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S  C  I  
 OMPI  P  I ,  

R  G , C  
T   E  C  

T /F  

ÎN PERIOADA 12-16 IUNIE A.C., LA GENEVA S-A 
DESFĂȘURAT SESIUNEA A 34-A A COMITETULUI INTER-

GUVERNAMENTAL AL OMPI PENTRU PROPRIETATEA INTELEC-
TUALĂ, RESURSELE GENETICE, CUNOȘTINŢELE TRADIŢIONALE 
ȘI EXPRESIILE CULTURALE TRADIŢIONALE/FOLCLOR (COMITET 
IGC). REPUBLICA MOLDOVA A FOST REPREZENTATĂ ÎN CA-
DRUL ACESTUI COMITET DE CĂTRE AGENŢIA DE STAT PENTRU 
PROPRIETATEA INTELECTUALĂ (AGEPI).        

La Comitetului IGC au participat atât 
reprezentanţii ţărilor membre, cât și observa-
tori din cadrul organizaţiilor guvernamentale 
și nonguvernamentale acreditate la OMPI. Pe 
parcursul reuniunii, Comitetul IGC s-a întrunit în 
ședinţe plenare, precum și în ședinţe neformale.

În cadrul sesiunii curente a fost adoptat rapor-
tul sesiunii a 33-a, desfășurată în perioada 27 fe-
bruarie – 3 martie 2017, fi ind evidenţiate evoluţiile 
înregistrate la acest capitol, realizările de referinţă 
obţinute pe parcurs, în contextul acţiunilor planifi -
cate în cadrul sesiunii precedente.

O atenţie deosebită a fost acordată Semina-
rului privind proprietatea intelectuală și expre-
siile culturale tradiţionale, organizat la Geneva, 
Elveţia, în perioada 8-9 iunie 2017, cu scopul de 
a contribui la formarea „cunoștinţelor regionale 
și interregionale și a consensului” în domeniul 
proprietăţii intelectuale și, în special, al expresii-
lor culturale tradiţionale, prin prisma probleme-
lor rămase nesoluţionate. 

La seminar au fost examinate instrumente-
le juridice internaţionale existente în materie 
de proprietate intelectuală și expresii culturale 
tradiţionale, lacunele de ordin economic, cultu-
ral și social ce au fost depistate, inclusiv măsurile 
ce urmează  a fi  întreprinse în vederea înlăturării 
acestora. O atenţie sporită a fost acordată exa-
minării experienţei acumulate până în prezent 

în acest domeniu, precum și iniţiativelor, pro-
iectelor demarate în scopul protecţiei expresii-
lor culturale tradiţionale în cadrul sistemului de 
proprietate intelectuală existent.

Un subiect important al reuniunii l-au consti-
tuit discuţiile ample privind articolele esenţiale 
ale proiectului textului de bază „Protecţia 
cunoștinţelor tradiţionale. Proiecte de articole 
Rev.2”,  ce vizează defi niţia noţiunilor de „însușire 
ilicită”, „însușire ilegală”, „utilizare abuzivă”, „uti-
lizare neautorizată”, benefi ciarii, obiectivele și 
obiectele domeniului cunoștinţelor tradiţionale 
și expresiilor culturale tradiţionale care pot be-
nefi cia de o protecţie corespunzătoare la nivel 
internaţional, interconexiunea acestora cu do-
meniul public, precum și excepţiile, limitările ce 
se impun la acest capitol.  Alte subiecte de in-
teres general abordate în acest context au fost: 
sancţiunile și mijloacele de recurs, gestiunea 
drepturilor, formalităţile și măsurile tranzitorii, 
tangenţa normelor cu prevederile altor acorduri 
internaţionale, tratamentul naţional și coopera-
rea transfrontalieră.

De asemenea, în cadrul sesiunii a fost pusă 
în discuţie activitatea Comitetului IGC, rolul și 
contribuţia acestuia, precum și implementarea 
recomandărilor formulate cu privire la dezvolta-
rea acestei structuri.

