urmărește un interes personal, reven-
dicarea anumitor drepturi în urma eventualei lor le-
zări, ci încearcă să in# uenţeze activitatea organelor 
statului sau deciziile reprezentanților acestuia.

Recomandările sunt examinate de către organele 
competente ale statului sau sunt luate în considera-
ţie la elaborarea diferitelor proiecte de lege, proiec-
te economice, programe și planuri de dezvoltare ale 
instituţiilor statului.

Prin intermediul recomandărilor se realizează prero-
gativa dreptului de petiţionare, de participare și impli-
care în treburile statului și exprimarea opiniei personale.

O altă formă a dreptului de petiţionare este sesi-

zarea, prevăzută și de Legea cu privire la petiţionare.
Dicţionarele explicative de! nesc noţiunea de se-

sizare ca pe un act procesual prin care persoana 

îndreptăţită se adresează organului judiciar cu 

solicitarea desfășurării activităţilor pe care le-

gea i le conferă ca atribuţii funcţionale. Modurile 

generale de sesizare sunt: denunţul, plângerea 

și sesizarea din o� ciu, act procedural prin care 

procurorul declanșează activitatea instanţei [8]. 
Potrivit comentariilor la art. 52 din Constituţia Re-

publicii Moldova, noţiunea de sesizare reprezintă un 
apel către persoane (organe) o� ciale în vederea 

veri� cării legalităţii unor acte (acţiuni) sau cercetă-

rii unui anumit caz (efectuării unui control). 
Urmează să precizăm că sesizările reglementate 

de cadrul dreptului de petiţionare nu trebuie con-
fundate cu cele din art. 135 al Constituţiei Republicii 

Moldova, prin care Curtea Constituţională „exercită, la 

sesizare, controlul constituţionalităţii legilor și hotărâ-

rilor Parlamentului, a decretelor Președintelui Republi-

cii Moldova, a hotărârilor și ordonanţelor Guvernului, 

precum și a tratatelor internaţionale la care Republica 

Moldova este parte”, subiecţii sesizărilor putând ! , po-
trivit art. 25 al Legii cu privire la Curtea Constituțională,  
Președintele Republicii Moldova, Guvernul, ministrul 
Justiţiei, Curtea Supremă de Justiţie, Procurorul Ge-
neral, deputatul în Parlament, fracţiunea parlamen-
tară, avocatul parlamentar și Adunarea Populară a 
Găgăuziei (Gagauz-Yeri) [9, art. 25]. 

Potrivit specialiștilor, alte două forme ale dreptu-
lui de petiţionare sunt protestul și scrisoarea deschisă. 

Protestul reprezintă petiţia prin care este expri-

mat dezacordul în legătură cu o decizie, acţiune 
ori inacţiune a organului de stat sau a persoanei 
responsabile [10, p. 30].

În esenţă, protestul este analogic cu acţiunea 
judecătorească întru apărarea intereselor unui 
cerc determinat de persoane. 

Prin scrisoarea deschisă se înţelege apelul colectiv 
ce cuprinde un spectru larg de interese publice. În 
practică, scrisorile deschise vin din partea sindicatelor, 
uniunilor de creație, organizațiilor neguvernamenta-
le, reprezentanţilor antreprenoriatului etc.

Legislaţia reglementează și forma verbală a drep-
tului de petiţionare.

Petiţiile verbale sunt cele lansate în procesul au-
dienţelor cetăţenilor. În conformitate cu art. 21 din 
Legea cu privire la petiţionare, „persoanele de stat de 

rang superior primesc petiţionarii în audienţă în mo-

dul stabilit de ele, dar nu mai rar de o dată pe lună”, iar 
„conducătorii de ministere și departamente organi-
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zează primirea petiţionarilor nu mai rar de două ori pe 

lună, iar conducătorii organelor de autoadministrare 

locală, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor – nu 

mai rar de o dată pe săptămână”. [2, art. 21]
În concluzie poate �  considerat democratic doar 

statul în care puterea supremă aparţine poporului, 

iar toate instituțiile statului lucrează în bene� ciul po-

porului și se a� ă sub controlul său exclusiv. Aceasta 

poate avea loc doar dacă cetățenilor li se respectă 

în totalitate libertăţile și drepturile fundamentale. 

Unul dintre acestea este dreptul de petiţionare exe-

cutat prin   formele lui expuse în materialul de față.
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REZUMAT

Particularităţile formelor de realizare a drep-

tului de petiţionare. Autorul supune analizei for-

mele de exercitare a dreptului de petiţionare care 

reprezintă un complex de proceduri reglementate 

de lege, îndreptate spre realizarea prerogativelor 

care le revin în acest sens, pe de o parte, organelor  

de stat și persoanelor cu funcții de răspundere și, pe 

de altă parte, cetăţenilor și organizaţiilor. 

Concluzia desprinsă din acest studiu este urmă-

toarea: poate �  considerat democratic doar statul în 

care puterea supremă aparţine poporului, iar toate 

instituțiile statului lucrează în bene� ciul poporului și 

se a� ă sub controlul său exclusiv. Aceasta poate avea 

loc doar dacă cetățenilor li se respectă în totalitate 

libertăţile și drepturile fundamentale. Unul dintre 

aceste drepturi este dreptul de petiţionare executat 

prin formele lui expuse în materialul de față.

          ABSTRACT

Peculiarities of the Forms of Exercising the 

Right of Petition. The form of the right of petition 

is that conduct of the subject pre-established by 

the law through which the exercising of this right 

occurs, serving as the basis for delimitation of the 

right of petition and the classi� cation of petitions.

The forms of exercising of the right to petition are 

determined by the character of material and legal 

needs, that underlie the defense or achievement, by 

the speci� c and character of competence of the au-

thority that can examine this need, by the speci� c of 

the ordinance of examination of the petition (appli-

cation, complaint, proposal, intimation and petition).

By the form of exercising the right of petition we 

understand - a complex of procedures regulated by 

the law, directed towards the achievement of cre-

dentials made on the one hand by the state autho-

rities and oL  cials’ responsible persons and on the 

other hand – by the man, citizen and organization.

РЕФЕРАТ

Особенности форм осуществления права 

петиции. Форма права петиции (права на обраще-

ние) – это реализация предварительно определен-

ного законом объекта, посредством которой осу-

ществление данного права имеет место, что слу-

жит в качестве основы для разграничения права 

на петицию и классификации жалоб, обращений.

Формы осуществления права петиции опреде-

лены характером материальных и юридических 

потребностей, лежащих в основе защиты или ре-

ализации, спецификой и характером полномочий 

государственного органа, который может изучить 

данную потребность, спецификой распоряжения 

о рассмотрении петиции (ходатайство, претен-

зия, предложение, жалоба и петиция).

Под формой осуществления права петиции 

понимаем комплекс процедур, регулируемых 

законом, направленных на реализацию преро-

гатив государственных органов и должностных 

лиц, с одной стороны, и человека, гражданина и 

организацией, с другой стороны.



| 103 

C������ !"�� !$%&!'� ( �)��� 
(! %�$&'! �%*"�'� +� ,�'�-�$�

!'� !����+&'&� )�'&+���� �� ( ��%!%* 
!��$�!% $& ( ��%!%�%!

|               DR. VICTOR BOBU, 
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ 
ȘI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU”

ACTUALITATE. PROSTATA ESTE O GLANDĂ EXO-, ENDOCRINĂ, 
IMPARĂ A SISTEMULUI REPRODUCTIV MASCULIN, CU UN ROL 

SEMNIFICATIV ÎN FUNCŢIA GENITO-URINARĂ LA BĂRBAŢI. PRINCIPALELE 
FUNCŢII ALE EI SUNT SECRETAREA ȘI STOCAREA UNUI LICHID CE CON-
STITUIE PÂNĂ LA O TREIME DIN VOLUMUL DE MATERIAL SPERMATIC, 
ELABORAREA INCRETORIE DE PROSTAGLANDINE ȘI, DE ASEMENEA, 
PARTICIPAREA LA RETENŢIA DE URINĂ CE NORMALIZEAZĂ PROCESUL 
URODINAMIC [ТКАЧУК В.Н,  1989, GRAYHACK J.Т., 1991]. 

