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EVENIMENT / EVENT

Francis Gurry a fost ales pentru al
doilea termen în funcţia de Director
general al OMPI

L

Geneva, Elveţia, statele
Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) au aprobat candidatura
dlui Francis Gurry în funcţia de Director general al
OMPI pentru al doilea termen de 6 ani.
a

8

mai curent, la

membre ale

Aprobarea dlui Fr. Gurry de către Adunarea
Generală a OMPI a urmat după desemnarea
acestuia prin consens în cadrul Comitetului Coordonator al OMPI, în luna martie curent.
În adresarea sa către delegaţi, imediat după
ce preşedintele Adunării Generale a anunţat decizia definitivă, dl Fr. Gurry a menţionat că sarcina principală a Organizaţiei constă în atingerea
unui nivel înalt de conştientizare a importanţei
şi contribuţiei aduse de proprietatea intelectuală la dezvoltarea economică, socială şi culturală.
„Cred cu sinceritate în cooperarea fructuoasă cu toate statele membre, în perioada noului
meu mandat. Politica în domeniul proprietăţii
intelectuale, în opinia mea, este din ce în ce mai
complexă. Sunt pregătit să iau în considerare
aceasta schimbare, ea fiind o consecinţă naturală a creşterii importanţei economice a inovaţiilor, precum şi a rolului drepturilor de proprietate
intelectuală în asigurarea echilibrului tuturor
intereselor de care este legată proprietatea intelectuală în societatea noastră ”, a subliniat nou
confirmatul Director general al OMPI.
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(Foto: OMPI)

Procedura de alegere a Directorului general
al OMPI este determinată de prevederile Convenţiei de constituire a OMPI şi de Regulile de
înaintare a candidaturilor şi desemnare a Directorului general al OMPI, adoptată de Adunarea
Generală a OMPI în septembrie 1998.
Cel de-al doilea mandat al dlui Francis Gurry,
australian de origine, cuprinde perioada de la
1 octombrie 2014 până în septembrie 2020.
Fr. Gurry este al patrulea Director general al
OMPI. Anterior această funcţie a fost deţinută
de Kamil Idris (Sudan) (1997-2008), Arpad Bogsh
(SUA) (1973-1997) şi Georg Bodenhauzen (Olanda) (1970-1973).

EVENIMENT / EVENT

Republica Moldova a semnat Acordul
de Asociere la Programul European
pentru Cercetare şi Inovare Orizont 2020

L

a 1 iulie curent, Republica Moldova

a semnat, concomitent cu statele
Balcanii de Vest (Republica Macedonia, Muntenegru, Serbia, Albania, Bosnia
si Herţegovina), Acordul de Asociere la
Programul European pentru Cercetare şi
Inovare Orizont 2020 (H2020).
din

Documentul va intra în vigoare retrospectiv, începând cu 1 ianuarie 2014.
Comisarul European pentru Cercetare, Inovare şi Ştiinţă, dna Máire
Gheorgan-Quinn, a constatat cu acest
prilej: „Acordurile semnate astăzi sunt
benefice atât pentru ţările vizate, cât şi pentru
Uniunea Europeană. Cooperarea sporită în domeniul cercetării şi inovării va crea noi oportunităţi pentru creştere, competitivitate şi locuri noi
de muncă în toate economiile noastre.”
Asocierea la H2020 va facilita mobilitatea
celor mai buni oameni de ştiinţă, va consolida
sistemele naţionale de cercetare şi va permite
ţărilor semnatare să se integreze în Spaţiul European de Cercetare, se menţionează în Comunicatul de presă al Comisiei Europene.
Totodată, asocierea la programul de cercetare va permite persoanelor fizice şi juridice din

ţara noastră să obţină drepturi similare cu cele
din statele membre ale UE, în cadrul apelurilor la
programul H2020 (http://www.h2020.md). Astfel, cercetătorii din Moldova vor putea beneficia
de oportunităţile de finanţare din cadrul programului H2020.
Din partea Republicii Moldova, Acordul de
Asociere la Programul European pentru Cercetare şi Inovare Orizont 2020 (H2020) a fost semnat
de dl Gheorghe Duca, preşedintele Academiei
de Ştiinţe a Moldovei.
Serviciul de presă AGEPI
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Protecţia drepturilor de proprietate
industrială. Aspecte juridice şi practice.
Mărcile

|

drd., magistru în drept Ion

CURMEI,
asistent judiciar, Curtea Supremă de Justiţie

P

roprietatea intelectuală reprezintă instrumentul
cel mai eficient pentru stimularea şi propagarea

inventivităţii şi creativităţii, de care societatea modernă
devine tot mai dependentă.

Un

loc aparte în spectrul

obiectelor de proprietatea industrială îl au mărcile.

I. Asigurarea probelor în cazul obiectelor de
proprietate industrială
Menţionăm de la bun început faptul că cele mai
multe cereri privind înregistrarea obiectelor de proprietate industrială ţin de înregistrarea dreptului
asupra mărcilor. Totodată, constatăm că în procesul
de înregistrare a drepturilor asupra obiectelor de
proprietate intelectuală au fost admise şi devieri de
la normele legale stabilite. În asemenea circumstanţe, asigurarea respectării drepturilor de proprietate
industrială, lupta contra fenomenului de contrafacere şi piraterie constituie unul din subiectele abordate intens la nivel naţional şi internaţional. Sunt
remarcabile eforturile depuse de Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală, Organizaţia Mondială a Comerţului, Uniunea Europeană, precum şi
de diversele asociaţii internaţionale ale titularilor
de drepturi de proprietate intelectuală în vederea
combaterii flagelului de contrafacere şi piraterie.
Datorită faptului că legislaţia în vigoare a stabilit
un cadru exhaustiv de norme privind respectarea
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dreptului titularului asupra mărcii, procedurii de înregistrare a mărcii şi procedurii de stabilire a notorietăţii mărcii, în Republica Moldova există o gamă
vastă de litigii care au ca obiect mărcile. Am putea
afirma că litigiile privind apărarea drepturilor asupra mărcilor cuprind cel mai larg spectru din gama
de litigii intentate pentru soluţionarea divergenţelor ce ţin de proprietatea industrială.
Măsurile de asigurare a probelor până la intentarea acţiunii pot fi definite drept măsuri procesuale
cu caracter temporar, menite să asigure executarea
actului judecătoresc pronunţat, precum şi să contribuie la păstrarea situaţiei existente între părţile în
litigiu până la finisarea examinării cauzei în instanţa
de judecată.
Astfel, potrivit prevederilor art. 63 din Legea nr.
38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor (în continuare – Lege), care statuează expres
faptul că orice persoană îndreptăţită care a prezentat elemente de probă suficiente pentru a-şi sprijini afirmaţiile de încălcare a drepturilor sale poate
cere instanţei de judecată sau unei alte autorităţi
competente, până la iniţierea unui proces împotriva acţiunilor ilegale, aplicarea de măsuri provizorii
pentru asigurarea probelor relevante, sub rezerva
garantării protecţiei informaţiilor confidenţiale, cu
condiţia depunerii unei cauţiuni sau a unei garanţii

vigoare. Cauţiunea depusă sau partea rămasă după
recuperarea prejudiciilor cauzate pârâtului se va
restitui, la cerere, după soluţionarea, prin hotărâre
definitivă, a procesului în legătură cu care s-a stabilit cauţiunea şi/sau după încetarea efectelor măsurii
pentru care aceasta s-a depus. Cauţiunea se restituie persoanei care a depus-o, dacă cel îndreptăţit nu
a depus cerere pentru plata despăgubirii cuvenite
până la împlinirea termenului de 30 de zile de la
data rămânerii definitive a hotărârii sau, după caz,
de la data încetării efectelor măsurii prevăzute la
alin.(4). Cauţiunea se restituie imediat, dacă partea
interesată declară în mod expres că nu urmăreşte
obligarea celui care a depus-o la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin încuviinţarea măsurii
pentru care aceasta s-a depus.
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echivalente corespunzătoare, necesare pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi cauzate pârâtului
în cazul în care nu va fi constatată existenţa unei
încălcări.
În vederea adoptării unor măsuri de asigurare a
probelor, instanţa de judecată este în drept:
a) să ceară descrierea detaliată a acţiunilor pretinse a fi încălcate;
b) să pună sechestru pe produsele în litigiu;
c) să pună sechestru pe materialele şi instrumentele utilizate la producerea şi/sau distribuirea produselor în litigiu;
d) să ceară prezentarea documentelor relevante.
Procedura de aplicare a măsurilor de asigurare a
probelor este utilizată de instanţa de judecată sau
de o altă autoritate competentă în conformitate cu
prevederile respective ale Codului de procedură civilă. Măsurile de asigurare a probelor se vor lua cu participarea executorului judiciar, care poate fi asistat
de un reprezentant al AGEPI şi de un ofiţer de poliţie.
Totodată, Codul de Procedură Civilă al Republicii
Moldova, în art. 1271, stabileşte că orice persoană
căreia i s-au încălcat drepturile de proprietate intelectuală poate cere instanţei, până la intentarea
procesului în instanţă judecătorească, precum şi
în timpul procesului, aplicarea de măsuri provizorii
pentru asigurarea probelor, sub rezerva protecţiei
informaţiilor ce constituie secret comercial sau a căror confidenţialitate necesită a fi asigurată conform
prevederilor legislaţiei în vigoare şi cu condiţia depunerii unei cauţiuni.
Procedura de asigurare a probelor, în cazul obiectelor de proprietate intelectuală, se efectuează în
conformitate cu prevederile art.129 din acelaşi Cod.
Măsurile de asigurare a probelor până la intentarea acţiunii se vor aplica de instanţa judecătorească
în limitele celor prevăzute de legislaţia în vigoare.
Astfel, potrivit prevederilor art. 1272, Cod de
Procedură Civilă al Republicii Moldova, cauţiunea
se depune în bani pe contul curent special al executorului judecătoresc. Cauţiunea se stabileşte în
proporţie de 20% din valoarea bunurilor a căror asigurare se solicită, iar în cazul cererilor al căror obiect
nu este evaluabil, suma cauţiunii constituie până la
50000 de lei. În cazul în care la examinarea cauzei va
fi stabilit un prejudiciu ce depăşeşte suma cauţiunii,
suma neacoperită de cauţiune va fi pusă în seama
reclamantului, conform prevederilor legislaţiei în

II. Acţiunea de declarare a neîncălcării drepturilor
Legislaţia Republicii Moldova privind protecţia
mărcilor permite înaintarea acţiunii de declarare a
neîncălcării drepturilor.
Astfel, potrivit prevederilor art. 62 din Lege, este
stabilit expres că orice persoană care utilizează o
marcă protejată pe teritoriul Republicii Moldova
sau care a făcut pregătiri serioase şi efective pentru
utilizare este în drept să solicite titularului de drept
să-şi determine poziţia faţă de invocarea titlului
său de protecţie împotriva acestei utilizări, poziţie
pe care titularul o va comunica persoanei respective. Dacă poziţia titularului, prevăzută la alin.(1), nu
satisface persoana interesată sau dacă titularul nu
şi-a determinat poziţia în termen de 3 luni, persoana în cauză este în drept să intenteze o acţiune în
instanţa judecătorească competentă privind stabilirea faptului de neîncălcare a drepturilor. Nu poate
fi iniţiată o acţiune de declarare a neîncălcării drepturilor de către aceeaşi persoană referitor la acelaşi
obiect al acţiunii, dacă instanţa de judecată s-a pronunţat anterior asupra existenţei sau inexistenţei
încălcării de drepturi.
III. Aspecte practice ce ţin de litigiile care au
ca obiect protecţia drepturilor asupra mărcilor
1. Notorietatea mărcii
S.A. „Basvinex” a înaintat în instanţa de judecată
o acţiune împotriva AGEPI şi S.A. “Buket Moldavii”
cu privire la constatarea notorietăţii mărcii şi înregistrarea ei în registrul mărcilor notorii.

Intellectus 2/2014
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Judecând cauza respectivă, Curtea Supremă de
Justiţie, la cererea de recurs declarată de S.A. “Buket
Moldavii”, a casat hotărârea Curţii de Apel Chişinău
din 17 octombrie 2013, prin care acţiunea înaintată
de S.A. „Basvinex” a fost admisă, fiind constatată notorietatea mărcii şi aceasta fiind înregistrată în Registrul mărcilor notorii, totodată, pronunţându-se
o nouă hotărâre prin care a fost respinsă acţiunea
înaintată de S.A. „Basvinex”.
Curtea Supremă de justiţie a stabilit că notorietatea unei mărci se constată în baza probelor prezentate de solicitant, care trebuie să fie suficiente,
concludente şi să corespundă cerinţelor.
Gradul de cunoaştere a mărcii/companiei producătoare în rândul publicului se confirmă prin
studiile (sondajele) de notorietate, faţă de care sunt
aplicabile cerinţele elaborate în conformitate cu Recomandările OMPI cu privire la protecţia mărcilor
notorii, aprobate de către Asambleea Uniunii de la
Paris din 29 septembrie 1999, şi prevederile art. 324
325, 326 din Lege.
Curtea a subliniat că studiile de notorietate sunt
veridice atunci când ele se realizează periodic, iar
procentajul la capitolul „gradul de cunoaştere/popularitate a mărcii/companiei producătoare în rândul publicului larg” este în creştere.
În speţa respectivă, sondajul de notorietate a
mărcii „Букет Бессарабии”, executat de către SC
„NLP Consulting” SRL, a fost anexat la materialele
dosarului după depunerea cererii de chemare în
judecată şi nu reflectă perioada la care se referă SA
„Basvinex” în acţiunea sa, ulterior nefiind organizat
un alt sondaj din care s-ar deduce că ar fi crescut
gradul de cunoaştere/popularitate în rândul publicului larg a mărcii „Букет Бессарабии” şi lipsind astfel de înscrisuri la materialele dosarului.
În consecinţă, Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ lărgit al Curţii Supreme de
Justiţie a considerat că condiţiile stabilite de normele legale privind recunoaşterea notorietăţii mărcii „Букет Бессарабии” nu sunt întrunite, iar probele
administrate în acest sens nu sunt suficiente, nici
concludente şi nu corespund cerinţelor Legii, fapt
ce constituie un temei de respingere a acţiunii.
2. Interzicerea utilizării mărcii
ÎS „Publicaţia Periodică ziarul Moldova Suverană”
a înaintat în instanţa de judecată o acţiune împotriva Cotidianului Naţional Independent „Moldova

8
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Suverană – Serie Nouă” SRL și „Casa editorială Moldova Suverană” SRL cu privire la interzicerea utilizării mărcii.
Ulterior, Cotidianul Naţional Independent „Moldova Suverană – Serie Nouă” SRL, cetăţenii Berlinschi
Ion și Conţiu Mihai au înaintat o acţiune reconvenţională împotriva ÎS „Publicaţia Periodică ziarul Moldova Suverană”, Cancelariei de Stat a RM și Agenţiei
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, solicitând
anularea Hotărârii Guvernului cu privire la încetarea procedurii de lichidare a unor întreprinderi de
stat nr. 137 din 24 februarie 2010, notificării nr. 2476
din 17 martie 2010 privind reluarea procedurii de
înregistrare a mărcii, apărarea drepturilor prin decăderea din drepturi a ÎS „Publicaţia Periodică ziarul
Moldova Suverană” și repararea prejudiciului moral.
Judecând cauza respectivă, Curtea Supremă de
Justiţie, la cererile de recurs declarate de Cancelaria
de Stat a Republicii Moldova, Cotidianul Naţional
Independent „Moldova Suverană – Serie Nouă” SRL,
AGEPI şi ÎS „Publicaţia Periodică ziarul Moldova Suverană”, a casat hotărârea Curţii de Apel şi a pronunţat o nouă hotărâre prin care a interzis Cotidianului
Naţional Independent „Moldova Suverană – Serie
Nouă” SRL și „Casei editoriale Moldova Suverană”
SRL să utilizeze marca „Moldova Suverană”, iar acţiunea reconvenţională a fost respinsă.
Curtea Supremă de Justiţie a stabilit ca fiind
cert faptul că, la momentul când Cotidianul Naţional Independent „Moldova Suverană – Serie Nouă”
SRL şi “Casa editorială Moldova Suverană” SRL şiau asumat acţiunile de editare a ziarului „Moldova
Suverană”, ÎS „Publicaţia Periodică ziarul Moldova
Suverană” nu-şi pierduse personalitatea juridică şi,
prin urmare, nu a cesionat drepturile sale derivate,
inclusiv înregistrarea mărcii.
Potrivit prevederilor art. 15 al Legii nr. 38 din
2008 privind protecţia mărcilor, drepturile asupra
mărcii se dobândesc de la data de depozit asupra
acesteia.
Articolul 10 bis al Convenţiei de la Paris statuează
expres că actul de concurenţă neloială constituie orice faptă care este de natură să creeze, prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent.
Curtea Supremă de Justiţie, pe marginea acestei
speţe, a concluzionat că ÎS „Publicaţia periodică ziarul Moldova Suverană” este, în fapt şi în drept, justi-

3. Anularea înregistrării mărcii
ONO Pawel Antezak şi SRL „Rasna-Plus” au înaintat în instanţa de judecată o acţiune împotriva SRL
„Hendrix Bail”, intervenienţi accesorii – Agenţia de
Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi Serviciul Vamal, cu privire la anularea înregistrării mărcilor.
Judecând cauza respectivă, Curtea Supremă de
Justiţie, la recursul declarat de SRL „Hendrix Bail”, a
menţinut hotărârea Curţii de Apel prin care a fost
admisă acţiunea înaintată de ONO Pawel Antezak şi SRL „Rasna-Plus”, fiind declarată nulă marca
„BABY ONO”, înregistrată pe numele SRL „Hendrix
Bail”, conform certificatului de înregistrare a mărcii
nr.17351 din 25 noiembrie 2008, eliberat de AGEPI
pentru produsele şi serviciile la clasele (conform
clasificării de la Nisa) 20; 21; 28; 35 şi marca „BABY
ONO”, înregistrată pe numele SRL „Hendrix Bail”,
conform certificatului de înregistrare a mărcii nr.
22544 din 22 martie 2011, eliberat de AGEPI pentru
produsele şi serviciile la clasele 10; 25.
Curtea Supremă de Justiţie a stabilit că compania ONO Pawel Antezak este binecunoscută în
Polonia, în Uniunea Europeană, având contracte
de distribuţie exclusivă cu distribuitori din Cehia,
Slovacia, Letonia, Caucaz, Ucraina, Federaţia Rusă şi
Republica Moldova.
Marca „BABY ONO” a fost înregistrată în Polonia,
primind certificat de înregistrare, cu dreptul de protecţie începând cu data de 26 octombrie 1998, însă
la momentul înregistrării marca „BABY ONO” deja se
bucura de renume pe piaţa poloneză şi pe pieţele
din străinătate.
Marca „BABY ONO” a început să fie promovată
pe piaţa din Republica Moldova începând cu anul
2005.
Curtea Supremă de Justiţie a atras atenţia asupra faptului că, potrivit prevederilor art. 21 alin. (1)
lit. b) al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29
februarie 2008, marca este declarată nulă în urma

unei cereri de anulare, dacă solicitantul a acţionat
cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de
înregistrare a mărcii.
Marca se consideră ca fiind înregistrată cu reacredinţă în cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrare a acesteia, solicitantul ştia sau
putea să ştie despre existenţa, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în
ţara de origine şi este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare.
La anularea mărcii pe motivul înregistrării ei cu
rea-credinţă se ţine cont, în special, de faptul dacă
marca înregistrată este utilizată pentru produse
care generează conflict cu o altă marcă sau dacă
titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar în
scop de blocaj.
În concluzie, Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ lărgit al Curţii Supreme de
Justiţie a concluzionat că solicitarea înregistrării
mărcii „BABY ONO” de către SRL „Hendrix Bail” a fost
făcută cu rea-credinţă, fapt ce constituie un temei
de anulare a mărcii înregistrate de către SRL „Hendrix Bail”, întrucât la data solicitării de înregistrare a
mărcii (15 august 2007 şi 10 martie 2011) SRL „Hendrix Bail” ştia sau putea să ştie despre existenţa mărcii „BABY ONO” atât în străinătate, cât şi în Republica
Moldova.

APĂRAREA DREPTURILOR DE PI/
PROTECTION OF IP RIGHTS

ficat de a pretinde recurentului Cotidianul Naţional
Independent „Moldova Suverană – Serie Nouă” SRL
şi “Casei editoriale Moldova Suverană” SRL săvârşirea unor acţiuni de confuziune asupra consumatorului, pe când invocarea de către ultimii a ingerinţei
în dreptul la libera exprimare este neîntemeiată şi
nesusţinută de anumite probe pertinente.
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REZUMAT

Protecţia drepturilor de proprietate industrială. Aspecte juridice şi practice. Mărcile. În procesul de înregistrare a drepturilor asupra obiectelor
de proprietate intelectuală adeseori sunt admise
devieri de la normele legale stabilite, astfel încât
asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, lupta contra fenomenului de contrafacere
şi piraterie, constituie unul din subiectele abordate
intens la nivel naţional şi internaţional. Legislaţia în
vigoare a Republicii Moldova a stabilit un cadru exhaustiv de norme privind respectarea dreptului titularului asupra mărcii, procedura de înregistrare a
mărcii şi procedura de stabilire a notorietăţii mărcii.
Litigiile privind apărarea drepturilor asupra mărcilor cuprind cel mai larg spectru din gama de litigii
intentate pentru soluţionarea divergenţelor ce ţin
de proprietatea industrială. Măsurile de asigurare
a probelor până la intentarea acţiunii pot fi definite drept măsuri procesuale cu caracter temporar,
menite să asigure executarea actului judecătoresc
pronunţat, precum şi să contribuie la păstrarea situaţiei existente între părţile în litigiu până la finisarea
examinării cauzei în instanţa de judecată.
ABSTRACT

Protection of Industrial Property Rights. Legal and Practical Aspects. Trademarks. In the
process of registration of rights on intellectual
property objects are often allowed deviations from
the established legal rules so that enforcement of
industrial property rights, the fight against the phenomenon of counterfeiting and piracy, is one of
the topics tackled intensely nationally and internationally. The legislation in force of the Republic of
Moldova has established a comprehensive framework of rules on the recognition of owner’s right on
trademark, the procedure for registration of trade-
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mark and the procedure for establishing the trademark notoriety. Disputes concerning the protection
of rights on trademarks include the widest range of
litigation instituted for settling divergences relating to industrial property. The measures to preserve
evidence prior to the institution of proceedings can
be defined as temporary procedural measures, designed to ensure the enforcement of the court decision and to maintain the current situation between
the parties to the dispute up to the completion of
hearing on the case in court.
РЕФЕРАТ

Охрана прав промышленной собственности. Юридические и практические аспекты. Товарные знаки. В процессе регистрации
прав на объекты интеллектуальной собственности часто допускаются отклонения от установленных правовых норм, и таким образом,
темы обеспечения соблюдения прав промышленной собственности, а также борьбы с контрафакцией и пиратством широко обсуждаются на национальном и международном уровне.
Законодательство Республики Молдова содержит всеобъемлющую систему норм по соблюдению прав владельца на товарный знак, порядку его регистрации и процедуре установления общеизвестности. Споры, касающиеся защиты прав на товарные знаки, включают широкий спектр судебных разбирательств, возбужденных в целях урегулирования разногласий,
связанных с промышленной собственностью.
Меры для сохранения доказательств до возбуждения дела могут быть определены в качестве временных процессуальных мер, направленных на обеспечение исполнения решения
суда и поддержку текущей ситуации между сторонами в споре до завершения слушаний в суде.
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Analiza criminologică a infracţiunii
de contrafacere (1)

|

dr. în drept Ion ŢÎGANAŞ,

Vicedirector general AGEPI

„Pedepseşte în vederea viitorului, pentru
ca vinovatul să nu mai cadă în greşeală şi pentru
ca pedeapsa lui să-i îngrijoreze pe ceilalţi”1

A

mploarea fenomenului de contrafacere constituie
un motiv pertinent pentru studierea profundă a

acestui flagel al societăţii moderne, în vederea identificării cauzelor şi condiţiilor în care sunt comise infracţiunile
de contrafacere, a consecinţelor nefaste ale fenomenului
criminal şi a strategiei de reacţie din partea societăţii.

Lipsa sau incorectitudinea informaţiilor privind
cauzele şi efectele contrafacerii reduc substanţial
capacitatea autorităţilor, precum şi a societăţii de
a reacţiona prompt şi eficient pentru combaterea
acestui fenomen, astfel existând riscul de a fi afectat
un întreg complex de valori socio-umane. Situaţia
dată favorizează crearea şi dezvoltarea unor scheme criminale de contrafacere a produselor, scopul
acestor scheme fiind obţinerea de avantaje materiale în detrimentul intereselor legale ale consumatorului, titularilor de drepturi, statului şi ale societăţii
în ansamblu.
Contrafacerea ca fenomen social
Creşterea valorii proprietăţii intelectuale reprezintă un indicator de succes al oricărei instituţii sau
1

PLATON, „Dialoguri, Protagoras”, Paris, ed. Les Belles
Lettres, 1966, p. 342

întreprinderi, dar şi al ţării, bineînţeles2. În rezultat,
companiile sau societăţile deschise spre inovare şi
promovare a principiilor proprietăţii intelectuale
conduc detaşat în cursa competitivităţii economice şi a nivelului de trai3. Astfel, doar în Uniunea
Europeană, cota contribuţiei sectoarelor în care se
utilizează pe scară largă drepturile de proprietate
intelectuală este de aproximativ 39% din totalul
activităţii economice (4,7 miliarde EUR anual), asigurând în mod direct aproximativ 26% din totalul
locurilor de muncă (56 milioane locuri de muncă).4
Rolul statului, în acest proces, este de a implementa
instrumente juridice, economice şi sociale pentru
dezvoltarea şi corelarea tuturor elementelor sistemului de proprietate intelectuală, inclusiv a celor
privind asigurarea drepturilor. Or, mediul de afaceri
susţine investiţiile în valorile intelectuale atâta timp
cât un stat promovează mecanisme de protejare a
drepturilor de proprietate intelectuală împotriva
acţiunilor de contrafacere a produselor.
2
ŢÎGANAŞ, Ion, „Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală şi rolul observatorului naţional în combaterea acestui fenomen”, revista Intellectus, nr. 3, Chişinău, ed. AGEPI,
2013, p. 6
3

Global Innovation Intex

4

Studiul „Sectoarele în care se utilizează pe scară largă
drepturile de proprietate intelectuală: contribuţia la performanţa economică şi la ocuparea forţei de muncă în Europa”,
EPO, OHIM, 2013
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Atitudinea pasivă a autorităţilor publice poate
contribui la evoluţia unor fenomene sociale periculoase, care subminează securitatea economică şi
socială a statului, periclitează spiritul concurenţei
loiale, limitează motivaţia inovaţională, pun în pericol siguranţa şi sănătatea consumatorilor.
Trebuie să recunoaştem că fenomenul de contrafacere a luat amploare nu doar pe teritoriul ţării
noastre. În ultimii ani, problema în cauză a devenit
una de interes global, având în vedere caracterul
transnaţional şi multidimensional al acestei forme de
criminalitate. Conform datelor Camerei Internaţionale de Comerţ, 5%-7% din circuitul economic mondial
reprezintă comerţul cu mărfuri contrafăcute, ceea ce
reprezintă aproximativ 600 miliarde de dolari5, iar cel
mai îngrijorător aspect este faptul că în ultimii treizeci de ani această cifră a crescut constant, fără atestarea unor indicatori de stabilizare a situaţiei.
În pofida faptului că subiectul respectiv a fost
abordat în cadrul unor foruri internaţionale, iar
combaterea acestui flagel a devenit obiectul unor
strategii naţionale ale statelor, cu toate că titularii
de drepturi contribuie la organizarea unor ample
campanii de sensibilizare a societăţii, indicii contrafacerii produselor devin tot mai alarmanţi.
Având în vedere faptele expuse mai sus, se impune imperios necesitatea realizării unor cercetări
ştiinţifice naţionale şi regionale privind motivele
apariţiei şi dezvoltării contrafacerii, evaluarea
stării de fapt şi a dinamicii fenomenului infracţional, precum şi identificarea măsurilor de răspuns
ce urmează să le întreprindă societatea împotriva
structurilor criminale care gestionează acest proces.
În Republica Moldova, pentru a face faţă problemelor menţionate, se realizează, din anul 2012, un
Raport naţional privind contrafacerea şi pirateria6,
prin intermediul Observatorului privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.
Pentru elucidarea cauzelor apariţiei şi dezvoltării fenomenului contrafacerii, vom face referinţă, mai întâi, la personalitatea umană, care este
influenţată, de-a lungul vieţii, de mai mulţi factori,
şi anume:
- familia şi cercul de prieteni – mediul familial este

determinant pentru orice persoană. Or, „cei şapte
ani de acasă” influenţează personalitatea copilului
şi felul său de a acţiona sau a rămâne pasiv în diferite situaţii. Luând în considerare faptul că părinţii reprezintă exemple de urmat pentru copiii lor, mediul
familial trebuie să se caracterizeze prin moralitate,
educaţie, comunicare, echilibru. Însă în familiile în
care unul sau ambii părinţi sunt decedaţi, în cele
cu părinţi şomeri, consumatori de băuturi alcoolice
sau substanţe psihotrope există riscul apariţiei la
copiii lor a unor manifestări antisociale. Predilecţia
pentru mediul infracţional creşte în familiile cu un
puternic grad de imoralitate, violenţă, delicvenţă şi
comportament infracţional agresiv;
- instituţia de învăţământ – în majoritatea cazurilor, copiii sunt antrenaţi în mediul educaţional cea
mai mare parte a zilei. De aceea, grădiniţa, şcoala
sau universitatea trebuie să fie un câmp de observaţie asupra comportamentului copiilor şi tinerilor, iar
cazurile de indisciplină, absenţă sau violenţă urmează a fi sistematizate şi analizate corespunzător. Sunt
destul de frecvente cazurile de implicare a tinerilor
în procesul de contrafacere a produselor, ei prezentând pentru angajatori o forţă de muncă ieftină;
- mediul profesional – locul de muncă poate fi,
uneori, mediul în care o persoană este antrenată în
circuitul infracţional. Lipsa de experienţă şi informare, precum şi dorinţa de a obţine un câştig imediat
sunt consideraţi factorii principali ce determină o
persoană să accepte participarea la comiterea unei
infracţiuni. Fiind întrebaţi despre produsele contrafăcute pe care le transportă, cei mai mulţi şoferi
afirmă că nu ştiau nimic despre caracterul ilegal al
acţiunii.
Totodată, potrivit unor opinii minoritare, personalitatea infracţională poate fi influenţată şi de
factorul genetic. Însă, cu toate că prin anii ’60-’70
s-au făcut unele încercări de a argumenta că bărbaţii, purtători ai unui cromozom Y suplimentar
(sindromul 47,XYY), erau predispuşi spre un comportament antisocial şi criminal, studiile7 realizate
ulterior au infirmat această ipoteză, ea rămânând
să figureze, totuşi, în unele manuale de biologie
actuale8.

5

7
FIRTH, H., HURST, J., Oxford Desk Reference – Clinical
Genetics, Oxford University Press, New York, 2006, p. 498

The Counterfeit Intelligence Bureau Raport, 2008

6

Raport naţional privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, 2012 (http://
stoppirateria.md/pdf/raport_national_2012-ro.pdf )
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CORNEANU, G., ARDELEAN, A., MOHAN, GH., Biologie –
manual pentru clasa a XII-a, ed. Corint, Bucureşti, 2007, p. 70

rantate”. Un alt avantaj îl prezintă faptul că pentru
producerea obiectelor contrafăcute sunt utilizate
substanţe improprii, impurităţi, substanţe toxice
şi alte componente de provenienţă dubioasă11. Pe
lângă încălcarea normativelor de calitate, grupurile
criminale racolează forţă de muncă ieftină şi necalificată, care lucrează în condiţii insalubre şi fără a
respecta tehnologia de fabricare a produselor. Potrivit unor studii, un euro investit în contrafacerea
produselor aduce persoanelor implicate venituri de
până la 10 euro, ceea ce reprezintă profituri uriaşe
necontabilizate de autorităţile statului. Acest fapt
devine şi mai concludent dacă vom menţiona că,
potrivit revistei Forbes, cele mai profitabile sectoare economice au înregistrat în anul trecut venituri
de 10%-16%. Toate aceste avantaje sunt extrem de
atractive pentru criminalitatea gulerelor albe. De
aceea, societatea urmează, în cel mai corect mod, să
de-a un răspuns pe măsură. Principiul struţului activează în detrimentul valorilor pozitive ale societăţii;
- implicarea crimei organizate şi a elementului corupţional – fenomenul contrafacerii produselor este
caracteristic, în mod special, grupurilor criminale
organizate sau organizaţiilor criminale, fapt pentru
care legislaţiile naţionale12 prevăd că infracţiunile de
contrafacere comise de elemente criminale organizate sunt catalogate drept circumstanţe agravante,
fiind stabilite pedepse corespunzătoare. Avantajul
crimei organizate consistă în faptul că dispune de
o structură internă bine dezvoltată şi o disciplină de
fier, ceea ce-i permite să desfăşoare diverse scheme
ilegale. Similar companiilor oficiale, sunt analizate iniţial specificul şi volumul pieţei de desfacere a
produselor contrafăcute, legislaţia privind asigurarea drepturilor, implicarea autorităţilor, în special la
frontieră şi alte aspecte practice. Paşii următori ţin de
identificarea necesităţilor, alegerea rutelor de transport şi stabilirea participanţilor la proces. În acelaşi
context, menţionăm că nivelul de contrafacere întro ţară este direct proporţional cu indicatorii de corupţie. Astfel încât cifra neagră a criminalităţii, adică
diferenţa dintre criminalitatea reală şi criminalitatea
aparentă, este mult mai pronunţată în societăţile cu
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În general, personalitatea umană poate fi influenţată negativ şi este predispusă să asimileze valorile antisociale. Totuşi, acordând atenţie sporită
factorilor menţionaţi, activitatea infracţională va fi
neatractivă pentru tânăra generaţie şi va putea fi
evitată cu desăvârşire.
Chiar dacă mediul în care creşte şi se dezvoltă
individul îl constituie elementele determinante în
formarea personalităţii viitorului infractor, o societate lipsită de valori pozitive oferă motive suplimentare tinerilor delicvenţi să iniţieze noi forme de criminalitate. Fenomenul contrafacerii este cunoscut
tuturor societăţilor, doar că volumul şi consecinţele
sunt diferite. Cu cât respectul faţă de valorile sociale
şi legislaţia ţării este mai pronunţat, cu atât nivelul
contrafacerii este mai redus.
În acest context, menţionăm faptul că analiza criminologică a infracţiunii de contrafacere urmează
a fi realizată ţinându-se cont atât de factorii care
influenţează personalitatea umană, cât şi de motivele dezvoltării acestei infracţiuni şi transformării
ei într-un fenomen antisocial naţional, regional şi
mondial.
Baza creşterii constante9 a indicatorului de contrafacere nu este determinată de o singură cauză, ci
de un conglomerat de motive prielnice dezvoltării
acestei forme de criminalitate. În acelaşi timp, cauzele creşterii îşi află răspunsul şi în amplasarea geografică a statului, nivelul de dezvoltare, puterea de cumpărare, rata şomajului, cultura juridică a societăţii etc.
Motivele extinderii fenomenului de contrafacere
pot fi următoarele:
- profituri enorme – producerea mărfurilor contrafăcute are drept scop final obţinerea unor venituri maxime. Avantajul schemelor criminale rezidă
în faptul că nu se investesc mijloace umane şi financiare în elaborarea produselor noi10, ci se utilizează obiecte de proprietate intelectuală deja create,
dezvoltate şi promovate de titularii de drepturi. Filosofia acestora este „de ce să creez ceva nou, dacă
nu sunt sigur de succesul material; mai bine investesc
sume mici în imitarea produselor cunoscute şi apreciate de consumator; în aşa fel, profiturile îmi sunt ga-

11
9

Report on EU customs enforcement of intellectual property rights, Results at the UE border – 2010, p. 11

10

Conform cercetătorilor de la Tufts University, costul
mediu necesar pentru inventarea şi promovarea unui medicament este de 1 miliard de dolari

Conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, se
estimează că din cauza administrării unor medicamente
contrafăcute contra malariei, anual se înregistrează aproximativ 200000 de decese

12
Art. 1852 alin. 7 al Codului Penal al Republicii Moldova,
Monitorul Oficial, nr. 128-129/1012 din 13.09.2002
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un respect redus faţă de legislaţia ţării;
- pedepse relativ uşoare – pornind de la afirmaţia lui Aristotel că „o persoană comite o infracţiune
atunci când nu se aşteaptă la nicio pedeapsă”, considerăm că sistemul juridic al unei ţări trebuie să dispună de suficiente instrumente legale pentru a preveni comiterea infracţiunii de contrafacere. Anume
profilaxia şi prevenirea delictelor, aşa cum reiterau
Cesare Lombroso şi Cesare Beccaria, sunt elementele
care pot anticipa săvârşirea crimei. Totuşi, principiile unui stat de drept obligă statele să reglementeze
reacţii legale, de pedepsire a făptaşilor, în cazul actelor de criminalitate. Făcând abstracţie de legea talionului13 sau răzbunarea sângelui, trebuie să vorbim
despre reacţii echilibrate din partea societăţii. Art.
61 al Acordului TRIPs statuează că „sancţiunile vor
include închisoare şi/sau amenzi suficiente pentru
a fi descurajatoare şi vor fi la un nivel comparativ
cu cele aplicate unor delicte grave similare. În cazurile adecvate, sancţiunile posibile vor include şi
sechestrarea, confiscarea şi distrugerea mărfurilor
în cauză, precum şi a tuturor materialelor şi instrumentelor care au servit direct la comiterea delictului, … în special, atunci când acestea sunt comise în
mod deliberat la scară comercială”. Deşi în Moldova
pedeapsa pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală este suficient de aspră pentru a fi şi
descurajatoare, totuşi, la nivel mondial, cu greu vei
găsi o altă infracţiune, de pe urma căreia profiturile
ar fi atât de mari, iar riscul reţinerii sau pedepsei penale, atât de mic. Orice formă de trafic de droguri, în
cantităţi mai mici decât cele întâlnite în cazul contrafacerii, are drept consecinţă, în multe state, privaţiunea pe viaţă sau chiar pedeapsa capitală; pe când
în cazul contrafacerii intelectuale este sancţionată,
de cele mai multe ori, cu o simplă amendă;
- progresul tehnologic al mijloacelor de comunicare – deşi, conform datelor Serviciului Vamal şi
Inspectoratului General de Poliţie, mărfurile contrafăcute sunt introduse în Moldova pe cale rutieră
şi aeriană, totuşi, trebuie să remarcăm, potrivit informaţiilor din Comunitatea Europeană, forma principală de transport este prin intermediul traficului
poştal. De exemplu, în anul 2010, au fost depistate
cu 82% de cazuri mai multe decât în anul precedent,

doar pe filiera poştală14. Explicaţia, pe care o găsim
relevantă, este că creşterea spectaculoasă se datorează, în mod special, fluxului comercial pe Internet,
mai ales dacă ţinem cont de faptul că medicamentele, îmbrăcămintea şi încălţămintea sunt principalele produse contrafăcute, care au fost transportate
pe cale poştală. În acest context, se impune o cooperare mai eficientă cu companiile ce prestează servicii de transport poştal, precum şi cu reprezentanţii
sistemelor internaţionale de plăţi, ce asigură circuitul financiar rezultat din comerţul electronic. Cifrele prezentate la această secţiune pot fi înşelătoare,
deoarece metoda poştală face conexiune directă cu
consumatorul interesat să cumpere un număr limitat de produse, astfel încât cuantumul articolelor
contrafăcute depistate pe ruta poştală reprezintă
doar 1% din totalul produselor, pe când transportul
maritim rămâne a fi lider, cu o cotă de peste 80%;
- carenţe în coordonarea acţiunilor între autorităţi – este una dintre verigile slabe în contextul combaterii fenomenului de contrafacere, deoarece predomină desfăşurarea acţiunilor individuale, iar unii
reprezentanţi ai autorităţilor se conduc de principiul
„eu ştiu cel mai bine”. Evident, această formă de „conlucrare” favorizează grupările criminale organizate,
care au o coordonare suficientă atât pe verticală, cât
şi pe orizontală. Elaborarea planurilor comune de
acţiuni, instituirea unui centru de analiză a datelor
şi coordonarea acţiunilor, inclusiv prin intermediul
tehnologiilor informaţionale, reprezintă repere pe
care trebuie să se bazeze strategia de apărare şi de
reacţie. Fiind o ţară importatoare de produse contrafăcute, pentru Moldova devine vitală axa de cooperare dintre serviciile de asigurare a drepturilor
la frontieră, de anchetă preliminară şi de urmărire
penală. Un sistem modern de protecţie trebuie să se
bazeze, în special, pe instrumentele vamale (acţiune
în baza cererii de intervenţie la frontieră, acţiune în
ex-officio) şi pe instrumentele poliţieneşti (plângere din partea titularului de drepturi, acţiune în exofficio sau sesizarea consumatorului). Astfel, analiza
datelor instituţiilor cooperante va mări substanţial
eficienţa acţiunilor, iar în cazul în care produsele
contrafăcute vor reuşi, totuşi, să eludeze controlul
vamal, sistemul va permite blocarea acestora până
la etapa expunerii spre comercializare;

13
„Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru
mână, picior pentru picior, arsură pentru arsură, vânătaie
pentru vânătaie”

14
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Report on EU customs enforcement of intellectual
property rights, Results at the UE border – 2010, p. 19

15
Conform datelor Uniunii Europene, în 90% din cazurile
de reţinere de către oficiile vamale, mărfurile contrafăcute
au fost distruse, cu acordul titularilor de drepturi. În 2,5%
din cazuri s-a constatat lipsa încălcării drepturilor, ceea ce
demonstrează eficienţa instrumentelor cu care operează inspectorii vamali şi doar în 4,5% din totalul cazurilor, mărfurilor presupuse a fi contrafăcute li s-a acordat liberul de vamă,
din considerentul lipsei de reacţie din partea titularului de
drepturi la notificarea oficiilor vamale

- acceptarea fenomenului de către societate – în
condiţiile în care fenomenul de contrafacere ia amploare, implicarea societăţii devine indispensabilă.
Organizaţiile criminale, care gestionează procesul
de contrafacere a mărfurilor, vor avea succese pe teritoriul unei ţări atât timp cât societatea le va accepta prezenţa, va tolera fenomenul în complexitatea
lui, va accepta cumpărarea produselor contrafăcute, nu va informa titularul de drepturi despre falsurile achiziţionate, nu va sesiza autorităţile competente. În pofida riscurilor la care se supun, societăţile
slab dezvoltate tind să accepte flagelul contrafacerii, fiind influenţate de sărăcie, şomaj, mentalitate
sau lipsa informaţiei. În cadrul unui sondaj de opinie16 desfăşurat în Moldova, 58% din intervievaţi nu
ştiau ce înseamnă contrafacerea, 45% achiziţionau
produse contrafăcute în mod conştient, deoarece
au un preţ redus, 73% au menţionat despre consecinţele negative ale contrafacerilor, iar 59% dintre
aceştia nu au reacţionat în niciun fel. Într-un sondaj17 similar desfăşurat în Ungaria, rezultatele demonstrează intoleranţă socială faţă de contrafaceri,
iar persoanele care comit astfel de acţiuni sunt considerate infractori şi trebuie pedepsite în modul cel
mai drastic. Drept rezultat, Ungaria este una dintre
ţările europene cu cea mai scăzută rată a contrafacerilor, iar motivul cel mai plauzibil este că autorităţile statului au avut suportul societăţii. Aşadar, prin
conjugarea eforturilor tuturor subiecţilor interesaţi
este posibil de a reduce la minimum indicatorul de
contrafacere. În asemenea situaţii, o forţă le mobilizează pe celelalte, iar interesul comun prevalează în
raport cu cel individual.
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- legislaţie neajustată situaţiei – legislaţia care nu
corespunde realităţilor zilei reprezintă primul semnal transmis infractorilor, în rezultatul căruia aceştia
decid intrarea pe piaţă. Este important, din punctul
nostru de vedere, ca actul normativ să ofere pârghii
suficiente pentru autorităţile de control întru asigurarea deplină a drepturilor de proprietate intelectuală. Considerăm că acţiunea ex-officio este în
măsură să asigure mecanismul legal de intervenţie
al instituţiilor responsabile, în cazul lipsei sesizărilor
din partea titularilor de drepturi. În aceeaşi ordine
de idei, legiuitorul trebuie să instituie instrumente
juridice, pentru ca titularii de drepturi să-şi poată
exercita dreptul de apărare, în cadrul procedurii civile, penale sau administrative;
- lipsa interesului din partea titularilor de drepturi – titularul de drepturi, în contextul acestui articol, este persoana deţinătoare a drepturilor exclusive asupra unui obiect de proprietate industrială,
în virtutea creării, înregistrării şi utilizării acestuia.
Calitatea respectivă oferă deţinătorului de drepturi
posibilitatea utilizării, în condiţii de exclusivitate, a
proprietăţii sale, dar şi temeiuri legale pentru interzicerea utilizării abuzive din partea terţilor. Astfel,
titularul de drepturi devine un subiect extrem de
interesat în protejarea drepturilor sale, împotriva
acţiunilor de contrafacere. Or, fenomenul de contrafacere afectează, în modul cel mai direct, interesele legitime ale titularului. Totuşi, datele statistice
demonstrează că titularii de drepturi nu acţionează
suficient în vederea protejării drepturilor lor, ci preferă să se poziţioneze în calitate de victimă şi să reacţioneze pasiv în cadrul procedurii de constatare a
contrafacerii. Practica din ţara noastră confirmă fenomenul descris, iar numărul cazurilor în care titularul de drepturi nu reacţionează la notificarea autorităţilor de control este îngrijorător. Analiza datelor
statistice atestă faptul că în 32% din toate cazurile
de reţinere a mărfurilor presupuse a fi contrafăcute, titularii de drepturi nu au reacţionat sau nu au
fost interesaţi să se implice, procent ce depăşeşte
cu mult media europeană15.