Comitetul IGC a fost instituit de către Aduna-
rea Generală a statelor membre ale Organizaţiei 
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) în 
anul 2000 ca forum politic pentru discutarea 
problemelor de proprietate intelectuală ce 
apar în domeniul protecţiei resurselor genetice, 
cunoștinţelor tradiţionale și expresiilor culturale 
tradiţionale/folclorului.

Serviciul de presă AGEPI
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AGEPI    
    

PESTE 30 DE IDEI INOVAŢIONALE DE AFACERI AU FOST PREZENTATE ÎN CADRUL UNUI CONCURS ORGANIZAT, PE 15 IUNIE 
2017, DE AGENŢIA PENTRU INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC (AITT), ACADEMIA DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI (AȘM), 

AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ (AGEPI) ȘI ORGANIZAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR 
MICI ȘI MIJLOCII (ODIMM).

Concursul „Cea mai bună idee inovaţională” a 
avut drept scop susţinerea și promovarea tineri-
lor inovatori care doresc să-și deschidă propria 
afacere, astfel  contribuind la dezvoltarea social-
economică a ţării. Un alt scop al concursului l-a 
constituit identifi carea celor mai viabile idei de 
afaceri în domeniul inovaţiilor.

În deschiderea evenimentului, Lilia Bolocan, 
Director general AGEPI, a ţinut să menţioneze 
faptul că, pentru Agenţia de Stat pentru Propri-
etatea Intelectuală, susţinerea tinerilor inovatori 
este o onoare și un privilegiu. „Deoarece compe-
titivitatea prezintă un garant al calităţii oricărei 
societăţi, ne-am propus, împreună cu AȘM, AITT 
și ODIMM, să vă susţinem în acest concurs, astfel 
încât să creăm această platformă de networking, 
de conexiune. AGEPI este abilitată în   protejarea 
obiectelor de proprietate intelectuală, iar ideile 
inovaţionale prezentate în cadrul concursului, în 
marea lor majoritate, ţin de domeniul invenţiilor, 
modelelor industriale etc. Vă așteptăm la AGEPI 
să vă protejaţi creaţiile”, a subliniat Lilia Bolocan.

În continuare, fi ecare dintre concurenţi și-a 
expus ideea inovaţională de afacere, juriul de-
semnându-i învingători pe Dorin Pușcașu și 
Cristian Rusu. Acești tineri inovatori au prezen-

tat prima platformă cloud public din Republi-
ca Moldova, pentru care au obţinut premiul 
mare în valoare de 10 mii de lei. De asemenea, 
câștigătorii au fost înscriși în concursul proiec-
telor de transfer tehnologic, astfel oferindu-
li-se șansa de a obţine o fi nanţare în sumă de 
1 milion de lei pentru implementarea ideii lor 
inovaţionale de afacere. 

Locul secund i-a revenit Cristianei Grati pen-
tru ideea realizării unei cărţi-joc pentru copii 
cu elemente interactive în vederea dezvoltării 
abilităţilor cognitive. Cristiana a obţinut un pre-
miu în valoare de 7 mii de lei. 

Pe locul III s-a clasat Denis Roșca, care a lansat 
ideea unui program scholarship pentru elevi și 
studenţi. Premiantului i s-a acordat un premiu în 
valoare de 5 mii de lei.

În scopul susţinerii și stimulării tinerilor inova-
tori, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelec-
tuală a oferit o menţiune specială Nadejdei Cer-
vinscaia, pentru ideea unei aplicaţii pentru telefon 
„U-cook 2.Moldova”. Diploma AGEPI, însoţită de un 
premiu în valoare de 3 mii de lei, a fost înmânată 
de Andrei Popa, Director general adjunct AGEPI.