Actualmente, conform datelor statistice, cele mai 
frecvente afecţiuni ale prostatei sunt  prostatitele 
și hiperplazia benignă nodulară (adenomul pros-
tatic − HBP). Frecvenţa prostatitei (in3 amatorii sau 
infecţioase) constituie 8-35% pentru pacienții cu 
vârsta de 20-50 ani, atingând 60-75% pentru cei cu 
vârsta de peste 50 ani [Benet В.D.,  1990]. Adenomul 
prostatic înregistrează o frecvenţă impresionantă 
și după vârsta de 50-60 de ani, cu implicaţii pentru 
60-70% dintre bărbaţi. Cifrele statistice con@ rmă 
faptul că adenomul de prostată este una dintre cele 
mai răspândite patologii urologice, devenind o pro-
blemă destul de actuală prin implicaţiile la o vârstă 
tânără [Краевский Н.А, 1993, Филатова Е.А., 2009]. 
În literatura de specialitate sunt expuse concepţii 
contradictorii despre etiopatogenia adenomului 
de prostată, în lanţul patogenetic @ ind inclusă o 
gamă largă etiologică ca o consecinţă a activităţii 

sexuale, abuzului de alcool, tabagismului, a supor-
tării diverselor patologii in3 amatorii infecţioase, in-
clusiv venerologice [Кан Д.В., 1980, Orland S.M. 1985]. 
Prostatita, în opinia unor autori, este un termen mai 
mult clinic, utilizat pentru a descrie un spectru larg 
de tulburări, variind de la infecţii bacteriene, virale, 
la sindroame de durere cronică, la unii factori pre-
dispozanţi, cum ar @  particularităţile anatomice și 
@ ziologice congenitale ale prostatei și ale regiunii 
pelviene, acţiunea diverșilor factori endogeni și 
exogeni pe parcursul vieţii [Clermont Y. , 1963, Каган 
С.Н., 1979, Акулович А.И., 1982 , Филатова Е.А., 2009]. 

Până în prezent există diverse opinii referitoare 
la entitatea adenomului prostatic: unii autori [Mo-
raru I. 1980, Краевский Н.А, 1993] o consideră ca 
o hiperplazie adenomatoasă, alţii – ca o prostatită 
cronică lobulară, dar mai frecvent @ ind înregistrată 
ca o tumoare benignă – adenom de prostata.

Astfel, aspectul contradictoriu al opiniilor despre 
adenomul de prostată, asocierea lui cu prostatita, nu-
mărul limitat de studii ale modi@ cărilor morfologice 
ale componentului structural în adenom și în zona de 
enucleare motivează efectuarea unui studiu morfolo-
gic și corelaţional complex al particularităţilor morfo-
funcţionale în asocierile adenomului cu prostatită. 

Scopul studiului. Prezentul studiu își propune 
efectuarea unei cercetări complexe macro- micro-
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scopice în estimarea particularităţilor morfopatolo-
gice ale prostatei în adenomul voluminos prostatic, 
pentru a evalua posibilităţile de soluţionare chirur-
gical-terapeutică și de pronosticare postoperatorie 
în adenomectomie. 

În atingerea scopului, am tins să realizăm urmă-
toarele: 

 ü Cercetarea modi! cărilor morfopatologice 
macro- și microanatomice în adenomul de prostată 
și aspectele clinice de macroscopie;

 ü Stabilirea caracteristicilor leziunilor histopa-
tologice identi! cate în adenomul de prostată;

 ü Estimarea activităţii proceselor in" amatorii și 
a populaţiei celulare în adenomul de prostată;

 ü Stabilirea particularităţilor circulatorii vascu-
lare ale parenchimului prostatic;

 ü Estimarea proceselor proliferative stromale.

Material și metode 
A) Caracteristica materialului. În calitate de mate-

rial de explorare au servit adenoamele de prostată 
în segmente și noduli înlăturați în integritate prin 
adenomectomie de prostată la 30 pacienţi cu vârsta 
între 45-68 ani, din lotul total de studiu, trataţi chi-
rurgical în perioada 2006-2009 în secţia de Urologie 
a IMSP SCM „Sf.Treime”. 

B) Metodologia explorărilor morfologice. Inves-
tigaţiile morfologice au inclus estimarea particu-
larităţilor intraoperatorii anatomostructurale ale 
prostatei în adenomul prostatic cu aplicarea retros-
pectivă a morfometriei (organometriei și macro-
metriei). Materialul înlăturat intraoperatoriu a fost 
iniţial ! xat în sol. Formol 10% timp de 12-24 ore, 
apoi selectat pentru studiu în 280 de blocuri tisula-

re prelevate din diverse zone ale structurilor adeno-
matoase, ! ind prelucrat conform protocolului stan-
dard pentru investigaţiile histopatologice. La etapa 
de coloraţie a fost utilizată metoda uzuală hemato-

xilină-eozină și metode speciale de picrofuxină după 

van Gieson, histiobacterioscopia cu azur-eozină. 
Estimarea particularităţilor proceselor patologice 
detectate s-a efectuat în coraport cu componentele 
structural-funcţionale ale prostatei.  

C) Analiza statistică a particularităților morfopato-

logice.  Prelucrarea statistică s-a efectuat cu utilizarea 
pachetului de Soft STATISTICA 7 (SUA), (2007) prin 
metodele variaţională și corelaţională, prin constru-
irea histogramelor și scanarea multidimensională. 
Pentru o analiză statistică comparativă a gradului de 
activitate a proceselor patologice în funcție de com-
ponentul structural-tisular, a fost elaborată o scară 
de apreciere a modi! cărilor, în care: 0 – fără modi! -
cări;  gradul I – activitate slabă; gradul II – activitate 
moderată; gradul III – activitate pronunţată.

Rezultate și discuţii. Estimarea modi! cărilor mor-
fologice ale proceselor patologice ale prostatei nece-
sită cunoașterea aspectelor macro- microtopogra! ce 
anatomo-! ziologice în restructurarea adenomatoasă 
de prostată, inclusiv ale zonei periferice nodulare, 
modi! cările cărora re" ectă nemijlocit particularităţile 
structurale ale parenchimului în zona cavităţii rezidua-
le de enucleare a nodulului adenomatos.

 Explorările  clinice de macroarhitectonică. În 
cadrul studiului anatomotopogra! c clinic de ma-
croscopie a adenomului efectuat intraoperator în 
funcție de localizare, în 75% din lotul de studiu a fost 
înregistrată o frecvenţă înaltă a adenomului cu loca-

Fig.1. Pacientul P., vârsta 59 ani. Aspectul macroscopic 

de ansamblu al hiperplaziei nodulare de prostată. 

Macropreparat

Fig.2. Pacientul C., vârsta 62 ani. Aspectul macrosco-

pic de ansamblu al prostatei în hiperplazie nodulară 

multiplă. Macropreparat
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lizare anterioară (cranială), comparativ cu alte locali-
zări. În majoritatea cazurilor, în funcție de localizare 
după lobii prostatei, adenomul a vizat ambii lobi, cu 
variaţii de dimensiune. Examinările retrospective, 
prin aplicarea metodelor de morfometrie, au înregis-
trat o variaţie a dimensiunii și a greutății: majoritatea 
structurilor adenomatoase (86,7%) aveau o greutate 
între 90-120 de grame, iar în 4 cazuri − 180-210 de 
grame, având dimensiuni variate (" g.1,2). După as-
pectul macroscopic, cel mai frecvent (84,5%) aveau o 
formă mixtă micro-macronodulară, cu suprafeţe mai 
puţin netede, cu o structură nodulară, consistenţă 
dur-elastică și un aspect color extrem de variat prin 
prezenţa manifestărilor chistice și discirculatorii. 

Ca rezultat al studiului microtopogra" c al carac-
teristicilor structurale ale componentelor tisulare 
în adenomul prostatic, s-a relevat o diversitate mi-
croarhitectonică a componentelor structurale de 
bază: glandulare acinar-ductale, stromale, " bro-
musculare și mixte, iar la limita zonei de enucleare a 
adenomului acestea manifestau diverse modi" cări 
de caracter și origine (" g.3 A,B,C,D).

 Explorările morfologice microarhitectonice 

structurale. În conformitate cu rezultatele investiga-
ţiilor microtopogra" ce ale adenoamelor, s-a consta-
tat o arhitectonică structurală variabilă a nodulilor și 

a parenchimului corespunzător zonei de enucleare 
a nodulilor. Modi" cările arhitectonice au fost deter-
minate de prezenţa hipertro" ei, hiperplaziei ade-
nomatoase a structurilor glandulare acinar-ductale, 
tapetate cu epiteliu prismatic înalt (" g.3 A,B,C -1). 
Uneori, în nodulii adenomatoși se observă o trans-
formare chistică micro- și macrofocală, cu epiteliu 
preponderent cubic, iar la periferie " ind circumscri-
se neuniform de ţesut " brovascular. Totodată, în 
același adenom structurizat macroanatomic, unii 
noduli manifestau o structură polimorfă pe contul 
asocierii proceselor in# amatorii de divers caracter 
și o formațiune citoarhitectonică (" g.3 C, D) care, în 
mod diferit, implicau atât stroma " bromusculară, cât 
și structurile acinar-ductale, cu sau fără prezenţa pro-
ceselor hipertro" ce. De asemenea, unele formaţiuni 
adenomatoase aveau un aspect de conglomerate 
constituite din multipli noduli acinari-glandulari cu 
glande voluminoase și chistic dilatate. Unii noduli 
erau prezenţi și la limita zonei de enucleare, unde, 
de asemenea, s-au depistat frecvent structuri acinar-
ductale microarhitectonial la limita relativ normală 
(" g.4 A). În paralel, în structurile nodulare adenoma-
toase au fost evidențiate și unele particularităţi rarisi-
me prin prezenţa unor proliferări " bromusculare cu 
un divers grad de vascularizare (" g.4 B). Ultimele au 

Fig.3.Aspectul microtopogra! c de ansamblu 

în adenomul de prostată : 

A. Structuri adenomatoase nodular structurate; 

B. Stroma ! bromusculară; C. Componentul 

acinar-ductal; D. Zona de enucleare a adenomului. 