Victima infracţiunii de contrafacere
Impactul asupra consumatorilor. Victima directă a infracţiunii de contrafacere este persoana
care achiziţionează un bun. De cele mai dese ori,
procurarea unor mărfuri contrafăcute nu reprezintă
un scop al acestei persoane. Relaţia prin care infractorul îşi induce intenţionat în eroare victima se dezvoltă pe fondalul necunoaşterii sau dezinformării
acesteia, precum şi al abilităţilor infractorului de a
ajunge cu produsele contrafăcute pe o piaţă şi de a
face o ofertă atractivă consumatorului. Există, însă,
16

Studiu privind cunoaşterea de către consumatori a fenomenelor de contrafacere şi piraterie (http://stoppirateria.
md/pdf/studiu_raport.pdf )

17

Sondaj de opinie ”Contrafacerea în Ungaria”, 2010-2012
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şi anumite cazuri în care victima, în mod deliberat,
achiziţionează un bun contrafăcut, în virtutea unor
circumstanţe de ordin economic sau social.
Indiferent de relaţia dintre consumator şi infractor, cert este faptul că fenomenul de contrafacere
reprezintă:
- furnizarea de produse de calitate dubioasă – prin
definiţie, statul reprezintă entitatea a cărei obligaţie directă este să-şi protejeze cetăţenii, inclusiv
contra riscurilor care tind să afecteze relaţiile socioumane. Întru realizarea acestui deziderat, statele
impun limite de calitate a mărfurilor sau serviciilor,
obligând mediul de afaceri să investească în calitatea bunurilor. Prin această măsură, autorităţile
asigură accesul pe piaţă în condiţiile respectării
standardelor minime de calitate şi se protejează
împotriva creşterii cheltuielilor bugetare destinate combaterii fenomenelor care atentează asupra
acestor principii. Dacă în cazul actelor de piraterie,
violatorii drepturilor de autor sunt în stare să asigure, în mare parte, un nivel al calităţii similar celui al
operelor şi fonogramelor originale, atunci în cazul
contrafacerilor, grupurile criminale nu doresc şi nici
nu pot asigura standardele solicitate18. De altfel,
aceştia percep victima doar prin prisma calităţii sale
de consumator de produse, fără a se interesa de
consecinţele nefaste19 ce pot interveni în rezultatul
utilizării mărfurilor contrafăcute;
- înşelarea consumatorului – infracţiunea de contrafacere se realizează prin fabricarea fără permisiunea titularului de drepturi şi includerea în circuitul civil a unor produse care constituie sau includ
un obiect de proprietate intelectuală protejat, cu
intenţia de a înşela consumatorul, prin comercializarea acestor produse, în speranţa că consumatorul
va crede că sunt mărfuri originale, produse de titularul de drepturi. Astfel, victima este minţită, pentru
că i se oferă o imitaţie a produsului original. În plus,
procurând un bun, consumatorul, pe lângă faptul
că nu-i sunt satisfăcute cerinţele la nivelul aşteptă-

rilor, achită, totuşi, costul deplin al acestuia. Pentru
a nu trezi suspiciuni în rândul eventualelor victime,
grupurile criminale organizate au dezvoltat o strategie potrivit căreia preţul produselor contrafăcute
nu trebuie să difere prea mult de al celor originale.
Astfel, exceptând obiectele de lux, costul mărfurilor
falsificate este, de cele mai multe ori, identic sau similar cu produsele titularului de drepturi;
- riscuri pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor – reiterăm că poate fi obiect al contrafacerii
orice produs, indiferent de destinaţie, mărime, utilitate sau valoare, iar scopul urmărit de promotorii
fenomenului de contrafacere nu se intersectează
în niciun fel cu siguranţa, cu sănătatea sau cu viaţa
consumatorului. De obicei, sunt asociate frecvent
cu riscurile pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor medicamentele contrafăcute20, practica demonstrează, însă, că există şi alte produse21 la fel de periculoase, care pot afecta siguranţa publică22. Putem
aduce drept exemplu piesele auto de schimb. În ultimii ani, Inspectoratul General de Poliţie ne alertează în legătură cu numărul alarmant de mare al accidentelor rutiere produse pe traseele publice23. În
acelaşi timp, datele Serviciului Vamal pe anul 2013
demonstrează că 31% din totalul articolelor reţinute
ca fiind contrafăcute s-au dovedit a fi piese auto de
schimb, importate din Turcia şi China. Ar fi incorect
şi prematur de a pune semnul egalităţii între cele
două realităţi, însă cert este faptul că produsele
contrafăcute constituie o problemă majoră pentru
întreg sistemul circulaţiei rutiere, din moment ce
89,8% dintre accidentele înregistrate în 2012 s-au
produs din vina conducătorilor auto, în perioada menţionată fiind sancţionaţi contravenţional

18
Conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii,
32% din medicamentele contrafăcute depistate nu conţin
nicio substanţă activă, 20,2% conţin alte doze ale substanţelor active decât cele declarate, 21,4% din produse conţin
ingrediente greşite, iar 8,5% - impurităţi şi substanţe nocive
şi toxice

22

19
În 1995, după vaccinarea a peste 50000 de nigerieni
afectaţi de epidemia de meningită, 2500 dintre ei au decedat, în rezultatul administrării medicamentelor contrafăcute

23
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Conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii,
10% din produsele medicamentoase comercializate la nivel
mondial sunt considerate contrafăcute. În ţările slab dezvoltate şi în curs de dezvoltare, acest indicator se estimează că
ar fi de 30%

21
Potrivit Uniunii producătorilor (UNIFAB), 10% din piesele auto de schimb comercializate în Uniunea Europeană
sunt contrafăcute

Conform Serviciului Vamal, din totalul produselor reţinute la frontieră ca fiind contrafăcute, 39% au constituit
telefoanele mobile şi accesoriile, 10% - produsele cosmetice, 4% - jucăriile, iar 2% - ochelarii de soare, toate bunurile
menţionate fiind incluse în grupul produselor de risc al sănătăţii şi siguranţei publice
Conform datelor Direcţiei poliţie rutieră, pe parcursul
anului 2012 au fost înregistrate 2712 accidente rutiere soldate cu 441 persoane decedate şi 3510 - traumatizate

Impactul asupra titularilor de drepturi. Concurenţa loială reprezintă un element sănătos şi pozitiv în dezvoltarea oricărei companii, având în vedere
caracterul motivaţional al acesteia. Practica europeană vine să confirme că dezvoltarea principiilor
concurenţei plasează companiile dintr-un sector al
economiei într-o competiţie corectă şi echilibrată.
Pe de altă parte, concurenţa neloială instituie un
sistem economic ilegal, defectuos, dezechilibrat şi
cu o dezvoltare haotică, care se materializează prin:
- reducerea vânzărilor – reprezintă primul semnal
sesizat de către producătorul onest, în cazul apariţiei pe piaţă a produselor contrafăcute. Această
intervenţie abuzivă nu face altceva decât să transforme relaţia între producător şi consumator, chiar
dacă acesta din urmă nu realizează şi nu intenţionează să modifice ceva. Treptat, paralel cu utilizarea
elementelor de marketing, produsele contrafăcute
reuşesc să ia locul celor originale. Datorită posibilităţilor enorme de care dispun, grupurile criminale
organizate sunt capabile de realizarea acestui proces într-o perioadă foarte scurtă de timp. Gravitatea situaţiei este că produsele contrafăcute intervin
în cadrul unei pieţe după ce titularul de drepturi a
investit un capital intelectual, uman şi financiar suficient pentru a dezvolta un produs ce corespunde
standardelor de calitate şi este acceptat şi apreciat
de consumator;
- reducerea locurilor de muncă – influenţa negativă asupra planului de afaceri al întreprinderii
conduce inevitabil la revizuirea politicii de cadre a
companiei. Disponibilizarea salariaţilor reprezintă
consecinţa reducerii vânzărilor, pe care o suportă
titularul de drepturi. Problema se poate agrava în
situaţia în care sunt afectate mai multe companii
sau chiar sectoare ale economiei, având în vedere
contribuţia acestora la formarea bugetelor naţionale şi la echilibrul pieţei muncii;
- afectarea imaginii şi a reputaţiei – obiectele de
proprietate intelectuală contribuie masiv la dezvoltarea imaginii şi reputaţiei companiei. Uneori, mar-

ca sau modelul industrial sunt singurele elemente
care formează şi menţin relaţia producătorului cu
clienţii săi, astfel încât aceştia din urmă ar putea
să nu cunoască numele companiei producătoare,
chiar dacă îi cumpără produsele zilnic. De regulă,
această relaţie se constituie pe parcursul timpului
şi este amplificată prin satisfacerea dorinţei consumatorului de a cumpăra exact produsul solicitat.
Reputaţia produsului original se axează pe o serie
de elemente necunoscute, de obicei, societăţii,
precum analiza pieţei, elaborarea conceptului de
creaţie, investiţii în tehnologii performante, producerea bunurilor conform cerinţelor de calitate, identificarea şi promovarea strategiei de marketing etc.
Instrumentele menţionate favorizează apariţia unui
produs care se identifică printr-o marcă puternică,
valoroasă24 şi uşor de recunoscut. În acelaşi timp,
pentru titularii de drepturi acestea sunt considerate motive suficiente pentru a-şi proteja individual
mărcile împotriva oricăror contrafaceri şi a solicita
statelor să le asigure drepturile, care rezultă din proprietatea privată25;
- scăderea încrederii în produsele originale – paradoxul gestionării afacerilor este că ele necesită investiţii enorme şi eforturi maxime pentru a obţine
încrederea consumatorului, însă foarte lesne această încredere poate fi pierdută. Intenţia, în cazul infracţiunii de contrafacere, se realizează prin utilizarea ilegală – integrală sau parţială – a unui obiect
de proprietate intelectuală de natură să creeze o
confuzie26 cu cele folosite în mod legal. În rezultat,
consumatorului i se induce o senzaţie de neîncredere în privinţa produselor ce i se oferă;
- scăderea investiţiilor în cercetare-dezvoltare –
inovaţiile şi creativitatea tind să remodeleze principiile economice actuale. Investiţiile în cercetaredezvoltare reprezintă un deziderat al timpului, de
aceea statele încurajează, prin diferite instrumente,
transferul de tehnologii către mediul de afaceri.
Economiile bazate pe principiile de concurenţă
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pentru exploatarea mijloacelor de transport cu defecţiuni tehnice 10435 de conducători auto. Astfel,
stoparea importului de piese auto contrafăcute, de
rând cu alte măsuri operative, poate reprezenta un
instrument eficient de prevenire a deceselor şi traumatismelor în trafic.

24
Potrivit INTERBRAND, cea mai valoroasă marcă în 2013
a fost recunoscută Apple, care este apreciată la 98,3 miliarde de dolari, cu o creştere de 28% faţă de anul precedent
25
În preambulul Acordului TRIPs se menţionează că adoptarea documentului se realizează în contextul „recunoaşterii
drepturilor de proprietate intelectuală în calitate de drepturi private”
26

Art. 19 al Legii concurenţei, nr. 183/2012, Monitorul
Oficial, nr. 193-197 din 14.09.2012
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loială au conştientizat că la baza dezvoltării întreprinderilor sunt inovaţiile şi tehnologiile noi. În
acelaşi timp, companiile înţeleg că fără realizarea
transferului tehnologic vor supravieţui27 mai greu
principiilor concurenţiale. Având în vedere costurile ridicate ale procesului de cercetare, titularii de
drepturi au nevoie de garanţii din partea statului,
inclusiv în vederea reducerii indicatorilor de contrafacere.
Impactul asupra statului. Activitatea infracţională este caracteristică pentru orice societate, indiferent de maturitatea, complexitatea sau dezvoltarea acesteia. Însă, dacă rata criminalităţii depăşeşte
nivelul admisibilităţii iar terenul favorizează creşterea acesteia, atunci situaţia poate deveni extrem de
periculoasă. Contrafacerea s-a dezvoltat masiv în
ultimii 30 de ani, modelându-se dintr-o crimă izolată într-un proces administrat de organizaţiile criminale internaţionale; de la o activitate ce asigura
nişte necesităţi locale, la un flagel capabil să submineze principiile economice; de la falsificarea unor
produse de lux, greu accesibile, la contrafacerea în
cantităţi enorme a întregului spectru de produse;
de la un delict minor, la un fenomen complex. Dezvoltarea unei valori negative, într-un termen atât
de scurt, merită implicarea şi atenţia tuturor victimelor directe sau indirecte – consumatori, titulari
de drepturi, mediul de afaceri, cercetători, state sau
organizaţii internaţionale. Impactul asupra statului
se reflectă, în special, prin:
- reducerea taxelor şi impozitelor la buget – conform Camerei de Comerţ Internaţionale, volumul
mărfurilor contrafăcute constituie între 5% şi 7%
din comerţul mondial sau aproximativ 600 miliarde
de dolari anual. Comisia Europeană menţionează,
într-un raport din 2010, că doar serviciile vamale au
reţinut peste 100 milioane de articole contrafăcute,
ceea ce reprezintă peste 1,1 miliarde de euro. Potrivit datelor Inspectoratului General de Poliţie pe
anul 2013, valoarea bunurilor ridicate se estimează
la 3,6 milioane lei, iar în 2012, Serviciul Vamal a reţinut peste 86 mii de articole contrafăcute. Cifrele
prezentate fac parte din criminalitatea aparentă,
27
Exemplul fostei glorii a fotografiei, compania Kodak,
care a intrat în faliment, inclusiv din considerentul că a redus investiţiile în tehnologiile noi. Totuşi, după lungi dezbateri judiciare, a obţinut avizul instanţei de judecată pentru a
ieşi din faliment, iar restructurarea portofoliului de brevete
de invenţie a servit drept „colac de salvare”

18
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adică doar delictele şi infracţiunile înregistrate de
autorităţile de control. Dacă înţelegem că cifra neagră a criminalităţii este mai mare decât criminalitatea aparentă, atunci putem face o evaluare a taxelor
şi impozitelor ascunse de bugetul de stat. Cele mai
substanţiale impozite de care este privat statul se
referă la plăţile vamale, având în vedere că mărfurile contrafăcute sunt introduse în ţară prin eludarea
controlului vamal şi a plăţilor fiscale, ţinând cont de
faptul că activitatea economică nu este legalizată;
- limitarea principiilor de concurenţă – concurenţa loială favorizează dezvoltarea unui business sănătos şi puternic, care la rândul său creează mai multe
locuri de muncă, contribuie la sporirea acumulărilor
în bugetul de stat, atrage investiţii străine şi poziţionează statul în lista ţărilor sigure, din punct de vedere comercial. Fenomenul contrafacerii, pe de altă
parte, nu are nici o tangenţă cu valorile menţionate,
ci creează o concurenţă neloială în raport cu producătorii corecţi. În rezultat, beneficiile economice
şi sociale ale întregii societăţi sunt redirecţionate
către un număr restrâns de persoane, organizate în
grupuri criminale;
- afectarea pieţei muncii – rata şomajului a fost
dintotdeauna un indicator al funcţionalităţii economice, motiv pentru care orice factor de destabilizare a pieţei muncii trebuie examinat minuţios. Amploarea fenomenului de contrafacere asupra pieţei
muncii a făcut obiectul mai multor studii28, care scot
în vileag pierderile intervenite în rezultatul desfiinţării locurilor de muncă. Chiar dacă există autori
care susţin că falsificarea produselor creează, totuşi,
noi locuri de muncă, menţionăm că acest proces ilegal se desfăşoară în lipsa garanţiilor sociale, a condiţiilor adecvate de muncă, a retribuţiei echitabile
şi are un caracter temporar. În plus, în condiţiile în
care mărfurile contrafăcute sunt produse în afara
Moldovei, nici măcar acest argument nu este sustenabil;
- reducerea investiţiilor străine – companiile străine analizează oportunitatea prezenţei lor pe teritoriul unui stat prin prisma reglementărilor naţionale
şi siguranţei desfăşurării afacerii. Statele se îngrijesc
să asigure aceste necesităţi prin politici vizionare, legislaţie clară, sisteme economice accesibile,
28

Cartea verde a Comisiei Europene ne atenţionează că
fenomenul contrafacerii produce desfiinţarea anuală a peste 200000 locuri de muncă în Europa şi SUA

29
The Globalization of Crime: A Transnational Organized
Crime Threat Assessment, United Nations Office on Drugs
and Crime, 2010, p. 180

în vederea dezvoltării capacităţilor instituţionale30,
desfăşurării acţiunilor de constatare a actelor de
contrafacere, informării şi sensibilizării societăţii
privind riscurile şi consecinţele contrafacerilor.
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instrumente juridice echilibrate etc. Domeniul proprietăţii intelectuale interesează, de obicei, pe majoritatea investitorilor străini. Mai mult ca atât, date
oficiale reflectă faptul că înregistrarea şi asigurarea
proprietăţii intelectuale sunt realizate la o fază incipientă, până la demararea activităţii comerciale
propriu-zise. La fel de importante sunt şi alte aspecte, precum rata contrafacerilor sau eficienţa combaterii lor de către autorităţi. Includerea ţării în listele
negre ale statelor care nu asigură un regim juridic
suficient de protecţie a proprietăţii intelectuale şi
nu luptă eficient cu fenomenul contrafacerii va reprezenta un impediment pentru eventualii investitori. În ultimul timp, subiectul asigurării proprietăţii
intelectuale este inclus pe agenda politică a statelor
şi face obiectul acordurilor economice bilaterale;
- dezvoltarea economiei tenebre şi creşterea criminalităţii – orice formă de criminalitate creează un
disconfort social, de aceea statului îi revine rolul de
a furniza siguranţă în rândul populaţiei şi mediului
de afaceri. Termenii de paradis infracţional sau zonă
neagră sunt caracteristici ţărilor cu un mediu infracţional pronunţat şi cu economie administrată,
în mare parte, de elementele criminale. În condiţiile descrise, populaţia fie că ia o poziţie de apărare,
fie că acceptă contextul creat şi se implică în lanţul
infracţional, inclusiv la nivel de familie sau localitate. De exemplu, în 2007 doi fraţi din China au fost
acuzaţi de producerea pentru un grup criminal a
160000 de lame de ras contrafăcute, implicând în
această activitate şi pe membrii familiilor lor29. Gravitatea situaţiei este că tânăra generaţie se va naşte
şi va creşte într-un mediu pe care îl va percepe ca
fiind normal, iar modificarea acestei mentalităţi va
putea fi realizată doar peste câteva generaţii şi va
necesita eforturi colosale;
- creşterea cheltuielilor pentru acţiunile de contracarare – fenomenul de contrafacere suscită reacţii de apărare din partea tuturor victimelor sale. În
condiţiile actuale, atât statele, cât şi titularii de drepturi şi-au ajustat strategiile de combatere a contrafacerii. Companiile au mărit bugetele destinate înfiinţării de reprezentanţe naţionale şi instituirii de
asociaţii internaţionale de protecţie a drepturilor.
Autorităţile guvernamentale au majorat cheltuielile

REZUMAT

Analiza criminologică a infracţiunii de contrafacere. Autorul studiului realizează o analiză desfăşurată a infracţiunii de contrafacere. Amploarea
acestui fenomen criminal constituie un motiv pertinent pentru studierea sa în profunzime, în vederea
identificării cauzelor şi condiţiilor ce favorizează comiterea infracţiunilor de contrafacere, consecinţele
negative şi strategia de reacţie din partea societăţii.
Lipsa sau incorectitudinea informaţiilor privind cauzele şi efectele contrafacerii reduc substanţial capacitatea autorităţilor, precum şi a societăţii de a reacţiona prompt şi eficient pentru combaterea acestui
flagel, existând riscul de a fi afectat un întreg complex de valori socio-umane. Situaţia dată favorizează crearea şi dezvoltarea unor scheme criminale de
contrafacere a produselor, scopul acestor scheme
fiind obţinerea de avantaje materiale în detrimentul
intereselor legale ale consumatorului, titularilor de
drepturi, statului şi ale societăţii în ansamblu.
ABSTRACT

Criminological Analysis of the Offence of
Counterfeiting. The author of the study makes a
full-scale analysis of the crime of counterfeiting. The
scale of this criminal phenomenon is a pertinent
reason for its in-depth study to identify the causes
and conditions that favor the commitment of offenses of counterfeiting, negative consequences and
society response strategy. The absence or incorrectness of information on the causes and effects of
30

În 2008, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova,
se constituie Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală; în 2010, în cadrul Serviciului Vamal se instituie Secţia
privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală;
în 2011, se creează Secţia combaterea infracţiunilor din
domeniul informaticii; în rezultatul reformării Ministerului
Afacerilor Interne, în 2013 a fost înfiinţată Secţia de investigare a infracţiunilor în domeniul proprietăţii intelectuale,
iar în fiecare Inspectorat Teritorial de Poliţie este desemnat
un responsabil de coordonarea acţiunilor anti-contrafacere.
Suplimentar, în cadrul Inspectoratului General de Poliţie s-a
instituit Centrul pentru combaterea crimelor informatice;
în 2011, se creează Observatorul respectării drepturilor de
proprietate intelectuală
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counterfeiting substantially reduce the capacity of
authorities and society to promptly and effectively
react in order to combat this scourge, there existing
the risk of being affected the entire complex of social and human values. This situation favors the creation and development of product counterfeiting
criminal schemes, the aim of these schemes being
to obtain material benefits to the detriment of legal
interests of the consumer, right holders, the state
and society as a whole.
РЕФЕРАТ

Криминологический анализ преступления контрафакции. Автор исследования делает детальный анализ преступления контрафакции. Масштабы этого уголовного явления объ-
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ясняют мотивы его углубленного исследования в целях выявления причин и условий, которые способствуют совершению преступления
контрафакции, негативные последствия и стратегии реагирования общества. Отсутствие или
неправильность информации о причинах и последствиях контрафакции существенно снижают способность власти и общества быстро и эффективно реагировать в плане борьбы с этим
злом, с риском усугубить положение комплекса
социальных и гуманитарных ценностей. Эта ситуация способствует созданию и развитию преступных схем по подделке продукции, направленных на получение материальных благ в
ущерб законным интересам потребителей, правообладателей, государства и общества в целом.
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Brevetarea în străinătate – între deziderat
şi realitate

|

Ala GUŞAN,
director Departament Invenţii,
Soiuri de Plante, AGEPI

P

rotecţia invenţiilor prin brevet este calea unică ce
asigură titularului dreptul exclusiv de exploatare

a invenţiei şi dreptul de a interzice terţilor orice formă
de utilizare a acesteia fără acordul titularului de brevet.

Precum se ştie, brevetul de invenţie acordat de
un oficiu naţional are valabilitate numai pe teritoriul ţării respective. În cazul în care se doreşte valorificarea invenţiei pe pieţele externe – fie prin
vânzarea produselor obţinute conform invenţiei, fie
prin acordarea unei licenţe sau schimbul reciproc
de licenţe, în scopul extinderii protecţiei invenţiei
pe teritoriul altor ţări – este necesar ca invenţia să
fie brevetată şi în aceste ţări. Obţinerea unor brevete de invenţie în alte ţări asigură titularului drepturi
exclusive de folosire a invenţiei în ţările respective.
Adoptarea deciziei necesare privind brevetarea
unei invenţii peste hotare trebuie să se bazeze pe
o analiză minuţioasă a scopurilor brevetării şi a rezultatelor scontate. Brevetarea în străinătate nu va
fi abordată superficial, precum o simplă încercare a
norocului, ci ca o afacere în care trebuie de investit bani şi mult efort pentru ca în final produsul sau
procedeul brevetat să asigure atât rambursarea investiţiilor, cât şi obţinerea unui profit. Astfel, motivaţia economică a brevetării în străinătate joacă un
rol fundamental în examinarea oportunităţii protecţiei invenţiei, aceasta având menirea de a conferi

o siguranţă sporită actelor comerciale efectuate de
titularul de brevet în străinătate. În cazul în care se
doreşte producerea, marketingul, distribuţia sau
comercializarea unui produs sau procedeu brevetat, este necesar ca să fie identificaţi şi evaluaţi cu
multă atenţie un şir întreg de factori ce pot influenţa atât adoptarea unei decizii privind brevetarea în
străinătate, cât şi strategia unei asemenea brevetări.
Solicitantul va trebui să analizeze temeinic oportunitatea brevetării în străinătate a invenţiei sub aspect juridic, economic, tehnic şi conjunctural.
Din aspectele juridice care trebuie să fie luate în
considerare pot fi menţionate cadrul legal ce asigură protecţia prin brevet a invenţiilor, inclusiv legislaţia privind asigurarea respectării drepturilor în ţările
în care se doreşte brevetarea invenţiei.
De exemplu, care este statutul cererii de brevet în ţara de interes? Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să ştim care sunt drepturile
conferite de o cerere de brevet în ţara respectivă,
de exemplu, referitor la protecţia provizorie sau la
oportunităţile privind licenţierea legată de o cerere
de brevet, care diferă de la o ţară la alta.
Se va examina în ce măsură este posibilă asigurarea respectării drepturilor conferite prin brevetul
obţinut. Unele ţări au legi care permit obţinerea
brevetelor, dar nu au mecanisme de asigurare a respectării drepturilor.
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De asemenea, este important ca să ştim care
sunt cerinţele privind noutatea invenţiei în diferite
ţări. Majoritatea ţărilor cer ca invenţia să fie nouă la
data de depozit a cererii. Totuşi, noutatea invenţiei
este tratată în mod diferit. Astfel, unele ţări aplică
criteriul de noutate absolută, ceea ce înseamnă că
cererea de brevet trebuie să fie depusă înaintea oricărei dezvăluiri publice orale sau scrise, sau oricărei
utilizări oriunde în lume. Alte ţări aplică criteriul noutăţii relative, care presupune că invenţia nu trebuie să fie cunoscută în ţara respectivă sau să nu fie
descrisă într-un document emis oriunde în lume, în
timp ce alte ţări oferă inventatorilor sau solicitanţilor o perioadă de graţie după dezvăluirea invenţiei
pentru depunerea unei cereri de brevet. Un exemplu de aplicare a unor cerinţe restrictive privind noutatea reprezintă Convenţia cu privire la brevetul
European, conform căreia o invenţie este considerată nouă dacă ea nu face parte din stadiul tehnicii.
Stadiul tehnicii include orice informaţie care a fost
făcută accesibilă publicului printr-o descriere scrisă
sau orală, prin utilizare sau prin orice alt mijloc înainte de data de depozit sau de prioritate a cererii
de brevet european. De asemenea, fac parte din
stadiul tehnicii cererile de brevet european depuse
înainte de data de depozit a cererii examinate, chiar
dacă au fost publicate după această dată.
Un rol determinant în aprecierea oportunităţii
brevetării peste hotare revine factorilor economici.
Analiza acestor factori trebuie să pornească de la
perspectivele reale de valorificare a obiectului invenţiei în străinătate, posibilităţile concrete de export, certitudinea asigurării unei acţiuni de comerţ
exterior etc.
Invenţiile ce urmează a fi brevetate în străinătate
trebuie selectate cu mare atenţie, având în vedere
importantele cheltuieli legate de costurile brevetării, care pot fi de 3-4 mii de EUR (taxe, anuităţi, comisioane), în funcţie de procedura de brevetare din
ţara respectivă.
În acest context se va ţine cont de fondurile
disponibile pentru brevetarea invenţiei în străinătate. Poate fi mai raţional de a alege câteva ţări şi
a breveta invenţiile doar în ele, decât de a obţine
în mai multe ţări nişte brevete care ulterior nu vor
fi avantajoase şi nu vor fi menţinute în vigoare. O
altă strategie ce ar putea fi abordată rezidă în concentrarea eforturilor asupra unor elemente cheie
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ale unei tehnologii de care ar fi putut avea nevoie
competitorii, aceasta permiţând brevetarea unei
invenţii competitive.
Brevetarea unei invenţii este oportună dacă utilizarea ei va asigura rezultate tehnico-economice superioare celor mai bune produse, utilaje, instalaţii şi
tehnologii cunoscute în ţara de origine sau în ţările
respective.
Pentru aprecierea justă a avantajelor utilizării
invenţiei vor fi luate în considerare perspectivele
dezvoltării ramurii la care se referă invenţia în ţările
unde se doreşte brevetarea.
Atunci când se analizează oportunitatea brevetării unei invenţii în străinătate, este necesar de a
aprecia uzura morală a invenţiei în funcţie de ritmurile de dezvoltare a domeniului tehnic respectiv şi
momentul posibil al valorificării invenţiei, precum şi
ciclul de viaţă al acesteia, fapt ce presupune luarea
în considerare a factorului de timp din momentul
creării invenţiei până la aplicarea şi începutul producerii, exportului sau vânzării licenţei. Unele tehnologii au un ciclu de viaţă scurt, de doar câţiva ani,
şi probabil că veniturile din licenţiere vor putea fi
obţinute doar în primii ani ai valabilităţii brevetului. Alte tehnologii, având o perioadă de dezvoltare
mai extinsă, devin rentabile din punct de vedere
economic spre sfârşitul perioadei de valabilitate a
brevetului. Din cauza procedurilor îndelungate de
examinare a cererilor în mai multe ţări, dar şi pentru că compensarea pierderilor în caz de încălcare a
drepturilor poate fi cerută doar după eliberarea brevetului, se poate întâmpla ca la momentul respectiv
competitorii să fi cucerit deja întreaga piaţă.
O atenţie deosebită urmează să fie acordată
selectării invenţiilor a căror aplicare este greu de
controlat, ele limitându-se la necesităţile interne
ale unor întreprinderi, sau a invenţiilor ce au ca
obiect doar procedee care pot fi realizate pe baza
descrierii, fără a necesita cunoştinţe suplimentare.
În cazul acestor invenţii, titularului îi va fi dificil să
stabilească dacă produsele au fost realizate pe baza
procedeelor brevetate sau a altor procedee similare. În atare situaţii, brevetarea în străinătate ar oferi
firmelor interesate o informaţie suplimentară, iar pe
titular l-ar lipsi de perspectiva unei valorificări a invenţiei pe piaţa externă.
Şansele de a valorifica invenţiile ce au ca obiect
anumite procedee sporesc considerabil atunci când

mită regiune, deoarece unele invenţii pot fi specifice pentru anumite regiuni, pot avea o piaţă mare
într-un număr restrâns de ţări, prezentând un interes foarte mic în alte ţări. De aceea, uneori, din considerente economice, este mai raţional de asigurat
protecţie invenţiei în ţările în care este o piaţă mai
mare, fără a acoperi cu protecţie prin brevet şi ţările
cu o piaţă nesemnificativă.
Cunoaşterea pieţelor de desfacere ale concurenţilor şi amplasarea centrelor de fabricare a unor
produse similare este, de asemenea, un factor care
trebuie luat în considerare la alegerea ţărilor de
brevetare a invenţiei. Este important de a examina
unde îşi brevetează competitorii invenţiile lor. Ţările în care depun cereri competitorii pot să indice
viitoarele planuri de afaceri ale acestora. În unele
cazuri se recurge la brevetarea în scopuri defensive.
Bunăoară, uneori este raţional de a depune cerere
într-o anumită ţară, chiar dacă piaţa acesteia este
mică, cunoscându-se faptul că majoritatea competitorilor au afaceri sau centre de producere în ţara
respectivă. În asemenea cazuri, va fi posibilă acordarea de licenţe competitorilor pentru o tehnologie
nouă, sau prevenirea comercializării invenţiei de către competitori în această ţară.
Se vor examina, de asemenea, posibilităţile apariţiei unor pieţe noi. Evoluţiile intervenite în diverse
ţări în domeniile legislative legate de PI, inclusiv privind asigurarea respectării drepturilor, pot favoriza
apariţia unor noi pieţe pentru diverse produse, care
anterior erau puţin atractive pentru străini.
Atunci când se întreprinde studierea pieţei trebuie să fie luate în considerare şi gradul de noutate,
şi nivelul tehnologic al produsului. Astfel, dacă produsul preconizat pentru comercializare este unul
nou, care vine să substituie un produs existent pe
piaţă, urmează să fie studiată necesarmente piaţa
produsului existent. Dacă produsul, conform invenţiei, este unul principial nou, se va studia piaţa unor
produse similare cu acesta; în asemenea caz, domeniul de studiu va fi mai larg, deoarece produsul preconizat nu are analogi pe piaţă.
În procesul studierii pieţei se evaluează şi capacitatea acesteia, care este determinată de cantitatea de produse ce poate fi realizată într-un interval
stabilit de timp. În acest context, este oportun de
a evalua particularităţile cererii şi ofertei pentru
produsul respectiv în ţările de interes, de a analiza
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aceste procedee sunt însoţite de produse sau
instalaţii.
Nu este oportună brevetarea unor invenţii a căror
importanţă în produsele ce le înglobează este minoră sau a produselor ce pot fi uşor ocolite prin alte variante de executare. Totuşi, dacă produsul înglobează
câteva invenţii care pot alcătui un „pachet„ de brevete ce asigură o producţie deplină a produsului, atunci
brevetarea invenţiilor respective poate fi oportună.
În cazurile când este dificilă stabilirea ţărilor în
care ar fi oportună brevetarea şi lipsesc datele privind cererea de produse şi tehnologii pe anumite
pieţe, se recomandă să fie asigurată publicitatea invenţiei respective. Reclama nu trebuie să dezvăluie
soluţia tehnică, ea fiind oportună numai în situaţiile
în care produsele sau tehnologiile bazate pe invenţie sunt deja experimentate şi verificate.
Ţările în care urmează să se facă brevetarea trebuie alese în mod realist, pentru a corespunde unor
necesităţi reale, legate de valorificarea eficientă a
invenţiilor prin producere sau export de produse,
individual sau în cooperare, vânzare sau schimb reciproc de licenţe, precum şi de nivelul industrial al
ţării respective, resursele de materii prime, piaţa de
desfacere, volumul preconizat al producţiei fabricate sau exportate, firmele concurente etc.
Atunci când sunt alese pieţele, este oportună
efectuarea unei analize sub aspectul economiei de
manoperă, a energiei, materiilor prime şi materialelor care, în funcţie de ţară, de resursele ei interne, au
preţuri de cost diferite.
În vederea asigurării tuturor condiţiilor pentru
valorificarea în străinătate a invenţiilor lor, titularii
de brevete trebuie să facă o selecţie riguroasă a invenţiilor ce au toate şansele să fie solicitate pe pieţele externe. O importanţă deosebită trebuie să fie
acordată efectuării unui studiu al pieţei de interes,
luând în considerare o multitudine de aspecte, care
urmează să fie evaluate minuţios. Din şirul acestor
aspecte pot fi menţionate: amplasarea pieţei, dimensiunile pieţei, prezenţa sau absenţa competitorilor, posibilitatea apariţiei unor pieţe noi, ciclul
de viaţă al produsului, taxele etc. Astfel, dacă piaţa
pentru o invenţie într-o anumită ţară este relativ
mică, nu este raţional de cheltuit bani pentru depunerea unei cereri în această ţară.
De asemenea, trebuie de evaluat necesarmente
cât de mare este piaţa pentru o invenţie într-o anu-
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oferta pe piaţă la momentul respectiv şi de a realiza
un pronostic privind cererea în perioada următoare.
De asemenea, este necesară efectuarea unei
analize privind competitivitatea produsului comparativ cu cele existente pe piaţă.
Dintre indicatorii de bază ce caracterizează competitivitatea unui produs pot fi menţionaţi următorii:
1. Locul produsului pe piaţă:
- produsul este nou, destinat să satisfacă o cerere
nesatisfăcută la moment;
- produsul are unele caracteristici noi, ce prezintă
interes pentru un cerc larg de utilizatori;
- produsul este un analog al produselor existente
pe piaţă.
2. Probabilitatea învechirii morale a produsului:
- produsul va putea fi utilizat pe tot parcursul perioadei de utilizare efectivă a brevetului;
- produsul va putea fi utilizat pe parcursul unei
perioade ce va permite rambursarea investiţiilor necesare pentru organizarea producerii acestuia;
- produsul poate să se învechească într-un timp
scurt.
3. Caracteristica pieţei pentru obiect:
- piaţa cuprinde întreaga ţară şi diverse categorii
de utilizatori;
- piaţa cuprinde diverse categorii de utilizatori,
dar numai în unele regiuni ale ţării;
- piaţa este specializată şi limitată la un număr
redus de utilizatori.
4. Posibilitatea extinderii pieţei:
- numărul de utilizatori poate creşte în limite
destul de largi;
- numărul de utilizatori poate creşte neesenţial
sau va fi stabil;
- numărul de utilizatori va fi în descreştere.
5. Preţul produsului comparativ cu preţurile produselor similare:
- preţul produsului este mai mic decât preţurile
tuturor produselor similare;
- preţul produsului este la fel ca şi preţurile produselor similare;
- preţul produsului este mai mare decât preţurile
produselor similare.
6. Gradul de protecţie prin brevet:
- produsul este protejat printr-un brevet sau un
pachet de brevete;
- brevetele oferă protecţie doar unor elemente
ale produsului şi pot fi ocolite, dar procesul de fabricare a produsului conţine elemente de know-how;
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- produsul poate fi uşor copiat, nu există secrete
de producere.
7. Posibilitatea apariţiei concurenţilor:
- apariţia unor concurenţi este puţin probabilă,
deoarece crearea unui produs analog necesită cheltuieli mari pentru lucrări de cercetare, elaborare şi
producere;
- ar putea să apară un număr limitat de concurenţi cu un produs analog;
- practic orice firmă ar putea să creeze în termen
scurt un produs analog şi să-l plaseze pe piaţă.
8. Existenţa reţelelor de distribuţie:
- deja există o reţea de distribuţie a unor produse
analoage, sau produsul este o completare la produsele care deja se comercializează cu succes;
- încă nu există o reţea de distribuţie, dar este cunoscut cercul de utilizatori, există o experienţă de
comercializare şi de reclamă;
- produsul este absolut nou şi nu există o experienţă de comercializare.
9. Influenţa asupra comercializării produselor
existente ale aceluiaşi producător:
- produsul nou va contribui la extinderea comercializării produselor existente;
- produsul nou nu are nicio influenţă asupra volumului de comercializare a produselor existente;
- comercializarea produsului nou va conduce la
micşorarea volumului de comercializare a produselor existente.
10. Stabilitatea la fluctuaţiile volumului de vânzări:
- produsul nu este supus fluctuaţiilor ciclice sau
sezoniere ale volumului de vânzări;
- produsul este supus fluctuaţiilor, dar ele nu depăşesc fluctuaţiile medii pe economie;
- amplitudinea fluctuaţiilor depăşeşte media pe
economie.
11. Necesităţile privind utilajul:
- produsul poate fi fabricat cu utilajul existent;
- va fi necesară procurarea utilajului nou în cantităţi neesenţiale, în fond va fi utilizat utilajul existent;
- va fi necesară o reînnoire totală a utilajului.
12. Necesităţile privind personalul nou sau reprofilarea celui existent:
- nu este nevoie de personal nou sau de reprofilarea celui existent;
- va fi nevoie de o reînnoire sau reprofilare neesenţială a personalului;
- va fi nevoie de o reînnoire totală a personalului.

privind brevetele); brevetul OAPI (pe baza Acordului referitor la crearea organizaţiei africane de
proprietate intelectuala); brevetul ARIPO (pe baza
Acordului referitor la crearea organizaţiei regionale
africane de proprietate industrială).
▪▪ Calea internaţională. Pe această cale, în baza
Tratatului de Cooperare în domeniul brevetelor
(PCT), depunerea la un oficiu receptor a unei cereri, numită cerere internaţională, cu desemnarea în
această cerere a tuturor statelor în care se doreşte
obţinerea protecţiei, produce efectele unei cereri
naţionale în fiecare stat contractant desemnat pentru obţinerea unui brevet în această ţară, cu condiţia deschiderii fazei naţionale în ţara respectivă în
conformitate cu prevederile PCT şi achitării taxelor
stabilite.
Conform PCT, procedura de brevetare se desfăşoară în 2 etape:
▪▪ faza internaţională, care presupune recepţionarea cererii la un oficiu receptor şi transmiterea ei
la Biroul Internaţional, cercetarea documentară de
o Administraţie de Documentare Internaţională, cu
întocmirea unui raport de documentare şi publicarea cererii; în dependenţă de rezultatele raportului
de documentare, solicitantul poate să ceară efectuarea unei examinări a cererii la o Administraţie de
Examinare Preliminară Internaţională, în baza căreia
se întocmeşte un Raport de examinare preliminară
internaţională care conţine o opinie scrisă privind
brevetabilitatea invenţiei;
▪▪ faza naţională, care se desfăşoară în oficiile
naţionale din ţările în care se doreşte obţinerea unui
brevet, unde cererea internaţională este examinată
conform cerinţelor legislaţiei naţionale. Solicitantul
are la dispoziţie cel mult 30 sau 31 de luni de la data
de prioritate a cererii internaţionale, în care poate
să decidă dacă doreşte sau nu să deschidă faza naţională, în dependenţă de rezultatele raportului de
documentare sau a raportului de examinare preliminară, şi în care state să o facă.
Fiecare dintre aceste căi are avantajele şi dezavantajele sale, pe care solicitantul trebuie să le evalueze, atunci când elaborează strategia de brevetare a invenţiei sale.
Dacă solicitantul doreşte să breveteze invenţia
într-un număr mic de state, este mai raţional ca
cererile să fie depuse direct în aceste state. Dezavantajele căii naţionale constau în faptul că taxele
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13. Existenţa materiei prime şi materialelor:
- există surse de materie primă şi materiale de
calitate bună, la preţ mic;
- există surse de materie primă şi materiale de
calitate medie, la preţ mediu;
- pot interveni probleme în ceea ce priveşte obţinerea de materie primă şi materiale de calitate
bună.
Astfel, pentru aprecierea competitivităţii unui
produs în ţara în care se doreşte brevetarea acestuia, este necesar de a lua în considerare toţi aceşti
indicatori în ansamblu, ţinându-se cont de importanţa fiecărui indicator în parte, deoarece acelaşi
produs poate să fie competitiv pe piaţa unei ţări şi
să fie lipsit de competitivitate pe alte pieţe.
Un alt aspect important privind aprecierea oportunităţii brevetării în străinătate îl constituie evaluarea eficacităţii economice a acestei brevetări, care
este determinată de efectul obţinut din realizarea
produselor sau tehnologiilor în rezultatul brevetării
acestora, raportat la costurile brevetării tuturor invenţiilor, inclusiv a celor nerealizate.
Doar luându-se în considerare toţi aceşti factori
pot fi evaluate şi selectate opţiunile pentru brevetarea în străinătate, în conformitate cu planurile comerciale şi resursele financiare ale solicitanţilor.
Căile posibile de brevetare în străinătate includ
calea naţională, calea regională şi calea internaţională, fiecare dintre ele având avantajele şi dezavantajele sale.
▪▪ Calea naţională. Pentru a obţine brevete individuale în anumite ţări de interes, este necesară
depunerea cererilor de brevet la oficiile naţionale
din fiecare ţară. În conformitate cu unul din principiile de bază ale Convenţiei de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale, orice solicitant care a
depus o cerere de brevet la AGEPI poate înregistra,
în termen de 12 luni, o cerere de brevet pentru invenţia respectivă în oricare din ţările membre ale
Convenţiei de la Paris, invocând prioritatea cererii
iniţiale.
▪▪ Calea regională. Pe această cale, în baza unor
Convenţii si Acorduri regionale, prin depunerea
unei cereri la un oficiu receptor regional, poate fi
obţinut un brevet regional care este valabil în mai
multe ţări, de exemplu: brevetul european (pe baza
Convenţiei privind eliberarea brevetului european);
brevetul eurasiatic (pe baza Convenţiei eurasiatice
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de depunere şi examinare şi costurile pentru traducerea în limba statului respectiv vor fi necesare la
etapa iniţială a procedurii de brevetare, totodată,
fiecare cerere va fi examinată în mod independent
în fiecare stat şi rezultatul examinării poate fi diferit
în diferite state.
În cazul abordării căii regionale, solicitantul ar
putea să evite unele costuri legate de traducere. De
exemplu, conform Convenţiei Eurasiatice de Brevet,
cererile se depun în limba rusă şi, după acordarea
brevetului eurasiatic, nu este necesară prezentarea
traducerii în alte limbi ale statelor care sunt membre la această Convenţie. Alt avantaj al căii regionale
constă în faptul că se efectuează o singură examinare de fond la un oficiu regional, fără a mai fi efectuate examinări la oficiile naţionale, ceea ce este mai
avantajos din punct de vedere al costurilor, în cazul
în care se doreşte brevetarea invenţiei într-un număr mai mare de state membre. De asemenea, în
cazul unui brevet european care este eliberat în cele
3 limbi oficiale ale OEB – engleză, franceză şi germană, solicitanţii care doresc să valideze brevetul
în statele ce au drept limbă oficială una din aceste
limbi, sau care acceptă în procedura de validare în
statul lor brevetul european în limba engleză, vor
fi scutiţi de taxele de traducere, care sunt deseori
destul de mari.
Calea internaţională permite solicitantului de a
amâna deschiderea fazei naţionale până la 30 sau
31 de luni de la data de prioritate. Această amânare poate oferi oportunităţi pentru obţinerea unui
raport de examinare preliminară privind brevetabilitatea invenţiei pentru a evalua şansele de obţinere a brevetului, precum şi pentru efectuarea unei
analize mai detaliate a pieţei, găsirea unor licenţiaţi

sau parteneri de afaceri pentru implementarea invenţiei.
Este de remarcat faptul că, în cazul utilizării căilor
naţionale şi a celor regionale de brevetare, solicitantul trebuie să depună cererile direct la oficiile naţionale ale ţărilor pentru care s-a optat sau la oficiile
regionale respective prin intermediul mandatarilor
autorizaţi din aceste ţări. În cazul utilizării căii internaţionale prin tratatul PCT, cererile internaţionale
se depun prin AGEPI, care este un oficiu receptor în
cadrul PCT.
Atunci când se realizează un management corect, protecţia invenţiei la nivel internaţional poate
oferi solicitanţilor care doresc să-şi exploateze la
maximum invenţiile avantaje strategice şi economice. Însă implementarea strategiei de management
al portofoliului de brevete necesită o planificare judicioasă, organizare coerentă şi o profundă cunoaştere a potenţialului invenţiei. Factorii decisivi sunt
potenţialul pieţei (inclusiv factorii monetari şi geografici), prezenţa sau absenţa competitorilor, regimul de protecţie prin brevet – atât din punct de vedere legislativ, cât şi din cel al asigurării respectării
drepturilor în diverse ţări sau regiuni în care invenţia ar putea fi utilizată, produsă sau comercializată.
Doar luând în considerare toţi factorii implicaţi pot
fi evaluate căile optime de protecţie a invenţiilor.
Având în vedere faptul că unul din obiectivele
principale ale brevetării în străinătate a invenţiei
este obţinerea unor profituri din valorificarea acesteia, se va ţine cont şi de costurile brevetării în ţara
sau ţările respective, care pot fi destul de mari.
În cazul brevetării invenţiei pe calea tratatului
PCT, costurile de brevetare la etapa internaţională
vor fi următoarele:

Taxele PCT pentru solicitanţii din Republica Moldova (faza internaţională)

26

Solicitanţi

Taxa de depunere
internaţională

Taxa de documentare
internaţională

Taxa de
transmitere

Persoane
juridice

1471 USD
Depunere electronică –
1360 USD

la OEB – 1875 EUR
la Rospatent:
cerere în l. engleză – 639 EUR
cerere în l. rusă – 154 EUR

100 EUR

Persoane fizice

cu scutire de 90%:
147,1 USD
Depunere electronică –
136 USD

la OEB, cu scutire de 75%: 468,75 EUR
la Rospatent:
cerere în l. engleză – 639 EUR
cerere în l. rusă – 154 EUR

100 EUR
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Din cauza costurilor ridicate legate de procedura
de brevetare, numărul de invenţii brevetate în străinătate de către inventatorii moldoveni este destul
de modest. Astfel, pe parcursul întregii perioade
de activitate a AGEPI în calitate de oficiu receptor
pentru procedurile de brevetare au fost depuse
în străinătate 105 cereri de brevetare a invenţiilor
moldoveneşti, dintre care 43 de cereri pe calea internaţională, conform Tratatului PCT, şi 62 de cereri
pe calea regională, conform Convenţiei Eurasiatice.
De asemenea, este remarcabil faptul că majoritatea
cererilor sunt depuse de persoane fizice, care beneficiază de reduceri semnificative comparativ cu
persoanele juridice.
Efectuând o cercetare documentară pentru a
urmări soarta celor 43 de cereri internaţionale PCT
depuse de către solicitanţii moldoveni, dintre care
6 sunt persoane juridice, iar restul – persoane fizice,
putem constata că doar 15 cereri s-au soldat cu brevete, printre care se numără 14 brevete eurasiatice,
3 brevete europene (validate în cel mult 2 ţări europene) şi 1 model de utilitate. Analiza acestor brevete arată că doar 3 invenţii au fost protejate prin mai
mult de un brevet în mai multe ţări, acestea referindu-se la 2 dispozitive de sigilare şi la un procedeu
de conversie a tensiunii. Majoritatea brevetelor au
fost menţinute în vigoare nu mai mult de 3-6 ani,
fapt ce semnalează lipsa unui interes economic din
partea titularilor acestor brevete de a le menţine în
vigoare în continuare.
Rezultatele, care denotă o eficienţă atât de scăzută a brevetării invenţiilor moldoveneşti peste
hotare, pot fi o consecinţă a faptului că solicitanţii
nu au analizat minuţios toţi factorii ce ar fi putut
determina oportunitatea brevetării în străinătate a
invenţiilor lor; ei au contat mai mult pe noroc sau
au crezut că cineva în locul lor se va ocupa de promovarea invenţiilor peste hotare. Pe când practica
demonstrează că în cazul unei asemenea abordări,
succesul brevetării este sortit eşecului.
De aceea, aprecierea oportunităţii brevetării invenţiei peste hotare trebuie să fie efectuată nu doar
de solicitantul unei cereri de brevet de invenţie,
dar şi de o echipă de specialişti formată din jurişti,
economişti, marketologi, tehnicieni, care urmează
să analizeze potenţialul tehnico-economic al invenţiei, să efectueze un studiu al pieţei, să evalueze
eficacitatea economică a brevetării în străinătate a

REFERINŢE

1. Brevetarea invenţiilor în România şi Uniunea
Europeană – www.cviu.ro/documents/03_Brevetarea_inventiilor.pdf
2. Legea nr. 50-XVI/2008 privind protecţia brevetelor de invenţie
3. CONSTANTIN, I. Brevetarea invenţiilor în străinătate. Bucureşti: Editura ALL, 1993
4. China to Provide Financial Incentives For
Filing Patent Applications Abroad, http://chinaipr.com/2012/06/12/china-to-provide-financial-incentives-for-filing-patent-applicationsabroad/#more-427
5. Department of Electronics and Information
Technology, Ministry of Communication and Information Technology, Government of India Support International Patent Protection in Electronics
& IT (SIP-EIT) Scheme, http://deity.gov.in/content/
about-scheme
6. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Norma
nr. 242 din 15 ianuarie 1999 privind sprijinirea brevetării în străinătate a invenţiilor româneşti, Monitorul Oficial nr. 67 din 18 februarie 1999, http://www.
lege-online.ro/lr-NORMA-242-1999-(16973).html
7. International Patent Protections for Small Businesses. United States Patent and Trademark Office.
Report to Congress, January 2012, http://www.
uspto.gov/aia_implementation/20120113-ippr_report.pdf
8. Распоряжение Президиума Российской академии наук № 10109-1120 от 16.12.2010. О Комиссии по отбору изобретений научных учреждений Российской академии наук для патентования за границей, http://www.ras.ru/presidium/
documents/directionsp.aspx?ID=3ddc299c-865d4fd0-9dbf-ac5164176c42
9. Государственный патентный фонд заработает в 2014 году,
10.http://www.borovic.ru/index_p_11.htm
l?id=560
11. ПОЛОНСКАЯ, И.В., МОТЫЛЁВА, В.Я. Патентование изобретений за рубежом. Москва: ОАО
ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2006

Intellectus 2/2014

|

27

PROPRIETATE INDUSTRIALĂ/
INDUSTRIAL PROPERTY

12. PCT. - Tratatul de Cooperare în Domeniul Brevetelor (Patent. Cooperation Treaty). PERGAM - Societatea autorilor şi editorilor români de opere ştiinţifice.
PLT – www.ujmag.ro/drept/drept-international-public-si-privat/.../rasfoire/
13. Atelierul „Aspecte practice privind utilizarea Tratatului de Cooperare în Domeniul Brevetelor (PCT) –
agepi.gov.md/md/news/detail.php?ELEMENT_
ID=11678
14. Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs), intrat în vigoare în Republica Moldova la 26.07.2001
REZUMAT

Brevetarea în străinătate – între deziderat şi
realitate. Protecţia invenţiilor prin brevet este calea
unică ce asigură titularului dreptul exclusiv de exploatare a invenţiei şi dreptul de a interzice terţilor
orice formă de utilizare a acesteia fără acordul titularului de brevet. Obţinerea unor brevete de invenţie în alte ţări asigură titularului drepturi exclusive
de folosire a invenţiei în ţările respective. Aprecierea oportunităţii brevetării invenţiei peste hotare
trebuie să fie efectuată nu doar de solicitantul unei
cereri de brevet de invenţie, dar şi de o echipă de
specialişti formată din jurişti, economişti, marketologi, tehnicieni, care urmează să analizeze potenţialul tehnico-economic al invenţiei, să efectueze un
studiu al pieţei, să evalueze eficacitatea economică
a brevetării în străinătate a invenţiei şi, în baza evaluării tuturor acestor aspecte, să determine oportunitatea brevetării invenţiei în străinătate.
ABSTRACT

Patenting Abroad – Between Desideratum
and Reality. Protection of inventions by patent is
the unique way that confers on the owner the exclusive right to exploit the invention and the right
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to prevent third parties from any form of use thereof without the consent of patent owner. Obtaining
patents for invention in other countries confers on
the owner exclusive rights to exploit the invention
in those countries. Assessing the appropriateness
of patenting the invention abroad shall be carried
not only by the applicant of a patent application,
but also a team of experts consisting of lawyers,
economists, marketologists, technicians, which is
supposed to analyze the technical and economic
potential of the invention, to conduct a market study, to assess the economic efficiency of patenting
the invention abroad and, on the basis of evaluation of all such aspects, to determine the appropriateness of patenting the invention abroad.
РЕФЕРАТ

Патентование за рубежом - между стремлениями и реальностью. Охрана изобретений посредством патента является единственным способом, который обеспечивает его владельцу исключительное право на использование изобретения и право запрещать третьим
лицам любую форму его использования без согласия патентообладателя. Получение патентов в других странах предоставляет владельцу
исключительные права на использование изобретения в этих странах. Оценка целесообразности патентования изобретения за рубежом
должна быть осуществлена не только заявителем на патент, но и командой экспертов, состоящей из юристов, экономистов, маркетологов,
техников. Они должны проанализировать технический и экономический потенциал изобретения, провести исследование рынка, оценить
экономическую эффективность зарубежного патентования изобретения и, на основании оценки всех аспектов, определить целесообразность патентования изобретения за рубежом.
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Similitudinea produselor/serviciilor
în procedura de înregistrare a mărcilor

Olga DOGOTARI,
Secţia mărci naţionale, AGEPI

expert,

S

imilitudinea produselor/serviciilor se determină
pentru a evalua dacă anumite produse şi servicii

sunt considerate similare (şi în ce măsură) sau diferite,
precum şi pentru a stabili gradul lor de similitudine. Toate

produsele şi serviciile pentru care se solicită înregistrarea
mărcilor sunt clasificate conform Clasificării de la Nisa.

Clasificarea de la Nisa
Clasificarea de la Nisa este instituită prin Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională

În temeiul deciziei Comitetului de experţi al
Uniunii de la Nisa referitor la Clasificarea Internaţională a Produselor şi Serviciilor, începând cu
1 ianuarie 2014, a fost pusă în aplicare versiunea
2014 a ediţiei a 10-a a Clasificării Internaţionale a
Produselor şi Serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS).
Cum se clasifică produsele şi serviciile pentru
înregistrarea mărcilor?
1. Solicitantul indică lista de produse/servicii
conform Clasificării de la Nisa.

a produselor şi/sau serviciilor în scopul înregistrării
mărcilor, semnat la Nisa pe data de 15 iunie 1957, şi
este gestionată de Biroul internaţional al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI).
Clasificarea de la Nisa cuprinde o listă a claselor,
însoţită de note explicative, precum şi de o listă alfabetică a produselor şi serviciilor încadrate în fiecare dintre clase.

2. Lista de produse şi servicii trebuie expusă în
termeni precişi şi clari, necesari pentru înregistrare.
3. Un produs/serviciu se clasifică doar într-o singura clasă a clasificării de la Nisa.
4. Lista de produse şi/sau servicii trebuie depusă
în limba de stat, în caz contrar data de depozit va fi
cea a prezentării traducerii listei de produse şi/sau
servicii.
Conform pct. 3 din Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii
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Moldova nr. 488 din 13.08.2009: ”Cererea, documentele anexate la ea şi, dacă este cazul, comunicările ulterioare referitoare la cerere se depun în limba
moldovenească. Cererea care nu este prezentată în
limba moldovenească nu se înregistrează şi se returnează persoanei care a depus-o.”

Totodată, pct. 4 prevede că: ”Prin derogarea de
la punctul 3 din prezentul Regulament, documentele anexate cererii pot fi depuse şi în altă limbă.
Traducerea în limba moldovenească a acestor documente se prezintă în termen de 2 luni de la data
depunerii cererii.”

Condiţiile de acordare a datei de depozit:

Atunci când se constată anumite iregularităţi ce
ţin de corectitudinea clasificării produselor/serviciilor sau prezenţa unor termeni vagi folosiţi pentru descrierea acestora, solicitantul dispune de un
termen de 2 luni de la data primirii notificării AGEPI
pentru remedierea iregularităţilor constatate. În
caz contrar, cererea se examinează fără produsele
şi/sau serviciile clasificate incorect şi/sau expuse în
termeni vagi.
Subliniem faptul că lista de produse şi servicii
din cererea depusă la AGEPI nu poate fi extinsă, însă
solicitantul poate să limiteze lista de produse şi/sau
servicii depusă anterior.
Remarcă: Pentru a solicita înregistrarea unei
mărci, este necesar de a cunoaşte produsele şi/sau
serviciile pentru care se doreşte protecţia mărcilor.
Acestea vor fi produsele şi/sau serviciile pentru care
fie că este deja utilizată marca solicitantului, fie că,
eventual, solicitantul va face acest lucru în viitorul
apropiat, utilizând, pentru comoditate şi operativitate, sistemul TMclass.
TMclass este un instrument online bazat pe sistemul Clasificării de la Nisa, care ne ajută să clasăm
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corect produsele şi serviciile, atunci când depunem
o cerere de înregistrare a unei mărci. De asemenea,
acest instrument le ajută utilizatorilor să găsească
termenii necesari în oricare dintre cele 24 de limbi
disponibile.
TMclass poate fi utilizat şi la verificarea listelor
de termeni, pentru a afla dacă aceştia sunt acceptabili pentru oricare dintre oficiile participante. În
plus, instrumentul traduce termenii echivalenţi
pentru produse şi servicii în toate limbile utilizate.
Fiind disponibil pe Internet la adresa http://tmclass.
tmdn.org/, din 18 martie 2013, gratuit, online, pentru toţi utilizatorii, TMclass reuneşte bazele de date
de clasificare (termeni sau descrieri ale produselor
şi serviciilor) ale fiecărui oficiu (pentru mărci) şi participant (OP), pentru a facilita procesul de clasificare
a produselor şi serviciilor. Această clasificare constituie o etapă necesară atunci când se solicită o marcă, indiferent dacă este vorba despre o marcă internaţională sau comunitară ce oferă protecţie asupra
mărcii în toate statele membre ale UE, sau dacă este
vorba de o marcă naţională.

TMclass are patru opţiuni principale:
▪▪ CĂUTARE TERMEN: Putem căuta descrieri (termeni) în legătură cu produsele şi serviciile, aflând în
ce clase se încadrează acestea înainte de a solicita
protecţia mărcii.
▪▪ VERIFICARE LISTĂ TERMENI: Putem verifica
dacă o listă de produse şi servicii, elaborată într-o
anumită limbă, apare în baza de date a unui oficiu
participant pentru mărci în aceeaşi limbă de lucru.

PROPRIETATE INDUSTRIALĂ/
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▪▪ După cum am menţionat mai sus, TMclass
este un instrument care ne ajută să stabilim clasa
sau clasele produselor şi serviciilor pentru care se
doreşte protecţia mărcii. De asemenea, acesta ne
poate indica unele descrieri ale produselor şi serviciilor, denumite şi „termeni”, care au fost acceptate
de oficiile ce fac parte din TMclass.
▪▪ TMclass este un punct central de unde pot fi
accesate bazele de date ale fiecăruia dintre oficiile
participante, evidenţiate pe pagina de întâmpinare.

▪▪ TRADUCERE TERMEN: Pentru orice cuvânt pe
care îl introducem, putem găsi termeni de clasificare a produselor şi serviciilor în limba UE pe care o
alegem.
▪▪ TRADUCERE LISTĂ TERMENI: Putem găsi termenii echivalenţi într-o altă limbă UE pentru o
anumită listă de descrieri (termeni) de produse şi
servicii.
TMclass subliniază diferenţele de clasificare ce
persistă între oficiile participante şi va rămâne un
instrument autonom valid la nivel european, întotdeauna deschis oricărui oficiu care doreşte să se
alăture la acest sistem.
În prezent, peste jumătate din oficiile naţionale,
precum şi OAPI (agenţia UE pentru mărci şi desene)
furnizează date pentru TMclass. Oficiul Internaţional al Protecţiei Intelectuale (World Intellectual Property Office, WIPO) îşi va încorpora, de asemenea, în
scurt timp, bazele sale de date.

Exemplu de căutare în TMclass
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Similitudinea produselor/serviciilor.
Două elemente sunt definite drept similare
atunci când acestea au unele caracteristici comune.

De aceea, apreciind similitudinea unor produse/
servicii, trebuie să luăm în calcul toţi factorii şi elementele relevante referitoare la produse şi servicii.

Putem considera că bunurile şi/sau serviciile au
anumite grade de similitudine în funcţie de multitudinea factorilor pe care le au în comun şi de ponderea ce le-o conferă fiecare dintre aceştia. Gradul de

similitudine constatat între produse şi servicii este
de relevanţă atunci când se constată riscul de confuzie al acestora.
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de oficiile pentru mărci similare (şi în ce grad) sau
nesimilare.
Pe pagina principală remarcăm două opţiuni:
compararea termenilor sau a listelor de termeni.
După selectarea opţiunii şi introducerea criteriilor de
căutare, se generează un tabel (Rezultate), care conţine toate comparaţiile asociate din baza de date.

Exemple pentru toate categoriile de argumentaţie
Natura – defineşte calităţile şi caracteristicile

esenţiale produselor şi/sau serviciilor. Cu alte cuvinte, acest factor răspunde la întrebarea. „Ce este
produsul şi/sau serviciul?”

Lapte (clasa 29) este similar cu Brânzeturi (clasa
29), deoarece au aceeaşi natură, pot coincide în
ceea priveşte producătorul, publicul relevant şi canalele de distribuţie.

Scopul – se caracterizează prin faptul că produsele şi/sau serviciile servesc aceluiaşi scop, însă
acest lucru nu le face, totuşi, asemănătoare.
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CF „Similitudine” este un instrument de căutare
pe care îl putem utiliza pentru a evalua dacă anumite produse şi servicii sunt considerate similare (şi în
ce grad) sau diferite. Potrivit oficiilor PI participante, acest instrument poate fi utilizat în timpul unei
proceduri de opoziţie sau anulare, pentru a evalua
care dintre produse şi/sau servicii sunt considerate
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Maşini (clasa 12) este diferit de Biciclete (clasa 12);
chiar dacă servesc aceluiaşi scop (sunt mijloace de
transport), acest fapt nu le face asemănătoare, deoarece sunt diferite ca produse.

Metoda de utilizare – întrucât diferite produse
şi/sau servicii pot fi utilizate în acelaşi mod, aceasta
determină modul în care produsele şi/sau serviciile
sunt utilizate pentru realizarea scopului propus.

Gumă de mestecat (clasa 30) este diferită de Tutun de mestecat (clasa 34), însă ambele au o metodă
identică de utilizare.

Produse/servicii complementare – respectivele
sunt complementare în cazul în care există o legătură strânsă între ele, făcând să creadă publicul că ele
au aceeaşi sursă.

| Intellectus 2/2014

produse complementare – articole care se completează.
Produse/servicii concurente – servesc aceluiaşi
scop şi sunt orientate către acelaşi public, aflânduse într-o permanentă competiţie.

Dulciuri (clasa 30) sunt similare cu Torturi (clasa
30), deoarece pot exista coincidenţe în ceea ce priveşte producătorul, utilizatorul final şi canalele de
distribuţie; în plus, acestea sunt produse concurente.
Canale de distribuţie – produsele şi/sau serviciile sunt puse la dispoziţia consumatorului prin
aceleaşi canale de distribuţie şi/sau sectoare de pia-

ţă; eventual, ele sunt fabricate de aceeaşi entitate
(termenul nu se referă într-atât la modul de a vinde
sau de a promova un produs al companiei, cât, mai
degrabă, la locul de distribuţie; de exemplu, diverse
produse pot fi vândute în aceeaşi secţiune dintr-un
magazin, în funcţie de practicile de afişare utilizate.
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Roţi de vehicule (clasa 12) indică un grad ridicat de
similitudine cu Curele de transmisie [piese pentru maşini terestre] (clasa 12), deoarece pot exista coincidenţe în ceea ce priveşte producătorul, utilizatorul
final şi canalele de distribuţie; în plus, acestea sunt
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Legume proaspete (clasa 31) şi Fructe proaspete
(clasa 31) sunt produse ce au un grad ridicat de similitudine, deoarece au aceeaşi natură, pot coincide
în ceea ce priveşte producătorul, utilizatorul final şi
canalele de distribuţie.
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Public relevant – se referă, în special, la clienţii
existenţi şi la cei potenţiali care consumă anumite
produse şi/sau servicii specifice.

Producător/furnizor – produsele şi/sau serviciile care aparţin aceluiaşi producător sau furnizor.

Ţigarete (clasa 34) şi tutun (clasa 34) sunt produse identice, servind aceluiaşi scop şi având aceeaşi
natură; aceste produse pot coincide în ceea ce priveşte utilizatorul final, canalele de distribuţie şi producătorul/furnizorul.

3. Lista produselor şi/sau serviciilor pentru care
este solicitată protecţia mărcii trebuie să fie elaborată în termeni precişi, acceptaţi în Clasificarea de la
Nisa, astfel încât să se distingă clar natura produselor şi serviciilor.
4. Lista de produse şi/sau servicii nu poate fi extinsă, în schimb solicitantul poate să limiteze lista
de produse şi servicii depusă anterior.
5. Similitudinea produselor şi serviciilor se determină pentru a evalua dacă anumite produse şi servicii sunt considerate similare (şi în ce măsură) sau
diferite şi pentru a stabili gradul lor de similitudine.

Concluzii:
1. Toate produsele şi serviciile pentru care se
solicită înregistrarea mărcilor sunt clasate conform
Clasificării de la Nisa.
2. În scopul acordării datei de depozit, este obligatoriu ca lista de produse/servicii să fie prezentată
în limba de stat.
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Vin (clasa 33) şi oţet (clasa 30) au un grad redus de
similitudine, dar au aceeaşi natură, pot coincide în
ceea ce priveşte publicul relevant.
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REZUMAT

Similitudinea produselor/serviciilor în procedura de înregistrare a mărcilor. În articol sunt
examinate mai multe aspecte privind similitudinea
în domeniul mărcilor. Toate produsele şi serviciile
pentru care se solicită înregistrarea mărcilor sunt
clasificate conform Clasificării de la Nisa. Lista produselor şi/sau serviciilor pentru care protecţia mărcii este solicitată trebuie să fie stabilită în termeni
precişi, acceptaţi în Clasificarea de la Nisa, şi trebuie
stabilită astfel încât să se distingă clar natura produselor şi serviciilor. Lista de produse şi/sau servicii
nu poate fi extinsă, în schimb solicitantul poate să
limiteze lista de produse şi servicii depusă anterior.
Similitudinea produselor şi serviciilor se determină
pentru a evalua dacă anumite produse şi servicii
sunt considerate similare (şi în ce măsură) sau diferite şi pentru a stabili gradul lor de similitudine.
ABSTRACT

Similarity of the Goods/Services in the Trademark Registration Procedure. In the article are
examined several aspects on similarity in the field
of trademarks. All products and services for which
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registration of trademark is sought are classified according to the Nice Classification. The list of goods
and/or services for which protection of trademark
is sought must be established in clear terms, accepted in the Nice Classification, and must be such
as to clearly distinguish the nature of products and
services. The list of goods and/or services cannot
be extended, but the applicant may limit the list
of goods and services previously submitted. The
similarity of the goods and services is determined
to assess whether certain goods and services are
considered similar (and to what extent) or different
and to determine their degree of similarity.
РЕФЕРАТ

Сходство товаров/услуг в процедуре регистрации товарных знаков. В статье рассмотрены некоторые аспекты сходства знаков. Все продукты и услуги, для которых испрашивается регистрация товарных знаков, классифицируются в соответствии с МКТУ. Перечень товаров и/
или услуг, по которому испрашивается регистрация товарных знаков, должен быть установлен в
четких формулировках, принятых МКТУ, чтобы
четко различить природу продуктов и услуг. Перечень товаров и/или услуг не может быть расширен, взамен заявитель может ограничить перечень товаров и услуг, представленных ранее.
Процедура осуществляется для того, чтобы установить насколько определенные товары и услуги являются сходными (и в какой степени) или
разными.
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Utilizarea serviciului electronic e-AGEPI
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Secţia gestiunea electronică a documentelor, AGEPI

Î

1 ianuarie 2013, Agenţia de Stat penProprietatea Intelectuală a Republicii Moldova
(AGEPI), oferă serviciul electronic (SE) ”depunerea online a cererilor obiectelor de proprietate intelectuală” –
www.e -agepi.md, amplasat şi pe portalul guvernamental
www.servicii.gov.md. De menţionat faptul că în momentul
de faţă pe portalul www.servicii.gov.md sunt disponibile
395 de servicii, destinate cetăţenilor şi mediului de afaceri, dintre care 88 pot fi accesate online.
ncepând cu
tru

Scopul de bază constă în asigurarea posibilităţii
de completare online a formularelor necesare pentru iniţierea procedurii de depunere şi examinare a
cererilor de înregistrare a obiectelor de proprietate
intelectuala (OPI).
SE include crearea: formularelor pentru depunerea pe cale naţională; crearea mecanismului de
verificare a corectitudinii informaţiei introduse,
pentru stocarea în BD AGEPI; mecanismului de
asigurare a securităţii datelor şi confidenţialităţii
acestora; mecanismului de notificare a solicitantului referitor la primirea cererilor depuse şi mişcarea
lor pe tot traseul de procedură, până la eliberarea
titlului de protecţie; sistemului de codificare a do-

cumentelor intrare/ieşire AGEPI; arhivei electronice
a cererilor recepţionate în FE, modulului de căutare
şi vizualizare a informaţiei etc [1-3].
Pentru soluţionarea scopului propus a fost selectată platforma open-source CMS Drupal, ea având
o arhitectură modulară deschisă, ce permite adăugarea rapidă şi simplă a modulelor noi; module
reutilizabile, create şi testate de comunitatea dezvoltatorilor Drupal; suport multilingvistic, realizat
în nucleu; controlul accesului, realizat în nucleu,
bazat pe roluri de utilizator; un număr considerabil
de susţinători, grupaţi în mai multe comunităţi –
astfel utilizatorul Drupal nu este legat de o singură
companie şi poate beneficia de suportul ulterior
din partea altor elaboratori; interfaţa pentru programarea aplicaţiilor (API) bine documentată, surse
electronice şi pe suport hârtie privind elaborarea,
utilizarea şi extinderea funcţionalităţilor unui sistem bazat pe Drupal [4].
Proiectul a fost elaborat în două etape: Prima
etapă a inclus posibilitatea depunerii documentelor ce ţin de iniţierea procedurii de înregistrare şi
atribuire a priorităţii (data şi numărul de intrare).
Concomitent, prima etapă a inclus elaborarea şi
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implementarea procedurii de achitare a taxelor online pentru serviciile prestate de AGEPI.
Etapa a doua a inclus elaborarea şi implementarea formularelor şi documentelor aferente acestora,
ce ţin de aspectele juridice ale OPI şi a procedurii
de formare, gestionare a Dosarului electronic (DE).
În cadrul SE au fost integrate Serviciile guvernamentale MSign [5] şi MPay [6], care permit semnarea cererilor OPI cu utilizarea semnăturii digitale
mobile şi achitarea serviciilor AGEPI. Avantajele oferite de aceste servicii sunt: excluderea necesităţii de
deplasare a solicitanţilor şi a mandatarilor autorizaţi
la AGEPI în scopul depunerii cererilor şi a documentelor aferente; diminuarea cheltuielilor financiare şi
de timp, necesare pentru corespondenţa tradiţională cu AGEPI.
Volumul de lucru: a fost creat funcţionalul pentru procedura de depunere online a 7 OPI, care conţin cca. 90 de formulare, posibilitatea alegerii tipului
de semnătură deţinută de solicitant (electronică, digitală şi mobilă), precum şi achitarea serviciilor prin
mai multe modalităţi (card-bancar, terminale de
plată, internet-banking).
Utilizarea SE include următorii paşi: procedura de înregistrare/autentificare pe portalul serviciul electronic; crearea unei cereri noi, care include
completarea cererii, salvarea şi semnarea acesteia
(utilizând semnătura electronică, digitală, mobilă
sau prin Serviciul guvernamental MSign); perfectarea documentelor aferente cererii; expedierea cererii şi a documentelor la AGEPI; crearea contului de
plată cu sau fără înlesniri, inclusiv completarea cererii pentru înlesniri, ataşarea documentelor aferente,
semnarea acestora şi expedierea la AGEPI; obţinerea contului de plată confirmat de către AGEPI şi
achitarea acestuia (în avans, în numerar, cu cardul
bancar sau prin Serviciul guvernamental MPay) [7].
La utilizarea SE e-AGEPI sunt disponibile mai
multe funcţii asupra cererii şi a documentelor aferente, cum ar fi vizualizarea, redactarea, copierea,
salvarea etc., descrierea detailată a acesteia este
prezentată în [8].
Printre avantajele pe care le oferă SE e-Agepi
se pot menţiona următoarele: comunicarea rapidă cu AGEPI; asigurarea confidenţialităţii datelor;
siguranţa şi uşurinţa în utilizare; fluidizarea circuitului documentelor; economia timpului (nu
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este necesară deplasarea solicitantului la AGEPI);
excluderea timpului necesar pentru procedura
de corespondenţă; minimizarea cheltuielilor necesare pentru procedura de corespondenţă şi
transport; mobilitatea solicitantului (expedierea/
recepţionarea documentelor poate fi efectuată
din orice loc unde este reţeaua Internet); prioritatea expedierii/recepţionării este în timp real,
data şi ora recepţionării cererilor şi a documentelor aferente la AGEPI se consideră cele înregistrate de serverul AGEPI. Recepţionarea acestora se efectuează nonstop (24 din 24 ore şi 7 din
7 zile); achitarea taxelor online pentru care nu se
solicită înlesniri sau plată în avans poate fi efectuată non-stop. În caz contrar, achitarea taxelor se
efectuiază conform programului de lucru al AGEPI:
luni-vineri, orele 800 - 1630 sau în următoarea zi lucrătoare, contul de plată este generat de sistem în
baza datelor indicate de către solicitant în calculatorul electronic [9].
Avantajul principal al procedurii de achitare al
plăţilor online este că solicitanţii aflaţi în altă zonă
sau în altă ţară decât localitatea de domiciliu vor
putea să achite taxele prin mai multe modalităţi.
Se poate menţiona, nu în ultimul rând, că este
vorba şi despre o procedură pe cat de facilă şi modernă, pe atât de ieftină, care elimină aproape tot
ceea ce înseamnă curieratul clasic sau rapid, de
multe ori foarte scump, consumabilele, uzura biroticii etc. De asemenea, este vorba şi despre garanţia
autenticităţii semnăturilor, despre eliminarea oricăror dubii cu privire la eventualele substituiri de persoane sau falsuri.
Această nouă modalitate va fi permanent dezvoltată şi modernizată, în dependenţă de posibilităţile noilor tehnologii informaţionale.
Toate avantajele enumerate mai sus vor contribui la o mai bună comunicare între solicitanţi
şi AGEPI şi la trecerea la alt nivel de dezvoltare al
TI, similar altor oficii europene.
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REZUMAT

Utilizarea serviciului electronic e-AGEPI. În
articolul dat este prezentată procedura de utilizare a Serviciului electronic e-Agepi (SE), scopul şi
descrierea succintă a acestuia, etapele elaborării şi
descrierea platformei utilizate, acţiunile care nece-

sită a fi efectuate la utilizarea SE, avantajele acestuia, posibilităţile de semnare şi achitare a serviciilor
prestate de către AGEPI. Ca rezultat final – automatizarea procedurii de depunere a cererilor OPI şi
achitarea online, trecerea la alt nivel de prestare a
serviciilor AGEPI.
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ABSTRACT

Use of the Electronic Service e-AGEPI. In the
given article is described the procedure for using
the e-AGEPI Electronic Service (ES), the purpose
and brief description thereof, the stages of development and description of the platform used, the
actions that need to be carried out when using the
ES, its benefits, the options of signing and payment
for services provided by AGEPI. As the final result –
automation of the procedure for online filing of IPO
applications and online payment, transition to another level of providing AGEPI services.
РЕФЕРАТ

Использование
электронной
услуги
e-AGEPI. В данной статье описывается как использовать электронную услугу e-AGEPI, цели
и этапы разработки, платформа, действия, которые необходимо предпринять по функционированию системы, ее преимущества, способы подписи и оплаты услуг, предоставляемых AGEPI. Конечный результат - автоматизация
процедуры подачи заявок на ОИС и оплаты онлайн, переход на другой уровень обслуживания.

Intellectus 2/2014

|

41

PRACTICA INTERNAŢIONALĂ/
INTERNATIONAL PRACTICE

Актуальные проблемы авторского права
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Нургайша Н. САХИПОВА,
начальник управления по содействию коммерциализации объектов

РГП «Национальный институт
Комитета по правам
интеллектуальной собственности Министерства юстиции
Республики Казахстан
интеллектуальной собственности

интеллектуальной собственности»

А

ктуальных вопросов в сфере охраны авторского
права еще остается много, несмотря на двухве-

ковую историю охраны и наличие международных кон-

венций, регулирующих данную сферу. А в сфере смежных
прав их еще больше, хотя они в большинстве своем аналогичны с проблемами в авторском праве.

Одной из таких проблем, характерных для
этих сфер - вопросы правомерности выплаты
вознаграждения авторам и владельцам смежных прав за сообщение произведений по кабелю в номерах гостиниц, где имеются телевизоры.
Кабельные вещатели считают, что произведения
ими легально введены в гражданский оборот,
потому гостиницы и фойе кинотеатров не должны вторично выплачивать вознаграждение. Они
считают, что в данном случае организации коллективного управления правами требуют вознаграждение лишь за сам факт наличия такой техники, как телевизор, в номере. Данная позиция
активно поддерживается владельцами гостиниц,
которые пытаются возражать, утверждая, что авторское вознаграждение уже однажды уплачено вещательной компанией, то есть кабельным
оператором. В этой связи требование о выплате вознаграждения за просмотр в номере гостиницы не должно считаться очередным использованием произведений. При этом они утверждают, что отдельная плата за просмотр телевизора
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не установлена, и на стоимости проживания наличие телевизора не отражается. Скажите, ктонибудь сегодня поверит этим доводам по поводу того, что наличие телевизора не отражается
на стоимости проживания? Ведь в гостинице, где
нет телевизора, совершенно другая стоимость
проживания. То, что речь идет о ретрансляции,
не желают понять собственники гостиниц.
Другая проблема – уплата авторского вознаграждения самими кабельными вещателями. В
течение нескольких лет кабельные операторы
утверждают, что они являются всего лишь техническими операторами и поэтому не должны выплачивать вознаграждение, если эфирные вещатели однажды уже уплатили вознаграждение авторам и владельцам смежных прав. Такое
утверждение нам представляется абсолютно нелогичным. Они как бы сравнивают себя с почтальонами. При этом они умышленно обходят вопрос о том, что они также взимают абонентскую
плату за предоставляемую услугу. Также одним
из спорных вопросов является выплата вознаграждения за использование произведений библиотеками. Последние хотели бы воспроизводить любое произведениe в любом формате, независимо от того, охраняются они Законом
об авторском праве или нет. Свои доводы они
обосновывают благородной целью играть свою
роль общественного служения путем сохране-

их фондов. Мы полагаем, что необходимо строго
придерживаться вышеуказанных норм 20 статьи
закона, не позволяя толкование, расширяющее
пределы использования произведений без согласия авторов и без выплаты вознаграждения.
Иначе, благодаря таким достижениям техники,
как цифровой формат, именно библиотеки могут стать нарушителями прав авторов.
Одной из актуальных тем обсуждения в сфере
коллективного управления авторскими и смежными правами является регулирование порядка сбора, начисления и установления размера
комиссионных в сфере частного копирования.
В соответствии со статьей 26 Закона РК «Об
авторском праве и смежных правах» допускается воспроизведение аудиовизуального произведения или звукозаписи (фонограммы) произведения в личных целях без согласия автора произведения, исполнителя и производителя
фонограммы, но с выплатой им вознаграждения.
Правомерность выплаты такого вознаграждения заключается в том, что, любое лицо, копируя даже лицензионный экземпляр произведения, все равно производит дополнительный
экземпляр. Отследить, сколько человек копирует в домашних условиях, невозможно, поэтому компенсация начисляется либо через стоимость устройств, которые позволяют что-то копировать и воспроизводить, либо через стоимость носителя, который является хранилищем информации. Плательщиками данного вида
вознаграждения являются такие крупнейшие
импортеры-производители электротехники, в
частности, оборудования, имеющие звукозаписывающие и видеозаписывающие устройства и
использующие магнитные, оптические или полупроводниковые носители, а также сами носители (ленты, диски, кассеты) как Sаmsung, Nоkiа,
Sony, Canon и другие международные корпорации, у которых доходы исчисляются в миллиардах долларов. Соответственно, размер вознаграждения, причитающегося авторам и владельцам смежных прав, и комиссионных, обещает
быть огромным. Естественно, сбором указанного вознаграждения хотели бы заниматься все организации по коллективному управлению правами. Однако на деле ситуация со сбором зашла
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ния произведений, составляющих совокупные
знания и наследие стран и народов мира. В статье 20 Закона РК «Об авторском праве и смежных
правах» указано, что допускается использование произведений без согласия автора или
иного правообладателя и без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования репродуцирования в единичном экземпляре без извлечения прибыли:
1) правомерно опубликованного произведения библиотеками и архивами для восстановления, замены утраченных или испорченных экземпляров, предоставления экземпляров произведения другим библиотекам, утратившим по
каким-либо причинам произведение из своих
фондов;
2) отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в
сборниках, газетах и других периодических
изданиях, коротких отрывков из правомерно
опубликованных письменных произведений (с
иллюстрациями или без иллюстрации) библиотеками и архивами по запросам физических лиц,
в учебных и исследовательских целях;
3) отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в сборниках, газетах и других периодических изданиях, коротких отрывков из правомерно опубликованных письменных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) организациями образования для аудиторных занятий. Казалось
бы, перечень случаев использования без согласия автора и без выплаты вознаграждения исчерпывающий. Но сегодня находятся такие толкователи этой нормы, что воспроизведение правомерно опубликованных произведений хотят распространять не только на произведения в сборниках, газетах и других периодических изданиях коротких отрывков, но и на все
произведения, исходя из того, что это делается,
прежде всего, в целях переформатирования из
аналогового варианта в цифровой формат, а также в целях предоставления экземпляров произведения другим библиотекам, утратившим
по каким-либо причинам произведение из сво-
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в тупик в связи с отсутствием утвержденных ставок вознаграждения.
Можно было бы перечислять такие вопросы,
которые сегодня не нашли своего оптимального
решения и из-за чего являются предметом споров сторон в пределах конкретной страны. Но
есть еще одна проблема, являющаяся глобальной как по своему масштабу, так и по своим негативным последствиям. Это - Интернет. В Казахстане этой теме придается особое значение,
о чем свидетельствует тот факт, что одной из тем
прошлогоднего Астанинского экономического
форума была «Охрана прав в Интернете». В форуме приняли участие не только специалисты по
авторскому праву и провайдеры, но и представители мировой политики, бизнеса, крупнейших
международных организаций, видные ученые.
Бесспорно, Интернет является одним из великих изобретений современности. Число пользователей Интернета растет высокими темпами во
всем мире. Если 20 лет назад Интернетом пользовались единицы, то в настоящее время пользуются порядка 40% населения Земли, т.е. более 2 млрд. человек. В Казахстане, согласно последним статистическим данным, пользователями сети Интернет являются порядка 60% населения Казахстана. К 2020 году количество пользователей сети Интернет планируется увеличить более чем на 75%. Думается, еще лет через
5-10 Интернет будет доступен почти каждой семье, также как телевизор - сегодня. В Глобальной сети мы теперь имеем возможность посмотреть любые фильмы и сериалы, не покупая кассеты и DVD диски, прослушать любые концерты, прочитать любую книгу. Таким образом, он
заменил в какой-то мере телевидение и радио,
а также библиотеку. Мы можем получать через
интернет любую информацию, интересующую
нас, оплачивать услуги, как бронирование билетов, гостиниц и многое другое. Причем он очень
удобен и не так дорог, экономит наше время и
средств, ибо ежемесячная абонентская плата из
года в год также дешевеет. Просто иногда удивляешься тому, как же мы обходились до этого без
Интернета. Ведь были времена, когда мы - юристы искали по книжным магазинам и библиотекам учебники или отдельные законы. У меня пе-
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ред глазами сразу возникают учебники, особенно процессуальные кодексы, со многими закладками, свидетельствующими об изменениях или
дополнениях, внесенных в разное время. Кажется, все это было в далеком прошлом. А ведь это
было совсем недавно. Сегодня Интернет - реальность. Его основной контент состоит из объектов авторского права, по большей части охраняемых законом. Но сегодня мы также имеем
и обратную сторону медали. «Благодаря» Интернету нарушаются права авторов, чьи произведения без их ведома и согласия размещаются и используются всеми желающими. Так, например, через Интернет-магазин E-Bay распространяется произведение известного классика
казахской литературы, лауреата медали Франца Кафки 2011 года Акима Тарази. Только через
интернет-магазины было реализовано более 1
млн. экземпляров книги (о чем свидетельствуют данные, указанные на страницах интернетмагазинов). Несмотря на то, что книга реализуется более 2-х лет и востребована не только в Казахстане, но и в таких странах как Англия, США,
Китай, Индия, Австралия, а также в африканских
государствах, автор не смог получить положенного ему достойного вознаграждения, поскольку не смог узнать, кто является владельцем аккаунта. Незначительную сумму издательство Великобритании обязалось перечислить автору за
издание в виде книги.
В итоге, несмотря на длительную переписку,
вопрос так и не решен, достойное вознаграждение за размещение и распространение произведения большим тиражом так и не получено.
И в казахстанском сегменте сети Интернет
в последнее время созданы и получили значительное распространение сайты, предоставляющие площадку для загрузки и обмена между пользователями сети пиратскими фильмами,
играми, музыкой и программными обеспечениями. Об этом свидетельствуют данные правоохранительных органов. Так, если в 2009 году органами внутренних дел Казахстана было выявлено
всего 35 фактов нарушений в сети Интернет, то
в 2010 году – 125 фактов, что свидетельствует не
только об усилении борьбы с нарушениями прав
в Интернете, но и об увеличении количества на-