La Concursul „Cea mai bună idee inovaţională” 
au participat studenţi, masteranzi, doctoranzi –
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tineri cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani, 
care au avut o idee inovaţională de afaceri în 
următoarele domenii: Materiale, tehnologii și 
produse inovative; Tehnologii informaţionale; 

Efi cienţă energetică și valorifi carea surselor de 
energie regenerabilă; Biomedicină și Sănătate; 
Biotehnologii; Industria alimentară.

Serviciul de presă AGEPI

C      
   

   

ÎN PERIOADA 12-16 IUNIE A.C., AGENŢIA DE STAT 
PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ (AGEPI), 

ÎN COMUN CU INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI (INJ), 
A ORGANIZAT UN CURS DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL 
PROPRIETĂŢII INTELECTUALE PENTRU JUDECĂTORII ȘI PRO-
CURORII ANTRENAŢI ÎN PROCESUL DE FORMARE CONTINUĂ, 
REALIZAT DE CĂTRE INJ.

Cursul de instruire a avut drept scop spori-
rea cunoștinţelor reprezentanţilor sectorului 
justiţiei din Republica Moldova privind respec-
tarea drepturilor de proprietate intelectuală 
în contextul examinării litigiilor în domeniul 
proprietăţii intelectuale.

Lecţiile sunt susţinute de către specialiști 
AGEPI. În cadrul cursului sunt abordate regle-
mentările naţionale și internaţionale în do-
meniul dat, principiile de bază ale proprietăţii 
intelectuale, rolul și esenţa acesteia în rapor-
turile juridice, formele și limitele de protecţie 
a obiectelor de proprietate intelectuală, sis-
temul de drepturi pe care îl generează aces-
tea, precum și unele aspecte practice privind 

soluţionarea litigiilor ce vizează drepturile de 
proprietate intelectuală.  

Acest curs de instruire se încadrează în Me-
morandumul de cooperare dintre Institutul 
Naţional de Justiţie și Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală, semnat în aprilie 2013, 
care prevede necesitatea promovării cunoştin-

ţelor privind sistemul naţional de protecţie şi 
asigurarea respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală în rândul angajaţilor din sectorul 
justiţiei al Republicii Moldova.  

Astfel, în cadrul activităţilor prevăzute de Me-
morandumul de cooperare, cele două instituţii 
organizează în fi ecare an seminare de instruire în 
domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale pen-
tru judecători, procurori și mediatori, inclusiv cu 
invitarea experţilor și specialiștilor de peste hota-
re, contribuind în mod cert la asimilarea de către 
oamenii legii și specialiștii AGEPI a cunoștinţelor 
avansate, a noilor documente și preconizări pri-
vind protecţia proprietăţii intelectuale.

Serviciul de presă AGEPI
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R      
    .(1) .77 

 L  

|  CONF. UNIV., DR. VITALIE STATI, 
DEPARTAMENTUL DREPT PENAL AL FACULTĂŢII DE DREPT, USM

ÎNTR-UN STUDIU ANTERIOR, FORMULAM URMĂTOAREA 
CONCLUZIE: ÎN CAZURILE ÎN CARE SE COMITE UN ACT DE 

CONCURENŢĂ NELOIALĂ, NU SE APLICĂ RĂSPUNDEREA ÎN CONFOR-
MITATE CU ART.2461 DIN CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDO-
VA (ÎN CONTINUARE – CP RM), CI ÎN BAZA ART.77 ALIN.(1) AL 
LEGII CONCURENŢEI (NR.183 DIN 11.07.2012)1. ÎN ACORD CU 
ART.77 ALIN.(1) AL LEGII CONCURENŢEI, „PRIN DEROGARE DE LA 
LEGEA PENALĂ, COMITEREA FAPTELOR DE CONCURENŢĂ NELOIALĂ 
INTERZISE LA ART.15-19 DIN PREZENTA LEGE SE SANCŢIONEAZĂ 
DE CONSILIUL CONCURENŢEI CU AMENDĂ ÎN MĂRIME DE PÂNĂ LA 
0,5% DIN CIFRA TOTALĂ DE AFACERI REALIZATĂ DE ÎNTREPRINDE-
REA ÎN CAUZĂ ÎN ANUL ANTERIOR SANCŢIONĂRII”.