Secţiuni topogra! ce; x4. Coloraţie van Geison(A) 

hematoxilină-eozină (B,C,D)

Fig.4. Aspect microscopic al structurilor 
nodulare adenomatoase: 

a)hiperplazie nodulară adenomatoasă multiplă; 
b) noduli ! brovasculari în aria hiperplaziei 

adenomatoase; 
c) hiperplazie adenomatoasă secundară; 

d) transformaţie chistică a glandelor ademomatoase 
în proces in$ amator concomitent.

Secţiuni topogra! ce. x4. Coloraţie van Geison(A,B,D) 

hematoxilină-eozină (C)
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fost întâlnite inclusiv în stroma � bro-musculară, iar în 
unele din ele s-a descoperit prezenţa unor mici struc-
turi microacinar glandulare. 

Este important să menţionăm prezenţa hiper-
plaziei cribroase intraacinare cu neoformarea se-
cundară a unor structuri adenomatoase nodulare 
proliferative la nivelul acinusurilor chistic dilatate 
(� g.4 C). În unele zone ale nodulilor s-au constatat 
și procese � broplastice sclero-cicatriciale cu dezor-
ganizarea microarhitectonică a nodulilor adenoma-
toși. În aceste zone, componentul acinar manifesta 
dilatări chistice cu prezenţa unui conţinut proteic 
abundent (� g.4 D). 

Examinările prin utilizarea retrospectivă a me-
todei de histiobacterioscopie în testarea prezenţei 
unor agenţi micotico-bacterieni în testele tisulare 
cu prezenţa procesului activ in� amator, n-au relevat 
prezenţa agenţilor respectivi. 

Prin urmare, în baza rezultatelor explorărilor ma-
cro-microanatomice detectate, adenomul anatomo-
structurizat reprezintă frecvent un complex de mo-
di� cări macro- și microstructurale în componentele 
structural-funcţionale ale prostatei. Complexitatea 
lor este determinată de restructurarea componen-
tului acinar-ductal prin hiperplazii glandulare ade-
nomatoase, asociate cu diverse procese patologice, 
prioritar cu cele de origine in� amatorie, cu implicaţii 
diverse în raport structural, caracterizând preexisten-
ţa sau evoluţia unei prostatite concomitente, ceea ce 
con� rmă opiniile despre proveniența lor. 

Explorările histopatologice. În cadrul investi-
gaţiilor histopatologice s-a stabilit o gamă largă de 
modi� cări patologice − de la minimale, prin ectazia 
moderată a acinusurilor, până la procese in� amatorii 
in� ltrative și proliferative stromale (� g.5 a). Compo-
nentele acinar-ductale și stroma � bromusculară au 
provocat frecvent diverse dilatări acinare-ductale 
(� g.5 b-1,2) cu in� amaţii cronice primare la nivel de 
acinusus și stromă. Concomitent, sunt prezente di-
verse structuri hipertro� ce adenomatoase asociate cu 
procese in� amatorii expresive periglandulare (� g.5 c). 
De o frecvenţă mai mică erau nodulii pur adenoma-
toși, inclusiv la nivelul zonei de enucleare a adenomu-
lui, ceea ce, în mare măsură, marchează zona de clivaj 
a acestuia în lipsa unei capsule propriu-zise (� g.5. d).

În conformitate cu particularităţile morfologice 
detectate și cele de activitate a proceselor identi� -
cate în teritoriul structural prostatic restructurizat 

nodular, acestea manifestau o diversă origine a lezi-
unilor, printre care predominau procesele in� ama-

torii acute și proliferativ � broplastice cu implicaţii, 
în raport divers, ale componentelor structurale, in-
clusiv ale nodulilor adenomatoși, manifestând o di-
versitate lezională după caracter și localizare (� g.6). 
În zonele mai puţin adenomatoase, leziunile in� a-
matorii uneori aveau un caracter difuz, cu implicaţii 
purulente ale segmentelor acinar-ductale asociate 
cu leziuni accentuate stromale (� g.6. a). În structu-
rile nodulare adenomatoase, procesele in� amatorii 
in� ltrative  manifestau frecvent un caracter de focar 
periacinar de origine limfocitară (� g.6 b), inclusiv 
dispersate și în aria septurilor nodulilor adenoma-
toși, formând pseudofoliculi limfocitari (� g.6 c). Ţi-
nem să menţionăm că, foarte frecvent, procesele 
in� amatorii disperse sau micro-macrofocale inva-
dau și zona periferică a nodulului, uneori având un 
caracter in� ltrativ difuz (� g.6. d). 

Un alt lezional patologic, nu mai puţin impor-
tant, a fost stabilit prin manifestările dereglărilor 
circulatorii (� g.7), morfologic determinate prin 
vasculite, endovasculite și perivasculite adiacente 
proceselor in� amatorii (� g.7. a). În unele cazuri s-a 
constatat prezenţa trombovasculitelor asociate cu 
infarcte ischemice și hemoragice (� g.7.b), în alte 
cazuri s-au depistat trombovasculite de diversă ori-
gine și vechime, unele � ind în stadiul de organiza-
re și recanalizare (� g.7.c). În adenoame, inclusiv în 
zonele adiacente, vasele de tip arterial manifestau 
și modi� cări hipertensive hipertro� co-stenozante, 
sclerozive (� g.6.7). De rând cu cele menţionate, s-au 
constatat hemoragii micro-macrofocale, inclusiv în 
stadiul de organizare cu depozitări de hemosidero-
ză, în unele cazuri s-a depistat prezenţa microfoca-
relor de calcinoză (� g.7d-1).

În paralel cu cele mai frecvente procese pato-
logice, s-au constatat și cele de origine distro! că, 
exprimate prin prezenţa corpusculilor amilacei 
(simpexioni), având un aspect ovoid, omogen sau 
strati� cat în structuri concentrice de divers volum, 
prezenţi preponderent în lumenul acinar glandular 
chistic dilatat (� g.8 a,b,c,d,).

Menţionăm că, odată cu procesele distro� ce 
frecvente, erau prezente procesele in� amatorii in� l-
trativ productive cu manifestări de acutizare. 

În evaluarea proceselor patologice concomiten-
te de origine in� amatorie in� ltrativ celulară, prolife-
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Fig.5. Aspectul microscopic al ansamblului lezional 

comparativ. Coloraţiile: Hematoxilin-eozină (A,D); 

van Gheison (B, C)

Fig.7. Aspectul microscopic de ansamblu al leziunilor 

dispozitivului vascular

Coloraţiile: Hematoxilin-eozină (A, B,C, D-1);

Fig.8. Aspectul microscopic de ansamblu al leziunilor 

distro! ce. Coloraţiile: Azur-eozină(A) Hematoxilin-

eozină ( B, D); van Gheison (C)

Fig.6. Aspectul microscopic al leziunilor in" amatorii. 

a) Zona acinar-ductală; b) Noduli adenomatoși; 

c) Septurile intranodulare; d) Zona periferică de clivaj 

al adenomului. Coloraţie Hematoxilin-eozină

rativ- � broplastice și asocierilor frecvente depistate, 

ca cele distro� ce și circulatorii și gradul de activi-

tate ce-l prezintă, s-a recurs la o analiză statistică a 

acestora, în coraport cu localizarea lor și comparativ 

cu componentul structural de bază: acinar-ductal 

glandular, stromal � bromuscular, inclusiv cu zona 

periferică corespunzătoare  limitei de enucleare a 

adenomului.