го права к Интернету, правообладатели не только должны смириться с нарушением прав интеллектуальной собственности в сети, а наоборот,
быть благодарны Интернету за то, что произведения авторов, распространяемые через Интернет, становятся популярными и что, если за нарушение прав будет установлена жесткая санкция,
то возникнет вопрос о существовании Интернета вообще. Такие пользователи считают, что выплата вознаграждения за использование произведений может нанести непоправимый урон
концепции Интернета как таковой. Но мы с вами
не можем согласиться с такой позицией, а наоборот, ищем пути решения такой проблемы, для
того, чтобы найти тот баланс интересов, в результате которого Интернет станет благом не только
для пользователей готовых, выстраданных авторами произведений и для провайдеров, получающих выгоду от своей посреднической деятельности, но и для самих авторов-творцов произведений. Отсюда возникает один из ключевых вопросов, который необходимо решить законодательно – ответственность конкретного субъекта, чьи действия провоцируют нарушение прав
интеллектуальной собственности.
Существуют три основных субъекта, интересы
которых затрагиваются при размещении объектов авторского права в Интернете и установлении ответственности каждого из них.
Первым субъектом является провайдер. Ответственность провайдера предполагает, что он
обязан проверять легальность всего контента. А
это практически невозможно, так как провайдеры не всегда располагают такой информацией.
А установление обязанности провайдера идентифицировать каждого пользователя и хранить
о нем информацию ограничивает свободу и тайну частной жизни. Зато закрепление этого варианта в законодательстве защищает интерес правообладателей. Различные варианты обязанностей провайдера уже реализованы в странах ЕС
и США, согласно которым провайдер не считается нарушившим право на контент и не несет ответственности, если он:
- не знал о наличии такого контента на своих
ресурсах;
- не получал прямой материальной выгоды от
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рушений. С целью пресечения подобных фактов и обеспечения прав авторов в сети Интернет,
органами юстиции впервые в мае 2011 года совместно с представителями Министерства внутренних дел была проведена проверка в доменной зоне KZ.
За нарушение прав интеллектуальной собственности был привлечен к административной ответственности администратор сайта, на
которого был наложен штраф. Также правонарушитель в последующем был привлечен к
гражданско-правовой ответственности.
И таких примеров, я полагаю, немало не только у нас, но и в других странах, если учесть, что,
по оценкам международных экспертов, одно пиратство произведений через сеть Интернет составляет ежегодно более 1 млрд. выгрузок. И
это без учета пиратского копирования игр, программного обеспечения, фильмов и многих других объектов авторского права и смежных прав.
Посредством Интернета в огромном количестве реализуется контрафактная продукция.
Например, некий интернет-магазин BeSMART
под заголовком «умные покупки» объявляет о
реализации копий наручных часов швейцарских брендов Patek Philippe, Vacheron Constantin,
Icelink, Rolex и др. марок, со скидкой до 50%. Что
за копии могут быть у таких брендов? Разве обладатели этих брендов могут себе позволить реализовать копии производимых ими товаров,
подрывая веками наработанную репутацию!?
Естественно, это настоящий контрафакт. Главное, что таких объявлений масса. То есть сегодня Интернет оказался рассадником нелегальной продукции, источником распространения
порнографии, пиратских программ, пропагандирующих насилие и жестокость. Сегодня в Интернете можно узнать, как изготовить взрывное
устройство или оружие. Это и есть те негативные
последствия от широкого доступа к Интернету.
Отсюда возникает другой вопрос: что такое
Интернет - зло или благо? Если в нем больше
негативного, как его обратить в позитив, то есть
во благо? И как этого можно добиться? Чье право нарушается в нем и благодаря чьим неправомерным действиям? Многие пользователи считают, что не нужно применять нормы авторско-
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нарушения прав авторов и иных правообладателей;
- предпринял немедленно меры по удалению
нелегального контента по обращению правообладателя или его представителя.
Вторым субъектом, ответственность которого должна быть установлена законодательно, является пользователь. В таком случае, провайдер
должен предоставлять правообладателю и правоохранительным органам информацию о пользователе, на которого должна возлагаться ответственность. Но будет сложно получить в режиме оn-line доступ к легальному контенту, ибо
появятся логистические проблемы и установятся высокие цены на получение доступа к объектам авторского права. И, самое главное, будет
нарушен принцип свободы обмена информацией среди членов социального круга, что является стандартом поведения участников «сетевого
сообщества».
Третьим субъектом являются авторы и иные
правообладатели. Они полагают, что за счет доступности произведений в Интернете снижается
спрос на использование их произведений традиционными способами (книгоиздание, звукозапись и т.д.), что соответственно повлечет снижение их доходов. Правообладатели считают,
что Интернет является угрозой для авторских
прав и предлагают ответственность за нарушение их прав возложить на интернет-платформы.
В этой связи во многих странах идут судебные
тяжбы между правообладателями и интернетплатформами, которые обычно длятся годами.
Кроме того, не будет единообразного правоприменения, поскольку законодательства стран существенно отличаются друг от друга. Без понимания и добровольного решения вопросов выплаты авторского вознаграждения споры не
утихнут.
Нам представляется, что единственным выходом является компромиссный путь, который
заключается в распределении ответственности
между провайдером и пользователем. Возможно, именно такое разделение ответственности
создаст условия для обеспечения охраны прав
интеллектуальной собственности в Интернете.
Государство в лице законодателя должно взве-
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сить все «за» и «против» и выступить своего рода
арбитром между основными заинтересованными сторонами и не становиться на сторону когото одного. Для этого необходимо изучать законодательную базу и прогрессивный опыт стран,
достигших определенных результатов по охране
прав в Интернете, не нарушая принципы демократии и баланс интересов общества – с одной
стороны - авторов, которые хотели бы донести
свои творения неограниченному кругу лиц и за
это получать достойное вознаграждение, с другой стороны - добросовестных пользователей,
которые уважают чужое право в Интернете.
Если говорить о национальном законодательстве в данной сфере, то законодательство Казахстана в целом сформировано. 16 апреля 2004
года наша страна присоединилась к интернетдоговорам ВОИС (ДАП и ДИФ). Эти договоры
имеют большое значение в ускорении развития
сети Интернет. Они также отвечают на вызов, поставленный цифровыми технологиями по распространению охраняемых произведений через глобальные сети, которые представляет собой Интернет.
Действующий Закон об авторском праве был
приведен в соответствие с указанными договорами и предусматривает право автора на установление технических средств защиты авторского права и смежных прав. 12 января 2012 года
был принят Закон, устанавливающий уголовную
и административную ответственность за нарушения прав авторов именно в сети Интернет. Принятые поправки конкретизируют ответственность
тех лиц, которые создают интернет-ресурсы с целью дальнейшего доступа к незаконному скачиванию, размещению и распространению произведений в сети Интернет. Кроме того, предусмотрена ответственность пользователей, которые,
с целью предоставления доступа к неограниченному кругу лиц, незаконно размещают в сети
Интернет охраняемые произведения. И вполне
естественно, что принятый закон вызвал активное обсуждение среди пользователей сети Интернет. В свою очередь, владельцами торрентсайтов были приняты попытки по формированию к нему негативного отношения.
7 февраля 2012 года на главной странице сай-
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та Комитета по правам интеллектуальной собственности был размещен баннер, на котором
неизвестные сообщали, что являются противниками изменений в законодательных актaх по вопросам интеллектуальной собственности. Данные действия нами были расценены не столько
как вызов действиям государственных органов,
но и как обеспокоенность нарушителей прав в
Интернете. Полагаем, что принятые нами меры в
какой-то степени позволят установить порядок в
данной сфере и вести эффективную борьбу с нарушениями прав в Глобальной сети. Мы и впредь
будем изучать зарубежный опыт стран, где имеется положительный опыт по достижению баланса интересов всех сторон в данном вопросе. Нам
известен опыт Китая, где действует так называемый «Великий китайский файрволл», блокирующий IP-адреса сайтов «сомнительного содержания». Также нам известно, что в некоторых азиатских странах спецслужбы осуществляют массовую фильтрацию контента. Конечно, по-разному
можно относиться к таким мерам. Но растущий
уровень негативных последствий от реализации
контрафакта и пиратской продукции в масштабах всей экономики требует принятия неотложных системных мер как законодательного, так
и технического характера. Контрафакт и пиратство отрицательно влияют практически на все.
Это и финансовые потери для бизнеса, падение
цен, стоимости интеллектуальных прав владельцев, ухудшение качества продукции и т.д. Возникают проблемы в рамках торговли, иностранных
инвестиций, занятости, инноваций, криминальной обстановки и окружающей среды. В целом
всех косвенных проблем и угроз не перечесть и
тем более невозможно решить в рамках одного мероприятия любого формата. Но мы сообща ищем пути решения этой проблемы. Международное сотрудничество и обмен опытом в этой
сфере будут способствовать эффективной защите прав интеллектуальной собственности в Интернете. Очевидно одно: только общими усилиями можно бороться с такой глобальной проблемой в глобальном пространстве.
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РЕФЕРАТ

В сфере охраны авторского права еще остается много актуальных вопросов, несмотря на
двухвековую историю охраны и наличие международных конвенций, регулирующих данную
сферу. А в сфере смежных прав их еще больше,
хотя они в большинстве своем аналогичны с проблемами в авторском праве. Если говорить о национальном законодательстве в данной сфере,
то законодательство Казахстана в целом сформировано. 16 апреля 2004 года страна присоединилась к интернет-договорам ВОИС (ДАП и ДИФ).
Эти договоры имеют большое значение в ускорении развития сети Интернет. Они также отвечают
на вызов, поставленный цифровыми технологиями по распространению охраняемых произведений через глобальные сети, которые представляет собой Интернет.
REZUMAT

În domeniul protecției drepturilor de autor mai
există o multitudine de probleme de stringentă actualitate, în pofida celor două secole de protecție
și de aplicare a convențiilor internaționale care
reglementează acest domeniu. În sfera drepturilor conexe constatăm încă şi mai multe asemenea
probleme, deși ele sunt în mare parte similare celor
referitoare la dreptul de autor. Dacă facem referinţă
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la legislația națională în acest domeniu, constatăm:
cadrul legislativ în Kazahstan este pe deplin format.
La 16 aprilie 2004 țara a aderat la Tratatele internaţionale privind utilizarea Internetului din cadrul
OMPI (WCT și WPPT). Aceste acorduri au o mare importanţă , deoarece contribuie la accelerarea dezvoltării Internetului. De asemenea, documentele în
cauză au menirea de a răspunde efectiv la provocarea ce o reprezintă tehnologiile digitale pentru difuzarea operelor protejate prin rețelele globale care le
prezintă azi Internetul.
ABSTRACT

Actual Problems of Copyright. In the copyright protection field there are still a lot of pressing
issues, despite the two-century history of protection and presence of international conventions governing this area. And in the field of related rights
they are more, although they are mostly similar to
problems in copyright law. Speaking about national
legislation in this field, the legislation of Kazakhstan
as a whole is formed. On April 16, 2004 the country
joined the aforementioned WIPO Internet Treaties
(WCT and WPPT). These treaties are important in
accelerating the development of the Internet network. They also respond to the challenge posed
by digital technologies for the dissemination of
protected works through global networks, which
represent the Internet.
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Impactul inovaţiilor în Republica Moldova
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Republica Moldova
Agenţia pentru Inovare şi
Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
(AITT), care reprezintă organul principal pentru reglementarea politicii de stat în domeniul inovării.
mplementarea inovaţiilor în
este coordonată de către

Crearea companiilor noi constituie un factor mobilizator pentru colaborarea între universităţi, centre de cercetare non-profit şi ÎMM, pentru a extinde
capacităţile lor şi a satisface piaţa, pentru a transfera
rezultatele Cercetării şi Dezvoltării în sfera pieţei şi
a avansa în continuare (a obţine o linie proprie de
producere şi canale de marketing), devenind fiecare în parte ”agent liber în piaţă”, fără limitele juridice
impuse de statutul de universitate sau centru de
cercetare non-profit. Colaborarea strânsă între entităţile menţionate creează oportunităţi de business
pentru angajaţii universităţilor şi institutelor de cercetare, facilitează stabilirea unei platforme pentru
colaborarea orientată spre piaţă.
Pornind de la aceasta premiză, în perioada anilor
2005-2012 AITT şi-a axat acţiunile pe suportul proiectelor de transfer tehnologic (PTT), care au fost
direcţionate spre mediul de afaceri şi au mizat pe
un impact de lungă durată.
Efortul comun depus de instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării, mediul de afaceri şi Agenţia pentru
Inovare şi Transfer Tehnologic pe parcursul acestei
perioade a contribuit esenţial la dezvoltarea ramurii
inovaţionale, soldându-se cu rezultate palpabile. În
baza indicatorilor obţinuţi, a fost evaluat volumul

producţiei inovaţionale, generate de proiectele de
inovare şi transfer tehnologic.
Începînd cu anul 2005, volumul producţiei inovaţionale înregistrează o creştere permanentă.
Astfel, în anul respectiv volumul producţiei inovaţionale obţinute a constituit circa 649,8 mii lei, în
2006 acest indice s-a ridicat la aproximativ 970 mii
lei, adică cu 7% mai mult în raport cu anul 2005.
Respectiv, în 2007 volumul producţiei inovaţionale
obţinute s-a estimat la circa 1594,0 mii lei, majorându-se aproximativ de 2 ori faţă de producţia inovaţională obţinută în urma realizării proiectelor de inovare şi transfer tehnologic în 2007. În anul următor,
valoarea totală a producţiei inovaţionale a fost estimată la circa 5000,0 mii lei. În 2009 valoarea totală
a producţiei inovaţionale a constituit 22.047.652
lei, fiind create 115 locuri de muncă noi. Indicatorul
producţiei inovaţionale globale a fost în creştere şi
în anul următor, constituind 31.153.868 lei şi creându-se 346 locuri de muncă noi.
În 2011 numărul proiectelor s-a micşorat comparativ cu anul precedent, însă volumul producţiei inovaţionale nu a scăzut, fiind estimat la circa
32200,0 mii lei. Cota maximă a fost atinsă în anul
2012, când valoarea totală a producţiei inovaţionale a constituit 38.133,99 mii lei şi s-au creat 26 de
locuri de muncă noi. Numărul total al locurilor de
muncă noi create în perioada 2005-2012 este estimat la aproximativ 400.
Totuşi, pentru a evalua efectul proiectelor de
transfer tehnologic este necesar să stabilim, mai
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întâi, care sunt performanţele. Unul dintre indicatori este volumul produsului inovaţional, rezultat
din aceste proiecte. În urma efectuării unui audit
retrospectiv, s-a constatat că în perioada derulării
proiectelor de transfer tehnologic au fost produse şi
comercializate mărfuri şi servicii în valoare totală de
131.922.895 lei, investiţiile din buget şi cofinanţarea
constituind în ansamblu 100.670.922 lei.
În anul 2012 corelaţia dintre investiţii si volumul
vânzărilor a fost de 2,12 lei la 1 leu investit, iar pe
parcursul anilor 2005-2012 această corelaţie a constituit 1,10 lei la 1 leu investit.
Astfel, la fiecare leu investit din mijloace publice în proiecte de transfer tehnologic s-au obţinut
aproape 2 lei din vânzările produsului inovaţional.
Impactul ştiinţific şi practic al inovaţiilor se manifestă prin realizarea unor proiecte de transfer
tehnologic din diferite domenii: tehnologii informaţionale, medicină şi farmaceutică, agricultură,
construcţia de maşini, energetică.
Dacă luăm, spre exemplu, domeniul medicinii,
constatăm că pe parcursul perioadei date au fost
produse, implementate şi comercializate mai multe
preparate medicamentoase. De asemenea, a avut
loc implementarea tehnicilor microchirurgicale
performante în tratamentul mini-invaziv al maladiilor degenerative ale coloanei vertebrale. Rezultatul
acestei implementări a condus la reducerea:
▪▪ perioadei de staţionare – de 3 ori;
▪▪ duratei de operaţie – de 2 ori;
▪▪ necesităţii transfuziilor – de 5 ori;
▪▪ ratei apariţiei complicaţiilor intraoperatorii –
de 4 ori;
▪▪ ratei de radiaţie intraoperatorie – de 3 ori;
▪▪ ratei de reoperări – de 3 ori;
▪▪ ratei de invalidizare – de 3 ori.
În industria alimentară au fost elaborate şi implementate mai multe produse şi tehnologii noi:
– s-a obţinut materia primă din plante aromatic-condimentare cu conţinut de substanţe active –
ulei volatil sporit – flori, frunze, seminţe, rădăcini;
– au fost omologate elemente şi parametrii tehnologici de producere a seminţelor de categorii superioare de soiurile noi de tomate;
– au fost implementate tehnologiile ecologic
pure de preparare a peştelui şi a produselor derivate piscicole.
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Pentru a asigura dezvoltarea tehnologică a sectorului agroindustrial, au fost susţinute mai multe
proiecte de transfer tehnologic în domeniul construcţiei de maşini, fapt care a permis organizarea
producerii în ţara noastră a mai multor maşini şi
utilaje.
În domeniul tehnologiilor informaţionale, s-a
elaborat sistemul geoinformaţional, care conţine
tehnologia modernă de cartare a solurilor (SIG),
portalul şi serviciile Geoweb. Sistemul SIG pentru
învelişul de soluri al teritoriului Republicii Moldova oferă posibilitatea de a utiliza rapid informaţia
privind starea calităţii şi nivelul de degradare a
solurilor pentru aplicarea complexului de măsuri
în vederea minimalizării proceselor negative şi de
conservare a fertilităţii solurilor.
În concluzie, constatăm că actualmente în domeniul inovării din Republica Moldova există oportunităţi de inovare, în baza rezultatelor unor cercetări ale savanţilor noştri, pentru mai mult de 100 de
antreprenori care au fost cofinanţatori ai proiectelor de transfer tehnologic în ultimii 7 ani. Cofinanţarea proiectelor confirmă faptul că, pe de o parte,
comunitatea de afaceri este receptivă la inovaţii, iar
pe de altă parte – rezultatele cercetării şi inovaţiile
îşi găsesc implementarea în practicile economice,
sociale şi ecologice.
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economic growth applied worldwide. In Moldova,
the current situation represents opportunities for
innovation based on the research results of our scientists for more than 100 entrepreneurs who were
co-financers of the technology transfer projects in
the last seven years. These co-financings confirm
that, on the one hand, the business community is
receptive to innovations, and on the other hand –
research results and innovations find their implementation in economic, social and environmental
practices.
Keywords: impact, innovations, technology
transfer, strategy, economic competitiveness.

REZUMAT

РЕФЕРАТ

Impactul inovaţiilor în Republica Moldova.
Articolul defineşte transferul tehnologic al inovaţiilor drept o metodă principală de stimulare a creşterii economice, aplicată în toată lumea. În Republica
Moldova, situaţia actuală reprezintă oportunităţi de
inovare în baza rezultatelor cercetărilor savanţilor
noştri pentru mai mult de 100 de antreprenori care
au fost cofinanţatori a proiectelor de transfer tehnologic în ultimii 7 ani. Aceste cofinanţări confirmă
faptul că, pe de o parte, comunitatea de afaceri este
receptivă la inovaţii, iar pe de altă parte – rezultatele cercetării şi inovaţiile îşi găsesc implementarea în
practicile economice, sociale şi ecologice.
Cuvinte cheie: impact, inovaţii, transfer tehnologic, strategie, competitivitate economică.

Воздействие инноваций в Республике
Молдова. Статья раскрывает технологический
трансфер инноваций в качестве основного метода стимулирования экономического роста, применяемого во всем мире. В Республике Молдова
нынешняя ситуация представляет возможности
для внедрения инноваций, основанных на результатах исследований наших ученых, для более 100 предпринимателей, которые совместно профинансировали проекты передачи технологии в течение последних семи лет. Это совместное финансирование подтверждает, что, с
одной стороны, бизнес-сообщество восприимчиво к инновациям, с другой стороны - результаты исследований и инновации успешно внедряются в экономических, социальных и экологических сферах.
Ключевые слова: воздействие, инновации,
стратегия, передача технологий, экономическая
конкурентоспособность.

ABSTRACT

Impact of Innovations in the Republic of Moldova. The article defines the technology transfer of
innovations as a primary method of stimulating the
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Introducere

N

ivelul de dezvoltare al omenirii care a fost atins
pe parcursul ultimului secol a schimbat puternic

priorităţile. Astăzi, când cele mai importante resurse sunt

deja descoperite, nu mai este considerat lider acel care

le deţine, ci acel care este capabil să le valorifice prin
metode inovaţionale eficiente.

Evident că inovaţiile sunt
Cercetarea şi inovarea sunt
două dimensiuni fundamentale, plasate printre priorităţile Strategiei Europa 2020 [1]. Uniunea Europeană (UE)
imposibile fără cercetare.

pune accentul pe transformarea rezultatelor ştiinţifice în
produse şi servicii comercializabile, pentru asigurarea unei
dezvoltări inteligente, durabile şi incluzive.

În acelaşi timp, este recunoscut faptul că cercetarea, dezvoltarea şi inovarea (CDI) nu pot evolua fără
surse de finanţare suficiente. Uniunea Europeană
încurajează statele membre să investească 3% din

52

| Intellectus 2/2014

PIB în cercetare şi dezvoltare până în anul 2020 (1%
din fonduri publice, 2% din investiţii private), ceea
ce se estimează că ar genera 3,7 milioane de locuri
de muncă şi ar determina o creştere anuală a PIBului UE cu circa 800 de miliarde de euro [2].
În acest context, ne-am propus să efectuăm o
analiză a politicii de finanţare a CDI şi a mecanismelor existente în Republica Moldova.
Sistemul de finanţare al CDI în Republica Moldova
Sistemul CDI din Moldova este unul centralizat,
Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) concentrând
majoritatea funcţiilor şi mecanismelor în domeniu
[3]. AŞM elaborează politicile în domeniul CDI, este
principala instituţie de finanţare a sferei ştiinţei şi
inovării, dar şi principala organizaţie în care se desfăşoară activităţile de cercetare propriu-zise.

toni. Mai mult ca atât, este mai simplu de a aduce
tehnologii deja existente de peste hotare decât de
a investi în invenţii la nivel naţional. Resursele externe, în special cele europene, sunt destul de importante pentru sistemul CDI din Republica Moldova. Cele mai recente date disponibile (pentru anul
2011) indică o pondere de 9,4% pentru finanţarea
externă în totalul cheltuielilor CDI [7], dar această
cifră pare a fi subestimată.
Având în vedere importanţa diferitelor surse de
finanţare şi disponibilitatea statisticii oficiale, am
analizat în continuare preponderent sistemul de
finanţare publică a sferei ştiinţei şi inovării din Republica Moldova.
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Actele de bază care reglementează activitatea
CDI sunt Codul cu privire la ştiinţă şi inovare, adoptat în 2004, [4] şi Acordul de parteneriat între Guvernul Republicii Moldova şi AŞM, încheiat de obicei
pentru o perioadă de 4 ani, cu excepţia ultimului,
cu o valabilitate de 1 an [5]. Prin aceste acte AŞM a
primit drepturi depline în repartizarea şi gestionarea banilor publici destinaţi sferei ştiinţei şi inovării.
Finanţarea CDI este dominată de către sectorul
guvernamental. Conform unor estimări, circa ¾ din
totalul finanţării cercetării-dezvoltării din ţara noastră se bazează pe mijloace bugetare [6]. În afară de
mijloacele de la bugetul de stat, legislaţia prevede
şi alte surse de finanţare, cum ar fi mijloacele de la
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale; mijloacele proprii ale subiectelor activităţii CDI; investiţiile
(donaţiile, granturile etc.) persoanelor fizice şi juridice, inclusiv străine; mijloacele speciale, obţinute de
organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării de la efectuarea lucrărilor şi prestarea serviciilor contra plată.
Statistici oficiale privind finanţarea CDI din partea antreprenoriatului privat nu sunt însă disponibile în Republica Moldova. Estimările arată că
antreprenoriatul privat şi învăţământul superior
finanţează modest CDI în comparaţie cu ţările europene. În prezent atestăm un dezinteres al businessului pentru investire în CDI care, probabil,
se datorează incertitudinii succesului descoperirii
ştiinţifice, dar şi faptului că o cercetare nu poate
avea rezultate imediate şi, deci, este o investiţie pe
termen prea lung în viziunea antreprenorilor autoh-

Politica naţională în domeniul finanţării CDI
La nivel naţional, cercetarea, de rând cu educaţia
şi inovarea, este recunoscută drept unul din pilonii
de dezvoltare a ţării, fapt confirmat frecvent în documentele oficiale. În Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană:
Libertate, Democraţie, Bunăstare” (2011-2014) este
prevăzută o schimbare a paradigmei de dezvoltare a ţării de la o economie bazată pe consum la o
economie bazata pe investiţii, inovaţii şi competitivitate.
Situaţia reală, reflectată prin indicatori, nu confirmă însă plasarea cercetării printre priorităţile statului. Drept exemplu servesc mijloacele financiare
pentru sfera ştiinţei şi inovării, alocate de la bugetul
de stat, în valori absolute şi relative (tab. 1).

Tabelul 1
Evoluţia finanţării de la bugetul de stat a ştiinţei şi inovării în Republica Moldova, 2009-2014

Cheltuieli publice pentru ştiinţă
şi inovare, mil. lei
PIB, mil. lei
Ponderea sectorului în PIB, %

2009

2010

2011

2012

2013

2014

378,3

356,3

339,8

354,1

350,0

405,7

60499,8

71885,4

82348,7

88227,7

99200*

109000*

0,62

0,49

0,41

0,40

0,35

0,37

Surse: Biroul naţional de statistică (www.statistica.md); Legile bugetului de stat pentru anii 2009-2014; *Estimările Ministerului Economiei pentru anii 2013-2014 [8].

Trebuie de menţionat că, iniţial, în Codul cu
privire la ştiinţă şi inovare statul se angaja să majoreze finanţarea ştiinţei şi inovării până la 1% din
PIB, creşterea urmând să fie graduală şi specificată
în Acordul de parteneriat. Întrucât în primul Acord

de parteneriat (2005-2008) nu s-a reuşit atingerea
obiectivului (în 2008 – 0,7% din PIB), acest cuantum
a fost fixat să fie atins în anul 2011, în cadrul celui
de-al doilea acord. Ulterior însă, în Cod, sintagma
privind obiectivul de finanţare a fost schimba-
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tă prin formula „până la 1%” din PIB, iar în ultimul
Acord de parteneriat statul se angajează să contribuie cu doar „cel puţin 0,34%” din PIB [5].
La fel ca şi în alte ţări, politica financiară a statului
în Republica Moldova ţine în principal de competenţa Ministerului Finanţelor. Pentru a îmbunătăţi
procesul decizional în domeniul gestionării bugetului şi pentru a asigura o legătura mai bună între
alocarea resurselor şi priorităţile de politici, în anul
2002 Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova a
introdus Cadrul Bugetar de Cheltuieli pe Termen
Mediu (CBTM). În acest document sunt reflectate
şi cheltuielile bugetului public naţional pentru sfera ştiinţei şi inovării atât în expresie absolută, cât
şi relativă, care sunt planificate pentru perioadele
viitoare. Conform CBTM pentru anii 2014-2016, politica financiară a statului nu include în lista priorităţilor majorarea finanţării sectorului de cercetare,
păstrând aceeaşi pondere de 0,4% din PIB şi pentru
următoarelor perioade [9].
Ministerul Finanţelor stabileşte politica financiară a statului la nivel central, iar autorităţile publice
responsabile gestionează activităţile la nivel secto-

rial. Conform Codului cu privire la ştiinţă şi inovare,
politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării este realizată de comunitatea ştiinţifică în persoana Academiei
de Ştiinţe, în conformitate cu politica economică,
financiară şi tehnico-ştiinţifică [4].
Direcţii de finanţare
Politica de stat în domeniul cercetării prevede
concentrarea resurselor şi organizarea activităţii pe
direcţiile strategice ale sferei ştiinţei şi inovării, care
sunt identificate în baza tendinţelor internaţionale,
a potenţialului naţional şi în funcţie de necesităţile
dezvoltării social-economice a ţării.
Repartizarea alocaţiilor bugetare şi finanţarea
activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării de la bugetul
de stat se efectuează pe programe şi proiecte, în
corespundere cu direcţiile strategice ale activităţii
din sfera ştiinţei şi inovării, aprobate de Parlament.
Cele mai multe alocaţii revin valorificării resurselor
umane, naturale şi informaţionale, urmate de investiţiile în biotehnologiile agricole, fertilitatea solului
şi securitatea alimentară (tab. 2).

Tabelul 2
Distribuirea alocaţiilor bugetare pe direcţii strategice în sfera ştiinţei şi inovării,
2007-2013, mil. lei
Direcţia

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Edificarea statului de drept si punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul
integrării europene

17,9

29,4

28,6

30,1

316

31,3

Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării

51,2

64,4

56,2

64,1

64,9

68,6

Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea
sănătăţii

35,7

48,0

44,0

41,1

38,9

40,8

Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea
alimentară

51,1

77,9

63,4

84,6

63,9

65,7

Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi
materiale noi

44,1

66,7

52,6

47,0

30,4

31,8

Eficientizarea şi asigurarea complexului energetic şi a
securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor
renovabile

5,0

9,8

9,0

5,7

5,2

61,0

205,1

296,1

246,0

278,4

234,8

244,5

Total CDI*

Sursa: elaborată de autori în baza [10]; *suma reprezintă cheltuielile pentru proiecte CDI, fără cheltuieli administrative, acţiuni-suport
şi pregătire a cadrelor.

Această distribuţie denotă orientarea politicilor statului în domeniul CDI, care ar trebui să fie în
strânsă legătură cu necesităţile social-economice

54

| Intellectus 2/2014

ale ţării. Republica Moldova îşi are tezaurul concentrat în soluri fertile, agricultură şi oameni – resurse
care trebuie să fie corect valorificate pentru a adu-

Modalităţi de distribuire a finanţării publice
Mecanismele de distribuire a mijloacelor financiare destinate sferei ştiinţei şi inovării sunt stipulate
în actele principale ce reglementează activitatea
CDI. Ele pot fi grupate în 3 modalităţi de bază:
1. proiecte instituţionale;
2. finanţare competitivă prin proiecte;
3. alte tipuri de finanţare-bloc.

Dacă primele două modalităţi prevăd în principal finanţarea cercetărilor ştiinţifice, a procurării
echipamentului şi a diseminării rezultatelor, atunci
al 3-lea tip include întreţinerea instituţiilor administraţiei publice centrale în domeniu şi a instituţiilor
auxiliare din sfera ştiinţei şi inovării, menţinerea infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării, întreţinerea bibliotecilor ştiinţifice, asigurarea completării fondurilor acestora, acordarea premiilor pentru realizări
remarcabile în domeniul ştiinţei şi tehnicii şi alte
finanţări similare.
Principala modalitate de finanţare publică a
CDI continuă să rămână proiectele instituţionale,
aplicative şi fundamentale (fig. 1a). Conform legislaţiei în vigoare, acest instrument de finanţare este
implementat în bază competitivă, cu anunţarea
concursurilor şi trimiterea propunerilor de proiecte.
De facto, această schemă nu este competitivă, deoarece propunerile de proiecte nu concurează una
cu alta, iar volumul finanţării este mai mult sau mai
puţin prestabilit [6].
Finanţarea cu adevărat competitivă în bază de
proiecte s-a redus în ultimii ani în favoarea celei instituţionale, de la 17% din totalul finanţării în bază
de proiecte în 2007, la 9% în 2012 (fig. 1b). Se creează impresia că administraţia AŞM a decis să menţină
o finanţare de bază a institutelor la un nivel adecvat
în defavoarea finanţării competitive şi a altor tipuri
de finanţări.
Un caz aparte îl reprezintă programele de stat
în sfera ştiinţei şi inovării care, în conformitate cu
legislaţia în vigoare, este principala formă de promovare a politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării
[4]. Acestea sunt formulate de Guvern şi comunitatea ştiinţifică în persoana AŞM, în funcţie de direcţiile strategice ale ştiinţei şi inovării. De aceea, este
stranie ignorarea acestui mecanism de finanţare,
exprimată prin reducerea volumul finanţării şi a
numărului de programe (fig. 2). Dacă în anul 2007
finanţarea programelor de stat constituia 10% din
alocaţiile bugetare totale pentru cercetare, atunci
pe parcursul următorilor ani s-a înregistrat o scădere până la 2%, fapt ce denotă dezinteresul statului
în promovarea inovării prin cercetare la nivelul programelor de stat.

Intellectus 2/2014

|

INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC/
INNOVATION AND TEHNOLOGY TRANSFER

ce importante beneficii statului. Din acest punct
de vedere, considerăm că distribuirea mijloacelor
bugetare alocate ştiinţei şi inovării este orientată
corect. Totodată, deşi cele mai mari provocări pentru economia ţării se datorează penuriei de resurse
energetice, pe care suntem nevoiţi să le importăm,
finanţarea direcţiei strategice respective nu depăşeşte 4% din volumul total al finanţării proiectelor
CDI. Acest fapt este regretabil, având în vedere că
sarcina cercetărilor din domeniul respectiv este de
a găsi soluţii pentru asigurarea securităţii energetice a statului, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile de energie.
Conform Acordului de parteneriat, pentru finanţarea cercetărilor fundamentale, aplicative, de
transfer tehnologic şi de dezvoltare a infrastructurii
de inovare se distribuie până la 80% din volumul
total de finanţare. Această sumă este repartizată, la
rândul ei, în felul următor:
▪▪ pentru realizarea cercetărilor fundamentale –
cel mult 35%;
▪▪ pentru realizarea cercetărilor aplicative – cel
puţin 65%, inclusiv lucrări de inovare şi transfer tehnologic – până la 10%;
▪▪ crearea fondului de rezervă al Consiliului Suprem – până la 1%.
Aceste prevederi sugerează că accentul se pune
pe dezvoltarea unei ştiinţe utile economiei naţionale şi societăţii, care se realizează prin implementări
la nivelul proiectelor de cercetare aplicativă. Politica
de finanţare a sferei ştiinţei şi inovării, orientată spre
susţinerea cercetării aplicative, denotă tendinţa de
obţinere a unei plusvalori din cercetare prin utilizarea cunoştinţelor în crearea unor noi procese, produse şi servicii sau pentru îmbunătăţirea lor. Acesta
este un trend recunoscut la nivel mondial şi reprezintă cheia succesului spre dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere.
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a) în mii lei

b) în %
Sursa: calculele autorilor în baza Rapoartelor AŞM pentru perioada 2007-2012.
Fig. 1. Distribuirea finanţării bugetare pe tipuri de proiecte

Sursa: calculele autorilor în baza Rapoartelor AŞM pentru perioada 2007-2012.
Fig. 2. Evoluţia volumului de finanţare şi a numărului programelor de stat
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fost Programul Cadru 7, care a reprezentat principalul instrument pentru finanţarea cercetării ştiinţifice în Europa în perioada 2007-2013, având un
buget de peste 53 miliarde Euro. În anul 2014, UE a
lansat un nou program de cercetare pentru următorii 7 ani, Orizont 2020, cu un buget de 80 de miliarde
de Euro, care urmează a fi utilizaţi pentru consolidarea poziţiilor UE în domeniul ştiinţific, pentru inovarea industrială şi pentru soluţionarea principalelor
provocări societale, cum ar fi schimbările climatice,
energia regenerabilă, securitatea şi siguranţa alimentară, îmbătrânirea populaţiei etc. [14]. În cadrul
programului Orizont 2020, Republica Moldova are
posibilitatea de a câştiga proiecte de cercetare şi
inovare şi de a aduce, pe această cale, mijloace financiare net superioare comparativ cu cele alocate
de la bugetul de stat. Aceste facilităţi se referă nu
doar la fondurile pentru cercetare, ci oferă şi condiţii de salarizare la nivelul normelor europene, fapt
ce va contribui la sporirea atractivităţii sferei ştiinţei
şi inovării pentru personalul înalt calificat.
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Perspective de finanţare a CDI
Bugetul de stat reprezintă sursa cea mai importantă pentru finanţarea activităţilor CDI şi, probabil,
aşa va rămâne şi în viitorul apropiat, ţinând seama
de situaţia economică. Însă CBTM 2014-2016 nu
preconizează o majorare a finanţării sectorului în
următorii ani. În Codul cu privire la ştiinţă şi inovare,
obiectivul financiar pentru CDI continuă să fie formulat ambiguu – până la 1% din PIB, ceea ce poate
semnifica şi 0,2% şi 0,8%. În Strategia cercetării-dezvoltării până în anul 2020, recent aprobată, se propune atingerea obiectivului de finanţare a CDI de
doar 1% din PIB până în anul 2020, fără a fi specificată separat contribuţia sectorului public şi sectorului
privat [11].
Evoluţia contribuţiei sectorului privat în finanţarea cercetării-dezvoltării este greu de prognozat
pe viitor fără a lua în considerare dezvoltarea întregii economii. Aceasta nu poate creşte dacă nu se
schimbă structura economiei, care în prezent este
bazată pe produse ce nu necesită multe tehnologii,
şi structura investiţiilor străine directe, axate până
acum pe investirea monopolistă în anumite domenii (ex., energie electrică, gaz) şi obţinerea unor
profituri imediate [12]. Un optimism moderat ne
insuflă acceptarea de către Ministerul Economiei a
inovării drept unic mijloc de creştere a competitivităţii economiei şi orientarea politicilor în acest sens,
exprimată prin documentele de politici şi intenţiile declarate (crearea unui Consiliu interministerial
pentru programele de stat, întărirea componentei
inovaţionale a programelor derulate prin Organizaţia de susţinere a IMM-urilor, dezvoltarea infrastructurii inovaţionale ş.a.) [13]. În ansamblu, creşterea
investiţiilor private în CDI va depinde în mare măsură de realizarea obiectivelor stipulate în Strategia
inovaţională, de reuşita trecerii de la o economie
bazată pe resurse la o economie inovaţională, în
care firmele inovatoare şi competente să fie conectate în cadrul unor parteneriate inovaţionale cu universităţi şi centre de cercetare naţionale şi străine.
Totuşi, această Strategie nu conţine obiective clare
în privinţa finanţării CDI.
Cea mai mare oportunitate pentru creşterea finanţării CDI, respectiv a calităţii investigaţiilor ştiinţifice efectuate în Republica Moldova vine din avansarea integrării europene şi asocierea la programele
comunitare în domeniul CDI. Primul în acest sens a

CONCLUZII

Sistemul CDI din Republica Moldova se confruntă cu probleme importante la nivel de funcţionare,
cauzate atât de asigurarea insuficientă cu resurse
financiare, cât şi de modul de gestionare a acestora. Pe dimensiunea politicii de finanţare se impun
schimbări importante, care ar integra cele mai bune
practici europene.
Obiectivul financiar stabilit în documentele naţionale (1% din PIB) este mult sub nivelul ţintei europene (3% din PIB) şi nu poate asigura necesităţile
unei economii inovaţionale, mai ales dacă ţinem
seama de volumul redus al PIB-ului în valori absolute. Desprinderea de un sistem mai complex şi perioada lungă de tranziţie, fără politici fundamentate
ştiinţific, au cauzat pierderi importante în domeniul
resurselor umane şi materiale. Astfel, am ajuns astăzi în situaţia că sfera ştiinţei şi inovării nu poate fi
„reînviată” peste noapte, ci necesită investiţii şi reforme de lungă durată.
Actele de planificare strategică a bugetelor de
stat la nivel sectorial nu prevăd o majorare în domeniu în următorii ani. Se pare că statul nu consideră
prioritară finanţarea acestui sector, ceea ce presupune că la nivelul organelor de decizie din Republi-
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ca Moldova încă nu se conştientizează că ştiinţa şi
inovarea reprezintă calea succesului unui stat, mai
ales atât de mic şi lipsit de resurse.
În aceste condiţii, implicarea antreprenorilor în
procesul de cercetare-dezvoltare este una din soluţiile oportune în vederea majorării fondurilor destinate CDI. Statul ar trebuie să revizuiască politica
în sfera ştiinţei şi inovării în scopul sporirii gradului
de implicare a sectorului privat în procesul de cercetare-dezvoltare şi stimularea agenţilor economici
spre investiţii în acest domeniu.
Alte deficienţe ale sistemului CDI din Republica Moldova sunt legate de distribuirea finanţelor
publice (grad înalt de centralizare, dificultatea de
a evalua obiectiv şi a selecta cele mai bune propuneri, transparenţă insuficientă etc.). Practica internaţională sugerează că acestea pot fi depăşite prin
creşterea proporţiei finanţării competitive şi respectarea principiilor evaluării, inclusiv implicarea
mai amplă a experţilor de peste hotare. Totodată,
dacă programele de stat rămân a fi forma principală
de promovare a politici de stat, se impune creşterea
finanţării prin acest tip de mecanism.
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REZUMAT

Consideraţii privind politica statului în domeniul finanţării ştiinţei şi inovării. Cercetarea şi
inovarea sunt doi piloni de bază pentru dezvoltarea
inteligentă, durabilă şi incluzivă. O bază ştiinţifică
puternică este însă imposibilă fără o finanţare
suficientă. În acest context autorii analizează
politica, mecanismele şi perspectivele finanţării
ştiinţei şi inovării în Republica Moldova.

РЕФЕРАТ

Considerations to the State Policy in the Field
of Science and Innovation Funding. Research and
innovation are two basic pillars for smart, sustainable
and inclusive development. Nevertheless, a strong
scientific basis is impossible without sufficient
funding. Thereby the authors analyze policy,
funding mechanisms and perspectives of science
and innovation in Moldova.

Государственная политика в области финансирования науки и инновационной деятельности в Республике Молдова. Научные
исследования и инновации - это два основных
столпа интеллектуального, устойчивого и всеобъемлющего роста. Сильная научная база, однако, невозможна без достаточного финансирования. В этом контексте авторы анализируют политику, механизмы и перспективы финансирования науки и инноваций в Республике Молдова.
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IOD – instituţie organizatoare de doctorat; UPC – unitate primară de cercetare; SŞP – seminar ştiinţific de
profil; RŞP – revistă ştiinţifică de profil; CŞS – consiliu
ştiinţific specializat; CED – comisie de experţi în domeniu a CNAA; CD – conducător de doctorat; ŞD – şcoală
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doctorală; CDI – cercetare – dezvoltare – inovare; IBN –
Instrument Bibliometric Naţional.
3. Rolul statisticii în edificarea unei societăţi
bazate pe cunoaştere
3.1. Însemnătatea datelor statistice în edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. O societate este un sistem cu mulţi parametri şi este greu
să-i prezici evoluţia de mai departe fără a dispune
de date statistice veridice referitoare la societate
în întregime şi la componentele ei, fără a cunoaşte
tabloul real al stării sistemului. Despre eficienţa metodelor statistice în cercetare vorbeşte concludent
următorul exemplu. În 1890 Ministerul Marinei de
Război al Rusiei, intrând în posesia unor probe de
praf de puşcă francez, s-a adresat vestitului chimist