Drept exemplu de aplicare a unei asemenea răs-
punderi, vă prezentăm Decizia Plenului Consiliu-
lui Concurenţei nr. CN-49 din 22.10.20162, potrivit 
căreia 11 întreprinderi reclamate, care activează 

1 STATI, V. Protecţia concurenţei loiale și a secretului comer-
cial din perspectiva apărării penale a proprietăţii industria-
le. În: Revista de proprietate intelectuală „Intellectus”, 2016, 
nr. 3, p. 11-15; Idem. Protecţia concurenţei loiale și a secre-
tului comercial din perspectiva apărării penale a proprietăţii 
industriale. În: Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la sim-
pozionul anual ştiinţifi co-practic privind protecţia propri-
etăţii intelectuale (ediţia a 18-a, 21-22 aprilie, 2016). Chişi-
nău: AGEPI, 2016, p. 60-65.
2 Decizia Plenului Consiliului Concurenţei nr. CN-49 din 
22.10.2016. Disponibil: https://www.competition.md/pu-
blic/fi les/Decizia-CN-49-din-22102016neconfi d7331f.pdf

în industria hotelieră a Republicii Moldova, „au în-
treprins acţiuni de răspândire a informaţiilor false 
despre activitatea și produsele sale, cu scopul de 
a-și crea o situaţie favorabilă în raport cu ceilalţi 
concurenţi de pe piaţa relevantă. Prin aceste fap-
te, a fost pusă în pericol reputaţia și credibilitatea 
întreprinderilor reclamante concurente. Totodată, 
consumatorii au fost induși în eroare referitor la 
caracteristicile principale ale serviciilor de cazare, 
prestate de întreprinderile reclamate”. Astfel, au fost 
încălcate prevederile art.15 lit.a) și art.18 ale Legii 
concurenţei. În corespundere cu art.15 lit.a) al legii 
respective, „este interzisă discreditarea concurenţi-
lor, adică defăimarea sau punerea în pericol a repu-
taţiei sau credibilităţii acestora, prin răspândirea de 
către o întreprindere a informaţiilor false despre ac-
tivitatea sa, despre produsele sale, menite să îi cree-
ze o situaţie favorabilă în raport cu unii concurenţi”. 
În conformitate cu art.18 al Legii concurenţei, „este 
interzisă deturnarea clientelei concurentului, reali-
zată de întreprinderi prin inducerea în eroare a con-
sumatorului cu privire la natura, modul şi locul de 
fabricare, la caracteristicile principale, inclusiv uti-
lizarea, cantitatea produselor, preţul sau modul de 
calculare a preţului produsului”. Drept urmare, în-
treprinderilor reclamate le-au fost aplicate amenzi 
în mărime de la 380,15 lei până la 19470,18 lei.
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Observăm că în Decizia Plenului Consiliului 
Concurenţei, menţionată mai sus, a fost secretizat 
cuantumul procentual al amenzii din cifra totală 
de afaceri, realizată de întreprinderile reclamate în 
anul anterior sancţionării, deoarece a fost făcută 
publică mărimea amenzii aplicate.

Nici în Decizia Plenului Consiliului Concurenţei 
nr. CN-16 din 14.04.20163 informaţia nu a fost fă-
cută publică. Potrivit acestei Decizii, întreprinderea 
„O.B.A.” SRL a folosit ilegal o marcă comercială ce-i 
aparţine întreprinderii „M.B.” SRL. În acest fel, între-
prinderea reclamată a încălcat prevederile art.19 
alin.(1) lit.a) al Legii concurenţei. Conform acestei 
norme, „sunt interzise orice acţiuni sau fapte care 
sunt de natură să creeze, prin orice mijloc, o confu-
zie cu întreprinderea, produsele sau activitatea eco-
nomică a unui concurent, realizate prin folosirea ile-
gală, integrală sau parţială, a unei mărci, embleme 
de deservire, denumiri de fi rmă, a unui desen sau 
model industrial sau a altor obiecte ale proprietăţii 
industriale de natură să creeze o confuzie cu cele 
folosite în mod legal de către o altă întreprindere”. 
În consecinţă, întreprinderii „O.B.A.” SRL i-a fost apli-
cată o amendă în mărime de 2405 lei.