După cum observăm din analiza statistică a date-

lor comparative, prezentate în � g.9, repartiţia proce-

selor patologice identi� cate histopatologic conco-

mitent cu adenomul prostatic, cu implicarea stromei 

� bro-musculare (1), a alcătuit 21,2±2,35, implicațiile 

componentului acinar-ductal (2) au constituit 

22,76±2,35 și, respectiv, în zona de enucleare (3) 

22,3±1,99. Prin urmare, putem conchide că în evolu-

ţia adenomului de prostată au loc procese patologi-

ce, cu predilecţie în componentul acinar-ductal și în 

zona de enucleare, concomitent cu cele ale stromei 

� bromusculare. Astfel, analiza comparativă a proce-

selor patologice detectate în adenomul voluminos 

prostatic la diferite nivele structurale (componentul 

acinar-ductal glandular, stroma � bromusculară și la 

limita zonei de enucleare), efectuată în baza datelor 

obţinute, nu a stabilit deosebiri statistice între com-

ponentele structurale P>0,05. 
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Fig.9. Date comparative ale repartiţiei proceselor 
patologice concomitente în  adenomul prostatic.

1) Stroma ! bro-muscular; 

2) Componentul acinar-ductal; 

3) Zona periferică de enucleare

Fig.10. Date comparative ale proceselor patologice 

în componentul acinar-ductal.

1.Inflamatorii celulare; 2.Proliferative–! broplastice, 

3. Procese distro! ce; 4.Tulburări circulatorii

Analizele comparative ale diferitelor proce-
se patologice evoluate în componentele struc-

turale, în parte, în componentul structural aci-

nar-ductal (fig.10), arată predominarea indicilor 
inflamatorii celulari (1) 3,7 ±0,26 și a proceselor 

proliferativ fibroplastice (2) 3,33±0,23, compara-

tiv cu indicii proceselor distrofice (3) 1,8±0,20 și 

circulatorii (4) 2,7±0,22. La acest nivel structural 

caracteristic  adenomului de prostată, procesele 

inflamatorii (1) și (2)  predomină cu un suport sta-

tistic p<0,005. 

Conform analizei comparative efectuate în baza 

datelor statistice prezentate în � g.11, s-a stabilit că 

în stroma � bromusculară indicii predominanţi sunt 

constituiţi de procesele proliferativ-� broplastice 

(2) 3,6±0,25 și de procesul in� amator-celular (1) 

3,0±0,29, pe când procesele distro� ce (3) și dereglă-

rile circulatorii (4) alcătuiesc 2,23±0,21 și, respectiv, 

2,4±0,25. Astfel, procesele in� amatorii proliferativ-

� broplastice și cele in� amatorii celulare detectate 

concomitent în adenom  predomină în raport cu 

cele distro� ce și circulatorii cu suport statistic la ni-

vel de 5% (p<0,005).

Analiza statistică comparativă a proceselor pa-

tologice evaluate în zona de enucleare, conform 

� g. 12, a re� ectat, raportat la celelalte componen-

te, predominarea indicilor in� amatori celulari (1) 

3,96±0,25 și a tulburărilor circulatorii (4) 3,33±0,16 

în comparaţie cu procesele in� amatorii proliferativ 

� broplastice (2) 2,66±0,24 și distro� ce (3) 1,76±0,19, 

respectiv. Prin urmare, în zona de enucleare predo-

mină procesele in� amatorii celulare (1) și cele circu-

latorii (4),  comparativ cu cele proliferativ-� broplas-

tice (2) și distro� ce (3) cu suport statistic la nivel de 

5% (p<0,005). Totodată,  după cum observăm din 

� g.4, în zona de enucleare s-au stabilit diferențe sta-

tistice între toate tipurile de procese patologice cu 

suport statistic p<0,005.

Analiza a detectat o corelaţie maximă între 

procesele patologice evoluate în (1) stromă și (2)  

componentul acinar-ductal (r=0,81), o corelaţie 

puternică între procesele patologice evoluate în (2)  

componentul acinar-ductal și cele din (3) zona de 

enucleare a adenomului evoluat (r=0,79). De ase-

menea, o corelaţie puternică s-a determinat între 

procesele patologice evoluate în (1) – stroma � bro-

musculară și (3) − zona de enucleare a adenomului 

(0,60). Astfel, conchidem că procesele patologice de 

diferită origine evoluate în cap de adenom prostatic 

sunt concomitente și realizate semni� cativ asupra 

structurilor tisulare ale adenomului și cele adia-

cente, ceea ce în mare măsură determină zona de 

enucleare a adenomului în cadrul adenomectomiei 

(tabelul.1).
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Fig.11. Date comparative ale proceselor patologice 

în componentul l � bromuscular.

1. Inflamatorii celulare; 2. Proliferative–� broplastice, 

3. Procese distro� ce; 4. Tulburări circulatorii

Fig. 13. Aspect microscopic lezional in" amator 

la nivelul componentului acinar ductal.Coloraţiile: 

Hematoxilin-eozină (A,D,); 

van Gheison (D) Azur-eozină(C)

Fig. 14. Aspect microscopic al leziunilor piogene 

distructive acinar stromale. Coloraţiile:

Hematoxilin-eozină ( A,B,D, ); van Gheison (C)

Figura.12. Date comparative ale proceselor patologice 

în zona de enucleare.

1. Inflamatorii celulare; 2. Proliferative–� broplastice, 

3. Procese distro� ce; 4. Tulburări circulatorii

Tabelul 1.

 Analiza corelaţională a proceselor patologice în componentele structural-zonale

Procese patologice 
concomitente

Stromă � bro-musculară (1) Componentul acinar-ductal 
(2)

Zona de enucleare 
a adenomului (3)

1 1,00 - -

2 0,81 1,00 -

3 0,60 0,79 1,00

Prin urmare, conform modi� cărilor histologice, 
principalul caracter lezional concomitent adeno-
mului prostatic îl constituie procesele in� amatorii 
cronice în remisie sau în acutizare, frecvent cu o ma-
nifestare în focare sau difuză, alternând cu zone re-
lativ normale. Procesele in� amatorii s-au manifestat 
în teritoriul studiat prin prezenţa in� ltrativă și proli-

ferativă a diverselor populaţii celulare ce caracteri-
zează evoluţia procesului lezional in� amator, gradul 
de activitate al leziunilor. În manifestările lezionale 
in� amatorii s-a constatat predominarea edemului 
stromal și a in� ltraţiilor in� amatorii celulare, frecvent 
predominante în structurile acinar-ductale (� g.13 a), 
asociate cu fenomene de catar prin hipersecreţii, de-
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scuamări epiteliale, macrofagi, grăsimi citoplasmice 
și, în divers raport, elemente granulocitare de tipul 

neutro� lilor cu diversă activitate fagocitară (� g. 13 
b,c). În unele cazuri, în focar sau difuz, era prezent și 
componentul celular eozino� l (� g.13 d). De aseme-
nea, la nivelul acinusurilor, inclusiv în cazurile cu pre-
zenţa corpusculilor amilacei, procesele in� amatorii 
erau, în divers raport, prezentate și de un exudant 
leucocitar asociat cu leziuni piogen-distructive ale 
componentului acinar glandular (� g.14 a,b), în divers 
raport cu implicaţii marcante ale stromei � bro-mus-
culare de frontieră (� g.14 c,d), ceea ce caracterizează 
prezenţa  unui proces in� amator în acutizare.  Men-
ţionăm că in� ltrantul in� amator acut, de asemenea, 
prezintă o topogra� e de realizare periglandulară și 
interacino-glandulară cu o răspândire focară sau di-
fuză, cu implicaţii ale dispozitivului vascular, inclusiv 
la limita zonei de enucleare.

Procesele in� amatorii acute manifestau frecvent 
o declanșare morfologică în baza concomitentă a 
proceselor in� ltrative polimorfocelulare sau lim-
focitare și a celor � broplastice ce demonstrau o 
implicaţie mult mai generalizată a componentelor 
structurale. In� ltratele cu caracter celular limfocitar 
aveau frecvent un caracter lezional macro-microfo-
car periacinar în aspect de mașoane (� g.15.a,b) sau 
în formă de in� ltrate stromale, uneori cu neoforma-
rea structurilor pseudofoliculare.