3.2. Necesitatea de a folosi metode scientometrice de evaluare în cercetare şi în învăţământ.
Spunea pe bună dreptate lordul Kelvin (fizicianul):
„Ştiinţa începe acolo unde începe măsurabilul”. La
evaluarea rezultatelor cercetării este necesar de a
folosi la maximum metodele scientometrice [37].
Însă, pentru ca datele scientometrice să fie veridice
şi de real folos, cuantificarea şi culegerea acestora
trebuie să se facă după unele şi aceleaşi standarde
(cuantificări) naţionale, după aceleaşi formulare statistice unificate şi optimizate. Pentru omologarea
datelor naţionale cu cele internaţionale este necesar ca întregul sistem de indicatori (de strategie, de
ieşire, de evaluare a proiectelor – ex-ante, de progres, de finalizare şi ex-post), a studiilor de doctorat,
a tezelor de doctorat, la fel criteriile şi standardele
care stau la baza lor, să coreleze cu cele folosite la nivel internaţional, în primul rând cu cele din UE [38,
39]. Raţionamentele şi modul racordării sistemului
naţional de statistică la standardele UE în domeniul
de referinţă au fost formulate în lucrarea [40].
Este o chestie de principiu, ca în cadrul evaluării
activităţii în domeniul CDI, inclusiv în ceea ce ţine de

pregătirea cadrelor, să fie elaborat un sistem de indicatori după care va fi apreciată această activitate. La
CNAA au fost deja elaboraţi indicatorii care reflectă
infrastructura instituţiei, capacitatea ei financiară,
acreditarea acesteia de a presta servicii ştiinţifice,
începând cu unitatea primară de cercetare (laboratorul, catedra, secţia etc.), profilurile ştiinţifice la care
ea este acreditată, resursele umane de care dispune, dreptul de a pregăti cadre prin licenţă, masterat,
doctorat, postdoctorat, numărul studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, postdoctoranzilor înscrişi la
studii, specializările acestora. Dat fiind faptul că orice activitate urmăreşte în cele din urmă scopul de a
îmbunătăţi viaţa omului, de a spori ponderea muncii
intelectuale faţă de cea fizică, de a reduce tensiunile de orice natură în relaţiile oamenilor în societate,
indicatorii ce se referă la resursele umane devin aici
de mare importanţă. De aceea, de rând cu numărul
de angajaţi ai OSŞI, se includ indicatori care se referă
la calificarea profesională a acestora (gradul ştiinţific), capacitatea de a disemina cunoştinţele (titlul
ştiinţific sau ştiinţifico-didactic), existenţa dreptului
de a pregăti cadre ştiinţifice (abilitarea în calitatea
de conducător de doctorat), naţionalitatea (reflectă
necesităţile culturale şi confesionale ale persoanei),
sexul (se ţine evidenţa participării femeilor în sfera
de activitate). Pornind de la faptul că în orice domeniu de activitate este necesar de a avea un aflux
continuu de cadre tinere [33], este important de a
cunoaşte şi profilul de vârstă al angajaţilor şi a celor
ce îşi fac studiile, pentru a-i mobiliza în activitatea de
producţie la o vârstă cât mai tânără. În ceea ce priveşte aprecierea activităţii cercetătorului, important
este numărul de lucrări ştiinţifice publicate, revistele
în care acestea au văzut lumina tiparului (prestigiul
publicaţiilor), aprecierea lucrărilor din partea comunităţii ştiinţifice, citările la ele, descoperirile făcute
de cercetător şi aprecierea acestora cu premii de
prestigiu. IDSI a făcut deja paşi concreţi în această direcţie, înregistrează lucrările ştiinţifice publicate ale
cercetătorilor (peste 25 mii la data de 01.07.2013
[41]), elaborând şi dezvoltând Instrumentul Bibliometric Naţional (www.ibn.idsi.md), ţinând evidenţa
cooperării autorilor (lucrărilor elaborate în comun
cu alţi cercetători).
Considerăm că este de stringentă necesitate ca
Ministerul Educaţiei, Academia de Ştiinţă şi Consiliul Naţional pentru Acreditare, de comun acord cu
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D.I. Mendeleev cu rugămintea să descifreze compoziţia acestuia. Cei de la minister se aşteptau ca
savantul să supună praful unor tratări chimice, pe
când Mendeleev a rezolvat problema mult mai
simplu: a studiat datele statistice privind cantitatea
substanţelor chimice transportate pe calea ferată
spre oraşul în care se afla fabrica de praf. Determinând din datele statistice raporturile substanţelor
transportate la fabrică, savantul a descifrat relativ
uşor compoziţia prafului, iar apoi a creat un altul şi
mai bun, care nu făcea fum [36].
Comunitatea ştiinţifică din Moldova a conştientizat demult însemnătatea datelor statistice pentru dezvoltarea durabilă a societăţii. Este greu de a
avansa fără a avea un serviciu de statistică naţional
bine pus la punct, cu personal bine instruit şi responsabil de veridicitatea datelor pe care le furnizează (ca să nu ne ciocnim de fenomenul „majorărilor nejustificate”, viciu frecvent întâlnit în perioada
sovietică). Mai apoi, furnizorii de date statistice de
acelaşi profil trebuie să opereze cu acelaşi set de
indicatori, cu aceiaşi termeni ştiinţifici şi aceleaşi
definiţii. O activitate prodigioasă în această direcţie
a demarat IDSI.
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Biroul Naţional de Statistică (BNS), să stabilească setul de indicatori de măsurare a activităţii sistemului
CDI şi a celui de pregătire şi atestare a cadrelor ştiinţifice, în concordare cu indicatorii internaţionali [1].
La studiile prin doctorat sistemul de credite
transferabile folosit pentru ciclul I – licenţă şi ciclul
II – masterat al învăţământului universitar poate fi
folosit doar în cazul programelor de studii avansate,
interdisciplinare şi auxiliare. În cazul componentei
de cercetare, în care se utilizează la maxim potenţele
intelectuale ale omului, caracterizate prin motivaţie,
entuziasm, curiozitate, creativitate, capacitate sinergetică (de a lucra în echipă), în care evaluarea trebuie să ţină cont de deosebirile dintre discipline, folosirea acestui sistem devine anevoioasă. IOD se văd
nevoite ca, ţinând cont de priorităţile instituţionale,
să introducă coeficienţi de corecţie, să elaboreze indicatori care ar scoate în evidenţă timpul de cercetare, progresul proiectului de cercetare, diseminarea
rezultatelor cercetării, rata de finalizare a tezei, dezvoltarea profesională a doctorandului, aptitudinile
căpătate, evoluţia acestuia după absolvirea studiilor
ş.a., să folosească pentru caracteristici care nu pot fi
măsurate evaluări gen peer review, indicatori de tipul foarte bine, bine, suficient, insuficient.
3.3. Dificultăţi privind crearea unor baze de
date naţionale în domeniul CDI. CNAA dispune
de o bază de date (un registru) al OSŞI acreditate
(accesul la care, din păcate, lasă de dorit). De fapt, ar
fi necesară inventarierea tuturor organizaţiilor care
prestează servicii ştiinţifice, procesează noi cunoştinţe. Există şi alte registre – al revistelor ştiinţifice
de profil acreditate de CSŞDT şi CNAA, al seminarelor ştiinţifice de profil, al consiliilor ştiinţifice specializate, al comisiilor de experţi în domeniu. Ar fi
necesară o bază de date a experţilor pentru toate
domeniile ştiinţifice. La CNAA mai există şi o bază
de date a persoanelor care deţin grade ştiinţifice
(care, în noile condiţii de dezvoltare a societăţii, s-ar
cuveni să fie modernizată), de asemenea, o bază de
date a persoanelor care elaborează teze de doctorat
(aceasta, la fel, ar trebui modernizată, fiind instituţionalizat raportul cu furnizorii de date, colectarea
online a datelor, misiune ce-i revine IDSI).
Constatăm şi dificultăţi de alt ordin. În instituţii,
o parte din angajaţi lucrează prin cumul, unii chiar
în câteva organizaţii, fapt care face dificilă cunoaş-
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terea cu precizie a numărului de persoane realmente antrenate în anumite activităţi. Conform datelor
adunate de CNAA, în OSŞI, la 1.01.2012 activau
4394 persoane cu grad ştiinţific acreditate (dintre
care 817 – prin cumul), inclusiv 830 – cu gradul
ştiinţific de doctor habilitat (dintre care 204 – prin
cumul) şi 3564 – cu gradul ştiinţific de doctor (dintre care 613 – prin cumul); aceste date diferă de datele statistice referitoare la numărul de cercetători
ştiinţifici activi prezentate de BNS [13], fapt care ne
atenţionează o dată în plus că este necesar ca toate instituţiile din ţară să opereze cu acelaşi set de
indicatori, definiţi identic. Interzicerea muncii prin
cumul nu ar fi o soluţie, întrucât multe instituţii au
nevoie de anumiţi specialişti periodic sau sporadic,
nu ca angajaţi permanenţi. Mai apoi, angajarea prin
cumul a unor persoane din afară permite instituţiei
atingerea masei critice (numerică şi calitativă), accesul la idei şi metode de cercetare din alte domenii
ale ştiinţei. Pentru a depăşi aceste dificultăţi, ar fi de
dorit ca reprezentanţii instituţiilor responsabile de
domeniul CDI, cum sunt AŞM, CSŞDT, ME, ministerele de resort, CNAA, să se întrunească împreună
cu reprezentanţii BNS şi să convină asupra determinării setului de indicatori de măsurare a activităţii
OSŞI, a produsului lor ştiinţific, precum şi a pregătirii
cadrelor ştiinţifice, indicatori necesari formării unor
baze de date naţionale. Totodată, ei ar trebui să decidă desemnarea persoanelor responsabile pentru
veridicitatea acestora. Numai dispunând de baze
de date veridice, autorizate la nivel naţional, care ar
înmagazina informaţii detaliate despre toţi subiecţii
antrenaţi în activităţile menţionate şi de modalităţi
de prelucrare programată a acestora în cele mai diverse scopuri, am putea determina poziţia reală a
Republicii Moldova în lumea ştiinţei şi direcţia în
care trebuie să ne mişcăm.
De asemenea, este important de a cunoaşte cu
precizie numărul de persoane care elaborează teze
de doctorat, număr care nu coincide cu cel al persoanelor ce îşi fac studiile conform planului de admitere pentru doctorat. O parte dintre doctoranzi
se manifestă activ, iar altă parte îşi întrerup studiile, revenind după o anumită perioadă. Mai apoi,
la absolvirea studiilor, mulţi doctoranzi nu susţin
tezele, însă continuă să lucreze mai departe asupra
acestora. Sunt şi persoane care elaborează tezele de
doctorat de sine stătător. Aici se cere de determinat

entă modalitate de a stabili o legătură inversă eficientă.
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cu exactitate statutul persoanelor care şi-au întrerupt studiile ori au absolvit doctoratul fără a susţine
teza, precum şi a celor care lucrează asupra tezelor
de sine stătător (a competitorilor). Conform unei
hotărâri a CNAA, tema tezei de doctorat e atribuită
unei persoane pe o perioadă de 10 ani, după care
senatul universitar / consiliul ştiinţific al IOD trebuie
să ia o decizie privind prelungirea sau întreruperea
acestei teme. Prin urmare, persoanele care lucrează asupra tezelor cuprind un interval de timp de
10 ani, dar nu o perioadă de 3-4 ani, cât e prevăzut
pentru studiile doctorale; mai apoi, nu este făcută o
contabilizare clară a progresului acestor persoane.
Un rol aparte pentru regenerarea şi difuzarea informaţiei ştiinţifice i-ar reveni aici, din nou, IDSI, care
ar asigura automatizarea şi standardizarea culegerii
datelor statistice (în regim online), ar elabora tehnologii de prelucrare pertinentă şi operativă a acestora şi de securizare a lor [42], precum şi a variantelor
electronice ale documentelor ce se referă la pregătirea şi atestarea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice. Ţinând cont de capacităţile tehnologiilor
informaţionale, va trebui de acceptat un număr mai
extins de indicatori, aceştia fiind prelucraţi după necesităţile şi capacităţile celui care asimilează astfel
de date. Nu mai puţin importantă este şi efectuarea
unor sondaje online, astfel încât prin intermediul
unor chestionare să fie cunoscută opinia cercetătorilor asupra diferitelor probleme ce ţin de ştiinţă şi
de pregătirea cadrelor ştiinţifice. Concomitent, este
necesar să fie cunoscut profilul fiecărui respondent –
social, ştiinţific, profesional, vârsta, naţionalitatea,
specialitatea ş.a., faptul dacă respondentul are statut de cercetător, doctorand, conducător de doctorat, executant sau beneficiar al anumitor proiecte,
angajator la serviciu etc. Aceasta ar fi cea mai efici-

3.4. Utilitatea bazelor de date. Datele statistice
permit să fie luate decizii referitoare la efectuarea
unor corecţii privind modificarea direcţiilor prioritare sau schimbarea planului de pregătire a cadrelor
ştiinţifice. Ele oferă posibilitatea de a observa la timp
tendinţele de dezvoltare a ştiinţei în republică şi în
lume. În 1995 CNAA a efectuat un recensământ al
persoanelor cu grad ştiinţific din Republica Moldova [9]. Considerând că după obţinerea gradului ştiinţific de doctor o persoană este activă în ştiinţă în
medie 30 de ani şi urmărind procesul de pregătire a
cadrelor ştiinţifice pe domenii, de obţinere a gradelor ştiinţifice de doctor (D) şi doctor habilitat (DH),
pe parcursul a 15 ani (1996-2010) s-a analizat cum
se reproduc comunităţile de specialişti după domeniu (tab. 3) [33]. Ca să existe o dezvoltare normală a
domeniilor ştiinţifice, fiecare dintre ele trebuia să-şi
reproducă într-o perioadă de 15 ani cel puţin 50%
din potenţialul uman de cercetători cu grade ştiinţifice pe care-l poseda la moment. După cum reiese
din tab. 3, ştiinţa şi-a reprodus în medie în 15 ani
potenţialul său (63,9%). S-ar părea că lucrurile stau
destul de bine, însă analizând datele reproducerii
potenţialului ştiinţific uman pentru fiecare domeniu în parte, observăm că domenii mai importante,
cum ar fi ştiinţele fizico-matematice, chimia, tehnica, agricultura, medicina veterinară, nu-şi reproduc
potenţialul uman cu grade ştiinţifice, pe când în domenii ca politologia, psihologia, dreptul, sociologia,
pedagogia, economia se observă „explozii demografice”, lucruri care dau de gândit, întrucât ramurile
ştiinţifice trebuie să se dezvolte nu la întâmplare, ci
în corespundere cu necesităţile societăţii.
Tabelul 3

Date statistice privind reproducerea cadrelor ştiinţifice în Republica Moldova (pe domenii)
în perioada anilor 1996-2010
Domeniul
ştiinţelor

Numărul total de persoane cu grad
ştiinţific înregistrate în RM în 1965
Total (a)

1
Total

DH

D

Numărul total de persoane care au
obţinut grade ştiinţifice în RM
în perioada 1996-2010
Total (d)

DH

D

Coeficientul de
reproducere
(r = d / a)
(%)
(r = d / a)

2

3

4

5

6

7

8

4780

572

4208

3054

367

2687

63,9

Şt. fiz.-mat.

582

82

500

171

26

145

29,4

Chimie

238

24

214

64

10

54

26,9
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1
Biologie

2

3

4

5

6

7

8

546

55

491

278

40

238

50,9

Geologie

24

3

21

0

0

0

0

Tehnică

669

58

611

126

23

103

18,8

Agricultură

490

67

423

90

16

74

18,4

Istorie

236

29

207

100

18

82

42,4

Economie

421

31

390

503

51

452

119,5

Filosofie

147

21

126

31

7

24

21,1

Filologie

232

27

205

168

25

143

72,4

Geografie

22

3

19

18

3

15

81,8

Drept

59

6

53

320

20

300

542,4

Pedagogie

197

4

193

313

15

298

158,9

Medicină

806

150

656

639

79

560

79,3

Farmacie

16

3

13

29

4

25

181,2

Med. veterinară

34

5

29

11

2

9

32,4

Studiul artelor

40

4

36

38

5

33

95,0

Arhitectură

1

0

1

0

0

0

0

Psihologie

5

0

5

50

4

46

1000,0

Şt. militare

3

0

3

0

0

0

0

Sociologie

8

0

8

31

7

24

387,5

Politologie

4

0

4

74

12

62

1850,0

Adm. publică

0

0

0

0

0

0

0

Reproducem mai jos numărul de persoane care
lucrează asupra tezelor de doctorat în ultimul an

şi repartiţia acestora după domenii ştiinţifice
(fig. 7).

Fig. 7. Repartiţia pe domenii a numărului de persoane care elaborau teze de doctorat la 1.01.2013

64

| Intellectus 2/2014

3.5. Omologarea datelor statistice. Pentru ca
datele statistice să-şi ocupe locul cuvenit în ştiinţă,
ele trebuie de fiecare dată omologate. Dat fiind faptul că Republica Moldova este o ţară cu un număr
mic de populaţie, apare problema acumulării datelor, acestea nefiind întotdeauna satisfăcătoare sub
aspectul prelucrării lor statistice, însă ele pot fi de
un real folos prin omologare. Chiar de la începutul
activităţii sale, CNAA (ca să se înţeleagă cum acest
organ se înscrie în rândul instituţiilor de profil din
lume) a făcut o omologare a datelor statistice care
se referă la numărul mediu de lucrări ştiinţifice ce
stau la baza tezelor de doctor şi de doctor habilitat din republică, cu indicatorul respectiv al tezelor
de doctorat susţinute în fostele republici sovietice,
constatându-se că lucrurile nu stau mai rău decât
în alte părţi [43]. Este raţional de a omologa datele
statistice cu cele similare din alte ţări, care stau mai
bine la indicatorii ce ne interesează; de regulă, acestea sunt ţările avansate, cum ar fi SUA şi cele ale UE,
care ocupă poziţii de vârf în economia mondială în
ceea ce priveşte consolidarea lor ca societăţi bazate pe cunoaştere, savanţii cărora formează, în fond,
concepţiile noastre despre lume. CNAA întreprinde
în permanenţă asemenea acţiuni, exemplare fiind
în această privinţă lucrările [38, 39, 44].
4. Crearea şi promovarea unui spirit ştiinţific
în societate
4. 1. Implicarea ştiinţei în toate sferele de activitate. După cum am mai menţionat, pentru etapa
actuală de dezvoltare a lumii civilizate este specifică
pătrunderea masivă a rezultatelor ştiinţei în industrie, agricultură, practic în toate sferele de activitate,
fapt care transformă, mai mult sau mai puţin, locul

de muncă – la uzină, pe terenul agricol ori în altă
parte – într-un laborator ştiinţific. În ţările avansate, ştiinţa deja devine o componentă inseparabilă a
vieţii oricărui producător, acesta văzându-se nevoit
să muncească, să facă investigaţii ştiinţifice şi să se
instruiască concomitent. Munca omului devine tot
mai intelectualizată, deseori dispare linia de demarcaţie între creator şi producător, fapt care revendică o mentalitate nouă de la cel care vine în câmpul
muncii, schimbă radical cerinţele faţă de angajat,
acesta urmând să dea dovadă de cunoştinţe profunde şi largi în domeniu, aptitudini şi deprinderi
de cercetător.
Implicarea ştiinţei în toate procesele economiei
necesită însuşirea critică a tot ceea ce produce ea.
Acest lucru presupune, în primul rând, o muncă conceptuală, strategică, la cel mai înalt nivel – stabilirea
unei politici ştiinţifice adecvate, trasarea priorităţilor ştiinţifice. Ştiinţa trebuie să aibă mereu în vizorul
său problemele ţării [30], ţinând totodată cont de
marile tendinţe ale ştiinţei mondiale şi reacţionând
adecvat la schimbările ce se produc acolo. Ca să fie
în stare să asimileze rapid noile achiziţii ale ştiinţei
mondiale, ştiinţa naţională trebuie să aibă reprezentanţi ai săi la avanposturile acesteia, imperativ
care poate fi atins numai printr-o largă cooperare
a OSŞI cu instituţiile ştiinţifice din alte ţări [8]. Or,
cooperarea pentru soluţionarea marilor probleme
ştiinţifice este singura soluţie viabilă chiar şi pentru ţările avansate. Toate aceste lucruri presupun
elaborarea periodică a unor concepţii unitare, care
să asigure, pe de o parte, dezvoltarea armonioasă a
tuturor ramurilor ştiinţei, iar pe de alta, fixarea unor
raporturi rezonabile dintre alocaţiile investite în diferitele domenii necesare la etapa actuală de dezvoltare a societăţii.
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La 1.01.2013 lucrau asupra tezelor de doctorat
4391 de persoane (inclusiv 1919 (43,7%) bărbaţi
şi 2472 (56,3%) femei), 4112 dintre care lucrau
asupra tezelor de doctor, iar 279 – asupra celor de
doctor habilitat. Repartiţia numărului de teze de
doctorat în curs de elaborare după grupurile de
domenii ştiinţifice (conform noului nomenclator
în vigoare) este următoarea: ştiinţe ale naturii –
595 (13,55%); ştiinţe inginereşti şi tehnologii – 34
(7,65%); ştiinţe medicale – 410 (9,34 %); ştiinţe
agricole – 93 (2,12 %); ştiinţe sociale şi economice –
2436 (55,48%); ştiinţe umaniste – 521 (11,86%).
Situaţia dată ne pune în gardă.

4.2. Crearea şi promovarea spiritului ştiinţific
în şcoală. Pentru ca ştiinţa să cunoască o dezvoltare
durabilă, ea trebuie să fie asigurată de un aflux continuu de cadre ştiinţifice tinere, iar pentru a avea un
asemenea aflux în societate trebuie să fie promovată o mentalitate ştiinţifică. Ţinând cont de faptul
că cunoştinţele se învechesc repede, sunt necesare
strategii educaţionale pertinente, centrate pe elev,
pe modele clare şi eficiente de organizare a învăţământului şi de învăţare, care să ia în calcul experienţele cunoscute, tradiţiile ştiinţifice, nivelul actual de
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dezvoltare a ştiinţei, aspiraţiile societăţii. Astăzi în
lume s-a conturat o strategie universală a educaţiei,
care este una intensiv ştiinţifică, în perpetuă modernizare, bazată pe programe de studiu concordate în permanenţă cu rezultatele fundamentale ale
ştiinţelor şi cu marile mişcări de idei de pe tărâmul
acestora, astfel încât şcoala să urmeze ştiinţa la mică
distanţă şi, fapt nu mai puţin însemnat, să fie orientată spre necesităţile sociale, economice, culturale
şi spirituale ale societăţii [45]. Rapiditatea cu care în
prezent se înnoiesc cunoştinţele face ca sectorul de
producere să pună accentul pe reciclarea, perfecţionarea sau schimbarea calificării multor oameni, o
dominantă a şcolii moderne fiind educaţia permanentă, inclusiv reciclarea cadrelor, specializarea îngustă, actualizarea cunoştinţelor, conversiunea meseriei etc. Sistemul educaţiei permanente necesită
un spectru larg de metode de instruire şi aducerea
permanentă a acestora în concordanţă cu cerinţele
pedagogiei şi psihologiei moderne, eficiente dovedindu-se formele active de învăţare.
Subiectul educaţiei şi instruirii este persoana
umană de la cea mai fragedă vârstă până la cea mai
înaintată (chiar şi după scoaterea acesteia din viaţa
productivă). Educaţia contemporană trebuie să orienteze omul spre o muncă concretă, constructivă şi
creatoare, să dea elevului într-un mod atrăgător şi
motivat sentimentul scopului, al efortului personal,
să-l transforme în explorator, cercetător, descoperitor, să-i insufle dragoste de progres, să-l motiveze
să se perfecţioneze. Cunoştinţele în societate trebuie să coboare „solar” de sus în jos, de la ştiinţă spre
doctorat, masterat, licenţă, liceu, gimnaziu, şcoală
primară, grădiniţă, familie. Învăţământul trebuie
să fie continuu, pe etape (trepte) care durează 1-3
ani, fiecare treaptă conţinând elemente din treapta
următoare, astfel încât urcarea de pe o treaptă pe
alta să se facă fără salturi, fără mari dificultăţi. După
absolvirea fiecărui ciclu (etapă, interval, stagiu etc.)
se eliberează un certificat de calificare (adeverinţă, certificat, diplomă, atestat etc.), important este
ca la încheierea ciclului să fie prevăzute mai multe
opţiuni de deschidere pentru fiecare absolvent
(principiul instruirii diversificate). Numai un sistem
de învăţământ cu multe varietăţi cuprinse într-o
concepţie unitară are randament superior şi este
apt să răspundă la mai multe categorii de solicitări
[23]. Capacitatea de diversificare şi de adaptabili-
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tate în cadrul unui învăţământ unic este un semn
al maturităţii sistemului de învăţământ. De aceea,
profilurile şcolilor la diferite etape trebuie să asigure
o diferenţiere care să acopere întreaga arie de solicitări sociale; totodată, ele trebuie să fie în armonie
cu dezvoltarea economică, socială şi culturală a localităţilor unde sunt dislocate.
Pentru o societate care doreşte să fie durabilă în
timp, şcoala trebuie să devină o instituţie centrală, în care să se investească mult. Iar învăţământul,
ca sistem cu intrare, prelucrare şi ieşire, trebuie să
funcţioneze cu rentabilitate, care să poată fi calculată, nerezumându-se însă doar la numărul de ore
consacrate anumitor specializări, ci consolidând calitatea şi caracterul intensiv al procesului educativ.
Organizarea pe scară largă a unui astfel de sistem
de învăţământ, vast, flexibil, adaptabil la necesităţile societăţii şi optimizat la nivelul individual de învăţare, presupune utilizarea pe larg a celor mai noi
achiziţii ale ştiinţei şi ale tehnologiilor informaţionale. Şcoala de azi trebuie să urmărească apropierea
cunoaşterii didactice de cunoaşterea ştiinţifică.
4.3. Crearea şi promovarea spiritului ştiinţific
de la cea mai fragedă vârstă. Ştiinţa trebuie să-şi
formeze viitorii cercetători de la cea mai fragedă
vârstă. După cum susţin studiile psihologice, circa
50% din inteligenţa omului se formează până la 5
ani, 30% până la 8 ani, la 17 ani procesul de formare a inteligenţei practic se încheie [46]. Instituţiile
de învăţământ superior îşi preiau astfel subiecţii
complet formaţi din punct de vedere biologic şi intelectual. Însă copiii sunt foarte receptivi la marile
adevăruri ştiinţifice. Orice concept ştiinţific le devine accesibil, dacă acesta este prezentat într-o formă adecvată vârstei. Important este ca aceşti copii
să se deprindă de mici cu termenii ştiinţifici. Pentru
a-i câştiga ulterior mai uşor pentru ştiinţă, e cazul
să-i deprindem cu atmosfera laboratoarelor, lucru
pe care-l fac cu succes cele mai prestigioase universităţi occidentale, în mod deosebit cele din Regatul
Unit.
Ştiinţa modernă prezintă o mare consumatoare de teorie. Prin urmare, progresul omenirii este
direct proporţional cu stăpânirea fundamentelor
ştiinţei. Din fericire, în copilărie omul este setos
de teorie, astfel că formaţia teoretică a individului
poate fi începută la o vârstă fragedă, când viteza de

5. Concepţia educaţiei doctorale
5.1. Menirea instituţiilor de învăţământ superior. Ascensiunea spre avanposturile ştiinţei începe cu studiile superioare, în trei trepte: licenţă,
masterat, doctorat (şi postdoctorat, perfecţionarea
de după obţinerea diplomei de doctor). Menirea
universităţilor este nu numai de a conserva şi trans-

fera, ci şi de a genera cunoştinţe şi deprinderi. Din
acest motiv, în instituţiile de învăţământ superior se
admit în calitate de profesori numai persoane care
procesează cunoştinţe noi. Produsul intelectual în
baza căruia aceştia sunt atestaţi prezintă lucrările
ştiinţifice publicate, numărul şi calitatea acestora.
După urcarea cu succes a unei trepte, absolventului i se acordă un certificat de calificare (diploma de
licenţă, de master, de doctor, de doctor habilitat).
Gradul ştiinţific se acordă pentru soluţionarea unei
probleme ştiinţifice, care aduce valoare adăugată
domeniului ştiinţific în cauză.
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acumulare şi de formare a personalităţii este mare.
Aplicaţiile teoriei pot fi însuşite şi la o fază ulterioară. Aceasta înseamnă că, încă de la cea mai fragedă
vârstă, copilului trebuie să i se ofere posibilitatea de
a-şi alege un drum în viaţă, din mai multe posibile.
Capacitatea de a urma cu consecvenţă drumul ales
este o virtute cardinală şi conduce la rezultatele
cele mai performante. Prin urmare, şcoala trebuie
să pună mai presus de toate dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi formarea personalităţii elevului.
Aceasta înseamnă că studiile trebuie să se centreze
pe elev, pe însuşirea materialului în funcţie de capacităţile sale intelectuale. Scopul final al educaţiei îl
constituie formarea la elevi a unor reprezentări ştiinţifice despre fenomene, a unui mod de concepere
logică şi globală a lumii şi a legilor conform cărora
se desfăşoară fenomenele în natură, precum şi utilizarea acestor fenomene în practica cotidiană.
Şcoala urmează să desfăşoare o instruire problematizată [46], prin descoperirea şi explorarea realităţii, prin căutarea problemelor şi găsirea soluţiilor:
momentul iniţial – crearea tipului de problematizare, abordarea generală şi sistemică a problemei,
atingerea momentului tensional – contradicţia
dintre cunoscut şi necunoscut (nou), care imprimă
elevului un sens explorator, după care urmează
aplicarea concepţiilor, desfăşurarea ideilor de rezolvare (ipotezelor de lucru), utilizarea metodologiilor
de cercetare, algoritmizarea (elaborarea şi aplicarea
unor reguli, scheme, modalităţi funcţionale, constituite dintr-o succesiune de secvenţe, operaţii, algoritmi, paşi), momentul rezolutiv (alegerea situaţiei
optime), discuţii pe teme de investigaţie ştiinţifică.
Bineînţeles că educaţia ştiinţifică trebuie să se facă
în baza celor mai noi tehnologii şi metodologii ale
instruirii şi cercetării, precum şi a celor mai noi tehnici audio-vizuale. Ţinând cont de faptul că ştiinţa
este un rezultat al muncii colective, şcoala modernă
trebuie să dezvolte capacităţile de comunicare ale
elevilor, să-i înveţe a munci în echipă.

5.2. Obiectivul principal al studiilor doctorale
şi sarcinile ce-i revin IOD. Societatea bazată pe cunoştinţe cere creativitate şi flexibilitate, abilităţi de
cercetător pentru cele mai diferite funcţii şi cariere,
multe aflate în afară spaţiului cercetării, de aceea
doctoratul este considerat drept o etapă-cheie a
studiilor superioare [23, 35]. Programele doctorale
sunt prevăzute pentru 3 ani (studiile cu frecvenţă
la zi) şi 4 ani (studiile cu frecvenţă redusă). Educaţia
doctorală nu trebuie să producă uniformitate şi predictibilitate, ci să susţină dezvoltarea individuală a
persoanei. De aceea, ea necesită o instruire centrată
la maximum pe doctorand, extrem de individuală şi
prin definiţie originală (educaţia fiind mai eficientă
atunci când se ţine seama de capacitatea mintală
şi inteligenţa persoanei instruite), care să aibă loc
într-un mediu de cercetare real (în cadrul unui proiect de cercetare) şi să se bazeze pe învăţarea activă,
explorarea, gândirea şi luarea unor decizii de sine
stătător. Obiectivul principal al studiilor doctorale
este de a pregăti cadre ştiinţifice de înaltă calificare în conformitate cu cerinţele zilei pentru toate
domeniile economiei naţionale. În diapazonul larg
al profesiunilor şi al calificărilor solicitate astăzi de
societate se produc în permanenţă modificări, fapt
ce dictează ca studiile doctorale să dispună de
structuri flexibile, capabile prin diverse şi exclusive modalităţi să ofere doctoranzilor o paletă largă
de programe de doctorat, de oportunităţi (inclusiv
doctoratul profesional) legate organic de aplicaţiile
din viaţa profesională imediată şi viitoare a acestora, să-i pună la curent cu mişcările de pe piaţa muncii, ceea ce ar contribui la dezvoltarea personală şi
profesională a doctoranzilor, le-ar acorda suportul
necesar pentru ascensiunea lor pe scara carierei şi
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mobilitatea necesară pe piaţa muncii, le-ar spori
motivaţia de a învăţa, îmbunătăţindu-se calitatea
studiilor.
Dacă doctoranzilor le revine responsabilitatea
pentru alegerea carierei proprii, ţinând cont de situaţia de pe piaţa forţei de muncă, atunci structurile
doctorale au obligaţia să susţină dezvoltarea individuală a persoanei în cele mai diverse moduri, să recunoască gama largă de opţiuni privind cariera lor
profesională, să ia în considerare obiectivele individuale şi motivaţia, tendinţele de autoafirmare şi traiul în colectivitate al acestora, să imprime studiilor
un caracter interesant, pasionant, să favorizeze aplicarea cunoştinţelor în practică şi dobândirea unor
chei de realizare profesională. Doctorandul trebuie
să se bucure de autonomie intelectuală şi flexibilitate în acţiune, stimulare multilaterală pentru a avansa ca specialist şi a se dezvolta ca personalitate. Prin
intermediul unui proiect de cercetare, concret şi original, doctorandului trebuie să i se cultive o mentalitate de cercetător, creativ şi clarvăzător.
5.3. O misiune mai puţin conştientizată a studiilor doctorale. După cum am mai afirmat, cunoştinţele coboară de sus în jos, de la ştiinţă spre grădiniţă, iar studiile doctorale ocupă nivelul superior al
educaţiei, lor revenindu-le şi sarcina de a elabora şi
utiliza cele mai noi şi mai eficiente metode şi tehnologii educaţionale şi de management educaţional,
precum şi de a le promova în întregul învăţământ
(prin transferare sau adaptate la treptele de mai jos
– masterat, licenţă, bacalaureat etc.). De aici rezultă
şi o altă misiune importantă ce îi revine doctoratului. În calitatea sa de treaptă de vârf a învăţământului, de pe care se văd cel mai bine deficienţele
treptelor inferioare ale sistemului de educaţie, doctoratul trebuie să devină un adevărat laborator de
pedagogie şi psihologie, care să înregistreze toate
problemele (lacunele, omisiunile) sistemului, să le
semnaleze la timp şi să vină cu recomandări privind
îmbunătăţirile ce trebuie înfăptuite la diferite niveluri ale procesului educaţional, lucru care ar revigora întregul sistem de învăţământ şi l-ar feri de mulţi
paşi greşiţi.
5.4. Necesitatea de a acorda un grad sporit de
autonomie IOD. Pentru a realiza asemenea deziderate, educaţia doctorală trebuie să se dezvolte în
instituţii cu grad de autonomie sporit (dar supuse
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controlului), conştiente de punctele lor forte, capabile să stabilească de sine stătător strategii de cercetare, obiective reale şi responsabile în cercetare,
specifice instituţiei, să creeze structuri şi instrumente flexibile, în concordanţă cu profilul programelor de doctorat pe care le desfăşoară şi necesităţile doctorandului, să-şi asume, prin proceduri de
drept, responsabilitatea de a asigura o înaltă calitate a procesului de instruire profesională şi de dezvoltare individuală a doctoranzilor. În conformitate
cu dreptul de autonomie, actele normative trebuie
să prevadă posibilitatea IOD de a se angaja în programe doctorale inovative (cu asumarea responsabilităţilor corespunzătoare), dreptul acestora de
a dezvolta mecanisme, pârghii proprii de sporire a
calităţii cercetării şi educaţiei, libertatea de a elabora indicatori proprii pentru calitate (în concordanţă
cu standardele disciplinelor individuale şi strategia
generală a instituţiei), dreptul de a înfiinţa programe comune sau mixte cu alte instituţii din ţară şi de
peste hotare (facilitându-se astfel colaborarea internaţională şi crearea unui grad tot mai mare de coerenţă şi transparenţă în această sferă de activitate).
Şcolile doctorale se formează în bază de asociere
prin liber consimţământ al mai multor instituţii de
învăţământ superior (la noi ar fi şi de cercetare ştiinţifică), cu grad ridicat de independenţă unele faţă
de altele (condiţii necesare de a intra în asociaţii de
interdependenţă viabile, durabile şi în deplină cunoştinţă a intereselor). Constituite astfel, structurile
multiple sunt mai adaptabile la noile condiţii şi mai
puţin vulnerabile la provocările neprevăzutului, îşi
pot permite să utilizeze mai pe larg noile metodologii ale educaţiei. ŞD dispune de cartă, regulament,
statut, care prevăd intrarea, rămânerea şi ieşirea cuiva din cadrul ei. De asemenea, împreună cu modul
de funcţionare, dispune de acte normative, criterii,
standarde, programe etc. Structura ŞD reiese din
modul cel mai eficient de organizare şi de adoptare a deciziilor – să fie receptivă la nou, la raportul
muncă investită - rezultate obţinute, deschisă spre
cooperare cu alte instituţii din ţară şi de peste hotare, cu unităţi economice şi sociale, bugetare şi private; să-şi pună în concordanţă organizarea internă
cu solicitările externe. Pentru a fi eficientă şi flexibilă
la solicitările externe, ŞD trebuie să funcţioneze ca
un sistem cu conexiune inversă (la toate etapele şi
între toate nivelurile), asigurându-se o largă parti-

5.5. Masa critică şi diversitatea critică. Componenta centrală a studiilor doctorale o constituie
aprofundarea cunoştinţelor prin cercetări originale.
Prin urmare, sistemul de studii prin doctorat trebuie
să asigure ambianţe stimulante şi tonice atât pentru învăţare, cât şi pentru cercetare. Conform principiilor de la Salzburg [23], IOD trebuie să-şi asume
responsabilitatea de a crea un mediu de cercetare
adecvat, de a face din doctoranzi participanţi activi ai cercetării. IOD trebuie să-şi bazeze strategiile
de studii doctorale, ţinând cont de capacitatea de
cercetare de care dispune. Ca să ofere o educaţie
doctorală de calitate, IOD trebuie să dispună de
o masă critică, plus o diversitate de cercetări [47].
Masă critică înseamnă atât un număr suficient de
cercetători (angajaţi), cât şi un proces de cercetare
calitativ. Ca să atingă masa critică scontată, precum
şi o paletă largă de diversităţi, universităţile din UE
elaborează şi dezvoltă cele mai diverse strategii de
cercetare, de utilizare a bunelor practici inovative,
de colaborare, integrându-se într-o reţea largă de
cercetări, colaborări şi asocieri – regionale, naţionale şi internaţionale [45, 8].
5.6. Asigurarea pentru doctoranzi a unui
mediu cultural adecvat. O societate poate să se
formeze şi să supravieţuiască numai prin cultură,
deoarece omul este un produs atât al evoluţiei biologice, cât şi al celei culturale. Asimilarea cunoştinţelor noi are loc prin cultură, în care acestea sunt
retopite. Cultura este cea care stabileşte acceptul
comun ale cuvintelor, pentru ca ele să poată circula; fără cultură oamenii nu ar putea comunica între
ei. Termenii (inclusiv cei ştiinţifici) au în spatele lor
acoperirea unui tezaur comun de sensuri şi valori,
acumulat prin experienţa multiseculară a poporului
(omenirii). Cultura este cea care stimulează creativitatea (sporind prin aceasta nivelul intelectual al

societăţii), reduce conflictul în viaţa socială, leagă
persoana de interesele de lungă durată ale mediului său social, formează combatanţi pentru supravieţuirea societăţii. Pornind de la interesele existenţei materiale şi cele ale randamentului economic al
funcţionării societăţii, cultura trebuie să se dezvolte
în viitor pe măsura necesităţilor crescânde de comunicare între oameni şi de sporire a dimensiunii
estetice şi sensibilităţii etice în mediul existenţei
umane. Prin urmare, pentru doctoranzi este important de a activa într-un mediu cultural adecvat, de
a li se crea posibilităţi şi pentru activităţi culturale,
lucruri mai uşor de realizat în cadrul instituţiilor de
învăţământ superior decât în cele de cercetare [8].
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cipare a fiecărei persoane la adoptarea deciziilor
importante, fapt ce conduce la sporirea responsabilităţii fiecăruia, la sesizarea operativă a lacunelor
şi divergenţelor iminente, permiţând să se intervină
la timp în tensiunile latente care apar în sistem [3].
Ca să fie eficiente, ŞD trebuie să practice cele mai
noi metode psihologice şi pedagogice la însuşirea
materialului, lucrările de cercetare, folosirea la maximum a noilor tehnologii informaţionale, practicarea unui învăţământ modular.

5.7. Mobilitatea doctoranzilor. Ideile ştiinţifice
devin valoroase şi evoluează atunci când sunt discutate şi aduse la cunoştinţa altor persoane. Acest
lucru poate fi realizat graţie mobilităţii doctoranzilor, ea fiind asigurată prin intermediul unor diverse
proiecte de cercetare. Programele doctorale ale IOD
trebuie să prevadă o mobilitate geografică, interdisciplinară şi intersectorială, şi colaborări prin integrarea în colective de cercetători, de cooperare între
IOD şi alţi parteneri [20]. Alegerea între diferitele
modele de internaţionalizare a cercetării trebuie să
fie în consens cu strategia de cercetare a instituţiei şi
cu nevoile individuale ale doctorandului. Aceste lucruri necesită şi armonizarea actelor normative ce se
referă la cercetare şi studii doctorale din RM cu cele
din alte ţări, în primul rând ţările UE şi SUA [33, 8].
5.8. Finanţarea adecvată a ştiinţei şi a studiilor
doctorale. Deosebit de importantă este şi partea
economico-financiară a cercetării şi a studiilor prin
doctorat. O educaţie de cea mai înaltă calitate, cum
este doctoratul, cere oportunităţi durabile de finanţare. Un program de doctorat bine pus la punct necesită o finanţare de cel puţin 3 ori mai mare decât
unul de licenţă (în dependenţă de domeniul ştiinţei)
– pentru elaborarea unor programe de studiu moderne şi menţinerea lor în actualitate, pentru gestionarea spaţiului fizic, procurarea echipamentelor de
cercetare, efectuarea experimentelor cu noi tipuri
de obiecte de cercetare, dezvoltarea carierei profesionale, asigurarea unor colaborări internaţionale,
participarea la conferinţe, salarizarea doctoranzilor
etc. Guvernele şi organizaţiile de finanţare trebuie să
fie conştiente de aceste necesităţi ale educaţiei doc-
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torale. Oferirea unor mijloace financiare durabile ar
permite IOD să atragă la studiile doctorale pe cei mai
buni candidaţi, ar spori competitivitatea educaţiei
doctorale (în dependenţă de calitatea şi capacitatea
programelor), ar consolida strategiile profilului respectiv. În UE se practică finanţarea doctoratului (şi
chiar a masteratului) prin granturi, astfel ca mijloacele financiare să fie acordate conform destinaţiei [23].
Acolo principalul finanţator este statul, însă IOD pot
beneficia şi de alte surse. Ţările UE facilitează cooperarea între promotorii educaţiei doctorale şi sectorul
neacademic, inclusiv cel privat, încurajează realizarea
de proiecte comune de cercetare, sprijină doctoratul
profesional [23].
5.9. Recrutarea, selectarea şi admiterea pentru doctorat. Dat fiind faptul că persoanele cu grad
ştiinţific sunt specialişti de vârf în domeniul lor,
pentru doctorat sunt admişi cei mai buni absolvenţi
ai masteratului (sau cei cu studii echivalente acestuia), cu rezultate academice înalte. Alte condiţii
prealabile: să aibă temă de cercetare (sau oferită de
IOD) şi consimţământul conducătorului de doctorat
(care activează în aceeaşi arie de interese ştiinţifice),
să-şi cunoască domeniul în care doreşte să se specializeze, să aibă recomandare din partea consiliului ştiinţific al facultăţii sau a doi specialişti cu grad
ştiinţific din domeniul respectiv. Învăţământul prin
doctorat fiind unul selectiv, se recomandă ca IOD să
dispună de o echipă de cercetători care să se ocupe de selectarea şi recrutarea viitorilor doctoranzi,
astfel încât la studiile prin doctorat să ajungă doar
persoane independente în gândire, silitoare, răbdătoare, imaginative, temerare, dornice să înfrunte necunoscutul, care au deja unele realizări intelectuale
sau creaţii originale. Admiterea se face în baza unui
set de criterii, bine definite şi expuse public. Politica
de recrutare trebuie să prevadă recrutarea internaţională, să ia în considerare egalitatea gender, fundalul social şi diferenţa de vârstă, să fie transparentă
şi responsabilă, conformă cu capacităţile de cercetare, de supraveghere şi financiare ale instituţiei, să
prevadă flexibilitate în privinţa alegerii conducătorului ştiinţific. Strategiile de recrutare trebuie să fie
legate cu activitatea postdoctorală, cu identificarea
clară a profilului pe care candidatul şi-l doreşte. Selecţia după examenele de admitere urmează să fie
realizată conform ierarhiei calităţii, cu asigurarea
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egalităţii în oportunităţi. Admiterea la programul
doctoral este o responsabilitate instituţională, în
care trebuie să se implice plenar personalul de cercetare. Transparenţa şi responsabilitatea sunt necesare în mod imperativ. Prin admiterea candidatului
la doctorat, IOD îşi asumă un risc, permiţându-i însă
doctorandului să-şi demonstreze capacităţile sale
prin intermediul unui sistem de monitorizare care
evaluează periodic potenţialul de cercetare al doctorandului conform ultimelor performanţe şi, mai
presus de toate, conform capacităţii acestuia de a
reuşi în realizarea programului la care a fost admis.
Pentru a spori motivaţia doctorandului şi, prin
aceasta, randamentul activităţii sale, se cere modificarea statutului doctoranzilor la etapa cercetării,
ei urmând să fie consideraţi şi trataţi precum nişte cercetători profesionişti, cu toate drepturile şi
obligaţiile (profesionale, sociale etc.) ce decurg din
condiţiile respective. Acest lucru este prevăzut şi în
principiile Salzburg [23].
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REZUMAT

Dezvoltarea durabilă a societăţii – problema
fundamentală a ştiinţei în Republica Moldova
(principii, criterii, standarde, date statistice,
analize, omologări, opinii) (2).
Sunt abordate principiile scrise şi nescrise ce
stau la baza dezvoltării durabile a unei societăţi. Se
analizează datele statistice ale Republicii Moldova
în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi pregătirii şi atestării cadrelor ştiinţifice sub aspectul
asigurării economiei republicii cu cadre şi competenţe necesare, edificării unei societăţi moderne, informaţionale, bazate pe cunoaştere. Subiectul este
tratat în contextul încadrării Republicii Moldova în
Spaţiul European al Cercetării şi Spaţiul European
al Învăţământului Superior şi interconectării acestor spaţii, prin utilizarea bunelor practici folosite în
domeniu în UE şi SUA, în mod special cele ce ţin de
dezvoltarea şcolilor doctorale, reieşind din obiectivele politicii ştiinţifice ale Republicii Moldova.
Cuvinte cheie: dezvoltare durabilă, studii doctorale, indicatori de evaluare, procesul Bologna, principiile Salzburg, şcoli doctorale
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Sustainable development of society – the
fundamental problem of Republic of Moldova’s
science (principles, criteria, standards, statistics,
analyses, approvals, opinions). The article addresses the written and unwritten principles underlying
the sustainable development of a society. It analy-

zes the statistical data of the Republic of Moldova in
the field of research and development - innovation
and training and attestation of the scientific staff
in terms of providing country’s economy with the
necessary staff and skills, building a modern, information and knowledge-based society. 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, using the best practices used in the field in
the EU and the USA, especially those related to the
development of doctoral schools, proceeding from
the objectives of the scientific policy of the Republic of Moldova.
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РЕФЕРАТ

Устойчивое развитие общества – фундаментальная проблема науки Республики
Молдова (принципы, критерии, стандарты,
статистика, анализ, апробации, мнения). Рассматриваются писанные и неписанные принципы, лежащие в основе устойчивого развития общества. Проводится анализ статистических данных Республики Молдова в области научных исследований и инноваций, подготовки и аттестации научных кадров в плане обеспечения экономики республики необходимыми кадрами и навыками, построения современного информационного общества, основанного на знаниях. Вопрос рассматривается в свете интеграции Республики Молдова в Европейское пространство научных исследований и Европейское пространство высшего образования, а также в контексте взаимосвязи этих пространств путем применения лучших практик, используемых в данной
области в ЕС и США, в частности, относящихся к
развитию докторских школ, учитывая задачи научной политики Республики Молдова.
Ключевые слова: �������������������������
устойчивое развитие������
, ����
докторантура, оценочные показатели, Болонский
процесс, Зальцбургские принципы, докторские
школы.
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С

истема образования является одним из основных
факторов развития потенциала страны и обеспече-

ния ее национальной безопасности.

Именно эта сфера в

современный период может и должна обеспечить устойчивый экономический подъем страны в средне и долгосрочной перспективе.

Одним

из главных компонентов

системы образования являются образовательные учреждения, важнейшей задачей которых

–

сохранение, вос-

производство и развитие человеческого потенциала.