De asemenea, cuantumul procentual al amen-
zii din cifra de afaceri, realizată de întreprindere în 
anul anterior sancţionării, nu este indicat în Deci-
zia Plenului Consiliului Concurenţei nr.CN-30 din 
30.06.20164. În acest caz, întreprinderea „P.I.” SRL 
a încălcat prevederile art.19 alin.(1) lit.a) al Legii 
concurenţei, deoarece a folosit ilegal denumirea 
de fi rmă a întreprinderii „P.-T.” SRL. Drept urmare, în-
treprinderii reclamate i-a fost aplicată o amendă în 
mărime de 10679,80 de lei.

În mod similar s-a procedat și în cazul Decizi-
ei Plenului Consiliului Concurenţei nr. CN-46 din 
02.07.20155. De această dată, Plenul Consiliului 
Concurenţei a constatat încălcarea prevederilor 
art.19 alin.(1) lit.a) al Legii concurenţei de către în-

3 Decizia Plenului Consiliului Concurenţei nr. CN-16 din 
14.04.2016. Disponibil: https://www.competition.md/pu-
blic/fi les/Decizia-Plenului-Consiliului-Concurentei-nr-CN-
16-din-1404201651e75.pdf.
4 Decizia Plenului Consiliului Concurenţei nr. CN-30 din 
23.06.2016. Disponibil: https://www.competition.md/pu-
blic/fi les/Decizie-neconfi d236b8.pdf.
5 Decizia Plenului Consiliului Concurenţei nr. CN-46 din 
02.07.2015. Disponibil: https://www.competition.md/pu-
blic/fi les/uploads/decizii/CN%2046.pdf.

treprinderea „D.” SRL prin folosirea ilegală a mărcii 
comerciale „B.-B.”, ce aparţine întreprinderii „T.P.C.” 
SRL. În consecinţă, întreprinderii „D.” SRL i-a fost apli-
cată o amendă în mărime de 8142,68 de lei.

Într-un alt caz, întreprinderea „I.U.” SRL a copiat 
ilegal ambalajul produsului ce aparţine întreprinde-
rii „K.T.C.” şi a plasat produsul respectiv pe piaţă. În 
acest mod, întreprinderea reclamată a încălcat pre-
vederile art.19 alin.(1) lit.b) al Legii concurenţei. În 
conformitate cu această normă, „sunt interzise orice 
acţiuni sau fapte care sunt de natură să creeze, prin 
orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produ-
sele sau activitatea economică a unui concurent, 
realizate prin copierea ilegală a formei, a ambala-
jului şi/sau a aspectului exterior al produsului unei 
întreprinderi şi plasarea produsului respectiv pe 
piaţă, copierea ilegală a publicităţii unei întreprin-
deri, dacă aceasta a adus sau poate aduce atingere 
intereselor legitime ale concurentului”. Drept urma-
re, prin Decizia Plenului Consiliului Concurenţei nr. 
CN-65 din 21.10.20156, întreprinderii reclamate i-a 
fost aplicată o amendă în mărime de 5337 lei.