În paralel cu procesele in� amatorii celular-in� ltra-
tive, au fost depistate procese proliferativ � broplas-
tic asociate cu procesele sclerozive, cu implicaţii ale 
structurilor acinar-ductale și stromale, cu deformări 
ale acinusurilor, restructurizate chistic în hiperplazii-
le adenomatoase acinare. Procesele proliferative, nu 
mai puţin active, s-au constatat adiacent leziunilor 
purulent distructive la limita structurilor glandulare 
piogenice, dând acestora un aspect abscedant. Con-
comitent, au fost relevate și leziuni granulomatoase 
nespeci� ce cu in� ltrare diversă și prezenţa celulelor 
gigante de tipul corpilor străini (� g.15 c). Ultimele, 
a� ate mai frecvent în jurul simpexionilor-corpusculi-
lor amilacei din zona acinară sau prezenţi în aria stro-
mei, la baza cărora uneori s-au observat fenomene 
reziduale glandulare (� g.15 d). În structurile glandu-
lare asociate unui proces in� amator preponderent 
cronic, de asemenea, s-a constatat prezenţa meta-
plaziei malpighiene a epiteliului glandular acinar-
ductal. Destul de frecvente sunt leziunile in� amatorii 

predominant interstiţial, comparativ cu componen-
tul acinar. Este de menţionat că în procesele in� a-
matorii cu manifestări acute sau piogene distructive 
s-au relevat leziuni esenţiale atât în structurile glan-
dulare, stromale ale adenomului, cât și în cele din 
zona periferică la limita de enucleare (� g.16). În aces-
te zone erau prezente neuniform atât procese in� a-
matorii productive, � broplastice, modi� cări atro� ce 
ale � brelor musculare, asociate cu vasculite (� g.16 a), 
cât și procese in� amatorii leucocitar distructive sau 
cu tendinţă de abscedare (� g.16 b). De asemenea, 
la limita zonei de enucleare s-au depistat și proce-
se in� amatorii distructive mixte glandular stromale, 
alterativ-necrotice și celulare perifocale (� g.16 c). Un 
alt moment constatat este implicarea în procesele 
in� amatorii a structurilor nervoase, preponderent a 
fasciculelor nervoase, inclusiv la distanţă de focarele 
in� amatorii (� g.16 d), ce se manifestau prin implica-
ţiile procesului in� ltrativ celular și lezional distro� c al 
fasciculelor nervoase trunchiulare. 

Investigaţiile histopatologice desfășurate paralel 
au depistat diverse grade de activitate a proceselor 
patologice , ceea ce ne-a determinat să efectuăm o 
analiză comparativă prin histograme de distribuţie 
a pacienţilor în baza activităţii proceselor patologice 
detectate în stromă, componentul acinar-ductal şi 
zona de enucleare (� g.17,18,19).

Prin analiza histogramelor de distribuţie a 
proceselor patologice în componentul acinar-ductal 
glandular (� g.17), s-a constatat că, în procesele 
patologice in� amatorii celulare (A), incidenţa 
maximă revine activităţii de gradul  II, ce alcătuieşte 
57%, după care urmează activitatea de gradul III 
cu 27% şi gradul I cu 17%. S-a stabilit o tendinţă de 
deplasare a frecvenţelor în direcţia valorilor mari ale 
activităţii proceselor in� amatorii celulare. Histograma 
de distribuţie a pacienţilor cu procese in� amatorii 
proliferativ � broplastice (B) a stabilit că incidenţa 
activităţii proceselor in� amator- proliferative s-a 
manifestat prin prezenţa gradului de activitate I şi 
II: gradul II caracterizează o activitate  moderată cu 
valoarea maximă de 57%, comparativ cu gradul I − 
43%. În modi� cările circulatorii (C), incidenţa maximă 
a revenit dereglărilor de activitate slabă, gradul I 
alcătuind 60%, după care urmează, în descendenţă, 
gradele II (20%) şi III (13%) şi fără activitate (17%). 
Prin urmare, s-a stabilit o tendinţă de deplasare a 
centrului de distribuţie a frecvenţei în direcţia valorilor 
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Fig.15. Aspect microscopic de ansamblu al proceselor  

in� amatorii productive și granulomatoase.

Coloraţie: Hematoxilin-eozină

Fig.17. Histogramele de distribuţie a pacienţilor 

în baza activităţii proceselor patologice în componen-

tul acinar-ductal glandular prostatic

Fig.18. Histogramele de distribuţie a pacienţilor 

în baza activităţii proceselor patologice în stroma 

" bromusculară

Fig 16. Aspect microscopic de ansamblu al leziunilor 

in� amatorii din zona periferică de clivaj. Coloraţiile: 

Hematoxilin-eozină (A,C,B,); van Gheison (D)

mici ale activităţii. Procesele distro� ce re� ectate prin 

histograma (D) s-au manifestat printr-o repartiţie a 

pacienţilor cu predominarea incidenţei fără grad de 

activitate şi a activității de gradul II  (câte 33%) față de 

incidența cu grad de activitate I şi II − câte 17%.  

Așadar, analizând histogramele de distribuţie a 

pacienţilor în baza activităţii proceselor patologice 

în componentul structural acinar-ductal al ţesuturi-

lor prostatei în cadrul adenomului, s-a constatat că 

incidenţa maximă au constituit-o procesele in� a-

matorii celulare, unde gradul înalt de activitate (2,3) 

alcătuiește 84%, secondat de activitatea proceselor 

proliferativ-� broplastice de gradul I și II, cu 57%.

Analiza histogramelor de distribuţie a pacienţi-

lor în baza activităţii proceselor patologice decelate 

în componentul structural stromal � bromuscular 

(� g.18) a demonstrat că, în procesele in� amatorii 

celulare (A), incidenţa activităţii s-a repartizat apro-

ximativ egal, cu o predominare nesemni� cativă a 

activităţii de gradul III (37%). O altă repartizare a 

incidenţei s-a stabilit la procesele in� amatorii in� l-

trativ-� broplastice (B), unde valorile maximale au 

revenit activităţii de gradul I (43%), urmată de cea 

de gradul II cu 30% și cea de gradul 0 (20%). Prin 

urmare, în componentul stromal � bro-muscular s-a 

stabilit o tendinţă de deplasare a centrului de distri-

buţie a frecvenţei în direcţia valorilor mici ale activi-

tăţii proceselor in� amatorii in� ltrativ-� broplastice. 

Tulburările discirculatorii (C) au manifestat valori 

maximale (gradul I) de activitate, care constituie 
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Fig. 19. Histogramele de distribuţie a pacienţilor în 

baza activităţii proceselor patologice în zona 

de enucleare

Fig.20. Date comparative ale caracterului in! amato-

riu. 1. Dispers; 2. Micro-macrofocal; 3. Difuz; 

4. Abscedant distructiv

60%, comparativ cu cele de gradul II (27%), o conse-
cutivitate descendentă de gradul II (10%) și fără ac-
tivitate, 0 − (3%). Conform histogramei respective, 
centrul de distribuţie a frecvenţelor are o simetrie 
de stânga, spre valorile mici. Histograma gradului 
de activitate a proceselor distro# ce (D) a arătat ab-
senţa activităţii de gradul 0 și o activitate de gradul 
I de 27%. Activitatea de gradul II s-a depistat în 33%, 
iar incidenţa minimă revine activităţii de gradul III,  
cu 13 %. În procesele distro# ce, centrul de distri-
buţie a frecvenţei are, de asemenea, o simetrie de 
stânga, adică cu o tendinţă de deplasare în direcţia 
valorilor mici ale activităţii proceselor distro# ce. 

Prin urmare, comparând valorile gradelor de activi-
tate II și III, s-a stabilit că locul primordial îi revine pro-
ceselor in' amatorii celulare ce alcătuiesc 70%, urmate 
de procesele distro# ce cu 46%, procesele proliferativ 
# broplastice − 37% și tulburările circulatorii cu 37%. 

Analizând histogramele de distribuţie a pacien-
ţilor în baza activităţii proceselor patologice ates-
tate în zona periferică, de enucleare a adenomului  
(# g.19), s-a stabilit că în procesele in' amatorii în 

această zonă (A), incidenţa maximă revine gradului 
II de activitate a leziunilor in' amatorii, alcătuind 40 
%, după care urmează gradul III cu 37%, apoi gradul 
I cu 20% și fără activitate a proceselor patologice, 
gradul 0 − doar 3%. Conform histogramei, s-a sta-
bilit o tendinţă de deplasare spre dreapta a cen-
trului de distribuţie a frecvenţelor, adică în direcţia 
valorilor mari ale activităţilor procesului in' amator 
celular. Analiza histogramei de distribuţie în proce-
sele proliferativ # broplastice (B) a demonstrat că 
incidenţa maximă revine activităţii procesului pato-
logic de gradul I (57%), celor de gradul II − (27%), de 
gradul III − (7%) și lipsa activităţii proceselor, gradul 
0 − (10%). Gradul de distribuţie a valorilor are o ten-
dinţă de deplasare spre stânga. Incidenţa maximă 
în cadrul tulburărilor circulatorii (C) revine gradului 
II de activitate și alcătuiește 43%, după care urmea-
ză valoarea avansată de 33% a activităţii de gradul 
III. Gradul I a constituit 20%  din pacienţi, iar 3% 
n-au manifestat o activitate a proceselor circulatorii. 
În procesul distro# c (D), incidenţa maximă revine 
gradului de activitate 1 (40%), după care urmează 

gradul II (37%). Totodată, la 23% din pacienţi nu a 
fost depistată o activitate a procesului distro# c.