В переводе с латинского потенциал или потенция (potential) означает силу, мощь, существующую в скрытом виде, но обладающую способностью проявлять себя при известных условиях. Понятия «человеческий потенциал», «человеческий
капитал», «человеческий ресурс» используются
многими современными экономистами, философами, социологами. Формирование современной
теории человеческого капитала связано с исследованиями ученых: Т. Щульца, Г. Беккера, Дж. Минцера, У. Боуэна, М. Фишера, М. Блауга, Дж. Кендри-
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ка и др. [2, 3]. Человеческий потенциал определяется как «совокупность физических и умственных
сил и способностей, знаний и умений, используемых для наращивания производительных сил общества» и фактически отождествляет его с понятием «человеческий ресурс» [8].
И главное, чем определяются человеческие
ресурсы - это уровень образования, уровень
производительности труда и качество функционирования социальных институтов [7, с. 10]. По
мнению Б. Г. Юдина, концепция человеческого
потенциала задает ориентиры для оценки социальных изменений, происходящих в стране или
регионе. Потенциал отдельного человека определяется «с одной стороны, его личностными характеристиками, с другой - внешними условиями, в которых он оказывается и в которых его задатки и способности могут реализовываться в
большей или в меньшей степени, а порой и не
реализовываться вовсе. Раскрытие задатков и
способностей в существующих внешних услови-

зования. Однако, главные причины невостребованности выпускников учебных заведений - отсутствие опыта и нежелание работодателя предоставить молодому специалисту возможность
показать себя в деле. Отсутствие соответствующего стажа часто становится препятствием
при заполнении вакансий, так как руководители предприятий и организаций предпочитают
нанимать специалистов, имеющих достаточный
опыт работы.
Произошел разрыв между теоретической
и практической подготовкой, образовательной, научной деятельностью и инновационными процессами. В результате мы наблюдаем процесс снижения эффективности и конкурентоспособности человеческого потенциала в регионах
и страны в целом. Решение проблем молодежной занятости возможно при условии объединения усилий заинтересованных сторон: власти,
вузов и предприятий.
Однако сложившееся положение в системе
высшего и среднего профессионального образования, как фундаменте поддержки и развития инноваций в регионе, не позволяет говорить о готовности данных учреждений к активной инновационной деятельности. Учебные заведения не имеют адекватного технологического обеспечения и
достаточного количества квалифицированных человеческих ресурсов для подготовки конкурентоспособных специалистов. Структура образовательных программ и специальностей не отвечает в
полной мере реалиям экономики Гагаузии.
На рынке труда АТО Гагаузия существует реальный спрос на инженерные профессии, а не на
экономические, юридические или сельскохозяйственные. Предложение специалистов, подготовленных в системе высшего образования, превышает спрос на региональном рынке труда, который испытывает потребность в рабочих и специалистах технических специальностей. Около 80%
трудоустроенных через территориальное агентство занятости были приняты в качестве рабочих
и только около 20% в качестве специалистов, что
также не всегда подразумевает необходимость
наличия высшего образования. Уровень обеспеченности образовательных учреждений Гагаузии
преподавателями, учебными пособиями, компьютерами также далек от идеала [1].
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ях - это, по сути, и есть сохранение, развитие и
реализация человеческого потенциала».
В концепции, разрабатываемой в рамках программы развития ООН, при раскрытии понятия
«человеческий потенциал», основными составляющими являются факторы, влияющие на уровень образования, ожидаемую продолжительность жизни и уровень жизни. В соответствии с
этим документом Беларусь, Россия, и Казахстан - в
списке стран с высоким уровнем человеческого
развития и занимают соответственно 50, 55 и 69
место. В этой категории - также Грузия, Украина,
Азербайджан и Армения, находящиеся на 72, 78,
82 и 87 позициях соответственно. В группе стран
со средним уровнем развития человеческого потенциала - Молдова - на 113 позиции и Узбекистан
- на 114. В списке стран со средним уровнем развития - Кыргызстан и Таджикистан. Они разделяют 125 место. Следует отметить, что Эстония, Литва и Латвия помещены в категорию стран с наиболее высоким уровнем человеческого развития,
занимая 33, 41 и 44 места соответственно[4].
Молдова занимает 113-е место из 187-ти стран
в Индексе человеческого развития (ИЧР). Таковы
данные доклада ООН о человеческом развитии в
2013 (Human Development Report 2013). По данным исследования, средняя ожидаемая продолжительность жизни в Молдове составляет 69,6
лет, средняя продолжительность обучения - 9,7
лет (ожидаемая – 11,8 лет) [10].
В условиях формирования рыночных отношений, молодежь, как важнейшая составляющая
человеческого потенциала страны, оказалась в
трудной ситуации. Несмотря на то, что молодежь
является самой динамичной частью населения и
наиболее легко включается в рыночные процессы, с другой стороны, именно она является наиболее незащищенной категорией населения на
рынке труда при осуществлении ею воспроизводственной и инновационной функций. Основной проблемой является нарастание негативных
тенденций в сфере молодежной занятости. В Республике Молдова наблюдается рост численности безработных в возрасте до 34 лет, а среди молодежи старше 25 лет, впервые выходящей на рынок труда, велика доля выпускников вузов[11].
Часто трудоустройству молодых специалистов мешает низкое качество полученного обра-
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Как следует из опроса представителей компаний, проведенного специалистами Expert
Grup, для них было бы предпочтительным, чтобы учебные заведения региона готовили больше инженеров-конструкторов, инженеровмехаников, специалистов в области финансов,
строительстве, торговли, перерабатывающей
промышленности, а также специалистов для
развивающихся направлений сектора услуг: недвижимость, гостиничный бизнес.
В условиях распространения экономики, основанной на знаниях, роль региональных университетов как основных учреждений - производителей
и распространителей знаний становится все более
значимой. Региональные университеты, как впрочем, и большинство других университетов, исторически выполняют миссию центров обучения, передачи знаний. Сами знания, как правило, являются устаревшим продуктом, отстающим от требований рынка. Переоценка традиционных факторов
регионального развития влечет за собой создание
новых концепций, которые должны основываться
на модернизации региональной системы образования. Университеты, расположенные в регионах
РМ все больше играют роль субъектов социальнокультурного развития регионов, обеспечивая развитие кадрового потенциала рабочей силы любой
возрастной категории и специализации.
Поиск новых путей обеспечения конкурентоспособности вуза приводит и к нестандартным
решениям - ориентируясь на потребности региональных предприятий и организаций, формировать спрос на фундаментальные и прикладные исследования по широкому спектру наук. Ориентируясь на перспективу социально-экономического
развития региона, университет должен работать
«на опережение», предлагая образовательные
продукты, обученные специалисты по которым
будут востребованы через 3-5 лет.
Таким образом, анализируя промышленную
и образовательную сферы деятельности, можно определить направления развития человеческого потенциала региона (рис. 1). Подготовка
специалистов для инновационной деятельности
по целевым программам обучения является действенным способом для обеспечения предприятий квалифицированной рабочей силой. КГУ
вместе с инновационным инкубатором при ВУЗе
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способны содействовать развитию инновационного предпринимательства в регионе. Основными внешними факторами, тормозящими развитие и рост интеграции университета в инновационный процесс, являются:
1. отсутствие необходимого финансирования научных исследований;
2. недостаточная материальная база исследований и разработок;
3. неотработанные механизмы трансфера инноваций;
4. недостаточная заинтересованность потенциальных реципиентов инноваций;
5. последствия «демографической ямы».
Анализируя динамику приема и выпуска КГУ с
начала образования ВУЗа по сегодняшний день,
видно, что наблюдается тенденция к снижению
приема студентов. По данным КГУ, численность
приема студентов в 2013 г. составила наименьшее
значение – 176 человек. Первостепенная тому причина, прежде всего, провал экзаменов на степень
бакалавра в 2013 г. – более 40% от числа выпускников лицеев в АТО Гагаузия. Кроме того, изменилась
география поступления, вследствие активизации
политики привлечения абитуриентов со стороны
российских, болгарских и турецких вузов.
Решение последней проблемы требует усиления ориентации вуза на предоставление образовательных услуг для всех возрастных категорий обучаемых. Это означает развитие и расширение программ дополнительного, второго высшего, последипломного образования, ориентация на магистратуру. Активное привлечение студентов из стран, не страдающих от демографических проблем. Ну и конечно, повышение конкурентоспособности на рынке образовательных
услуг за счет роста их качества. Все это требует
активных усилий в области повышения квалификации профессорско-преподавательского состава и внедрения новых технологий организации
учебного процесса.
Сокращение бюджетного финансирования
требуют активного повышения доходов от внебюджетной деятельности. Это, в первую очередь
развитие международной проектной деятельности, научная и инновационная деятельность,
установление стратегического партнерства с научными центрами, бизнесом и властью.
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Рис. 1. Основные направления развития человеческого потенциала на основе взаимодействия
КГУ с предприятиями и организациями региона.
Источник: разработано авторами

К разряду наиболее серьезных внутренних
проблем можно отнести:
1. Кадровый дефицит (вследствие отсутствия
мотивации задерживаться в регионе кадрам высокой квалификации);
2. Опора на традиционную деятельность, а не
на реальные потребности на рынке труда сообщества;
3. Отсутствие связи между инновационной активностью и стимулированием научноисследовательской деятельности преподавателей.
Система высшего образования является органической частью экономики, оперативно реагирующей на ее структурные изменения. Особенно это характерно для инженерных и экономических специальностей. В регионе же ощущается

острый дефицит инженерных кадров. Эта проблема может быть решена открытием инженерных
специальностей на базе сотрудничества с техническим университетом. Подготовка всесторонне
образованных специалистов, сочетающих фундаментальные знания и практические навыки, способных творчески решать научные, инженерные
проблемы возможна в тесном сотрудничестве с
предпринимателями региона. Они, являясь заказчиками таких специалистом, одновременно будут
предлагать места для прохождения практики и
трудоустройства будущих выпускников.
Компании могут выступать инициаторами
создания новых специальностей и обучения новым технологиям. Пример такого тесного сотрудничества существует с 2012 года на базе Го-
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суниверситета им. А Руссо в мун. Бэльц [9]. 22 августа 2012 г. по предложению Dräxlmaier Group,
была открыта новая специальность «Инженерия
и менеджмент в автомобилестроении». На базе
учебного плана европейского стандарта удовлетворяются как потребности компании, так и
проблемы, связанные с повышением потенциала и трудоустройством молодежи региона.
Другим видом партнерских отношений между предприятиями, бюджетными организациями и научными учреждениями является создание структурных подразделений на предприятиях или в ВУЗе. В КГУ имеется потенциал развития
кафедр Аграрно - технологического факультета с
целью расширения использования новых знаний,
достижений науки и техники, расширения исследовательского принципа обучения и научной составляющей образовательного процесса. На данный момент реализуется проект трансфера технологий на базе кафедры «Виноградарства» и крупного винодельческого предприятия региона. Создание структурных подразделений на предприятиях или при ВУЗе будет способствовать интеграции образовательного процесса и производственной деятельности, эффективной подготовке высококвалифицированных специалистов, кадровому обеспечению предприятий и развитию
человеческого потенциала в целом.
Производственная и преддипломная практики являются составной частью учебного процесса подготовки квалифицированных специалистов.
Во время этих практик происходит закрепление и
конкретизация результатов теоретического обучения, приобретение студентами умений и навыков
практической работы по избранной специальности. Для ВУЗа практика – это попытка получить обратную связь со стороны предприятий и организаций, принимающих студентов на практику, о качестве обучения, а также способ получения дополнительной информации о том, каким образом необходимо изменить учебно-методический комплекс
по соответствующему направлению подготовки,
чтобы соответствовать современным требованиям рынка труда Республики Молдова и подготавливать нужных специалистов.
Взаимодействие ВУЗа и предприятий через
преподавание отдельных специальных дисциплин непосредственно сотрудниками предприятий позволит углубить взаимодействие КГУ с ве-
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дущими организациями, что способствовало бы
конкурентоспособности образования КГУ и аккумулированию практических знаний для профессии через изменение рабочих программ
дисциплин и сохранение в них всех передовых
практических знаний.
Современное производство предъявляет высокие требования к обновлению конкретных знаний и навыков для разных категорий персонала
организаций. Таким образом, наиболее эффективной формой повышения квалификации и переподготовки кадров является прохождение специализированных курсов, организуемыми ВУЗом.
Предприятия, таким образом, получают сотрудников, обладающими передовыми знаниями и умениями, а преподавательский состав КГУ приобретет дополнительные практические навыки, передаваемые в процессе обучения от сотрудников
предприятий. Поэтому данная схема взаимодействия является актуальным и действенным способом сотрудничества в современных условиях.
Все направления взаимодействия КГУ, организаций и предприятий должны оказывать значительное влияние на развитие совместной деятельности в разнообразных сферах, что позволит развивать и повышать человеческий потенциал на всех уровнях. Стратегия развития регионального вуза должна включать пять основных
компонентов [5]:
▪▪ образовательный - развивать соответствующую лучшим мировым практикам систему подготовки конкурентоспособных квалифицированных кадров, выступать в качестве базового
элемента системы образования региона;
▪▪ научный - готовить кадры высшей научной
квалификации, развивать фундаментальные и
прикладные исследования в приоритетных направлениях, выступать в качестве основной экспертной площадки в регионе;
▪▪ культурный - быть центром культуры в регионе, содействуя изменению социальной среды;
▪▪ инновационный - быть ведущим научнокоординационным центром развития инновационной среды региона и формирования здесь особой
культуры как образа мышления и деятельности;
▪▪ предпринимательский - развивать социально ориентированную и инновационную предпринимательскую активность, использовать механизмы частно - государственного партнёрства.
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РЕФЕРАТ

К вопросу о роли регионального университета в воспроизводстве человеческого потенциала. В данной статье исследуются основные причины снижения инновационного и человеческого потенциала в регионах РМ. Подчеркивается значение региональных университетов в
условиях распространения экономики, основанной на знаниях. Университеты, расположенные в

регионах РМ, все больше играют роль субъектов
социально-культурного развития регионов, обеспечивая развитие кадрового потенциала рабочей силы любой возрастной категории и специализации. Это влечет за собой создание новых концепций, которые должны основываться на модернизации региональной системы образования.
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REZUMAT

Aspecte privind rolul universităţilor regionale
în reproducerea potenţialului uman. În articolul
de faţă sunt analizate principalele cauze ale diminuării potenţialului inovativ şi uman în raioanele Republicii Moldova. Este accentuată importanţa universităţilor regionale în condiţiile extinderii economiei
bazate pe cunoaştere. Instituţiile universitare situate
în raioanele ţării joacă tot mai frecvent rolul unor subiecte de dezvoltare social-culturală a regiunilor, asigurând dezvoltarea potenţialului de cadre calificate
de orice categorie de vârstă şi specializare. Acest fapt
va condiţiona crearea unor noi concepte, bazate pe
modernizarea sistemului regional de învăţământ.
Cuvinte cheie: capital uman, inovaţii, regiune,
universitate, dezvoltare.
ABSTRACT

This paper investigates the main reasons for
the decline of innovation and human potentials in the regions of Moldova. Highlights the importance of regional universities in the spread of
economy based on knowledge. University that are
situated in the regions of the Republic of Moldova
is increasingly act as subjects of social and cultural
development of the regions, ensuring the human
potential development of labor force at any given
age and specialization. This entails the creation of
new concepts, which must be based at modernization of the regional education system.
Key words: human capital, innovation, region,
university development.
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Ceasul – una dintre cele mai performante
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M

ăsurarea timpului a devenit o preocupaţie impor-

Omului din cele mai vechi timpuri. De-a
lungul secolelor, oamenii au venit cu diverse metode cre ative de măsurare a timpului, de la ceasuri solare până la
ceasurile atomice cu cesiu de astăzi. Istoria confecţionării
ceasurilor – primelor automate în istoria tehnicii, prezintă
un exemplu de căutare creativă permanentă a minţii ome neşti. Priveşti ceasurile din timpurile trecute şi te minunezi
de măiestria meşterilor populari, inventatori ai trecutului,
adevăraţi virtuozi care au creat opere de artă veritabile.
tantă a

La începuturi, pentru măsurarea timpului străbunii noştri au apelat la obiectele din natură. Oamenii
făceau observaţii asupra mișcării soarelui pe cer şi,
pentru a determina progresul astrului ceresc, au început să folosească diverse obiecte. Primul sistem
de măsurare a timpului a fost cadranul solar, care a
apărut acum 5000-6000 de ani în Orientul Mijlociu
şi în Africa de Nord. Mişcarea soarelui pe cer face
posibilă estimarea relativ simplă a trecerii timpului,
prin determinarea lungimii şi poziţiei umbrei lăsate
de un pilon vertical. Dacă marcăm poziţia umbrei în
anumite momente ale zilei, atunci aceste momente pot fi determinate într-un mod coerent. Cu toate
acestea, este dificil de măsurat cu o oarecare precizie trecerea timpului pe un cadran solar, deoarece
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calea soarelui pe cer se schimbă odată cu anotimpurile. Există un asemenea exemplar egiptean, care
se păstrează încă din anul 800 î. Hr. De asemenea,
este relativ bine păstrat renumitul ceas solar dacic
de la Sarmizegetusa, folosit de strămoşii noştri pentru măsurarea timpului (fig. 1) [1]).

a.

b.
Fig. 1. Ceasuri solare:
a) de la Sarmizegetusa; b) de la Cluj-Mănăştur
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a.

b.
Fig. 2. Clepsidra, unul dintre cele mai
vechi instrumente de măsurat timpul:
a) cu apă; b) cu nisip

De menţionat, însă, că utilizarea acestui tip de
ceas în zilele înnorate şi în timpul nopţii este imposibilă.
Acest neajuns a fost eliminat odată cu inventarea
ceasului de apă. Ceasul de apă, cunoscut în lumea
greacă drept clepsidră (din limba greacă „hoţ de
apă”) a fost o încercare de a măsura trecerea timpului prin cantitatea de apă care se scurge dintr-un
rezervor (fig. 2, a [2]). Metoda aceasta ar fi sigură în
cazul în care debitul de apă ar putea fi perfect controlat. În practică, însă, acest lucru este greu de realizat.
Clepsidra are o istorie onorabilă, fiind utilizată,
probabil, încă din anul 1400 î.Hr. în Egipt, Grecia,
Roma, lumea arabă şi China, şi chiar, până prin secolul XVI, în Europa. Clepsidra modernă funcţionează
folosindu-se, pe acelaşi principiu, nisipul (fig. 2, b) şi
putea fi întâlnită des în amvoanele din secolul XVIII

în Marea Britanie, pentru măsurarea duratei predicii.
Majorarea preciziei de măsurare, a duratei de
funcţionare fără intervenţia omului i-a preocupat
permanent pe inventatori. Astfel, în Europa anilor
1300, spiritele inventive au început să confecţioneze ceasuri mecanice. De menţionat, însă, că unele
mecanisme similare au apărut cu mult înainte de
această perioadă. În anul 1901, pe insula Antikythera au fost găsite rămăşiţele unui mecanism de
ceasornic cu o vechime de peste 2000 de ani. Mecanismul Antikythera (fig. 3 [3]) este un model aritmetic al modelelor geometrice ale sistemului solar,
cunoscute de Platon şi Arhimede, şi care a evoluat
în planetariu. Realizat de Ctesibius din Alexandria
cam prin 150 î.Hr., acest ceas automat cu un sistem
complicat de roţi dinţate reprezintă o mărturie a capacităţilor extraordinare privind matematica şi ingineria într-o lume considerată barbară sau incultă.

Fig. 3. Mecanismul Antikythera - model aritmetic al sistemului solar
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Mecanismul datează din anii 150–100 î.Hr. şi
precede orice alt mecanism cunoscut ca ceas de
complexitate similară având mai mult de un mileniu. Nivelul de inginerie în mecanism este uimitor şi
peste orice standarde ale acelor timpuri. S-a putut
conchide că el poate urmări fazele lunii, mişcările
Soarelui, funcţionând ca un calendar antic al recoltelor şi fenomenelor cereşti importante, care declanşau festivaluri religioase de amploare. Puteau
fi astfel urmărite şi interpretate eclipsele, mişcările
corpurilor şi planetelor. Numit după locul descoperirii sale în 1901 lângă o epavă romană, mecanismul
se pare că a întrecut cu cel puţin 1000 de ani lumea
sa. Include cel puţin 20 de roţi dinţate, având şi o
asamblare foarte sofisticată a roţilor, unde unele
roţi montate excentric funcţionau, probabil, ca un
mic sistem epiciclic sau diferenţial. Mecanismul era,
probabil, acţionat de puterea generată de un ceas
de apă sau de un alt dispozitiv. Mecanismul este cunoscut pentru modelul astronomic cu detalii remarcabile şi denotă multă ingeniozitate şi progres. Este,
cu siguranţă, foarte asemănător cu ceasurile mari
astronomice, care au fost construite peste tot în Europa în timpul Renaşterii. Aceste prime ceasuri nu
au avut braţe sau cadran; un clopot suna la fiecare
oră. De fapt, cuvântul „ceas” vine din limba franceză
„Cloche” sau „clopot”. Aceste ceasuri uriaşe au fost
instalate în biserici sau mănăstiri – să anunţe începutul unor rugăciuni şi servicii. Nu după mult timp
au început să apară ceasuri cu braţe care indicau
ora şi, mai târziu, au fost adăugate alte braţe pentru a urmări minutele. Ceasul celebru din Catedrala Salisbury, instalat în 1386, funcţionează şi astăzi
cu mecanismul original. Acesta nu are cadran, fiind
conceput doar pentru a anunţa ora.
La sfârşitul sec. XVII au apărut primele ceasuri
cu pendul. În anul 1638 Galileo Galilei a descoperit legea mişcării pendulului şi a elaborat schema
reglatorului cursei ceasului. Însă meritul realizării
tehnice îi revine lui Christian Huygens, matematician şi astronom olandez (1629-1695) care, împreună cu un meşter ceasornicar pe nume Salomon
Coster, a izbutit să creeze un orologiu mecanic, la
care înaintarea roţilor dinţate ce puneau în mişcare unica limbă a ceasului era reglată în funcţie de
mişcarea unui pendul (fig. 4 [3, 4]). La sfârşitul sec.
XVIII în arhitectură a triumfat clasicismul. Ceasurile
acestei perioade se deosebeau prin forme sobre,
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iar decorul se compunea din elemente clasice –
figuri mitologice, animale, scene de viaţă etc. (fig. 5).

Fig. 4. Primul ceas cu pendul Ch. Huygens

Fig. 5. Decor al ceasului

Amplasate în pieţe publice, acestea erau îmbogăţite cu clopote şi manechine, care marcau trecerea orelor. Primele ceasuri domestice de la începutul
secolului XV sunt versiuni mai mici ale ceasurilor din
catedrale, alimentate de greutăţi atârnate, arătând
curgerea timpului cu ajutorul unui singur ac orar pe
cadranul împărţit în 12 ore. În fig. 6 este prezentat
un ceas de masă cu pendul. În calitate de pendul
serveşte carcasa ceasului, care pendulează pe capătul trompei elefantului. Ciocănaşul–antigreutate
asigură pendularea carcasei. Cu puţin timp înainte
de mijlocul secolului XV, începe dezvoltarea unui
nou sistem de asigurare a puterii de transmisie în
interiorul unui ceas: în forma de arc spiralat. Primul
ceas condus cu arc, care a rezistat timpului, datează
de la aproximativ 1450 şi în prezent se află la Mu-

zeul de Ştiinţe din Londra. Tot în această perioadă
a fost inventat şi primul ceas de mână, bazat pe un
mecanism cu arc. Filosoful Blaise Pascal a fost primul purtător al obiectului, legându-l la mână cu o
sfoară. De asemenea, existau şi modele de buzunar.
Ceasurile mecanice portative din secolele XVI,
XVII erau de grosime mare datorită dotării mecanismului lor cu o instalaţie pentru reglarea forţei arcului. Altfel, la strângerea iniţială a arcului ceasul se
grăbea, iar la sfârşitul zilei (când arcul era mai slab)
ceasul rămânea în urmă. Doar în secolul XVIII a fost
inventată balanţa şi ceasurile au „slăbit” considerabil, au devenit plate, miniaturale. Capacele ceasurilor erau înfrumuseţate cu picturi artistice, cu smalţ
colorat etc.

Fig. 7. Ceasul lui I.P. Kulibin în formă de ou

În a. 1769 I.P. Kulibin, un meşter popular rus, a
executat un ceas în dimensiunile unui ou de gâscă,
care include 427 de piese. A lucrat la executarea
ceasului 3 ani şi acesta a fost dăruit ţarinei Ecaterina
II. Ceasul este expus în Ermitaj.
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Fig. 6. Ceas de masă cu pendul

Celebra marcă Breguet reprezintă o parte importantă a bunului cultural elveţian, iar acest lucru i se
datorează inventatorului Abraham-Louis Breguet
(1747-1823). Inventatorul şi-a petrecut o parte din
timpul vieţii la Paris, unde a lucrat în domeniul ceasornicăriei. Tot ce a inventat A. L. Breguet la acea
vreme a fost de o importanţă foarte mare pentru
dezvoltarea şi evoluţia tehnologiei ceasurilor. Fiecare ceas pe care îl realiza în atelierul său era o operă
de artă, un accesoriu preţios şi de foarte bună calitate. Cel mai scump ceas din lume a fost executat
pentru regina Marie-Antoinette (fig. 8) şi era din aur
încrustat cu cele mai scumpe diamante. Breguet a
muncit 44 de ani pentru a termina acest ceas.

Fig. 8. Ceasul Breguet dăruit reginei
Marie-Antoinette

În baza mecanismului de ceasornic a fost elaborată o gamă largă de diverse mecanisme pentru
aparate. În fig. 9 este prezentat un ceas astronomic
construit de ceasornicarul Miculas din Kadan şi profesorul de matematică şi astronomie Jan Sindel, şi
instalat la 1410 pe turnul cetăţii vechiului oraş Praga (fig. 9). Este unicul ceas de acest tip funcţionabil
până în zilele noastre. Pe lângă măsurarea timpului,
ceasul avea funcţii de calendar, zodiac, arăta revoluţia soarelui, lunii, noaptea astronomică, timpul
sideral, ecuatorul etc.
O răspândire largă, în trecut, aveau ceasurile muzicale. Formele lor, procedeele tehnice şi artistice de
realizare erau destul de variate. De regulă, ceasurile erau instalate în nişte lădiţe executate din lemn.
Deseori, pe lângă mecanismul muzical, ceasurile
erau dotate cu diferite figurine mobile.
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Fig. 9. Ceasul astronomic din Praga

De la începutul secolului XIX se simplifică considerabil formele artistice şi procedeele de ornamentare a ceasurilor. Aceasta se explică prin faptul că
producţia ceasurilor are loc la întreprinderi, unde
atenţia principală se acordă reducerii costului producţiei, realizându-se forme simple şi necostisitoare.
Şi astăzi ceasurile reprezintă un subiect de inspiraţie pentru inventatori. Astfel, un grup de inventatori de la Universitatea Tehnică a Moldovei a
elaborat construcţia unui ceas electromecanic cu
un număr avansat de indicatori [5]. Ceasul electromecanic (fig. 10) conţine carcasa 1, în care este fixat
un motor pas cu pas 2, arborele căruia este fixat rigid cu manivela 3, pe care este instalat satelitul 4
cu coroanele danturate 5 şi 6. În partea stângă a

satelitului 4 este instalată roata dinţată conică 7 cu
posibilitatea de deplasare axială şi arcuită în direcţia
axială de elementele elastice 8. Roata dinţată 9 este
rigid legată cu indicatorul de secunde 10. Pe suprafaţa sferică a satelitului 4 este instalat satelitul 11, ce
include coroanele danturate 12 şi 13, care prin corpurile de rulare 14 reacţionează cu flanşa roţii dinţate 9. Roata dinţată 15, care angrenează cu coroana
13 a satelitului 11, este legată rigid cu indicatorul
de minute 16. Pe suprafaţa exterioară a satelitului
11 este instalat satelitul exterior 17 cu coroanele
danturate 18 şi 19, care angrenează prin corpurile
de rostogolire cu flanşa înclinată a roţii dinţate conduse 15. Coroana 18 a satelitului 17 angrenează cu
roata centrală 7, iar coroana 19 – cu trei roţi dinţate
20-22 având numere diferite de dinţi. Roata dinţată 20 este legată rigid cu acul indicator al orelor
23, roata 21 – cu indicatorul datelor 24, iar roata 22
– cu indicatorul lunilor 25. Totodată, pe flanşa roţii
21 este instalat indicatorul 24, pe perimetrul căruia
sunt înscrise datele lunii, iar pe flanşa roţii 22 – indicatorul 25, pe perimetrul căruia sunt indicate lunile
anului. De asemenea, pe capacul 26, vizavi de indicatoarele 24 şi 25, sunt executate ferestrele 27 şi 28,
iar la periferie este instalat cadranul 29. Cadranul şi
indicatoarele sunt închise cu un capac transparent
30. La altă flanşă a carcasei 31 este instalat mecanismul de corecţie a poziţiei indicatorilor 10, 16, 23,
24 şi 25, executat în formă de bucşă 32 cu filet, care
interacţionează cu şurubul 33, fixat rigid pe roata 7.
Ceasul electromecanic funcţionează în următoarea ordine. Mişcarea de rotaţie de la motorul pas
cu pas 2 prin manivela 3 se transformă în mişcare

Fig. 10. Schema constructivă a ceasului electromecanic
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DIN ISTORIA INVENŢIILOR: DE LA IDEE – LA IMPLEMENTARE
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precesională a satelitului 4. Datorită angrenării dinţilor coroanelor 5 şi 6 cu dinţii roţilor dinţate 7 şi 9,
ultima roată împreună cu acul minutar 16 se vor roti
în jurul axei. Mişcarea de rotaţie redusă de la roata
15 prin intermediul flanşei ei înclinate şi a corpurilor
de rulare 6 se transformă în mişcare precesională a
satelitului 13. Drept consecinţă a angrenării coroanelor 18 şi 19 cu dinţii roţilor 7 şi 20, ultima roată
legată rigid cu indicatorul 24 se va roti cu un anumit
grad de reducţie. Datorită angrenării coroanelor 18
şi 19 cu dinţii roţilor 7 şi 21, ultima roată legată rigid
cu indicatorul 25 se va roti cu un alt grad de reducţie. Utilizarea soluţiei tehnice prezentate permite
majorarea considerabilă a posibilităţilor funcţionale
ale ceasurilor electromecanice: indicarea secundelor, minutelor, orelor, zilelor şi lunilor. De asemenea,
se micşorează dimensiunile radiale şi axiale ale ceasului şi se simplifică construcţia lui.
Mecanismele de ceasornic i-au inspirat pe mulţi
inventatori ai unor diverse automate. Specialiştii în
materie consideră că ceasul a fost primul automat
utilizat în scopuri practice. Ceasul a impus ideea utilizării automatelor în producţia bunurilor materiale.

REZUMAT

Ceasul – una dintre cele mai performante invenţii umane. Articolul prezintă o scurtă analiză a
istoriei apariţiei ceasurilor. De asemenea, este descrisă schema unui ceas electromecanic realizată în
baza unei invenţii proprii.
ABSTRACT

Clock - one of the best human invention. The
article presents a brief analysis of the history on
watches. Also is described a schematic illustration
of the electromechanical clock carried out on the
basis of their invention.
РЕФЕРАТ

Часы - одно из самых успешных изобретений
человечества. В статье представлен краткий анализ истории возникновения часов. Также раскрыта
схема электромеханических часов, осуществленная на основе собственного изобретения.
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C

onform datelor

[1],

Biroului Naţional de Statistică
Republica Moldova 95÷96

actualmente în

la sută din consumul total de resurse energetice provin
din import. În structura importului resurselor energe tice, distribuţia după valoarea energetică

(MJ) este ur– 50÷52%, combustibili lichizi
– 23÷30%, energie electrică – 11÷22%, combustibili
solizi (cărbune) – 3÷5%. Din cauza preţului relativ înalt, cota combustibililor lichizi (motorinei, benzinei) în
structura importului constituie, conform costului financiar, până la cca 50%. În valoare absolută, anual sunt
importate în Republica Moldova peste 250 mii tone de
motorină şi 200 mii tone de benzină. Costul resurselor
energetice importate constituie 20÷25% din costul total al importului pe ţară, ceea ce echivalează cu 13÷18%
din produsul intern brut.
mătoarea: gaze naturale

Dependenţa puternică a economiei naţionale de
resursele energetice importate influenţează negativ asupra dezvoltării social-economice a ţării. Prin
urmare, un imperativ al zilei este în prezent micşorarea volumului de surse energetice importate,
înlocuirea acestora cu surse alternative. Luând în
considerare importanţa problemei, Legea energiei
regenerabile (nr. 160-XVI din 12.07.2007) stipulează asigurarea până în anul 2020 a unui cuantum
de 20% de energie din surse regenerabile. În anul
menţionat, volumul amestecului bioetanol-benzină
şi al amestecului biodiesel-motorină vor constitui
respectiv câte 20% din volumul benzinei şi motorinei comercializate. Obiectivele stipulate pentru
economia naţională din RM coincid cu tendinţa
dezvoltării economiei mondiale [2].
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Deoarece până la momentul actual potenţialul
energetic al biomasei în Republica Moldova a fost
valorificat ineficient, cu tehnologii şi mijloace tehnice rudimentare, se impune elaborarea de urgenţă a
tehnologiilor şi mijloacelor tehnice de eficienţă înaltă pentru recoltarea, procesarea şi combustia produselor obţinute. Cu scopul atingerii acestui obiectiv de importanţă majoră, cercetătorii Institutului de
Tehnică Agricolă „ Mecagro” au elaborat un complex
de mijloace tehnice.
Combina (fig. 1) este destinată recoltării sorgului
zaharat, cu obţinerea fragmentelor de tulpini având
lungimea de 150÷200 mm, separate de frunze şi
panicule. Combina constă din ansamblu 1 pentru
tăierea şi mărunţirea paniculelor, vindrover 2 de tip
rotor cu axa verticală de rotaţie, valţuri de alimentare şi aparatul 3 de mărunţire cu toba cilindrică,
ventilator 4 pentru separarea frunzelor de tulpini
fragmentate, transportor 5 cu lanţ şi raclete pentru
evacuarea fragmentelor de tulpini în mijloacele de
transport. Combina (fig. 1) funcţionează în agregat
cu un tractor cu puterea motorului mai mare de 58
kW, având lăţimea de lucru de 1,4 m şi productivitatea de până la 0,7 ha/h.
Combinele existente la momentul actual recoltează doar tulpinile sorgului şi trestiei de zahăr.
Combina ITA „Mecagro” este dotată cu ansambluri
[3, 4, 5], care asigură recoltarea separată a tulpinilor
şi paniculelor cu boabe, ultimele reprezentând un
furaj valoros [2]. Recoltarea paniculelor practic nu
majorează costul total al lucrărilor, dar reduce cu cel
puţin 5% costul produsului de bază, care oscilează
în limitele 180÷270 lei/t, în dependenţă de condiţi-
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Fig. 1. Combina de recoltat sorgul zaharat

ile de cultivare. Preţul de cost al tulpinilor de sorg
zaharat, obţinut în prezenta lucrare, este mai mic de
3 ori în raport cu preţul de cost pe piaţa mondială
şi de cca 2,4 ori în raport cu masa verde de porumb
(518,3 lei/t). O altă etapă importantă în procesul valorificării potenţialului energetic al sorgului zaharat
o constituie stoarcerea sucului crud. Linia tehnologică pentru extragerea sucului crud din tulpinile
fragmentate ale sorgului zaharat (fig. 2) asigură stocarea, dozarea şi alimentarea materiei prime cu ajutorul transportoarelor, stoarcerea sucului în blocuri
de presare cu valţuri, evacuarea sucului şi a bagasei
în mijloacele de transport.
Blocul de presare [6] (fig. 2a) include buncărul recipient 1, blocul 2 cu doi tăvălugi de alimentare şi strivire a tulpinilor, transportorul 3, blocul de
presare 4 cu trei tăvălugi, mecanismul de acţionare
5, sistemul de dirijare 6. În blocul de presare 4 tăvălugul superior este amplasat pe două lagăre 7,
fiecare dintre acestea fiind instalate pe două tije
verticale de ghidare. Pe partea superioară a lagărelor 7 acţionează arc-discurile, strângerea cărora
este reglată cu piuliţele 8. Fiecare din tăvălugii de
jos este instalat pe două lagăre 9, montate mobil
pe tije orizontale de ghidare 10. Reglarea distanţei
dintre tăvălugi se obţine prin deplasarea tăvălugilor
inferiori pe ghidaje cu ajutorul mecanismelor cu
şurub 11.

Reglarea turaţiilor tăvălugilor de presare se efectuează prin schimbarea raportului de transmisie şi a
frecvenţei curentului electric cu ajutorul invertorului. Sucul stors se acumulează în recipientul 12, de
unde este evacuat cu pompa 13.
Linia tehnologică pentru stoarcerea sucului
din sorg zaharat are în componenţa sa (fig. 2, b, c)
agregatul 1(V =15 m3) pentru recepţia şi distribuirea
materiei prime, transportorul-melc 2, transportorul
de alimentare cu raclete 3, separatorul aerodinamic
4, dozatorul vibrant 5, presele 6, 7, 8 cu trei tăvălugi fiecare pentru stoarcerea sucului, transportorul
9 pentru evacuarea bagasei în mijloacele de transport. Puterea instalată pe utilajele liniei este de 57
kW, productivitatea scontată – 10 t/h a materiei
prime, gradul de extragere a sucului crud – până la
60%. Toate operaţiunile sunt executate pe linia tehnologică. Utilizarea uleiurilor vegetale şi a esterilor
acestora pentru combustie în motoarele cu aprindere prin comprimare MAC este cunoscută demult
[7, 8]. Pentru Republica Moldova, ca şi pentru multe
alte ţări, la momentul actual este raţional de utilizat
pentru alimentarea MAC uleiuri esterificate, care
pot fi arse în motoare de construcţie obişnuită.
Ţinând cont de importanţa problemei, la Institutul „Mecagro” a fost elaborat utilaj pentru esterificarea în flux a uleiului vegetal [9÷17]. Utilajul de
producere a biocombustibilului pentru MAC (fig. 3)
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constă din: rezervor 1 pentru ulei vegetal; rezervor
2 pentru metanol; container 3 cu alcaliu; rezervor 4
pentru amestecul de metanol–alcalin, dotat cu agitatorul 5; pompe de dozare 6, 7; debitmetre electronice 8 cu traductoare 9; malaxor 10, echipat cu
dispozitiv 11; cavitator 12; decantator 13, înzestrat
cu valvă electromagnetică 14 pentru evacuarea
glicerinei (produs secundar al reacţiei de esterifi-

care); uscător 15, în partea superioară a căruia este
montată baia de apă 16 сu încălzitor electric şi pulverizator. Transportarea amestecului reactiv din
decantator 13 în uscător 15 se efectuează cu pompa 17. Pentru intensificarea procesului de uscare a
biocombustibilului în interiorul uscătorului 15 se
menţine vid, creat de pompa 18.

Fig. 2. Utilaje ITA „Mecagro” pentru procesarea sorgului zaharat:
a – presa cu valţuri; b,c - linia tehnologică

Utilajul conţine, de asemenea, două rezervoare 19 şi 20 pentru curăţirea esterului cu magnezol.
Construcţia acestor rezervoare este identică: fiecare are câte un canal 21 de furnizat magnezol şi un
dispozitiv de amestecat 22. Pomparea esterului din
uscător 15 în unul din rezervoare 19 sau 20 se efectuează datorită vidului creat de pompa 23. Biodie-

selul curăţat cu magnezol se pompează cu pompa
24 prin filtrul 25 de curăţire fină în rezervorul de
acumulare a produsului finit (în fig. 3 nu este indicat). Utilajul elaborat şi confecţionat (fig. 4) a demonstrat următoarele performanţe (tab. 1).

Tabelul 1
Caracteristicile tehnice ale staţiei pentru obţinerea biodieselului
Unităţi de măsură

Valoarea indicilor

Productivitatea utilajului

l/h

300

Puterea instalată

kW

15

Suprafaţa ocupată de staţie*

m²

10

Înălţimea maximă a staţiei

m

2,2

Masa staţiei

kg

1150

Denumirea indicilor

Personalul de deservire
Om
* - suprafaţa sumară, ocupată de trei blocuri ale staţiei, ţinând cont de trecerile tehnologice
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1

în cantităţi suficiente pentru a asigura anual lucrările parcului de maşini şi tractoare pe o suprafaţă
totală de cca 20 mii ha.
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Rezultatele cercetărilor monografice demonstrează că utilajul elaborat la Institutul „Mecagro”
are capacitatea de a produce ester din ulei vegetal

Fig. 3. Schema generală a utilajului pentru esterificarea în flux a uleiului vegetal

Fig. 4. Linia tehnologică pentru producerea biodieselului
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Pentru producerea industrială a amestecurilor
combustibile în baza benzinei şi etanolului deshidratat, precum şi a motorinei, esterului de ulei
vegetal etc., este necesar să se efectueze la nivel
calitativ dozarea şi amestecarea componentelor. În
acest scop colaboratorii Institutului „Mecagro” au
elaborat instalaţia „Biomixt”. În instalaţia „Biomixt”
componentele iniţiale sunt debitate prin robinetele
1 (fig. 5.), filtrele 2, traductoarele de debit 3, două
conducte în pompa-malaxor 5. În conducta de
furnizare a componentului cu fracţia mai mică (de
exemplu, etanolul) este montat un robinet-dozator
a)

6, iar la ieşire din pompa-malaxor este instalat manometrul 7 şi robinetul 8 de reglare a debitului amestecului obţinut, care este pompat în rezervorul de
acumulare. Dirijarea instalaţiei şi controlul raportului
componentelor sunt realizate cu ajutorul blocului 4.
Organul de bază al instalaţiei este pompa-malaxor
5, care efectuează nu numai pomparea componentelor, dar şi amestecarea lor, ceea ce asigură obţinerea
unui biocombustibil cu o înaltă stabilitate a fazelor.
În (fig. 5b) este prezentată vederea generală a instalaţiei pentru producerea amestecurilor combustibile
„Biomixt”.
b)

Fig. 5. Instalaţia pentru producerea amestecurilor combustibile „Biomixt”
1 – robinete; 2 – filtre; 3 – traductoare de debit; 4 – bloc de dirijare; 5 – pompă-malaxor;
6 – robinet de dozare; 7 – manometru; 8 – robinet pentru reglarea debitului

Deoarece producţia biocombustibililor este
executată în diferite condiţii, ea impune multitudinea de valori ale productivităţii, compoziţiei amestecului, preciziei de dozare etc. Pentru satisfacerea
acestor condiţii, a fost elaborată instalaţia bazată
pe fenomenul curgerii lichidului prin orificiu sub
influenţa suprapresiunii. Datorită simplităţii constructive, gabaritelor mici, preciziei înalte şi diapazonului larg de dozare, acest tip de instalaţii este
competitiv cu alte instalaţii.
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Instalaţia experimentală (fig. 6) este compusă
din rezervoarele de lucru 1, 2 ale dozatoarelor componentelor А şi В. Prin supape de sens unic 3, 4 sunt
conectate pompele respective 5, 6 de furnizare a
lichidelor dozate А şi В. Spaţiile interne ale rezervoarelor de lucru sunt unite între ele cu furtun de
aer, conectat prin modulul de preparare a aerului 7
la compresorul 8. Modulul de preparare a aerului 7
constă din filtru pentru filtrarea aerului, supapa de
reglare a presiunii aerului, manometrul si blocul dis-
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Fig. 6. Schema instalaţiei experimentale pentru prepararea amestecurilor combustibile „Biomixt-Pres”

tribuitor al aerului comprimat. Pe lângă manometrul din modulul de preparare a aerului 9, presiunea
în recipientele de lucru se controlează cu traductorul de presiune 10, care transformă valoarea presiunii în semnal electric proporţional, şi se transmite în
sistemul automat de dirijare SAR1.
Pe pereţii laterali ai rezervorului de lucru sunt
instalate traductoare 11 de nivel maxim şi traductoare 12 de nivel minim, iar în partea inferioară a
fiecăruia dintre ele este instalat canalul de evacuare 13, în componenţa căruia intră distribuitorul
hidraulic, care închide, în caz de necesitate, orificiul
de evacuare. Secţiunea canalului de evacuare a
componentei В este ajustabilă, iar a componentei
А – maximă. Modificând secţiunea canalului de evacuare В, putem pregăti amestecul cu componenţa
А+kB, unde k – coeficientul care determină rapotul
componentelor В şi А în amestec k = QB .
QA

Componentele А şi В în raportul dat, prin canalele de evacuare 13, se deplasează în dispozitivul de
amestecare, care constă din două duze 14, amplasate una în raport cu cealaltă sub un unghi. Amestecul
combustibil А+ kВ nimereşte în recipientul de acumulare 15, echipat cu traductoare de nivel 16, 17,
18 şi conectate cu pompa 19 de preluare a amestecului gata. Sistemul de dirijare automată SAR2 diri-

jează funcţionarea pompei 19. El este conectat cu
sistemul SAR1, ceea ce formează un sistem unic de
dirijare automată, care asigură funcţionarea stabilă
a instalaţiei în toate regimurile, inclusiv regimul de
accidentare. Instalaţia „Biomixt-Pres” (fig. 7) a susţinut încercările de laborator, în rezultatul cărora au
fost determinate valorile reale ale caracteristicilor
tehnice:
▪▪ Numărul de componente ale amestecului - 2;
▪▪ Conţinutul componentei de bază în amestec,
% – 0…100;
▪▪ Conţinutul componentei adăugate în amestec,
% – 0…100;
Eroarea maximă:
▪▪ a componentei de bază şi celei adăugate, % – nu
mai mare de 0,50
▪▪ a raportului componentelor, % – nu mai mare
de 0,12
▪▪ Consumul specific de energie electrică,
kWh /m3 – 0,4;
Utilizând mijloacele tehnice elaborate [18÷20],
colaboratorii Institutului „Mecagro” au produs loturi
experimentale de biocombustibili, care au fost supuşi
testărilor multilaterale, fiind studiate proprietăţile fizico-chimice şi de exploatare, dar şi evaluate performanţele energetice, economice, ecologice ale motoarelor cu ardere internă alimentate cu bio-combustibili.
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a

b

Fig. 7. Instalaţia experimentală pentru prepararea amestecurilor combustibile „Biomixt-Pres”:
а) – vedere din faţă b) – vedere din spate
1 – cadru; 2 – rezervoare de lucru; 3 – manometru de control; 4 – distribuitoare hidraulice; 5 – duze de evacuare; 6 – rezervor de
acumulare; 7 – pompă de preluare amestec combustibil gata; 8 – dulap de comandă; 9 – traductori de nivel maxim; 10 – traductori
de nivel minim; 11 – traductor de presiune; 12 – pompă de furnizare a componentei А; 13 – pompă de furnizare a componentei В

Fig. 8. Instalaţia de deshidratare a etanolului elaborată la ITA „Mecagro”
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Una dintre metodele de eliminare eficientă a
apei din alcool se bazează pe capacitatea sitelor
moleculare de a menţine moleculele de o anumită
dimensiune şi de a permite să treacă liber moleculele mai voluminoase. Este cunoscut faptul că moleculele de apă au dimensiunea caracteristică mai
mică decât 3 Å (angstremi), iar de etanol – aproximativ 5 Å. În condiţiile alegerii corespunzătoare a
sitelor moleculare apare posibilitatea de a folosi
această diferenţă a dimensiunilor moleculelor şi
de a le separa. În cazul utilizării sitelor cu dimensiunile porilor de 3…4 Å, moleculele de apă relativ
mici vor fi reţinute în porii sitelor, iar moleculele mai
voluminoase de etanol vor trece prin masa de substanţă hidrofilă.
Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de interacţiune
a sitelor moleculare şi soluţiei de apă-alcool, soluţia se transformă în vapori, adică structura soluţiei
C2H5OH +H2O se aduce până la nivelul molecular.
Instalaţia experimentală de deshidratare a etanolului (fig. 8) constă din generator de vapori 1 cu încălzitor electric tubular 2 şi manometru cu contacte
electrice 3. Racordul de ieşire al generatorului de
vapori este conectat cu ajutorul ţevilor prin armătura de închidere cu coloanele de deshidratare 4
şi 5, umplute cu granule hidrofile – site moleculare. Fiecare dintre coloanele 4 şi 5 este echipată cu
încălzitoare electrice 6, dirijate automat, regloare
automate de temperatură 7, şi poate fi conectată
la frigiderul 8 pentru condensarea produsului finit
(alcoolului etilic deshidratat) sau la condensatorul
9 al produselor de regenerare, care funcţionează în
comun cu pompa de vid 10. Comutarea fluxurilor
de vapori se efectuează cu ajutorul robinetelor sferice, iar pe sectoarele unde este necesară reglarea
fină a productivităţii sunt utilizate robinete cu mufă.
Pentru controlul şi reglarea adâncimii vidului este
utilizat vacuummetrul cu contact electric 11, care
dirijează funcţionarea pompei de vid 10. Comutarea fluxurilor de vapori se efectuează cu ajutorul
robinetelor sferice, iar rezervoarele 12 şi 13 servesc
respectiv pentru colectarea produsului finit şi a
produselor de regenerare a sitelor moleculare. Supraîncălzitorul de aburi 14 este destinat pentru excluderea condensării vaporilor de etanol deshidratat, care sunt îndreptaţi în coloana de regenerare.