Observăm că, în toate speţele exemplifi cate mai 
sus, mărimea amenzii aplicate este derizorie. Pentru 
comparaţie, sancţiunea stipulată de art.2461 CP RM 
prevede pedeapsa cu amendă de la 3000 la 4000 
de unităţi convenţionale (adică de la 150000 de lei 
la 200000 de lei) sau cu închisoare de până la 1 an, 
sau cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 
3500 la 5000 de unităţi convenţionale (adică de la 
175000 de lei la 250000 de lei) cu privarea de drep-
tul de a exercita o anumită activitate pe un termen 
de la 1 până la 5 ani. Sub acest aspect, considerăm 
că amenzile aplicate în speţele prezentate supra 
nu pot contribui nici la restabilirea echităţii sociale, 
nici la corectarea persoanelor care au comis fapta 
de concurenţă neloială, nici la prevenirea săvârşirii 
unor noi astfel de fapte.

Însă problema constă nu doar în decalajul sem-
nifi cativ dintre pedeapsa stabilită de art.2461 CP 
RM și sancţiunea prevăzută de alin.(1) art.77 al Le-
gii concurenţei. O altă problemă, poate chiar mai 
importantă, este cea a individualizării cuantumu-
lui amenzii pentru concurenţa neloială. Astfel, în 
speţele exemplifi cate mai sus, Plenul Consiliului 

6 Decizia Plenului Consiliului Concurenţei nr. CN-65 din 
21.10.2015. Disponibil: https://www.competition.md/pu-
blic/fi les/CN-65ec13b.pdf
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Concurenţei a decis să secretizeze cuantumul pro-
centual al amenzii din cifra totală de afaceri realizată 
de întreprinderile reclamate în anul anterior sancţi-
onării. Considerăm că ar fi  fost mai potrivită secre-
tizarea mărimii amenzii aplicate. Or, este important 
ca, în fi ecare caz de concurenţă neloială, să fi e trans-
parent modul de individualizare a cuantumului 
amenzii pentru concurenţa neloială. Anume astfel 
s-a procedat în cazul Deciziei Plenului Consiliului 
Concurenţei nr. CN-12 din 19.02.20157. În această 
decizie, este indicat cuantumul de 0,21% din cifra 
totală de afaceri realizată de către întreprinderea 
„S.” SRL în anul 2013. Mai mult ca atât, se invocă ar-
gumente în vederea stabilirii unui cuantum care se 
bazează pe dispoziţiile Legii concurenţei. În acest 
caz, nu apar niciun fel de suspiciuni referitoare la ca-
racterul discreţionar al modului de individualizare 
a cuantumului amenzii pentru concurenţa neloială.

Nu este clar de ce o asemenea manieră nu carac-
terizează conţinutul tuturor deciziilor Plenului Con-
siliului Concurenţei privind sancţionarea faptelor de 
concurenţă neloială. Or, cuantumul de până la 0,5% 
din cifra totală de afaceri, realizată de întreprinde-
rea reclamată în anul anterior sancţionării, ar putea 
însemna 0,01% în cazul unei întreprinderi și 0,49% 
în cazul altei întreprinderi. Nu este exclus ca aceas-
tă diferenţiere să fi e făcută în raport cu subiecţii 
aceleiași fapte. În aceste condiţii, secretizarea cuan-
tumului amenzii pentru concurenţa neloială ar pu-
tea ascunde nu doar atenuarea sau agravarea ne-
întemeiată a sancţiunii aplicate pentru concurenţa 
neloială, dar și discriminarea celor sancţionaţi (prin 
avantajarea unora și dezavantajarea altora).

În contextul dat, nu putem trece cu vederea 
Decizia Curţii Constituţionale nr.52 din 06.09.2016 
de inadmisibilitate a sesizării nr. 98g/2016 privind 
excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi 
ale art.77 alin.(1) din Legea concurenţei nr.183 din 
11 iulie 2012 (stabilirea cuantumului amenzii pen-
tru concurenţa neloială). La originea acestei cauze 
se afl ă excepţia de neconstituţionalitate a sintag-
mei „din cifra totală de afaceri realizată de între-
prinderea în cauză în anul anterior sancţionării” 
din art.77 alin.(1) din Legea concurenţei. Curtea 