Astfel, prin analiza histogramelor de distribuţie a 
activităţilor în zona de enucleare, s-a stabilit că inci-
denţa maximă revine proceselor in' amatorii ce mani-
festă gradele II și III de activitate, ele alcătuind 77%. Ur-
mează dereglările circulatorii de gradele II și III cu 76%. 

La o comparație a rezultatelor histogramelor de 
distribuţie a valorilor din # g.17,18,19, putem conclu-

ziona că, atât în componentul acinar-ductal, cât și în 
zona de enucleare, incidenţa maximă revine activi-
tăţii proceselor in' amatorii în componentul acinar-
ductal (84%), în stromă constituind 70%, iar în zona 
de enucleare − 77%. În stromă și în zona de enuclea-
re  ele sunt urmate de dereglările circulatorii pentru 
37%  și 76% dintre pacienţi, pe când în componentul 
acinar-ductal, pe locul II se plasează procesele proli-
ferative # broplastice cu 57% din cazuri.  
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Fig. 21. Histograma de distribuţie a activităţii procese-

lor in� amatorii la limita zonei de frontieră –

enucleare.

0 - absentă; 1 - slabă; 2 - moderată; 3 - pronunţată

Fig. 22. Scanarea multidimensională a gradului 

de răspândire a procesului in� amator. 

1.Dispers; 2. Micro-macrofocal; 3. Difuz; 

4. Abscedant-distructiv

Prin urmare, din punct de vedere histopatologic, 
cazuistica ne permite să identi� căm în structurile 
prostatei restructurizate adenomatos existenţa cer-
tă a unor procese patologice concomitente de origi-
ne in� amatorie polimorfocelulare, proliferativ � bro-
plastice cu modi� cări consecutive sclero-� brozive 
și deformative și a celor in� ltrativ granulocitare ce 
caracterizează particularităţi de acutizare lezională 
în divers raport, asociate cu procese distro� ce și de-
reglări circulatorii. Complexitatea și polimor� smul 
lezional prin afectarea componentelor acinar-duc-
tale, stromale, vasculare, inclusiv neurale constituie 
un tablou semni� cativ pentru diagnosticul histolo-

gic al prostatitei cronice. Rezultatele investigaţiilor 
histologice au demonstrat că procesele in� amatorii 

și hipertro� co-hiperplazice ce caracterizează ade-
nomul de prostată, sunt coexistente cu implicaţii 
variate ale componentului parenchimal, inclusiv în 
zona de enucleare ce re� ectă direct tabloul lezio-

nal din zona cavităţii reziduale după enucleare. În 
același context, menţionăm că prezenţa in� ltratului 

in� amator granulocitar indică o in� amaţie acută 

reziduală sau recurentă și estimează caracterul pro-

gresiv al maladiei, respectiv, al prostatitei, dat � ind 

faptul că pacienţii n-au prezentat un istoric anam-

nestic de infecţii acute ale tractului urinar.

Conform � g. 20 a analizei comparative a carac-

terului proceselor in� amatorii în zona de enucleare, 

s-a constatat incidenţa maximă a caracterului lezio-

nal micro-macrofocal. 

Prin urmare, în conformitate cu analiza histogra-

mei (� g. 21) de distribuţie a activităţii proceselor 

in� amatorii în zona de enucleare în procesul in� a-

mator micro-macrofocal, s-a constatat o activitate 

de gradele III și II de 39% și 35% respectiv. Centrul 

de distribuţie a valorilor are o tendinţă de deplasare 

spre valorile mari ale procesului in� amator.

Astfel, ca rezultat  al analizei histogramelor de 

distribuţie, s-a stabilit că procesul in� amator în 

zona de enucleare prezintă manifestări de activi-

tate preponderent în in� amaţiile disperse și ma-

cromicrofocale, pe când în in� amaţiile difuze și ab-

scedant-distructive aceste manifestări sunt la indici 

mult mai reduși .

Prin scanarea tridimensională (22) a gradului de 

răspândire a procesului in� amator, s-a stabilit că în 

procesul in� amator în zona de enucleare cel mai 

deosebit este procesul micro- macrofocal (2), pe 

când  laturile care includ procesele in� amatorii dis-

perse (1), abscedant-distructive (4) și difuze (3) au 

un grad înalt de similitudine.

Astfel, procesul in� amator în zona de enucleare, 

cu referinţă la gradul de activitate, este determinat 

cu predilecţie de in� amaţiile macro-microfocale vă-

dite ale lotului (2) în scanare tridimensională, fapt 

con� rmat de tendinţa centrului de distribuţie a 

frecvenţelor spre valorile mari ale gradului de acti-

vitate stabilite în histogramele de distribuţie. 
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De menţionat că rezultatele explorărilor efectuate 
în consecutivitatea macro- microanatomică și histo-
patologică, în paralel cu prelucrarea statistică a par-
ticularităţilor identi� cate, au contribuit la determi-
narea componentului structural patologic cert, ceea 
ce a permis stabilirea fondalului real al modi� cărilor 
ţesuturilor glandei prostatice în cadrul adenomului. 

În acest context, utilizarea studiilor complexe 
morfologice și analitice prin estimarea statistică, a 
permis o speci� care completă a caracterului proce-
selor patologice coexistente adenomului prostatic, 
evoluate în consecutivitate în diverse componente 
structurale, formularea unui concept clinico-morfo-
logic privind cuanti� carea asocierilor patogenetice 
ale adenomului și prostatitelor.  Ultimele au permis 
o structurare morfologică a acestora în următoarele 
forme evolutive:

 ü Adenomul prostatic cu prostatită cronică di-
fuză limfocitară;

 ü Adenomul prostatic cu prostatită cronică  po-
limorfocelulară; 

 ü Adenomul prostatic cu prostatită cronică  gra-
nulomatoasă;

 ü Adenomul prostatic cu prostatită cronică  în 
acutizare locală;

 ü Adenomul prostatic cu prostatită cronică  în 
acutizare abscesiv-distructivă.

Astfel, o cunoaștere desfășurată a modi� cărilor 
patologice coexistente în adenomul de prostată cu 
prostatita, caracterizată morfologic prin leziuni in! a-

matorii de divers grad și cu implicaţii ale  zonei de 
frontieră – enucleare, permite stabilirea certă a fon-
dalului real patologic, determinarea pronosticului 
pre- și intraoperator în adenomectomie și a cavităţii 
reziduale de clivaj, ceea ce facilitează alegerea unui 
plan chirurgical și terapeutic optim în scopul de a 
menţine funcţionalitatea căilor urodinamice, de cir-
culaţie sanguină și a metabolismului celular în pre-
venirea unor complicaţii imprevizibile în catamneză.

Concluzii: 
1. Rezultatele studiului morfopatologic aplicat 

au permis diagnosticarea în adenomul prostatic a 
modi� cărilor grave de origine in! amatorie cu impli-

caţii considerabile ale componentelor structural-ar-
hitectonice, ce determină coexistenţa concomiten-
tă a prostatitei cronice. 

2.  Din punct de vedere histopatologic, cazuis-
tica a permis speci� carea completă a caracterului 

proceselor patologice coexistente adenomului 
prostatic, evoluate în consecutivitate, formularea 
unui concept clinico-morfologic de cuanti� care a 
asocierilor patogenetice ale adenomului și prostati-
telor cu structurizarea lor în 5 forme evolutive.

3. Explorările efectuate în consecutivitatea ma-
cro- microanatomică, histopatologică, în paralel cu 
prelucrarea statistică a particularităţilor identi� cate, 
au contribuit la determinarea componentului struc-
tural patologic, a caracterului lezional, a gradului de 
activitate a frontierei de enucleare, ceea ce relevă 
fondalul real patologic și determină pronosticul 
pre- și intraoperator în adenomectomie, precum și 
a cavităţii reziduale de clivaj, facilitând astfel alege-
rea unui plan chirurgical și terapeutic optim. 