1. Studiile de marketing demonstrează necesitatea vitală şi eficacitatea economică a înlocuirii
combustibililor fosili cu sursele energetice alternative. O sursă importantă pentru Republica Moldova
este biomasa, care poate asigura cel puţin 30...35%
din consumul energetic la nivel naţional, prin utilizarea biocombustibililor solizi, lichizi, gazoşi.
2. Producţia şi utilizarea biocombustibililor poate fi competitivă numai în baza tehnologiilor performante, care au randament înalt, asigură procesarea amplă a materiei prime, preţuri de cost reduse
şi influenţa minimă asupra mediului înconjurător.
Pentru soluţionarea obiectivului menţionat, colaboratorii Institutului „Mecagro” au elaborat combinele pentru recoltarea plantelor cu tulpinile groase (sorgului zaharat, porumbului, floarea-soarelui
etc.), liniile tehnologice pentru extragerea sucului
din tulpinile sorgului zaharat, pentru esterificarea
uleiului vegetal, prepararea amestecurilor de combustibili petrolieri (benzină, motorină) cu biocombustibili (alcooli monoatomici, biodiesel).
3. Mijloacele tehnice elaborate la ITA „Mecagro”
au fost încercate şi au demonstrat capacităţile de lucru preconizate, având costul cu cel puţin 30% mai
mic în raport cu utilajele analoage de pe piaţa mondială. Utilizând mijloacele tehnice elaborate, au fost
produse loturi experimentale de biocombustibili,
cu proprietăţi superioare.
4. Pentru implementarea pe scară largă a tehnologiilor de producere a biocombustibililor este
necesar de a realiza un complex de măsuri, inclusiv:
▪▪ a confecţiona şi a încerca în condiţiile de producţie modelele pilot ale mijloacelor tehnice pentru producerea şi utilizarea biocombustibililor;
▪▪ a estima performanţele tehnico-economice
ale acestor mijloace în condiţiile locale din Republica Moldova;
▪▪ a elabora recomandări practice privind producerea şi utilizarea biocombustibililor în RM, a
promova biocombustibilii în RM;
▪▪ a acorda subvenţii pentru procurarea mijlo
celor tehnice de producţie a biocombustibililor.
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REZUMAT

Soluţii tehnice pentru producerea biocombustibililor lichizi. Sunt prezentate tehnologii şi
mijloace tehnice, elaborate la Institutul „Mecagro”
în baza activităţii de cercetare-inovare pentru producerea biocombustibililor lichizi (alcoolului monoatomic-etanolului, esterului metilic al uleiului vegetal, amestecurilor acestora cu produsele petroliere):
combina de recoltat sorgul zaharat, linii tehnologice pentru stoarcerea sucului din tulpinile sorgului
şi pentru producerea biodieselului, instalaţii pentru
producerea amestecurilor combustibile şi pentru
dehidratarea etanolului.
Cuvinte-cheie: biomasă, sorg zaharat, combină,
presă, suc, etanol, biodiesel, instalaţii, amestecuri.
ABSTRACT

Technical Solutions for the Production of Liquid Biofuels. Technologies and technical means
developed at the Institute “Mecagro” are presented,
based on research and innovation activity for the

production of liquid biofuels (monatomic alcoholethanol, methyl ester of vegetable oil, mixtures
thereof with oil products): sweet sorghum harvester combine, technological lines for juice squeezing
from sorghum stems and for biodiesel production,
fuel mixture production and ethanol dehydration
plants.
Keywords: biomass, sweet sorghum, harvester
combine, press, juice, ethanol, biodiesel, plants,
mixtures.

TEHNOLOGII INOVATIVE/
INNOVATIVE TECHNOLOGIES

20.		 Brevet de invenţie de scurtă durată, 765 Y,
MD, G 01 F 13/00, G 01 F 15/02. Instalaţie şi procedeu
de dozare continuă a lichidului / Ion Hăbăşescu, Valerian Cerempei, Iurii Molotcov (MD). Cererea depusă
09.09.2013, BOPI nr 4/2014.

РЕФЕРАТ

Технические решения для производства
жидкого биотоплива. Представлены технологии и технические средства, разработанные в
институте "Мекагро" на основе научных исследований и инноваций для производства жидкого биотоплива (одноатомный спирт-этанол, метиловый эфир растительного масла, их смеси с
нефтепродуктами): комбайн для сбора сахарного сорго, технологические линии для отжима
сока из стеблей сорго и производства биодизеля, установки для производства биотопливных
смесей и дегидратации этанола.
Ключевые слова: биомасса, сахарное сорго,
комбайн, пресс, сок, этанол, биодизель, установки, растительные смеси.
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hepatitei virale C la copii
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E

ste cunoscută metoda completă de tratament a

C (HCV) cronice la copii, care
include, în caz de acutizare, spitalizarea pacientului, cu
respectarea regimului igieno-dietetic (regim de salon, dieta nr. 5 după Pevzner), tratamentul hepatoprotector
(silimarină, fosfolipide esenţiale, legalon, acidul ursodezoxiholic), terapia de dezintoxicare la indicaţii clinice
(administrarea i/v a soluţiilor fiziologice, de glucoză, a
hepasolului etc.) şi de corecţie a proceselor metabolice
(vitaminele grupelor C, B1, B6, B12) [2, 3].
hepatitei virale

În faza de replicare a VHC se recomandă tratamentul antiviral, incluzând administrarea interferoanelor [4, 5, 9], cum sunt Interferon alfa-2α şi β
standard, sau pegilate cu acţiune imunomodulatoare şi antivirală în combinaţie cu ribavirină pe o
durată de 12 luni.
O altă metodă de tratament recomandată constă
în utilizarea în tratamentul hepatitei virale C a terapiei simptomatice și a unui remediu imunomodulator și antiviral 5α-furostan-3β,22,26-triol-3-[O-βD-glucopiranozil(1→2)-β-D-glucopiranozil(1→4)β-D-galactopiranozil]-26-O-β-D-glucopiranozil
Pacovirină), aplicată timp de 6 luni, începând cu
prima zi de manifestări clinice, în doză de 50 mg o
dată pe zi, per os [1, 6, 7, 8].
Toate aceste trei metode descrise mai sus pre-
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zintă o serie de dezavantaje cum ar fi: eficacitatea
joasă a preparatelor antivirale, contraindicațiile în
cazul nivelului înalt de citoliză hepatică. Totodată,
aceste metode de tratament rezolvă parțial problemele terapeutice ce stau în faţa medicului, şi anume stoparea sau diminuarea activităţii procesului
hepatic şi prevenirea evoluţiei hepatitei spre ciroză.
Astfel, inovația prezentată vine să sporească eficacitatea tratamentului HCVC la copii, normalizarea
indicilor biochimici, diminuarea nivelului viremiei
VHC, prevenirea instalării fibrozei şi a cirozei hepatice, normalizarea stării generale şi ameliorarea calităţii vieţii copilului.
Toate aceste efecte sunt posibile datorită administrării suplimentare, în cazul terapiei de bază,
a remediilor autohtone cu acțiune sinergetică: „Pacovirină” – forma medicamentoasă capsule, cu scop
imunomodulator, antioxidant, interferonogen şi
antiviral şi „Capsicozidă” – formă medicamentoasă
comprimate, cu scop imunomodulator, antioxidant,
interferonogen şi antiviral.
MATERIALE ȘI METODE

Pentru aprobarea acestei metode de tratament
a HCVC la copii, în baza Clinicii de Hepatologie pediatrică a IMSP SCRC „Em. Coţaga” au fost efectuate
investigaţii clinice, paraclinice, imunologice, viruso-

soluţiilor fiziologice, de glucoză, a hepasolului etc.)
şi de corecţie a proceselor metabolice (vitaminele
grupelor C, B1, B6, B12), suplimentat cu Pacovirină
(forma medicamentoasă capsule), care a fost administrată timp de 3 luni în doze de 50 mg de 2 ori/zi
per os și Capsicozidă administrată timp de 3 luni în
doze de 50 mg o dată pe zi.
În lotul martor (n=17) bolnavii au fost selectaţi
conform aceloraşi criterii, astfel încât grupurile să
fie comparabile. În cadrul acestui grup, Pacovirina
și Capsicozida au fost substituite cu Placebo, aplicat conform aceleiaşi scheme. În rest, tratamentul
a fost identic celui aplicat pacienţilor din lotul experimental.
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logice, cu determinarea genotipului VHC, ARN VHC
cantitativ prin PCR, gradului de fibroză prin metoda de elastografie la copiii cu HCVC şi lotul-martor
pentru aprecierea eficacităţii variantei noi propuse
de tratament. Studiul a fost realizat randomizat prin
metoda dublu-orb.
Astfel, au fost selectaţi în lotul experimental 17
bolnavi cu HVC cronică activă, grad mediu şi înalt
de activitate, cu vârstele cuprinse între 3-17 ani,
care aveau contraindicaţii la tratamentul standart
antiviral; pentru aprecierea indicatorilor clinici și
biochimici aceștia au fost divizați în 3 subloturi a
câte 6, 6 și 5 (însumând 17 bolnavi). Acest grup de
bolnavi a fost supus tratamentului tradiţional, care
include respectarea regimului igieno-dietetic (regim de salon, dieta nr. 5 după Pevzner), tratamentul hepatoprotector (silimarină, fosfolipide esenţiale, legalon, acidul ursodezoxiholic), terapia de
dezintoxicare la indicaţii clinice (administrarea i/v a

REZULTATE OBȚINUTE

Evaluarea comparativă a semnelor clinice de bază
la copiii bolnavi cu hepatită virală C cronică trataţi cu
Pacovirină și Capsicozidă este prezentată în tabelul 1.
Tabelul 1

Evoluţia comparativă a principalelor sindroame clinice la bolnavii cu HCVC trataţi (grupul I) şi netrataţi
(grupul II) cu Pacovirină și Capsicozidă
Lotul I (experimental) (n=17)
Nr

Parametrii
clinici /
numărul de
pacienţi

Până la
tratament
M±m
Abs
(%)

După tratament
Abs

M±m (%)

Lotul II (martor) (n=17)
Până la
tratament

P

După tratament

Abs

M±m (%)

Abs

M±m (%)

P

1

Slăbiciuni
generale

11

64,7±
11,6

1

9,1±8,7

P<0,01

8

47,1±12,1

7

87,5±11,7

P<0,05

2

Sindromul
dolor în
hipocondrul
drept

9

53,0±
12,1

1

11,1±9,4

P<0,05

8

47,1±12,1

6

75,0±15,3

P>0,05

3

Inapetenţă

10

58,8±
12,0

2

20,0±12,6

P<0,05

8

47,1±12,1

7

87,5±11,7

P<0,05

Analiza şi evaluarea prezumtivă a datelor prezentate în tab. 1 demonstrează că administrarea concomitentă a preparatelor Pacovirină și Capsicozidă
a avut acţiune benefică asupra evoluţiei principalelor semne clinice după tratament. În special, merită
atenţie evoluţia slăbiciunii generale, care a dispărut
la 10 bolnavi din 11, sindromul dolor în hipocondrul drept, care a dispărut la 8 copii bolnavi din 9, şi
inapetența, care a dispărut la 8 bolnavi din 10. Au în-

registrat o evoluţie favorabilă şi astfel de semne clinice, cum sunt senzația de greață, inapetenţa, cefaleea;
concomitent, s-au micşorat şi dimensiunile ficatului.
În lotul martor, evoluţia favorabilă a semnelor clinice
s-a înregistrat la un număr mai mic de pacienţi.
Evoluţia comparativă a indicilor de laborator (biochimici) la copiii bolnavi cu hepatită virală C cronică,
trataţi cu Pacovirină și Capsicozidă, după tratament
este prezentată în tab. 2.
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Caracteristica indicilor biochimici la pacienţii cu HCVC până şi după tratament
Indicatorii biochimici
ALAT
(norma
<41
mmol/l)
ASAT
(norma
0-37
mmol/l)
γGTP
(norma
< 35
mmol/l)

Până la
tratament
După
tratament
Până la
tratament
După
tratament
Până la
tratament
După
tratament

Lotul I experimental (n=17)
Valorile normale

> norma

abs.

M±m (%)

abs

M±m (%)

8

47,1±12,1

9

52,9±12,1

Lotul II martor (n=17)
p

Valorile normale

> norma

p

abs

M±m (%)

abs

M±m (%)

7

41,2±8.4

10

58,8±12,0

10

58,8±12,0

7

41,2±12,0

7

41,2±12,0

10

58,8±12,0

10

58,8±12,0

7

41,2±12,0

12

70,5±11,06

5

29,5±11,06

13

76,5±10,3

4

23,5±10,3

P<0,001
17

100

0

0

8

47,1±12,1

9

52,9±12,1

17

100

0

0

10

58,8±12,0

7

41,2±12,0

P>0,05

P<0,001

P<0,001
17

100

0

P>0,05

0

Conform rezultatelor înregistrate, în lotul experimental s-a depistat o evoluţie pozitivă a indicilor biochimici ALAT, ASAT, γGTP, care după tratament au
fost în limitele normei la toţi pacienţii din lotul experimental incluşi în studiu. ALAT s-a normalizat la 9 din
9 pacienţi, ASAT la 9 din 9 pacienţi, γGTP la 7 pacienţi
din 7. În lotul martor, evoluţia favorabilă a indicilor
biochimici s-a înregistrat la un număr mai mic de

P>0,05

pacienţi. Deşi diferenţa la sfârşitul tratamentului cu
Pacovirină și Capsicozidă este statistic veridică, se observă clar tendinţa de normalizare a indicilor biochimici de bază ALAT, ASAT, γGTP, caracteristici pentru
contingentul de bolnavi cu hepatită virală C cronică.
Ponderea copiilor cu hepatită virală C cronică care au
răspuns la tratamentul cu Pacovirină și Capsicozidă
este prezentată în tab. 3.
Tabelul 3

Ponderea pacienţilor cu hepatită virală cronică C care au răspuns la tratamentul
cu Pacovirină și Capsicozidă
Pacienţii

Ponderea %

Pacienţi, total
Pacienţi cu diminuare a nivelului de viremie

abs.
17
16

Pacienţi fără diminuare a nivelului de viremie

1

Analiza şi evaluarea prezumtivă a datelor prezentate în tabelul 3 demonstrează că administrarea
preparatului Pacovirină împreună cu preparatul Capsicozidă a avut o acţiune benefică asupra dinamicii
de diminuare a nivelului de viremie la 16 pacienţi din

ARN VHC
M±m (%)
100
94,1±5,7
5,9±5,7

17. Se observă clar tendinţa de dimunuare a nivelului
de viremie la copii cu hepatită virală C cronică. Ponderea reducerii încărcăturii virale la pacienţii cu hepatită virală cronică C, în rezultatul tratamentului cu
Pacovirina și Capsicozidă, este prezentată în tab. 4.
Tabelul 4

Reducerea încărcăturii virale la pacienţii cu hepatită virală cronică C în rezultatul tratamentului
cu Pacovirină și Capsicozidă (copii ARN/ml)
Nivelul mediu de viremie înainte de tratament
Nivelul mediu de viremie după tratament
Ponderea diminuării nivelului de viremie
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7891452,7
4181705
47%
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Analiza şi evaluarea datelor prezentate în tab. 4 demonstrează că administrarea concomitentă a preparatului Pacovirină și Capsicozidă a avut o acţiune benefică asupra indicelui de încărcătura virală, manifestat
prin reducerea nivelului de viremie (copii ARN/ml).
Astfel, nivelul mediu de viremie înainte de tratament
a constituit 7891452,7, iar după tratament – 4181705,
cu o diminuare până la 47%. Rezultatele prezentate denotă o acţiune benefică a preparatelor asupra evoluţiei
principalelor semne clinice la copiii bolnavi cu hepatită
virală cronică C, confirmată prin rezultatele investigaţiilor de laborator.
Toţi bolnavii au suportat bine administrarea preparatelor Pacovirină și Capsicozidă, nesemnalându-se
reacţii adverse. În niciun caz nu a fost necesară sistarea
tratamentului, astfel demonstrându-se că Pacovirina
și Capsicozida pot fi administrate copiilor cu hepatită
virală cronică C, inclusiv în cazurile unei citolize înalte.

REZUMAT

1. Aprecierea eficacităţii clinice a preparatului
Pacovirină (forma medicamentoasă capsule) și a
preparatului Capsicozidă (forma medicamentoasă
comprimate) pe un lot de 17 bolnavi, ne permite să
afirmăm că administrarea preparatului Pacovirină
concomitent cu Capsicozidă au avut o acţiune pozitivă asupra manifestării principalelor semne clinice,
ale sindroamelor asteno-vegetativ şi dispeptic, care
au dispărut la un număr semnificativ de bolnavi.
2. La majoritatea absolută a pacienţilor aflaţi în
studiu s-a constatat micşorarea dimensiunilor ficatului, apreciate palpator, concomitent, la pacienţii
care au primit tratament cu Pacovirină și Capsicozidă în lotul experimental dinamica pozitivă a indicilor paraclinici (activităţii ALAT, ASAT şi γGTP) a fost şi
mai pronunţată.
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Realizări inovative în tratamentul hepatitei virale C la copii. Evaluarea clinică a eficacităţii
preparatului Pacovirină (forma medicamentoasă
capsule) și a preparatului Capsicozidă (forma medicamentoasă comprimate) pe un lot de 17 bolnavi
a demonstrat că administrarea concomitentă a
acestora au avut o acţiune pozitivă asupra manifestării principalelor semne clinice, ale sindroamelor
asteno-vegetativ şi dispeptic, care au dispărut la
un număr semnificativ de bolnavi. La majoritatea
absolută a pacienţilor aflaţi în studiu s-a observat
micşorarea dimensiunilor ficatului, apreciate palpator. Totodată, la pacienţii care au primit tratament
cu Pacovirină și Capsicozidă în lotul experimental
dinamica pozitivă a indicilor paraclinici (activităţii
ALAT, ASAT şi γGTP) a fost mai pronunţată.
ABSTRACT

Innovative Achievements in the Treatment of
Viral Hepatitis C in Children. Clinical evaluation of
the effectiveness of Pacovirin preparation (capsule
dosage form) and Capsicoside preparation (tablet
dosage form) in a group of 17 patients showed
that their coadministration had a positive effect
on the manifestation of the main clinical signs of
the astheno-vegetative and dyspeptic syndromes,
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which disappeared from a significant number of
patients. In the absolute majority of patients in
the study was observed the decrease in the liver
size, appreciated to the touch. However, in patients
who received Pacovirin and Capsicoside treatment
in the experimental group the positive dynamics
of paraclinical indices (ALT, AST and γGTP activity)
was more pronounced.
РЕФЕРАТ

Инновационные достижения в лечении
гепатита С у детей. Клиническая оценка эффективности препарата Pacovirin (лекарствен-
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ная форма - капсулы) и Capsicozid (лекарственная форма - таблетки) в группе из 17 больных
показали, что их совместное введение оказало положительное влияние на основные клинические признаки, на астено-вегетативный и
диспепсический синдромы, которые исчезли у
значительного числа пациентов. У абсолютного большинства пациентов в исследовании наблюдалось уменьшение размера печени. Также,
у пациентов, получавших лечение в экспериментальной группе вышеназванными препаратами, положительная динамика параклинических показателей (ALAT, ASAT şi γGTP) была более выраженной.
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Conţinutul de Fe, Cu, Mn, Zn, Pb şi
activitatea nitratreductazei în plante în
dependenţă de poluarea solului cu Pb şi Cu.
Aplicarea sulfaţilor
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Î

n situaţia ecologică alarmantă ce s-a creat în
mai multe regiuni ale lumii, studierea procesului

de poluare a solului cu metale grele a devenit una din
componentele esenţiale ale problemei complexe privind
ocrotirea mediului ambiant.

Poluarea

cu metale grele

este cauzată atât de dezvoltarea industriei contempo rane, cât şi de particularităţile fiziologice şi biochimice
ale metalelor.

În Moldova, poluarea solului se produce în mod
special pe terenurile pomicole şi viticole şi de-a
lungul traseelor (magistralelor) de transport. Concomitent cu influenţa excesului de metale grele
asupra biotei solului (devieri esenţiale în structura microorganismelor din sol, ce se reflectă direct
asupra activităţii enzimatice), au loc dereglări semnificative ale metabolismului plantelor, care conduc la diminuarea productivităţii şi calităţii produselor agricole.
Fiind printre acumulatorii principali ai compuşilor biotici, plantele joacă un rol important în remedierea mediului. În acelaşi timp, ele sunt supuse, la
rândul lor, acţiunilor nefavorabile ale substanţelor
poluante, ce reduc viabilitatea lor. De menţionat

faptul că, pe lângă pătrunderea metalelor grele
din solurile poluate în plante prin intermediul rădăcinilor, are loc şi pătrunderea lor pe cale foliară.
În ambele cazuri, în plante au loc devieri în activitatea enzimelor ce determină creşterea şi dezvoltarea plantelor, distribuirea elementelor nutritive
(macro- şi microelementelor), mărimea recoltei şi
calitatea producţiei.
Unul din procedeele de ameliorare a stării fiziologice a plantelor în condiţiile poluării mediului cu
metale grele îl constituie administrarea suplimentară a sulfului sub formă de sulfaţi [2, 4, 8, 16]. Rolul sulfului este determinat de participarea acestui
element la procesele de fotosinteză, respiraţie,
formarea clorofilei, carotinoidelor, a unor vitamine
şi enzime, la metabolismul azotic şi al carbohidraţilor, la utilizarea mai eficientă a elementelor nutritive de bază de către plante [12, 14, 16].
În cazul cultivării sfeclei de zahăr, concomitent
cu majorarea concentraţiei de Pb în soluţia nutritivă de la 10-5 până la 10-3 M, s-a majorat semnificativ conţinutul acestui element, în special, în rădăcini. Majorarea conţinutului de Pb a fost urmată
de diminuarea semnificativă a activităţii nitratre-

Intellectus 2/2014

|

101

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE/
SCIENTIFIC COMMUNICATIONS

ductazei (ANR) şi glutaminsintetazei şi de sporirea
conţinutului de nitraţi în ele. Constatăm, deci, că
elementul Pb a influenţat asupra grupelor S-H şi
conexiunilor S-S din aceste enzime [5].
În condiţiile de câmp administrarea sulfaţilor în sol a contribuit la stimularea activităţii nitratreductazei şi ATP-sulforilazei, a sporit masa
nodozităţilor pe rădăcini şi recolta de seminţe
la arahide [2,10]. În astfel de condiţii, aprovizionarea optimală a plantelor cu sulfaţi conduce la
sinteza cisteinei, iar aceasta, ulterior – la sinteza
glutationului. Sporirea conţinutului de glutation
are drept consecinţă diminuarea conţinutului de
specii reactive de oxigen (SRO) şi majorarea conţinutului de fitochelatine, care conduce nemijlocit la detoxificare şi reducerea efectului negativ
al metalelor grele din mediu [3, 8].
Scopul prezentelor cercetări constă în evidenţierea particularităţilor privind distribuirea Fe, Cu, Mn,
Zn, Pb la poluarea solului cu Pb şi Cu în condiţii de
câmp, influenţa sulfaţilor asupra activităţii nitratreductazei şi acumularea metalelor grele de către
plantele cultivate în zona traseelor de transport.
MATERIALE ŞI METODE

În condiţii de câmp, poluarea solului cu Pb şi
Cu s-a efectuat pe terenurile Bazei experimentale
a Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, pe parcele mici
(1m2), în 3 repetări, din calculul – 90 şi 180 kg de
poluant la 1 ha. Administrarea poluanţilor (Pb şi
Cu) şi a sulfului (60 kg/ha) în sol s-a efectuat după
următoarea schemă: Martor; Martor+S; Pb – 90 kg;
Pb – 90 kg+S; Pb – 180 kg; Pb – 180 kg+S şi respectiv poluarea cu cupru: Martor; Martor+S; Cu – 90
kg; Cu – 90 kg+S; Cu – 180 kg; Cu – 180 kg+S. Sol
– cernoziom carbonatic. Tratarea foliară a plantelor de soia (s. Bucuria) cu sulfaţi s-a efectuat la fazele ramificării şi începutul înfloririi cu soluţie de
sulfat de natriu cu concentraţia de 0,1% din calculul
100 – 150 l/ha. Pe parcursul vegetaţiei s-a determinat
activitatea nitratreductazei in vivo în frunze la fazele:
ramificării, înfloririi, formării boabelor, umplerii boabelor.
Pentru a stabili gradul de acumulare a metalelor grele în plantele cultivate în preajma traseelor
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de transport auto, s-au colectat probe de plante
de orz (s. Vitanta) şi de floarea-soarelui (hibridul
Drofa (SNH 311) de pe terenurile Bazei experimentale a Institutului de Genetică, Fiziologie şi
Protecţie a Plantelor al AŞM – de la distanţele de
20, 70 şi 120 m depărtare de la traseu. Probele de
sol şi plante au fost colectate, de asemenea, de
pe traseul din raionul Orhei (SRL „Vindex Agro). În
gospodăria dată au fost desfăşurate experienţe de
câmp cu tratarea foliară a plantelor de sfeclă de
zahăr (s. Gerorgina KWC 0148MOL) cu sulfaţi (sulfat de natriu), la distanţa de 20 m de la traseul de
transport. Activitatea nitratreductazei în frunze s-a
determinat in vivo după Mulder [7], conţinutul de
microelemente – la AAS-1, conţinutul de carbohidraţi – după Bertran [15].
REZULTATE ŞI DISCUŢII

Ca şi în cazul poluării solului cu metale grele, în
experimentul dat [13], poluarea solului cu Pb şi Cu
în condiţii de câmp a condus la inhibarea parţială
a activităţii nitratreductazei în frunzele plantelor
de soia (s. Bucuria, tab. 1). Procesul primar de reducere a nitraţilor din frunze decurge mai intensiv
(indiferent de poluarea mediului) la primele faze
de dezvoltare a plantelor (ramificării şi înfloririi).
La faza umplerii boabelor activitatea nitratreductazei se menţine la un nivel înalt, iar spre sfârşitul vegetaţiei – scade semnificativ. Administrarea
Pb şi Cu în sol conduce la diminuarea activităţii
nitratreductazei în comparaţie cu martorul. Dozele majore de Cu şi Pb (Cu180, Pb180), de regulă,
au diminuat mai semnificativ activitatea nitratreductazei în frunze. Pe fondalul poluării cu Cu şi
Pb, administrarea în sol a sulfaţilor a contribuit la
menţinerea la un nivel mai înalt a activităţii nitratreductazei în frunze, ceea ce denotă intensificarea asimilării nitraţilor de către plante. Se poate
presupune că intensificarea asimilării nitraţilor la
administrarea sulfaţilor în sol în condiţiile poluării
mediului cu Pb şi Cu poate fi condiţionată pe de
o parte de imobilizarea acestora în sol, pe de altă
parte – de sporirea pătrunderii sulfului în plante,
interacţiunea cu excesul de Pb şi Cu din enzimele
plantelor, restabilirea grupelor S-H şi conexiunilor
S-S din enzime, inclusiv a nitratreductazei (tab. 1).

cu Pb şi Cu şi administrarea sulfaţilor în sol

Varianta
Martor
Cu 90
Cu 90 + S
Cu 180
Cu 180 + S
Pb 90
Pb 90 + S
Pb 180
Pb 180 + S

Faza ramificării
7.32± 0,18
6,95± 0,13
7,22± 0,12
5,12± 0,14
6,14 ±0,15
6,46± 0,17
7,31± 0,19
5,12±0,09
5,95± 0,17

ANR, mkg NO2-/g masă proaspătă, 30 min.
Faza înfloririi
Faza formarii
boabelor
8,52± 0,21
4,34± 0.06
7,49± 0,15
3,82± 0,13
8,12± 0,24
4,12± 0,24
6,17± 0,14
3,12± 0,08
7,32± 0,17
3,96± 0,12
6,34± 0,26
3,89± 0,14
7,21± 0,14
4,25± 0,16
5,36± 0,27
3,12± 0,05
6,73± 0,15
3,91± 0,13

Efectul sulfului asupra activităţii nitratreductazei în
frunze s-a manifestat mai semnificativ în variantele
în care a fost exclusă administrarea sulfaţilor în sol,
fiind inclusă însă aplicarea tratării foliare a plantelor
cu sulfaţi (sulfatul de natriu de 0,1%, tab. 2). Acest
efect poate fi explicat prin faptul că la poluarea solului cu Cu şi Pb se majorează conţinutul acestora
în organele plantelor, cauzând inhibarea parţială a
activităţii nitratreductazei. Pătrunderea sulfului în
frunze, în rezultatul tratării foliare a plantelor cu sulfaţi, diminuează, probabil, efectul negativ al Cu şi
Pb din plante prin imobilizarea acestora. Cercetările
noastre anterioare au demonstrat că în condiţiile
culturii hidroponice, atunci când mediul era poluat cu sulfat de nichel (anionii de SO42-), activitatea
peroxidazei în frunze s-a diminuat în comparaţie cu
activitatea enzimei la poluarea cu clorura de nichel

Faza umplerii
boabelor
1,23± 0,05
1,11± 0,04
1,21± 0,08
0,82± 0,07
0,96± 0,04
0,97± 0,08
I,13± 0.07
0,71± 0,04
0,92± 0,03

(anionii de C1-), ceea ce denotă efectul pozitiv al
sulfaţilor asupra stării fiziologice a plantelor [6]. Datele din literatura de specialitate demonstrează, de
asemenea, că nutriţia suplimentară cu sulf poate fi
o bună strategie în vederea diminuării efectului negativ al metalelor grele pentru a majora toleranţa
plantelor la poluanţi prin evitarea pătrunderii acestora în exces în plante [10, 11]. Din datele incluse
în tab. 2 se constată activitatea mai semnificativă a
nitratreductazei în variantele cu aplicarea sulfaţilor
în sol, în complex cu tratarea foliară a plantelor de
soia cu sulfaţi, fapt ce se datoreşte aprovizionării
mai eficiente, în aceste condiţii, a plantelor cu sulf şi
se răsfrânge ulterior asupra ameliorării stării fiziologice a plantelor. Este de remarcat în aceste variante
menţinerea activităţii nitratreductazei la un nivel
mai înalt pe tot parcursul vegetaţiei plantelor.

Tabelul 2
Activitatea nitratreductazei (mkg NO2-/g masă proaspătă, 30 min.)
în frunze la poluarea solului cu Cu şi Pb şi tratarea foliară a plantelor de soia cu sulfaţi
Varianta
Martor
Martor + S
Cu 90
Cu 90 + S
Cu 180
Cu 180 + S
Pb 90
Pb 90 + S
Pb 180
Pb 180 + S

Faza ramificării
7.32± 0,18
7,54± 0,13
7,42± 0,16
7,28± 0,15
6,42± 0,21
6,92± 0,17
6,54± 0,23
7,42± 031
5,32± 0,19
6,14± 0,24

ANR, mkg NO2-/g masă proaspătă, 30 min.
Faza formării
Faza înfloririi
boabelor
8,52± 0,21
4,34± 0.06
8,74± 0,35
4,71± 0,13
7,94± 0,28
4,13± 0,18
8,22± 0,23
4,34± 0,23
6,41± 0,31
3,22± 0,12
7,58± 0,35
4,25± 0,15
6,45± 0,26
4.11± 0,11
7,34± 0,33
4,32±0,16
5,56± 0,18
3,23± 0,09
6,46± 0,24
4,12± 0.12

Faza umplerii
boabelor
1,23± 0,08
1,56± 0,12
1,05± 0,06
1,22± 0,14
0,85± 0,05
1,11± 0,04
0,87± 0,03
1,12± 0,13
0,85± 0,04
0,98± 0,07
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Tabelul 1

Activitatea nitratreductazei în frunzele de soia la poluarea solului
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Poluarea solului cu Pb şi Cu a influenţat semnificativ asupra majorării conţinutului de Pb şi Cu în
partea aeriană a organelor de soia. Constatăm, concomitent (tab. 3), că pe fondalul dozelor crescânde
de Cu şi Pb administrarea sulfaţilor în sol a condus la
o scădere semnificativă a acumulării lor în organele
aeriene ale plantelor. Scăderea conţinutului de Cu
şi Pb în organele aeriene ale plantelor este, probabil, legată nemijlocit de imobilizarea de către sulf a
acestor poluanţi în sol, ceea ce se reflectă ulterior
în faptul diminuării accesibilităţii lor pentru plante.
Deci, pe de o parte, la administrarea sulfului în sol
se reduce parţial conţinutul de poluant la o unitate

de masă organică. Pe de altă parte, însă, în rezultatul creşterii masei vegetative sporeşte şi extragerea
(fitoremedierea) poluantului din sol. Prin urmare, diminuarea conţinutului de poluanţi (Pb şi Cu) în plantele de soia are loc graţie efectului „diluării creşterii”.
Atunci când solul este poluat cu cupru, se majorează
(nesemnificativ) conţinutul de Mn, Zn şi Fe în plante. Totodată, se manifestă tendinţa de diminuare a
conţinutului acestora la administrarea sulfului în sol.
Aceleaşi legităţi acţionează şi în cazul poluării solului
cu Pb, deosebirea constând în faptul că, concomitent
cu majorarea conţinutului de Pb în sol, se diminuează conţinutul de Cu în plante (tab. 3).
Tabelul 3

Conţinutul de metale grele în plantele de soia (mg/kg masă uscată, partea aeriană) în dependenţă de poluarea solului cu Pb şi Cu şi administrarea sulfaţilor în sol (60 kg/ha)
Varianta
Martor
Cu 90
Cu 90 + S
Cu 180
Cu 180 + S
Pb 90
Pb 90 + S
Pb 180
Pb 180 + S

Pb

Cu

Mn

Zn

Fe

9,6
8,9
9,4
10,9
7,8
10,1
9,5
21,1
17,6

7,1
10,9
13,7
13,2
16,5
7,4
7,5
6,6
6,9

111,2
110,2
98,6
124,7
107,1
91,4
97,5
102.9
105,7

16,5
16,8
18,1
20,8
19,6
22,5
14,7
19,4
20,6

152,2
155,6
139,4
159,2
146,3
128,9
94,3
101,3
123,7

În scopul verificării influenţei mijloacelor de transport auto asupra acumulării metalelor grele, au fost
colectate probe de plante de-a lungul traseului de
transport ce include terenurile Bazei experimentale a
Institutului. După cum se observă din datele incluse
în tab. 4, la distanţa de 20 m de la traseu conţinutul de Pb, Cu, Zn şi Fe în plantele de floarea-soarelui
se majorează. La distanţa de 70 m conţinutul acestora scade, însă se menţine la un nivel mai înalt faţă
de distanţa de 120 m. De asemenea, la distanţa de
10-20 m de la traseu se manifestă tendinţa de majorare a conţinutului de Mn. Conform materialelor
analitice, conţinutul metalelor grele menţionate

este mai mare în cazul culturii de floarea-soarelui
comparativ cu cultura de orz. Diferenţa de conţinut
poate fi explicată atât prin particularităţile biologice
ale culturii respective, cât şi prin gradul de poluare
a mediului. Conţinutul de metale grele în culturile
de floarea-soarelui şi de orz se diminuează odată cu
îndepărtarea de la traseul de transport. Acumularea
mai semnificativă a acestora la distanţa de 10 m de la
traseu este cauzată nemijlocit de poluarea mediului
în rezultatul arderii combustibilului în motoarele autovehiculelor de pe traseu. Aşadar, poluarea cea mai
intensivă a mediului de pe lângă traseele de transport se atestă în raza de 10-20 m.
Tabelul 4

Conţinutul de metale grele (mg/kg masă uscată, partea aeriană) în plantele de floarea-soarelui
(hibridul Drofa) şi orz (s. Vitanta), în dependenţă de distanţa de repartizare de la traseul de transport.
Baza experimentală, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Cultura

Distanţa

Floarea-soarelui

20 m
70 m
120 m
20 m
70 m
120 m

Orz
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Pb

Cu

Mn

Zn

Fe

12,8
9,3
8,5
4,7
4,2
3,9

23,1
18,5
14,2
7,7
7,3
8,5

44,3
45,6
39,2
33,1
52,7
36,9

74,5
53,5
23,2
35,1
25,6
27,4

491,1
359,1
313,7
82,7
78,2
74,5

Georgina). Cercetările au demonstrat acumularea
nesemnificativă a Pb şi Fe nemijlocit la distanţa
de 10 m, în timp ce conţinutul de Cu, Mn, Zn şi
Ni practic a rămas stabil, indiferent de distanţa
de la traseu.
Tabelul 5

Conţinutul de metale grele (mg/kg masă uscată) în organele plantelor de sfeclă de zahăr (s. Georgina), în
dependenţă de distanţa de la traseul autostrăzii. Raionul Orhei. SRL „Vindex Agro”.
Organul
Frunze
Peţioluri
Rizocarpi

Distanţa, m
20
70
120
20
70
120
20
70
120

Fe
255,6
218,2
126,1
131,5
220,5
100,8
61,5
52,6
43,2

De asemenea, conform cercetărilor efectuate, în
dependenţă de distanţa amplasării culturilor de la
traseu, n-au intervenit schimbări esenţiale nici în
conţinutul de metale grele din plantele de sfeclă
de zahăr. Datele incluse în tab. 5 denotă o majorare
nesemnificativă a conţinutului de Pb, Fe, Cu, Mn şi
Ni în frunze, conţinutul de Zn rămânând la un nivel
stabil. Aceleaşi fenomene le remarcăm, de regulă,
şi în ceea ce priveşte conţinutul de metale grele în
peţioluri, existând, totuşi, o deosebire semnificativă. Ne referim la conţinutul sporit de Zn până la
distanţa de 20 m şi la diminuarea conţinutului acestuia la îndepărtarea de la traseul auto. În rizocarpi
s-a evidenţiat conţinutul mai înalt al Fe şi Cu şi doar

Cu

Mn

Zn

Ni

Pb

13,7
13,7
11,5
5,97
5,1
7,6
6,8
5,1
4,2

162,1
140,1
195,1
32,2
35,3
38,6
30,4
36,5
37,5

38,8
29,1
38,3
18,6
15,2
12,6
10,3
12,7
13,6

2,4
2,5
1,2
2,1
2,3
2,1
0,5
0,5
0,8

1,4
1,2
1,3
1,3
1,3
1,3
0,8
0,8
1,1

unele devieri nesemnificative în conţinutul celorlalte metale grele studiate.
În condiţii de câmp (SRL „Vindex Agro”), pentru
evidenţierea acţiunii sulfaţilor asupra unor procese
fiziologice din plantele de sfeclă de zahăr s-a studiat
influenţa tratării foliare cu sulfatul de natriu, având
concentraţia de 0,05%, asupra activităţii nitratreductazei în frunze, recoltei de rizocarpi şi a conţinutului de zahăr din aceştia la distanţa de 20 m de
la traseu. Tratarea foliară a plantelor s-a efectuat în
faza unirii frunzelor între rânduri. În fazele creşterii
intensive şi acumulării zahărului în frunze s-a determinat ANR, iar la sfârşitul vegetaţiei – recolta de
rizocarpi şi conţinutul de zahăr din aceştia (tab. 6).
Tabelul 6

Influenţa tratării foliare a plantelor de sfeclă de zahăr cu sulfaţi asupra ANR în frunze, recoltei de rizocarpi şi
conţinutului de zahăr din aceştia
Varianta
Martor (cu apă)
Tratare cu sulfaţi

ANR, mkg NO2-/g masă proaspătă, 30 min.
Faza creşterii intensive
Faza acumulării zahărului
4,32± 0,12
3,45± 0,13
5,12± 0,23
4,15± 0,11

Aplicarea foliară a sulfaţilor a condus la activarea procesului primar de reducere a nitraţilor
şi menţinerea acestui proces la un nivel mai înalt
pe parcursul vegetaţiei plantelor. Efectul pozitiv
al sulfaţilor s-a manifestat şi asupra recoltei de ri-

Recolta, t/ha

Zahăr,
%

71,3± 3,71
74,9 ±3,83

15,6
15,7

zocarpi – la tratarea foliară a plantelor cu sulfaţi,
recolta de rădăcini dulci s-a majorat cu 3,7 t/ha
sau cu 4,9% iar conţinutul de zahăr a constituit
15,7% şi practic s-a menţinut la nivelul variantei
martor – 15,6%.
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Studierea conţinutului de metale grele a fost
efectuată şi de-a lungul traseului auto ce traversează terenurile agricole din SRL „Vindex Agro,”
raionul Orhei. Probele de sol şi plante au fost
colectate de pe plantaţia de sfeclă de zahăr (s.
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CONCLUZII

1. În condiţii de câmp, poluarea solului cu Pb
şi Cu conduce la acumularea acestor elemente în
organele aeriene ale plantelor, înregistrarea unor
modificări în conţinutul altor metale grele (microelemente), scăderea activităţii nitratreductazei în
frunzele de soia şi diminuarea acumulării masei organice de către plante.
2. Administrarea sulfaţilor în sol şi foliar pe fondalul poluării solului cu cupru şi plumb a condus
la majorarea activităţii nitratreductazei în frunze şi
acumularea masei vegetative de către plantele de
soia. Aplicarea sulfaţilor contribuie la o scădere nesemnificativă a acumulării poluanţilor în organele
aeriene, iar fitoextragerea din sol se majorează graţie efectului „diluării creşterii” plantelor.
3. Poluarea solului cu metale grele, în special cu
Pb, de-a lungul traseelor auto conduce la sporirea
conţinutului lor în plante (soia, orz, floarea-soarelui,
sfecla de zahăr) şi se evidenţiază semnificativ la distanţa de10-20 m de la traseul de transport.
4. Tratarea foliară a plantelor de sfeclă de zahăr
cu soluţie de sulfaţi de 0,05% pe terenurile poluate
cu metale grele (în raza de 10-20 m de la traseu) a
contribuit la menţinerea activităţii nitratreductazei
în frunze la un nivel mai înalt pe parcursul vegetaţiei şi a sporit recolta de rizocarpi cu 4,9% sau cu 3,7
t/ha, conţinutul de zahăr menţinându-se la nivelul
martorului – 15,7% (la martor – 15,6%).
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REZUMAT
Conţinutul de Fe, Cu, Mn, Zn, Pb şi activitatea nitratreductazei în plante în dependenţă
de poluarea solului cu Pb şi Cu. Aplicarea

sulfaţilor. Administrarea sulfaţilor în sol şi foliar pe
fondalul poluării solului cu cupru şi plumb a condus la majorarea activităţii nitratreductazei în frunze şi acumulării masei vegetative de către plantele
de soia. Aplicarea sulfaţilor contribuie la o scădere
nesemnificativă a acumulării poluanţilor în organele aeriene a plantelor, iar fitoextragerea lor din
sol se majorează graţie efectului „diluării creşterii”
plantelor. Sporirea conţinutului de metale grele în
organele plantelor (soia, orz, floarea‐soarelui, sfecla
de zahăr) se evidenţiază semnificativ la distanţa de
10-20 m de la traseele de transport. Tratarea foliară a plantelor de sfeclă de zahăr cu soluţie de sulfaţi
de 0,05% pe terenurile poluate cu metale grele de-a
lungul traseele de transport (în raza de 10-20 m de la
traseu) a contribuit la menţinerea activităţii nitratreductazei în frunze la un nivel mai înalt pe parcursul
vegetaţiei şi a sporit recolta de rizocarpi cu 4,9% sau
cu 3,7 t/ha, cu menţinerea conţinutului de zahăr la
nivelul martorului – 15,7% (la martor – 15,6%).
Cuvinte cheie: Metale grele, poluarea solului,
fitoextragere, nitratreductază, sulfaţi.
ABSTRACT

The content of Fe, Cu, Mn, Zn, Pb and Nitrate
Reductase Activity in Plants Depending on Soil
Pollution with Pb and Cu. Application of Sulphates. Administration of sulphates in soil and
foliage on the background of soil pollution with
copper and lead resulted in the increase of nitrate
reductase activity in leaves and vegetative mass accumulation by soybean plants. Application of sulphates contributes to an insignificant decrease in

the accumulation of pollutants in the underground
bodies of plants and their soil phytoextraction is
increased due to the plant “growth dilution” effect.
The increase of the content of heavy metals in the
organs of plants (soy, barley, sunflower, sugar beet)
is highlighted significantly at a distance of10-20 m
from the itineraries of transport. The foliar treatment of sugar beet plants with 0.05% sulfur solution on lands polluted with heavy metals along the
highways (in the range of 10-20 m from the highway) contributed to the nitrate reductase activity
maintenance in leaves to a higher level during vegetation and increased the rhizocarp crop by 4.9%
and 3.7 t/ha while maintaining the sugar content in
the control – 15.7% (in the control - 15.6%).
Keywords: Heavy metals, soil pollution, phytoextraction, nitrate reductase, sulphates.
РЕФЕРАТ
Содержание Fe, Cu, Mn, Zn, Pb и нитратной редуктазы в растениях в зависимости
от загрязнения почв Pb и Cu. Применение
сульфатов. Обработка почвы и листвы сульфа-

тами на фоне загрязнения почвы медью и свинцом привела к увеличению нитратредуктазной
активности в листьях и накоплению вегетативной массы растениями сои. Применение сульфатов способствует незначительному снижению накопления загрязняющих веществ в органах растений, а их фитоэкстрация из почвы увеличивается за счет «разбавления роста» растений. Содержание тяжелых металлов в органах
растений (соя, ячмень, подсолнечник, сахарная
свекла) значительно увеличивается на расстоянии в 10-20 м от транспортных маршрутов. Обработка листвы сахарной свеклы 0,05%-ным раствором сульфатов на почве, загрязненной тяжелыми металлами вдоль транспортных маршрутов (в диапазоне от 10 до 20 м от шоссе), внесла
свой вклад в поддержание нитратредуктазной
активности в листьях на более высоком уровне
в течение произрастания и увеличила сбор ризокарпа на 4,9% или на 3,7 т/га с поддержанием содержания сахара на уровне контрольной
группы - 15,7% (в контрольной группе - 15,6%).
Ключевые слова: тяжелые металлы, загрязнение
почвы, фитоэкстрация, нитратредуктаза, сульфаты.
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I

t is important to know the glycemic index

(GI) -

a

valid index of the biological value of dietary carbo-

hydrates. The glycemic index or glycaemic index

(GI) is a

measure of how quickly blood glucose levels (i.e., blood
sugar) rise after eating a particular type of food.