7 Decizia Plenului Consiliului Concurenţei nr. CN-12 
din 19.02.2015. Disponibil: https://www.competition.
md/public/fi les/uploads/decizii/Decizie%20de%20
sanc%C8%9B%20STARNET%20fi nal.pdf

Constituţională a declarat inadmisibilă respectiva 
sesizare, prezentând, printre altele, următoarele 
considerente:

„19. ...în conformitate cu art.67 din aceeași lege 
(adică din Legea concurenţei – n.a.), individualizarea 
amenzilor se efectuează ţinând seama de gravitatea 
şi durata faptei, iar stabilirea cuantumului amenzii se 
face prin determinarea nivelului de bază al acesteia, 
care se va majora în cazul existenţei circumstanţelor 
agravante şi se va reduce în cazul existenţei circum-
stanţelor atenuante.

20. Astfel, Curtea reţine că textul legal criticat oferă 
posibilitatea de individualizare a sancţiunii amenzii, 
proporţional cu gravitatea faptei săvârşite. De altfel, 
dispoziţiile articolului contestat prevăd că sancţiunea 
este amenda „de până la 0,5% [...]”, iar, în conformitate 
cu articolul 41 din Legea concurenţei, Plenul Consiliu-
lui Concurenţei – autoritatea competentă să constate 
şi să aplice sancţiunile prevăzute de Legea concurenţei 
– trebuie să individualizeze sancţiunea aplicată, ţinând 
seama de gravitatea şi durata faptei şi de consecinţele 
sale asupra concurenţei...

21. De asemenea, Curtea relevă că, în conformitate 
cu art.78 din Legea concurenţei, Curtea Supremă de 
Justiţie şi Curtea de Apel Chişinău au competenţă de-
plină în ceea ce priveşte controlul deciziilor prin care 
Plenul Consiliului Concurenţei a aplicat o amendă. 
Instanţele menţionate pot reduce sau majora amen-
zile aplicate, iar în cazul în care conchid că decizia pri-
vind constatarea încălcării şi/sau aplicarea amenzii 
este neîntemeiată şi/sau este adoptată cu încălcarea 
procedurii, pot anula amenzile aplicate. Prin urmare, 
instanţele judecătoreşti se vor pronunţa dacă indivi-
dualizarea sancţiunii a fost sau nu proporţională cu 
fapta săvârşită”.

Suntem de acord cu aceste argumente. Însă ele 
nu pot infi rma concluzia noastră privind lipsa de 
transparenţă în prezentarea de către Plenul Con-
siliului Concurenţei a modului de individualizare a 
cuantumului amenzii pentru concurenţa neloială. 
Cel mai probabil, această lipsă de transparenţă se 
datorează interpretării unilaterale a prevederilor 
art.65 alin.(3) al Legii concurenţei: „Deciziile şi pre-
scripţiile Plenului Consiliului Concurenţei se publică 
pe pagina web a Consiliului Concurenţei. Publica-
rea deciziilor şi a prescripţiilor se face cu luarea în 
considerare a interesului legitim al întreprinderilor 
în protejarea secretelor comerciale”.
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Pentru comparaţie, potrivit pct.3) alin.(1) art.394 
din Codul de procedură penală, „partea descripti-
vă a sentinţei de condamnare trebuie să cuprindă 
indicaţii asupra circumstanţelor care atenuează 
sau agravează răspunderea”. De asemenea, în co-
respundere cu alin. (3) art. 395 din Codul de pro-
cedură penală, „în toate cazurile pedeapsa trebuie 
să fi e precizată astfel încât la executarea sentinţei 
să nu apară niciun fel de îndoieli cu privire la cate-
goria şi mărimea pedepsei stabilite de instanţa de 
judecată”. În opinia noastră, o asemenea prezenta-
re a modului de individualizare a pedepsei reduce 
semnifi cativ suspiciunile referitoare la caracterul 
discreţionar al modului de individualizare a cuan-
tumului pedepsei. În plus, în acest caz, nu avem 
temei să afi rmăm că ar fi  nesocotită regula stabi-
lită de alin.(4) art.7 al Legii nr.982 din 11.05.2000 
privind accesul la informaţie: „Nu se vor impune 
restricţii ale libertăţii de informare decât dacă fur-
nizorul de informaţii poate demonstra că restricţia 
este reglementată prin lege organică şi necesa-
ră într-o societate democratică pentru apărarea 
drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei 
sau protecţiei securităţii naţionale şi că prejudiciul 
adus acestor drepturi şi interese ar fi  mai mare de-
cât interesul public în cunoaşterea informaţiei”. În 
același context, menţionăm că, în cauza Lebedin-
schi contra Republicii Moldova, au fost invocate 
următoarele considerente: „Curtea reamintește că, 
potrivit jurisprudenţei sale constante, instanţele 
judecătorești naţionale au obligaţia de a-și motiva 
deciziile (Van de Hurk c. Olandei, 19 aprilie 1994, § 
61, seria A, nr.288). Întinderea obligaţiei de a motiva 
hotărârea poate varia în funcţie de caracterul decizi-
ei și trebuie determinată în lumina circumstanţelor 
cauzei (Ruiz Torija c. Spaniei, 9 decembrie 1994, § 
29, seria A, nr.303-A)”8. În opinia noastră, motivarea 
modului de individualizare a cuantumului amenzii 
pentru concurenţa neloială ţine de esenţa stabilirii 
răspunderii pentru această faptă.