4. Rezultatele obţinute permit câteva considera-
ţiuni care vor determina succesiunea intervenţiilor 
chirurgicale dictate de lichidarea adenomului și ne-
cesitatea de scanare a procesului in! amator restant 

coexistent în cavitatea de clivaj a acestuia. 
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  REZUMAT

Consideraţii actuale privind particularităţile 
morfologice ale adenomului voluminos de pros-
tată asociat cu prostatita. Efectuarea unei cerce-
tări complexe macro-microscopice în estimarea 
activităţii proceselor in> amatorii și populațiilor de 
celule în HBP. Materiale de studiu au servit segmen-
te și noduli în integritatea prostatei eliminate prin 
prostatectomie deschisă la 30 de pacienți cu vârsta 
cuprinsă între 45-68 ani. Hematoxilină-Eozină a fost 
utilizată în 280 de blocuri de para7 nă, s-au folosit, 
de asemenea, colorarea van Gieson și histiobacteri-
oscopia cu azur-eozină. Analiza statistică a fost rea-
lizată utilizând metode variaționale și corelaționale, 
construirea de histograme și scanarea multidi-
mensională. Pentru analiza statistică comparativă 
a gradului de activitate a proceselor patologice în 
funcție de componentele structurale ale țesutului, 
s-a dezvoltat o scală de apreciere a evoluției: 0 - fără 
modi7 cări, 1 - activitate scăzută, 2 - activitate mo-
derată, 3 - activitate pronunțată. În conformitate 
cu caracteristicile histopatologice detectate, carac-
terul lezional principal este HBP concomitent cu 
procese in> amatorii cronice în remisiune sau focare 
acute cu zone frecvente sau difuze de manifestare și 
alternând cu zone relativ normale.

ABSTRACT

Current Considerations on Morphological 
Peculiarities of Voluminous Prostate Adenoma 
Associated with Prostatitis. Performing a complex 
macro-microscopic research in the estimation of in-
> ammatory process activity and cell populations in 
BPH. Material of study served segments and nodules 
in integrity of the prostate removed by open pros-
tatectomy in 30 patients aged between 45-68 years. 
Hematoxylin-eosin stain was used in 280 paraL  n 
blocks, also van Gieson staining and histiobacterio-

scopia with azure-eosin were used. Statistical analy-
sis was performed using variational and correlational 
methods, building histograms and multidimensio-
nal scanning. For comparative statistical analysis of 
the degree of activity of pathological processes de-
pending on tissue structural components it was de-
veloped a scale for assessing changes in the 0 - no 
changes, 1 - low activity, 2 - moderate activity, 3 - 
pronounced activity. According to histopathological 
features detected, the main lesional character is BPH 
concomitent with chronic in> ammatory processes 
in remission or acute outbreaks with frequently or 
diO use areas of manifestation and alternating with 
relatively normal areas. 

РЕФЕРАТ

Некоторые соображения о морфоло-

гических особенностях объемной аде-

номы простаты, ассоциированной с про-

статитом. Проведение целого комплекса 
макро-микроскопических исследований для 
оценки активности воспалительных процессов 
и популяций клеток при ДГПЖ. В качестве ма-
териала для исследований выступили сегмен-
ты и узелки в целостности простаты, удален-
ной в ходе открытой простатэктомии у 30 па-
циентов в возрасте от 45 до 68 лет. Краситель 
гематоксилин-эозин был использован на 280 
парафиновых срезах, кроме того, использова-
лось окрашивание по Ван Гизону и проводилась 
гистио-бактериоскопия с применением Азур-
эозина. Статистический анализ проводился с ис-
пользованием вариационных и корреляцион-
ных методов, построением гистограмм, а также 
многомерным сканированием.  Для сравнитель-
ного статистического анализа степени активно-
сти патологических процессов в зависимости 
от структурных компонентов тканей была раз-
работана шкала оценки изменений: 0 – без из-
менений, 1 – низкая активность, 2 – умеренная 
активность, 3 – выраженная активность. В соот-
ветствии с выявленными гистопатологическими 
признаками основным поражающим фактором 
является ДГПЖ одновременно с хроническими 
воспалительными процессами в стадии ремис-
сии или острые очаги с частыми или диффузны-
ми областями проявления и чередующиеся с от-
носительно нормальными областями. 
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O% ciul de Stat pentru Invenţii și Mărci 
(OSIM), România

Cooperare și Reclasi% care (Contractul OEB-OSIM pri-
vind reclasi% carea documentelor de brevet)

2/2015 59

52.

NOVAC Valentina, 
Asociația obștească „Centrul pentru 
Promovarea Proprietății Intelectuale și 
Concurenței”

Importul paralel, proprietatea intelectuală și concurența 2/2015 52

53.

NOVAC Ștefan,
Asociația obștească „Centrul pentru 
Promovarea Proprietății Intelectuale și 
Concurenței”

Importul paralel, proprietatea intelectuală și 
concurența

2/2015 52

54.
PERCINSCHI Natalia, 
PhD., Senior Research Fellow, National 
Institute of Economic Research (NIER) 

Open Innovation: the preconditions of their creation 
and strategies

2/2015 62

55.

PEREDERCO Vasile, 
drd., lector univ., Universitatea de Studii 
Politice și Economice Europene din 
Moldova

Determinarea masei succesorale a rezervei și a cotităţii 
disponibile din proprietatea intelectuală

4/2015 57

56.

PISARENCO Olga,
consilier al directorului executiv, Institu-
tul Naţional al Justiţiei, lector universitar 
superior, UTM

Regimul matrimonial al drepturilor de proprietate in-
telectuală

1/2015 9

57.

PILAT So$ a, 
master în drept, asistent universitar, Ca-
tedra Știinţe poliţienești și socio-umane,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI  al 
Republicii Moldova

Considerații privind instituția dreptului de autor și a 
drepturilor conexe în sistemul legislativ al Republicii 
Moldova

3/2015 27
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58.
PÎRVAN Pintilie, 
dr. șt. agricole, director al Institutului de 
Fitotehnie Porumbeni

Protecția juridică a realizărilor Institutului de Fitoteh-
nie „Porumbeni”

1/2015 14

59.
POTÂNG Angela, 
dr., conf. univ., Catedra Psihologie Gene-
rală, USM

Abordări conceptuale ale calităţii vieţii și dezvoltării 
regionale durabile

1/2015 92

60.

POPESCU Victor, 
dr. în tehnică, conf. univ., Catedra electri-
& carea și automatizarea mediului rural, 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Analiza & abilităţii sistemelor electrice 1/2015 100

Analysis of Short-circuit Currents in Distributive Elec-
tric Networks

2/2015 113

Estimation of In' uence Factors of Quality of Electricity 
Supply

3/2015 108

61.

POPESCU Rodica,
jurist principal,
Secţia Contencios, gestionare statut 
juridic OPI, Departament Juridic, AGEPI

Procedura de constatare a notorietăţii mărcii în Repu-
blica Moldova

1/2015 23

62.

PORCESCU Gavril, 
cercetător știinţi& c stagiar, Centrul de 
elaborare a sistemelor de conversie a 
energiilor regenerabile, Universitatea 
Tehnică a Moldovei (UTM)

Soluţii inovative de conversie a energiei eoliene 1/2015 81

63.
POPOVA N., 
National University of Food Technologies 
of Ukraine

Basic apparatus-technological scheme of producing 
malt extracts from cereal and legume crops

4/2015 104

64.
POPOVA Tatiana, 
specialist categoria I, 
Secția mărci naționale

Examinarea mărcilor care sunt constituite din elemen-
te ce descriu fals produsele/serviciile sau conțin ase-
menea componente

3/2015 41

65.
PRISĂCARU Pavel, 
expert principal, Secţia modele și desene 
industriale, AGEPI

Selectarea informaţiei privind designul industrial în 
vederea dezvoltării afacerii

2/2015 35

66.

RĂU Maria, 
magistru în drept, jurist coordonator, 
Secţia contencios și gestionare statut 
juridic OPI, Departament juridic, AGEPI

Litigii judiciare privind apărarea dreptului exclusiv 
asupra mărcii. Marcă versus nume de domeniu

1/2015 28

67.

RENIŢĂ Gheorghe, 
masterand, Facultatea de Drept, USM, 
Asistent Judiciar, Judecătoria Centru, 
mun. Chișinău

Nulitatea contractelor de autor: aspecte teoretice și 
practice

1/2015 17

Anularea înregistrării mărcii pentru rea-credință: pro-
bleme și soluții

3/2015 11

68. ROTARI Iuliana, 
expert coordonator,  Secţia mărci naţio-
nale, AGEPI

Protecţia indicaţiilor geogra& ce și a denumirilor de ori-
gine în practica unor state diferite

1/2015 33

69.
ROTARU Tatiana, 
consultant, Consiliul Naţional pentru 
Acreditare și Atestare

Un nou bilanț al creativității și performanței tinerilor 
savanți

3/2015 75

70.
ROȘCA Alfreda, 
dr., Institutul de Dezvoltare a Societăţii 
Informaţionale

Un mesaj al Uniunii Europene util pentru comunitatea 
știinţi& că din Republica Moldova

1/2015 44

71.
RUSU Irina, 
studentă, Universitatea de Stat 
din Moldova

Mărcile și motivele de refuz la înregistrarea acestora 4/2015 44

72.
SALTANOVICI Тatiana,
dr., conf. șt., Institutul de Genetică, Fizio-
logie și Protecție a Plantelor al AȘM

Identi& carea genotipurilor rezistente prin aplicarea 
metodelor de analiză a gameto& tului masculin la to-
mate

2/2015 96
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73.