The

effects that different foods have on blood glucose levels
vary considerably. The glycemic index estimates how much
each gram of available carbohydrate (total carbohydrate minus fiber) in a food raises a person’s blood glucose level following consumption of the food, relative to

consumption of pure glucose [1]. Glucose has a glycemic
index of 100.

Finally glycemic index was calculated as:
GI= 100;
(1)
where:
GI - glycemic index of the food analyzed;
AS - surface area under the glycemic curve of
studied food;
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GS - surface area under the glycemic curve of
glucose;
Glycemic index charts often give only one value
per food, but variations are possible due to variety,
ripeness, cooking methods, processing, and the
length of storage. Potatoes are a notable example,
ranging from moderate to very high GI even within
the same variety [2, 3].
The glycemic response is different from one person to another, and also in the same person from
day to day, depending on blood glucose levels, insulin resistance, and other factors [3].
Most of the values on the glycemic index do not
show the impact on glucose levels after two hours.
Some people with diabetes may have elevated levels after four hours [3].
GI values can be interpreted intuitively as percentages on an absolute scale and are commonly
interpreted as follows:

Examples
beans(white, black, pink, kidney, lentil, soy, almond, peanutwalnut, chickpea);
small seeds (sunflower, flax, pumpkin, poppy, sesame); most whole intact grains
(durum / spelt / kamut whet millet, oat, rye, rice, barley); most vegetables, most
sweet fruits (peaches, strawberries, mangos); tagatos.

Low GI

<55

Medium GI

56–69

High GI

>70

not intact whole wheat or enriched wheat, pita bread, basmati rice, unpeeled
boiled potato, grape juice, raisins, prunes, pumpernickel bread, cranberry juice [4],
regular ice cream, sucrose, banana.
white bread (only wheat endosperm), most white rice (only rice endosperm), corn
flakes, extruded breakfast, cereals, glucose, maltose, maltodextrins, potato,
pretzels, parsnip, bagels.

The glycemic effect of foods depends on a
number of factors, such as the type of starch (amylose versus amylopectin), physical entrapment
of the starch molecules within the food, fat and
protein content of the food and organic acids or
their salts in the meal.
A low-GI food will release glucose more slowly
and steadily, which leads to more suitable postprandial (after meal) blood glucose readings.
Products with high glycemic index (> 70) are
easily digested and absorbed into the body, causing a sudden increase and high blood glucose levels. Frequent states of hyperglycemia can lead to
metabolic disorders, diabetes and obesity [5].
The paper presents results of experimental determinations of glycemic index of boiled soryz
grains, groats and starch compared to glucose.
MATERIALS. RESEARCH METHODS.

As research materials were used:
Soryz grains “Alimentar” boiled (about 120 min);

▪▪
▪▪
▪▪

Soryz groats (obtained by grinding during 3
minutes) boiled (about 40 min);
Soryz starch boiled (1 minute);
Pure glucose dissolved in distilled water.
The glycemic index of samples tested was
detemined in vivo by monitoring the level of
glucose in the blood of the participants in the
experiment before and after the consumption
of researched food products, according to ISO
26642: 2010 [6].
RESULTS AND DISCUSSIONS

Data obtained were used to build glycemic response curves of participants after consumption of
the tested samples. Surface area under the curve
was determined by mathematical method using
AutoCAD through the program “Inquiry” that calculates the exact surface area. The glycemic index of
boiled soryz grains, groats and soryz starch in relation to glucose is presented in Figure 1.
The experimental results have shown that soryz

100

100
80
Glicemic index

▪▪
▪▪

▪▪

60

74

68

64

glucose
soryz starch

40
20
0

soryz groats
soryz grains

Fig. 1 The glycemic index of boiled soryz grains, groats and soryz starch in relation to glucose.
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groats have a higher glycemic index (68) than that
of soryz grains (IG = 64). The data obtained allow
the inclusion of soryz (Sorghum Oryzoidum) in the
category of food with moderate GI (55-70). However, in moderate quantities it can be re-commended
by nutritionists for a healthy diet, unlike foods with
high glycemic index (GI > 70) [7]. The glycemic index of cooked soryz grains and groats was lower
than that of cereals such as: brown rice (GI = 76),
white rice (GI = 79), semolina (GI = 94), belonging to
the category of foods with high glycemic index [8].
Glycemic index value of soryz starch is lower as
compared with glicemic index of other types of
starch as corn or potato starch whose values are
about 90-95. GI value (74) obtained for gelled soryz
starch belong it to the category of foods with high
glycemic index, but it is close to the delimitation of
food with moderate glycemic index.
Obtained data come to complete the bibliographic information available with new varieties of
cereal products and their glycemic index. It is useful
and necessary for developing food rations for different population groups.
CONCLUSIONS

The glycemic index of cooked soryz grains (64),
groats (68) in relation to glucose values were close
to 70, showing that it belongs to the category of
moderate glycemic index foods. Foods with such
glycaemic index are recommended by nutritionists
for different population groups in a healthy diet. GI
value of gelled soryz starch is 74 and belongs to the
category of foods with high glycemic index, but it
is lower than the GI value for starches commonly
used in the food industry. Such high GI foods are
relevant to sports nutrition for faster replenishment
of muscle glycogen after exercise [9].
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REZUMAT

Valoarea biologică a carbohidraţilor dietetici
ai produselor de soriz fiert (sorghum oryzoidum). Indicele glicemic este considerat a fi un index valid al va-lorii biologice a glucidelor alimentare. El este un criteriu de clasificare a alimentelor
care conţin carbohidraţi, bazat pe efectul lor asupra concentraţiei de glucoză din sânge (glicemiei)
în timpul celor două-trei ore de la ingestie. Alimentele cu indice glicemic ridicat (> 70) sunt digerate
şi absorbite mai uşor în organism, determinând o
creştere bruscă şi un nivel ridicat de glucoză din
sânge. Stări frecvente de hiperglicemie pot conduce la tulburări metabolice, diabet şi obezitate.
În lucrare sunt
prezentate rezultatele
determinărilor experimentale ale indicilor glicemici
ale boabelor, crupelor şi amidonului de soriz fierte
în comparaţie cu glucoza. Datele
�����������������������
obţinute completează informaţiile bibliografice existente despre
valorea biologică a glucidelor din varietăţi noi de
produse cerealiere, care vor fi utile şi necesare în
elaborarea raţiilor alimentare pentru diferite categorii de populaţie.
ABSTRACT

Biological Value of Dietary Carbohydrates of
Boiled Soryz (Sorghum Oryzoidum) Products.
The glycemic index is considered to be a valid index
of the biological value of dietary carbohydrates. It is
a criterion for the classification of foods containing
carbohydrates based on their effect on blood glucose concentration during the two to three hours
after ingestion. Foods with high glycemic index (>
70) are digested and easily absorbed into the body,
causing a sudden increase and high blood glucose
levels. Frequent states of hyperglycemia can lead to

РЕФЕРАТ

Биологическая ценность диетических
углеводов продуктов (sorghum oryzoidum).
Гликемический индекс считается допустимым
индексом биологической ценности пищевых
углеводов. Он является критерием для классификации пищевых продуктов, содержащих
углеводы, основанным на их влиянии на кон-

центрацию глюкозы в крови (гликемии) в течение двух-трех часов после приема пищи. Продукты с высоким гликемическим показателем
(> 70) легче перевариваются и усваиваются в
организме, что приводит к резкому и высокому росту уровня глюкозы в крови. Общие состояния гипергликемии могут привести к нарушению обмена веществ, диабету и ожирению.
В работе представлены результаты экспериментальных измерений гликемических показателей фасоли, круп и крахмала sorghum
oryzoidum по сравнению с глюкозой. Данные
дополняют существующую библиографическую
информацию о биологической ценности углеводов из новых сортов зерновой продукции, которые будут полезны в подготовке продукции, необходимой для установления продовольственных нужд различных групп населения.
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metabolic disorders, diabetes and obesity.
The paper presents the results of experimental
determinations of glycemic index of boiled soryz
grains, groats and gelled starch compared to glucose. The obtained data complete the available bibliographic information with new varieties of cereal
products and their glycemic index to be useful and
necessary in developing food rations for different
population groups.
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Parcul din Ivancea, monument al naturii
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P

arcurile moşiereşti (boiereşti) reprezintă o parte
importantă a patrimoniului local.

Ele

formează

peisaje deosebite în care se îmbină armonios creaţia umană
şi frumuseţea naturii.

Va-loarea lor rezidă în speciile ex-

otice de plante, conceptul de amenajare, istoria pe care o

comportă, inclusiv a foştilor stăpâni, pe care o păstrează
şi o perpetuează.		

Un element deosebit al parcurilor moşiereşti
locale este stilul amenajării. Crearea parcurilor
vechi moşiereşti s-a făcut conform stilurilor arhitecturii peisajere (stilul peisajer şi mixt), principiilor dominante în secolul XIX şi specificului
locului. Ele înglobează gusturile proprietarilor şi
tendinţele din domeniu existente în acea perioadă,
adaptate condiţiilor naturale locale.
Pe întreg teritoriul republicii au fost amenajate
circa 60 de parcuri moşiereşti [3]. În partea centrală
au fost create 14 parcuri moşiereşti [2] diferite ca
stil, concept de amenajare şi colecţie dendrologică.
Unul dintre acestea este parcul Ivancea din satul Ivancea, raionul Orhei. El a fost înfiinţat în anul 1880,
fiind amenajat în stil mixt.
OBIECTUL ŞI METODELE

Obiectul de studiu al lucrării îl constituie parcul
moşieresc (boieresc) Ivancea din satul Ivancea, raionul
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Orhei. Parcul datează din anul 1880, are o suprafaţa
de 3,5 ha şi a fost amenajat în stil mixt. Este un obiectiv cu statut de protecţie dublu, ocrotit de Legea Republicii Moldova privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr. 1538-XIII din 25.02.1998, ca monument
de arhitectură peisajeră, şi de Legea privind ocrotirea
monumentelor nr. 1530-XII din 22.06.1993, în cadrul
Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului
nr. 1531-XII din 22 iunie 1993, ca parte a conacului
familiei Balioz cu parc, fiind consemnat la numărul
1139.
Pentru a determina caracteristicile parcului, au
fost evaluate vizibilitatea, accesibilitatea, caracterul recreativ şi estetic, utilizându-se calificativele şi
principiile din domeniu după Moiseev V., Ianovski
L., Maximov V. [4]. Speciile de plante au fost determinate utilizându-se cercetările specialiştilor Leontiev P. [5], Dormidontova V. [3] şi determinatoarele
de specialitate [6]. Totodată, au fost efectuate vizite
pe teren (în anotimpul de toamnă) pentru a evalua
starea parcului, s-a discutat cu personalul de la faţa
locului şi s-au cercetat izvoarele de specialitate.
REZULTATE ŞI DISCUŢII

Parcul Ivancea este situat în satul Ivancea din
raionul Orhei. Iniţial, era amplasat la marginea

Domeniul de la Ivancea a fost creat în 18521873 [8], parcul fiind sădit în 1880, de către
Karp A. Balioz. De pe site-ul oficial al Muzeului
Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, actualul proprietar, aflăm că pentru salvgardarea �����
acestui monument, în 1981, o parte din construcţiile
conacului şi parcul au fost transmise în gestiunea muzeului. După realizarea unui program de
restaurare, în anul 1984, în incinta clădirii a fost
inaugurat Muzeul Meşteşugurilor Populare din
Moldova. În anii 1985-1990 au fost efectuate
lucrări de restaurare a parcului şi a altor edificii amplasate în partea de nord a conacului. În
rezultat, a fost creat un complex muzeal, care a
devenit un obiect turistic atractiv.
În anul 1996, Ministerul Culturii şi Ministerul
Agriculturii şi Alimentaţiei, acţionând în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea restabilirii integrităţii Conacului Balioz ca monument
de importanţă naţională, au transmis la balanţa
Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală construcţiile conacului, care se aflau în
gestiunea Gospodăriei Agricole „Ivancea” (moara
cu abur şi oloiniţa, casa morarului, depozitele,
grajdurile şi alte construcţii gospodăreşti). Toate
edificiile se aflau într-o stare deplorabilă. În lipsa
mijloacelor financiare de la bugetul de stat pentru restaurarea acestor monumente, direcţia muzeului a întreprins diverse acţiuni pentru atragerea în acest scop a unor surse extrabugetare [9].
În anii 2006-2007, de comun acord cu „Casa
Vinului” S.R.L. a fost elaborat un proiect de revitalizare, muzeificare şi includere în circuitul
turistic naţional şi internaţional a complexului
arhitectural-istoric „Conacul Balioz” [10]. Proiectul avea drept scop stoparea procesului de
degradare a edificiilor din care este construit
conacul, restaurarea şi restabilirea aspectului
iniţial al tuturor obiectelor, muzeificarea lor şi
crearea unui complex turistic original în Republica Moldova, pentru aceasta fiind încheiate 2
contracte între cei doi parteneri [11, 12]. În anul
2007, SRL „Casa Vinului”, fără a elabora în condi-

ţiile legii documentaţia de proiect de restaurare,
a demarat lucrări de construcţie la Conacul Balioz. Ulterior, în anul următor, lucrările au fost
stopate, această situaţie rămânând conservată
până în prezent. De remarcat faptul că lucrările
realizate de SRL “Casa Vinului” la Conacul Balioz
se află în contradicţie flagrantă cu principiile
de restaurare a obiectelor de patrimoniu cultural, denaturând şi degradând monumentul de
arhitectură. În anul 2010, Muzeul de Etnografie
şi Istorie Naturală a înaintat în instanţa de judecată o cerere privind rezilierea contractelor
nr. 105 şi nr. 106 din 17.10.2006 cu SRL „Casa Vinului”, problema fiind tergiversată până în prezent, fără a se lua o decizie corespunzătoare [13].
Litigiul celor două părţi mai durează, în timp ce
ansamblul se degradează în mod alarmant.
Despre acest parc au scris mai mulţi autori:
Leontiev P. (1967) [5], Dormidontova V. (1991)
[3], Tarhon P. (2011) [7] şi alţii. Primele studii au
fost semnate de Leontiev P., cercetătorul făcând
o analiză succintă a condiţiilor fizico-geografice,
elaborând schema parcului, identificând speciile de arbori, arbuşti, precum şi speciile rare de
plante. În 1976, Kravciuc Iu. şi alţi colaboratori au
trecut în revistă acest parc într-un studiu despre
monumentele de pe teritoriul republicii [9]. Următoarele studii privind parcul au fost realizate
în 1992 de Dormidontova V., cercetătorul acordând o atenţie deosebită planificării arhitecturale a parcului. Astfel, a fost examinat în mod
detaliat fiecare sector al parcului, elementele de
planificare arhitecturală şi principiile utilizate la
amenajarea parcului, totodată, s-a efectuat o reactualizare a schemei parcului.
Pentru început, vom elucida rezultatele privind evaluarea caracteristicilor parcului, deplasarea pe teren datând din octombrie 2013. Caracterul recreativ este mediu, calificativul fiind
2. Unele componente ale parcului necesită măsuri de ameliorare: de exemplu, o parte din alei
şi havuzurile; este necesar de a curăţa terenul de
gunoiul care a rămas de la reconstrucţia clădirilor şi de a îmbunătăţi circulaţia pe întreg teritoriul. Parcul prezintă un aspect estetic de 2 puncte (din 3 posibile). Deşi mulţi indicatori privind
evaluarea terenului sunt pozitivi, pe teritoriul
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satului, însă, cu timpul, odată cu extinderea
localităţii, a ajuns să se includă în spaţiul din interiorul satului.
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Fig. 1. Planul-schemă al parcului Ivancea [1].
I - Intrare; II-IV – Construcţiile conacului, 1-22 – specii de plante

parcului, atât în livadă, cât şi în zona decorativă,
există un mare număr de arbori uscaţi, în special
de conifere. Acest fapt diminuează frumuseţea
parcului şi, totodată, periclitează siguranţa vizitatorilor şi a personalului. Alte elemente care
au determinat acest calificativ sunt: havuzurile
neamenajate, gazonul care necesită o întreţinere mai bună, lipsa infrastructurii. Parcul este accesibil pentru vizitatori, circulaţia fiind satisfăcătoare
aproape pe întreg teritoriul, doar în unele zone un
pic mai dificilă, din aceste considerente, circulaţiei i
s-a atribuit calificativul 1. Vizibilitatea în parc poate
fi apreciată cu calificativul 2. Cea mai bună vizibilitate este în livadă şi de-a lungul aleilor care duc de la
poarta principală şi cea secundară spre conac.
Compoziţia parcului prezintă cinci sectoare
bine definite, primele trei fiind strâns legate de conac şi formând partea festivă a parcului. Celelalte
două ţin de construcţiile auxiliare şi livadă (fig. 2)
şi sunt mai simple. Sectoarele sunt delimitate prin
alei care, pe lângă funcţia clasică de circulaţie, o
mai au şi pe cea de separare.
Primul sector, cel din stânga conacului, este delimitat de livadă şi de sectorul al doilea, care are forma
de triunghi cu laturile rotunjite. Ca delimitare dintre
aceste sectoare serveşte o alee cu castani seculari,
aceasta fiind cea mai festivă dintre toate, întrucât ea
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conduce de la intrarea principală pe teritoriul parcului spre conac (fig. 1). Aleea este bine întreţinută,
având o frumuseţe deosebită; pe aici treceau caretele
oaspeţilor care veneau la moşie. În partea dreapta,
unde sectorul face conjunctură cu conacul, sunt trei
arbori de molid comun (Picea abies L.), dintre care 2
sunt uscaţi (fig. 3); cu toate acestea, arborii arată monumental şi impresionează prin înălţime şi dimensiunea crengilor. Dinspre livadă, sectorul este mărginit
de castani comuni. De-a lungul aleii rotunjite sunt
plantaţi arbori de tei argintiu (Tilia tomentosa), partea
liniară este însoţită de tuia estică (Platycladus orientalis L.), molid comun şi cireş (Prunus avium). Acest
sector este deosebit de important, deoarece pe terenul lui a fost creată o movilă artificială pe care sunt
plantaţi arbori diverşi. Movila este destul de vizibilă
din depărtare, în partea nordică şi în cea vestică ale
acesteia au crescut o mulţime de puieţi care fac dificil
accesul spre ea. O alee scurtă, de-a lungul căreia sunt
plantaţi arbori de tei cu frunza mică (tei pucios) (Tilia
cordata Mill.), duce spre punctul de întâlnire a încă 2
alei, în acest loc cândva a fost un havuz. În total, există 3 alei interioare ale sectorului, care se contopesc
în una singură, ce conduce spre conac. La un capăt
al aleii centrale a fost creată o compoziţie decorativă
formată din molizi comuni şi un arbore cu lemn galben (Cladrastis lutea К.). Cea de-a treia alee mică nu se
evidenţiază prin ceva deosebit.

Sectorul al doilea al parcului are forma unui triunghi rotunjit. El este mărginit pe din părţi de aleea
centrală şi de cele două mici sectoare ale parcului.
Aceasta zonă este deosebit de frumoasă. Din odăile
conacului se deschidea o frumoasă privelişte spre
havuzul din centrul porţiunii de parc. Din păcate, astăzi havuzul nu funcţionează. Poziţia lui este
accentuată printr-un gard viu de cimişir, de formă
circulară. Împrejurul havuzului sunt plantaţi arbori
solitari de tuia orientală (Platycladus orientalis) şi
molid comun, câte unul pe fiecare parte a ex-havuzului, iar în partea lui estică cresc doi copaci de tuia
orientală. Spre colţ au fost sădiţi un arbore de ginko
biloba (Ginko biloba L.) şi unul de castan comun. Pe
marginea aleii, în direcţia conacului sunt aliniaţi câţiva
brazi argintii (Abies alba) şi molizi argintii (Picea punges), precum şi un arbore de molid şi altul de brad.
Această zonă a parcului este îngrijită satisfăcător.
În partea estică a acestui sector au fost amenajate alte două porţiuni de parc, ambele în formă de
triunghi cu colţurile rotunjite. Aceste sectoare sunt
cu mult mai mici decât cele analizate anterior. Ele
făceau legătura dintre conac şi clădirile de uz gospodăresc de pe moşie, deci aveau funcţii casnice,
din acest motiv aspectul lor este mai puţin decorativ. Aceste două porţiuni de parc sunt relevante
doar prin arborii de pin negru (Pinus nigra) şi molid
comun. Cu părere de rău, partea aceasta de parc
este întreţinută nesatisfăcător, aici fiind depistate
resturi de materiale de construcţie şi alte deşeuri.

Fig. 3. Peisaj în sectorul de după conac

Fiind la mare distanţă de clădirea principală şi în
apropierea imediată a construcţiilor gospodăreşti,
acestor tă.
Între conac şi clădirea pentru oaspeţi a fost
amenajată o arie a parcului de o frumuseţe aparte.
Aspectul distinctiv i-l conferă cei trei arbori de
mesteacăn (Betula pendula), înalţi şi cu crengile
scurte, crescute la mare înălţime. De partea
cealaltă, lângă casa pentru oaspeţi, cresc arbuşti de
glicina chinezească (Wisteria sinensis), aceştia sunt
deosebit de frumoşi primăvară, când se acoperă
cu flori violete. Acest sector, împreună cu primul,
formează un ansamblu armonios, fiind dispus de-a
lungul unei axe compoziţionale a parcului.
Cel de-al cincilea sector al parcului este situat
în spatele conacului şi are forma unui hipodrom,
adică este un dreptunghi rotunjit la un capăt. Baza
sectorului este paralelă cu clădirea conacului,
partea rotunjită comunică direct cu livada. Din
mijlocul bazei sectorului, o alee conduce spre un
havuz rotund, care nu funcţionează. De-a lungul
aleii, pe fiecare parte, până la havuz, sunt plantaţi
arbori de conifere: molid argintiu, brad argintiu şi
molid înţepător argintiu (Picea punges argentea).
În continuare, se evidenţiază câţiva copaci: un
brad caucazian (Abies nordmanniana), un molid
oriental (Picea orientalis), un arbore de cununiţa
(Spirae chamaediyfolia L.) şi un castan comun. De
o parte şi de cealaltă a segmentului rotunjit au
fost plantaţi pomi de cireş. Aleea, începând de la
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Fig. 2. Vedere în livada parcului
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latura de bază a sectorului, se prelungeşte prin
toată livada, terminându-se cu clădirea băii. Unii
specialişti presupun că în faţa băii fusese un havuz
[1], însă noi nu am găsit vreo dovadă plauzibilă.
Pe marginile acestei alei au fost plantaţi arbori de
tuia orientală şi pin neted (Pinus strobus). Cândva o
pergolă străbătea întreaga livadă, paralel cu aleea
din centrul sectorului-hipodrom. Ea începea de la
casa pentru oaspeţi şi se termina la clădirea băii,
vizitatorii conacului şi stăpânii având acces spre
acest obiect pe căi distincte [3].
Iniţial, în parcul Ivancea au fost plantate circa
40 de specii de arbori, astăzi numărul acestora
s-a redus. De origine locală se consideră doar
12 specii, celelalte 28 fiind de origine străină [5]:
nord-americană, europeană sau asiatică. Cele mai
exotice specii de conifere sunt: tuia occidentală
(Thuja occidentalis), molidul caucazian (Picea
orientalis), bradul alb (Abies alba), pinul neted
(strobus) (Pinus strobus L.); dintre foioase: teiul cu
frunza mare (Tilia platyphyllos f. laciniata), ulmul de
munte (Ulmus scraba Mill.); dintre arbuşti: glicina
chinezească (Wisteria sinensis Sw.), spireea cu
frunza mică (Spirae micropetala Zab.) ş. a.
CONCLUZII

1. Schema parcului şi situaţia actuală a obiectului ne determină să afirmăm că parcul a fost
amenajat în stil mixt, cu abordarea conceptului de
„villa rustica”.
2. Au fost evaluate un şir de caracteristici ale
parcului precum: vizibilitatea, accesibilitatea, caracterul estetic şi recreativ.
3. Studiul pe teren al parcului a relevat că acesta este într-o stare bună.
4. Cele mai multe specii de arbori şi arbuşti (28
din 40) sunt de altă origine decât cea locală, ceea
ce denotă importanţa colecţiei dendrologice a
parcului.
5. Cea mai dificilă problemă privind managementul parcului este situaţia juridică a obiectului.
NOTĂ. Cercetările au fost realizate cu suportul
Federaţiei Mondiale a Savanţilor, căreia îi prezentăm mulţumirile noastre.
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Parcul din Ivancea, monument al naturii.
Lucrarea prezintă starea curentă a parcului vechi
moşieresc (boieresc) Ivancea din satul Ivancea, raionul
Orhei. Parcul a fost creat în 1880 pe moşia lui K. A.
Balioz. Suprafaţa lui este de 3, 5 ha, parcul fiind valoros
pentru speciile exotice de plante, care au o deosebită
semnificaţie dendrologică, istorică şi culturală.
ABSTRACT

Ivancea Park, Natural Monument. The paper
presents the current state of the old landowner
(boyar’s) park Ivancea in the village of Ivancea, Orhei

district. The park was created in 1880 on the estate
of K.A. Balioz. Its area is of 3.5 ha, the park is valuable
for the exotic species of plants, having special
dendrologic, historical and cultural significance.
РЕФЕРАТ

Парк Иванча–памятник природы. Эта статья представляет текущее состояние старого
боярского парка из села Иванча, Орхей. Парк
был создан в 1880 году в имении К. А. Балиоза. Его площадь - 3, 5 га, парк представляет ценность экзотическими видами растений, имеющих дендрологическое и историко-культурное
значение.
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Consideraţii privind documentarea
lucrărilor de audit al ciclului
de procurări-plăţi

|

Svetlana SLOBODEANU,

auditor, contabil certificat

A

mplificarea accelerată a relaţiilor economice de
piaţă şi de liber schimb, apariţia şi dezvoltarea

noilor direcţii de investire, sporirea accentuată a rolului informaţiei financiare

–

toate aceste fenomene s-au

soldat cu un efect colosal asupra dezvoltării auditului
situaţiilor financiare ca mijloc ce oferă încredere maximă
utilizatorilor în veridicitatea informaţiilor conţinute în
situaţiile financiare.

Necesitatea elaborării unor recomandări metodice privind documentarea auditului operaţiunilor
de achiziţii de bunuri şi servicii, precum şi de decontări cu furnizorii este determinată de insuficienţa
cercetărilor teoretice ale problemei şi de importanţa practică a tehnologiei auditului.
Astfel, documentaţia de lucru a auditorului o reprezintă totalitatea purtătorilor fizici de informaţie,
acumulată de auditor, colaboratorii subiectului auditat şi terţele persoane audiate la indicaţia auditorului până la iniţierea controlului, în cursul acestuia
şi la finalizarea auditului – informaţie care trebuie
să conţină toate datele necesare pentru formularea
unei concluzii şi pregătirea unui raport adecvat,
precum şi pentru asigurarea posibilităţii efectuării
controlului de calitate curent şi de revizuire. Menţionăm faptul că Standardele Internaţionale de Audit
nu stabilesc o formă predefinită a documentelor

118

| Intellectus 2/2014

CIPA

de lucru, conţinutul, forma şi clasamentul acestora
fiind la discreţia societăţii de audit, motiv din care,
fiecare entitate ce practică auditul financiar este
în drept să elaboreze documente de lucru proprii,
acestea constituind, în cele din urmă, elementul
de know-how ce aparţine cu drept de proprietate
companiei respective de audit.
Până la începerea controlului (la etapa de preplanificare) şi în procesul exercitării propriu-zise a
misiunii de audit, auditorul aplică diverse proceduri şi teste, care sunt concretizate în documente
corespunzătoare. Documentaţia respectivă serveşte auditorului drept suport în exercitarea misiunii
şi reprezintă proba cea mai concludentă a lucrului
efectuat. În contextul Standardului Internaţional de
Audit (în continuare – SIA) 230 „Documentaţia de
audit” [1, p. 149], documentaţia de audit furnizează
dovada modului în care s-a fundamentat concluzia
auditorului cu privire la atingerea obiectivelor generale ale auditorului şi dovada faptului că auditul a
fost planificat şi efectuat în conformitate cu ISA-urile şi dispoziţiile legale şi de reglementare aplicabile.
Documentaţia de audit poate fi înregistrată pe
hârtie sau pe suport electronic sau de altă natură şi
poate include, ca exemplu, următoarele foi de lucru:
▪▪ planul şi programul de audit;
▪▪ analize;

Considerăm că, la nivelul auditului ciclului de
procurări-plăţi, auditorul trebuie să completeze dosarul misiunii cu cel puţin următoarele documente:
a. materiale privind planificarea auditului şi programul de audit al operaţiunilor de procurări-plăţi;
b. informaţii privind studiul şi evaluarea sistemului contabil şi de control intern, în toate aspectele ce ţin nemijlocit de ciclul de achiziţii şi decontări
cu furnizorii;
c. extrase sau copii ale documentelor (facturi,
facturi fiscale, acte de achiziţie a mărfurilor, acte de
primire-predare a lucrărilor, contracte etc.) de achiziţie a bunurilor şi/sau serviciilor;
d. analiza operaţiunilor economice şi a soldurilor conturilor de furnizori;
e. copii ale corespondenţei cu alte companii de
audit (auditori), experţi şi alte persoane terţe, după
caz;
f. analiza indicatorilor semnificativi şi a tendinţelor înregistrate în activitatea subiectului în ceea
ce priveşte achiziţiile şi operaţiunile de decontări cu
furnizorii;
g. informaţii privind procedurile aplicate şi rezultatele obţinute;
h. copii ale corespondenţei privind neclarităţile
apărute în procesul exercitării misiunii, inclusiv condiţiile desfăşurării auditului;
i. confirmări, obţinute de compania de audit,
privind contractele încheiate pentru procurarea bunurilor şi/sau serviciilor şi/sau lucrărilor, precum şi
date privind etapa de executare a acestor contracte;
j. concluziile echipei de audit/companiei de
audit privind rezultatele auditului ciclului de procurări-plăţi.
Documentele ce fac parte din dosarul de lucru
pot fi elaborate de către societatea de audit care
exercită controlul şi, de asemenea, pot fi obţinute
de la subiectul auditat sau de la terţe persoane.
Societatea de audit este în drept să stabilească
componenţa, volumul şi conţinutul documentelor
de lucru, în dependenţă de următoarele aspecte:
▪▪ natura procedurilor de audit ce urmează a fi
efectuate;
▪▪ complexitatea activităţii şi dimensiunile întreprinderii;
▪▪ gradul de eficienţă a sistemului de control intern;
▪▪ riscurile identificate de denaturări semnificative;
▪▪ semnificaţia probelor de audit obţinute;
▪▪ natura şi amploarea excepţiilor identificate;
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▪▪ descrierea problematicii, procedurilor de audit şi a rezultatelor acestora;
▪▪ rezumate ale aspectelor semnificative;
▪▪ descrierea sistemului contabil şi de control
intern;
▪▪ scrisori de confirmare şi reprezentare, explicaţii, note şi declaraţii ale subiectului;
▪▪ liste de verificare;
▪▪ corespondenţă (inclusiv corespondenţa electronică) privind aspectele semnificative;
▪▪ rezumate sau copii ale înregistrărilor sau documentelor entităţii (de exemplu, contracte şi acorduri semnificative şi specifice), după caz;
▪▪ alte documente.
Conform practicilor stabilite, dosarul de audit
poate fi compus dintr-un dosar permanent, ce
conţine informaţii generale despre subiectul auditat, cu o probabilitate redusă de schimbare în timp,
şi dosarul curent, în care sunt clasate documentele
de lucru, aferente misiunii concrete exercitate.
Obiectivul dosarului permanent este de a stoca date cu caracter istoric sau continuu, legate de
auditul în curs, şi oferă o sursă accesibilă de informaţii de interes permanent despre audit. De regulă,
dosarele permanente conţin: extrase sau copii ale
documentelor de importanţă sporită pentru companie (Statut, regulamente interne, extrase din
Registrul persoanelor juridice, licenţe de activitate,
autorizaţii de funcţionare, extrase de la oficiile teritoriale cadastrale etc.), analize din anii precedenţi
ale conturilor care au o importanţă continuă pentru
ciclul de operaţiuni, informaţii legate de înţelegerea
controlului intern şi de evaluarea riscului de control
(organigrame, chestionare, scheme etc.), rezultatele
procedurilor analitice din auditul anilor precedenţi
sub formă de indicatori financiari, calculaţi de auditor, sau soldurile lunare ale anumitor conturi selectate.
La rândul său, dosarul curent va cuprinde toate
foile de lucru, corespunzând exerciţiului contabil
supus auditului. Printre acestea putem menţiona:
planul şi programul de audit, informaţii generale
privind exerciţiul în curs (rezumate sau copii ale
proceselor-verbale ale şedinţelor consiliului sau
adunării generale a acţionarilor (asociaţilor), informaţii generale privind personalul serviciului contabil, notiţe pe marginea discuţiilor cu clientul etc.),
balanţa de verificare operativă, înregistrările de rectificare şi clarificare, tabele ş.a.
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▪▪ nivelul necesar de gestionare şi control al activităţii personalului companiei de audit la exercitarea procedurilor concrete;
▪▪ necesitatea de a documenta o concluzie sau
o bază pentru concluzii ce nu poate fi determinată
imediat din documentaţia activităţii efectuate sau
din probele de audit obţinute.
Documentele de lucru, indiferent de forma şi
conţinutul lor, trebuie să conţină informaţii suficiente şi adecvate pentru pregătirea raportului de audit
privind rezultatele auditului ciclului de procurăriplăţi, confirmarea faptului că auditul a fost exercitat
în conformitate cu Legea privind activitatea de audit
nr. 61-XVI din 16.03.2007 [2] şi SIA, precum şi pentru
exercitarea controlului calităţii al lucrărilor de audit
atât din partea societăţii de audit, în conformitate
cu cerinţele Standardului Internaţional de Control al
Calităţii (în continuare – ISQC) 1 „Controlul calităţii
pentru firmele care efectuează audituri şi revizuiri
ale situaţiilor financiare, precum şi alte misiuni de
asigurare şi servicii conexe” [1, p. 35] şi SIA 220 „Controlul calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare” [1, p. 129], cât şi din partea organelor de control
(în particular, Serviciul de Control şi Verificare din cadrul Consiliului de supraveghere a activităţii de audit de pe lângă Ministerul Finanţelor), în conformitate cu Legea privind activitatea de audit şi Hotărârea
Guvernului RM nr. 1450 din 24.12.2007 cu privire la
unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI din 16
martie 2007 privind activitatea de audit [3].
De altfel, la nivelul auditului ciclului de procurăriplăţi, componentele setului de documente de lucru
ale auditorului pot fi clasificate în câteva categorii:
I. Documente întocmite de subiectul auditat
sau în adresa acestuia de către terţe persoane –
este recomandabil auditorului să anexeze copii
ale documentelor interne ale entităţii care au fost
verificate, cu evidenţierea celor ce conţin erori sau
fraudă, sau pot genera denaturări ale informaţiilor
financiare în vederea confirmării concluziilor luate
asupra acestora.
II. Documente întocmite de auditor în procesul
exercitării controlului (foi de lucru ale auditorului) –
cea mai semnificativă parte a dosarului de audit.
Aceste documente pot avea forme diverse: tabele,
note informative, scheme, descrieri etc.
III. Documente, conţinutul cărora este negociat între auditor (societatea de audit) şi subiectul
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auditat. Ca exemple de atare documente pot servi:
contractul privind prestarea serviciilor de audit şi/
sau scrisoarea-angajament, corespondenţa cu conducerea sau persoanele însărcinate cu guvernanţa,
procesul verbal de primire-predare a lucrărilor de
audit ş.a.
IV. Documente întocmite de terţe persoane şi
remise nemijlocit auditorului. Confirmările externe
sunt considerate drept unele dintre cele mai eficiente proceduri de esenţă la verificarea decontărilor
cu furnizorii.
Standardele de audit acordă o atenţie deosebită
documentării procesului de comunicare cu conducerea subiectului sau persoanele, însărcinate cu
guvernanţa acestuia. SIA 260 „Comunicarea cu persoanele însărcinate cu guvernanţa” defineşte rolul
acestui proces ca fiind îndreptat spre [1, p. 229]:
a. înţelegerea aspectelor legate de audit în contextul dat, cât şi în dezvoltarea unei relaţii de lucru
constructive între conducere şi echipa de audit, cu
condiţia obligatorie de păstrare a independenţei şi
obiectivităţii acestuia din urmă;
b. obţinerea de către auditor a informaţiilor relevante pentru audit din partea persoanelor însărcinate cu guvernanţa. De exemplu, persoanele
însărcinate cu guvernanţa îl pot sprijini pe auditor
în înţelegerea entităţii şi a mediului său, în identificarea unor surse adecvate pentru obţinerea probelor de audit şi în furnizarea unor informaţii despre
tranzacţii sau evenimente specifice;
c. sprijinirea persoanelor însărcinate cu guvernanţa în îndeplinirea responsabilităţilor lor de supraveghere a procesului de raportare financiară,
reducând astfel riscurile unor denaturări semnificative ale situaţiilor financiare.
Comunicarea către conducere reprezintă un
raport, emis sub forma unei scrisori, care poate include, de exemplu, informaţii privind neajunsurile
depistate în cadrul sistemului contabil şi de control
intern, specificarea circumstanţelor, în cadrul cărora aceste neajunsuri au fost depistate, recomandări
privind înlăturarea deficienţelor respective. Acest
tip de comunicare în niciun caz nu trebuie tratat
drept un raport de audit privind toate deficienţele
existente, ci se va avea în vedere că el tratează doar
acele denaturări care au fost depistate în procesul
controlului. Întrucât obiectivul cercetării noastre
este auditul decontărilor cu furnizorii, comunica-

nicărilor ca parte a documentaţiei de audit.
În practica internaţională, în vederea generalizării datelor ce conţin denaturări, deseori este folosit
tabelul generalizator, acesta având forma unei foi
de lucru cu mai multe compartimente, în care se înregistrează caracterul şi efectul monetar al datelor
denaturate, depistate, spre exemplu, în procesul
verificării prin eşantionare (tabelul 1). Acest document simplifică, în mare măsură, munca auditorului orientată spre evaluarea datelor generalizate
privind diverse conturi (avansuri acordate, conturi
de furnizori) şi permite identificarea cazurilor când
denaturările nesemnificative, luate individual, pot
genera influenţe semnificative asupra conturilor de
bilanţ şi a situaţiei de profit şi pierdere, atunci când
sunt cumulate între ele.
Tabelul 1
Tabel generalizator al regularizărilor necesare

Influenţe asupra bilanţului (lei)
Document de
lucru

Descrierea
regularizării
necesare

30.1

Corectarea datelor
inventarierii

15000

45.2

Regularizări neînregistrate (documente
de achiziţie, primite
după data exerciţiului financiar)

9450

...

...
24450

Suma totală a datelor denaturate până la impozitare

Active
Imobilizate

Circulante

Datorii creditoare

Influenţe asupra situaţiei de profit şi
pierderi (lei)

DenatuDenaturări
Pe termen
rări cunosestimate
lung
cute

Suma
totală

15000

15000

11000

(1550)

(1550)

11000

13450

13450

Curente

Sursa: adaptat de autor în baza [4, p.164]

Urmând prevederile ISQC 1 şi SIA 220, dosarul de
lucru privind misiunea de audit concretă urmează
să fie supus controlului intern al calităţii din partea
societăţii de audit. În practica de audit, se acordă o
importanţă sporită procedurii de revizuire „la cald” a
dosarului de audit, care presupune analiza şi verificarea documentelor de lucru pe parcursul exercitării misiunii şi/sau imediat după finalizarea acesteia.
Revizuirea în cauză se poate desfăşura sub două
forme de analiză a documentelor de lucru şi a procedurilor aplicate:

1. revizuirea documentelor de lucru deja perfectate şi pregătite pentru clasare de către o persoană
iniţiată în procesul controlului, în vederea evaluării
rezultatelor testelor de audit;
2. analiza procedurilor de audit de către o persoană din afara misiunii în cauză. Acest tip de revizuire asigură o evaluare obiectivă a procedurilor,
utilizate în procesul exercitării pe teren a misiunii,
precum şi a rezultatelor acestora, care constituie
baza informaţională a concluziei de audit.
Persoana implicată în exercitarea pe teren a mi-
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rea către conducere privind starea decontărilor cu
furnizorii, soldurile conturilor de creanţe şi datorii
comerciale poate conţine informaţii privind denaturările depistate în aceste conturi, existenţa datoriilor, în contul cărora au fost făcute plăţi ce nu au
fost înregistrate, precum şi alte deficienţe depistate
în rezultatul testelor de audit.
Societăţile de audit pot elabora şi transmite, în
formă verbală sau scrisă, în procesul exercitării controlului de audit, informaţii intermediare. Atunci
când SIA 260 şi circumstanţele concrete permit comunicarea verbală a anumitor aspecte, auditorul
trebuie să le includă în documentaţia de audit, indicând momentul şi persoana căreia i-au fost comunicate. Atunci când aspectele au fost comunicate în
scris, auditorul urmează să păstreze copii ale comu-
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siunii de audit şi, în particular, conducătorul echipei
de audit poartă răspundere pentru verificarea tuturor documentelor de lucru perfectate şi anexate la
dosarul de audit.
De altfel, scopul verificării documentelor de lucru şi a programului de audit rezidă în asigurarea că
toate procedurile utilizate sunt adecvate şi eficiente, au fost aplicate în mod corespunzător şi reprezintă cu adevărat o sursă a probelor suficiente pentru formularea concluziilor pe rezultatele auditului,
care sunt obiective şi logice.
Conţinutul real al oricărei misiuni de audit este
planificarea raţională şi logică a acesteia, exercitarea minuţioasă şi controlul adecvat. Din moment ce
misiunea de audit a fost corect planificată, exercitată şi înregistrată, verificarea documentelor de lucru
devine etapa finală, adică mijlocul de determinare a
faptului dacă, la întocmirea raportului de audit, toate aspectele semnificative au fost luate în considerare. La nivelul auditului ciclului de procurări-plăţi,
astfel de aspecte pot constitui:
1) au fost suspuse verificării toate conturile ce fac
parte din ciclul de operaţiuni de achiziţie de bunuri,
servicii şi/sau lucrări şi decontări cu furnizorii acestora;
2) soldurile conturilor de furnizori nu conţin erori
aritmetice;
3) toate conturile de furnizori sunt corecte şi reale;
4) sumele datoriilor comerciale sunt evaluate just;
5) toate operaţiunile ce fac parte din ciclu au fost
reflectate printr-o corespondenţă adecvată a conturilor şi au fost contate la momentul oportun;
6) datoriile faţă de furnizori sunt reflectate în
mod adecvat în situaţiile financiare.
Astfel, în faza finală de documentare a lucrărilor
de audit, pe rezultatele controlului exercitat asupra
tranzacţiilor ce fac parte din ciclul de procurăriplăţi şi informaţiile financiare privind conturile de
furnizori poate fi întocmit un raport de audit, care
va conţine, inclusiv, aspectele descrise în scrisoarea
către conducere.
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REZUMAT

Consideraţii privind documentarea lucrărilor
de audit al ciclului de procurări-plăţi. Documentaţia de lucru a auditorului reprezintă o parte a oricărui audit, care este esenţială pentru planificarea
eficientă a acestuia, ţinerea evidenţei probelor acumulate şi a rezultatelor testelor efectuate în vederea
alegerii ulterioare a tipului de raport potrivit şi asigurarea posibilităţii de verificare a muncii echipei
de audit.
ABSTRACT

Considerations to the Documentation of Audit Work of the Payment-Procurement Cycle.
Auditor’s working documentation is a part of any
audit, which is essential for his efficient planning,
accounting of the evidence collected and the results of tests carried out for the subsequent selection of the type of report and providing the possibility of checking the audit team’s work.
РЕФЕРАТ

О документировании аудиторских работ
цикла платежей-закупок. Рабочая документация аудитора является частью любой ревизии,
будучи необходимой для ее эффективного планирования, учета собранных доказательств, результатов тестов, проведенных для отбора типа
отчета и обеспечения возможности проверки
работы аудиторской группы.
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