SEDLEŢCHI Elena, 
drd., Controlor principal de stat,
Direcţia Juridică a Consiliului Concu-
renţei

Punctele de interferență dintre protecția dreptului de 
proprietate intelectuală și protecția concurenței loiale

4/2015 21

74.
SAHAN Svetlana,
specialist coordonator, Secția mărci 
naționale, AGEPI

Examinarea mărcilor care sunt constituite din elemen-
te ce descriu fals produsele/serviciile sau conțin ase-
menea componente

3/2015 41

75.
SAJEN Octavian,
drd. Centrul Naţional de Sănătate Publică

Abordări originale în tratamentul mononucleozei 
infecțioase la copii

2/2015 90

76.
SCOFERȚA Petru, 
dr., Centrul Național de Sănătate Publică

Abordări originale în tratamentul mononucleozei 
infecțioase la copii

2/2015 90

77.

SHEREMET M.I., 
phd., Bukovinyan State Medical Univer-
sity, Departament of surgery, cernovtsy, 
Ukraine

Cytokine, dependent mechanisms in development of 
autoimmune thyroiditis

4/2015 117

78.
SÎRBU Ana, 
dr., conf. univ., Catedra Psihologie Gene-
rală, USM

Abordări conceptuale ale calităţii vieţii și dezvoltării 
regionale durabile

1/2015 92

79.

SÎRBU Tamara,
dr., cercetător știinţi& c
coordonator, Institutul de Microbiologie 
și Biotehnologie al AȘM

Activitatea antifungică a unor tulpini autohtone de 
microorganisme după 3 și 6 ani de conservare în stare 
lio& lizată

3/2015 96

80.
SLANINA Valerina, 
cercetător știinţi& c, Institutul de Microbi-
ologie și Biotehnologie, AȘM

Activitatea antifungică a unor tulpini autohtone de 
microorganisme după 3 și 6 ani de conservare în stare 
lio& lizată

3/2015 96

81.
SPÎNU Constantin,
prof. univ., dr. hab. med., vicedirector al 
Centrului Naţional de Sănătate Publică

Abordări originale în tratamentul mononucleozei 
infecțioase la copii

2/2015 90

82.

SPÎNU Igor, 
dr. med., cerc. șt. superior, șef Laborator 
Virusologie Generală, Centrul Naţional 
de Sănătate Publică

Abordări originale în tratamentul mononucleozei 
infecțioase la copii

2/2015 90

83.
SUSLENCO Alina,
dr., asist. univ., Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălți

Aportul eticii în formarea capitalului intelectual și în 
protejarea proprietății intelectuale

4/2015 85

84.
ȘAITAN Alexandru, 
șef Secţie modele și desene industriale, 
AGEPI 

Selectarea informaţiei privind designul industrial în 
vederea dezvoltării afacerii

2/2015 35

85.
TĂBĂCARU Artur, 
 ing., lect. univ. Universitatea Tehnică a 
Moldovei

Implementarea sistemelor ( exibile automatizate − 
mijloc de sporire a productivității muncii și de reduce-
re a prețului de cost al produselor & nite

2/2015 116

86.
ŢÎGANAȘ Ion, 
dr. în drept, vicedirector general, Agenţia 
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

Analiza juridică a contractului de autor 4/2015 29

87.

TKACHUK N.P.,
 phd., Bukovinyan State Medical Univer-
sity, Departament of surgery, cernovtsy, 
Ukraine

Cytokine, dependent mechanisms in development of 
autoimmune thyroiditis

4/2015 117

88.
VACULENCO Maxim, 
conf. univ., dr., Universitatea Tehnică a 
Moldovei

Metode performante de prelucrare a materialelor: 
productivitate avansată, rebuturi minime

3/2015 111

89.
VIERU Liliana, 
șef Secţie Cooperare și Integrare Euro-
peană, AGEPI

Avantajele sistemului brevetului european și bene-
& ciile Republicii Moldova ca urmare a implementării 
sistemului de validare

4/2015 73
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90.
ZAPOROZHETS Y., 
National University of Food Technologies 
of Ukraine

Basic apparatus-technological scheme of producing 
malt extracts from cereal and legume crops

4/2015 104

91.
ZAVIALOV V., 
National University of Food Technologies 
of Ukraine

Basic apparatus-technological scheme of producing 
malt extracts from cereal and legume crops

4/2015 104

92.

ZESTREA Rodica, 
mr., Catedra Tehnologia Produselor 
Alimentare, FTMIA, Universitatea Tehnică 
a Moldovei

Posibilităţi de utilizare a făinii de boboase în tehnolo-
gia pani$ caţiei

1/2015 88

93.
БЕЛОСТЕЧНИК Игорь, 
дрд. ASEM, Директор Агентства «Pro-
marketing» SRL

Фирменный слоган и яркий образ торговой марки –
как главные составляющие сильного бренда

4/2015 48

94.

БОДЮЛ Татьяна, 
д-р наук, доцент, Кафедра 
предпринимательского права, 
Молдавский государственный 
университет, патентный поверенный 
Республики Молдова

Социально-экономическое содержание иннова-
ций: концептуальные подходы

4/2015 62

95.

ГРИБИНЧА Александр,
д-р хабилитат экономики, 
заведующий кафедрой, Молдавский 
государственный университет

Социально-экономическое содержание иннова-
ций: концептуальные подходы

4/2015 62

96.
КИРОШКА Дориан, д-р, доцент,  
Государственный университет 
Молдовы, адвокат 

Общий обзор договоров ВОИС в области 
авторского права и смежных прав

4/2015 35

97.

КОВАЛЕВ Виктор, 
д-р., Научно−исследовательский 
Центр «Прикладная и экологическая 
химия», Государственный университет 
Молдовы

Проблемы и решения водородной энергетики: 
электрохимические технологии

3/2015 78

98.

КОВАЛЕВА Ольга, 
д-р., Научно−исследовательский 
центр «Прикладная и экологическая 
Химия», Государственный университет 
Молдовы

Проблемы и решения водородной энергетики: 
электрохимические технологии

3/2015 78

99.
ЛАМБОВ Александр,
 мастерант, адвокат-стажер, 
Адвокатское бюро «Петр Ламбов»

О юридической значимости лицензионных 
соглашений, заключенных через Интернет, и 
о применимом к ним законодательстве

2/2015 16

100.

ЛЕВИТСКАЯ Алла, 
д-р наук, доцент, директор 
«InnoCenter»
Комратский государственный 
университет

Методология оценки имплементации органи-
зационных нововведений на базе винодельческих 
предприятий АТО Гагаузия

3/2015 51

101.

МАРКОВА Вера,
зав. сектором программ развития 
промышленных предприятий 
Института экономики и организации 
промышленного производства СО 
РАН, профессор Новосибирского 
государственного исследовательского 
университета

Региональная инфраструктура поддержки реинду-
стриализации: научно-технологические и промыш-
ленные парки, инжиниринговые центры (на приме-
ре г. Новосибирска)

4/2015 77
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102.

ОДИЛОВ Амирбек, 
главный специалист-эксперт 
Национального патентно-
информационного центра Республики 
Таджикистан

Хранение фруктов в условиях горной зоны 2/2015 86

103.

ПЕРЧИНСКАЯ Ольга,
докторантка, арт-директор 
НГО „CREDO”, член Союза художников 
Молдовы

Использование Интернет-маркетинга для развития 
арт-бизнеса

1/2015 38

104.

ТОДОРОВА Людмила, 
преподаватель, Молдавский 
Государственный аграрный 
университет

Социально-экономическое содержание иннова-
ций: концептуальные подходы

4/2015 62

105.

УНТУРА Галина, 
главный научный сотрудник 
Института экономики и организации 
промышленного производства СО 
РАН, профессор Новосибирского 
государственного исследовательского 
университета

Региональная инфраструктура поддержки реинду-
стриализации: научно-технологические и промыш-
ленные парки, инжиниринговые центры (на приме-
ре г. Новосибирска)

4/2015 77

106.

ЯНИОГЛО Алина, 
преподаватель, докторант Кафедры 
«Экономика»
Комратский государственный  
университет

Показатели оценки экономической безопасности 
предприятия

1/2015 104

Методология оценки имплементации организа-
ционных нововведений на базе винодельческих 
предприятий АТО Гагаузия

3/2015 51
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