În lumina celor expuse mai sus, recomandăm 
legiuitorului să anuleze derogarea stabilită în alin.
(1) art.77 al Legii concurenţei. Procesul penal ofe-
ră garanţii efective participanţilor acestuia și se 
desfășoară conform unor reguli previzibile și clare. 

8 Aff aire Lebedinschi c. République de Moldova. http://hu-
doc.echr.coe.int/eng?i=001-155213

Legea concurenţei nu poate oferi astfel de garanţii. 
În afară de aceasta, considerăm anormală ina-

plicabilitatea art.2461 CP RM, care se datorează in-
trării în vigoare la 14.09.2012 a Legii concurenţei. 
Care este sensul existenţei în legea penală a unui 
articol care nu poate fi  aplicat? Nu este clar de ce, 
în cazul faptei incriminate la art.2461 CP RM, au un 
caracter decorativ și nu funcţionează regulile sta-
bilite de art.1 CP RM: „(1) Prezentul cod este unica 
lege penală a Republicii Moldova. (2) Codul pe-
nal... determină faptele ce constituie infracţiuni şi 
prevede pedepsele ce se aplică infractorilor”. Care 
a fost scopul modifi cării la 29.07.2016 a sancţiunii 
stabilite de art.2461 CP RM, odată ce acest articol 
nu poate fi  aplicat?

Este adevărat că alin.(3) art.6 al Legii nr.780 din 
27.12.2001 privind actele legislative prevede: „Actul 
legislativ special cuprinde norme juridice aplicabile 
în exclusivitate unor categorii de raporturi sociale 
sau subiecte strict determinate prin derogare de la 
regula generală. În caz de divergenţă între o nor-
mă a actului legislativ general şi o normă a actului 
legislativ special cu aceeaşi forţă juridică, se aplică 
norma actului legislativ special”. În același timp, 
alineatul (2) al aceluiași articol stabilește: „Actul le-
gislativ general cuprinde norme juridice aplicabile 
tuturor raporturilor sociale sau subiectelor de drept 
ori unor anumite categorii de raporturi sau de su-
biecte, fără a-şi pierde caracterul de generalitate”. 
Dacă alin.(1) art.77 al Legii concurenţei este norma 
derogatorie specială, aceasta nu înseamnă că dero-
garea în cauză trebuie să lase fără obiect de regle-
mentare art.2461 CP RM, privit ca normă generală. 
Or, alin.(1) art.77 al Legii concurenţei se aplică în 
toate cazurile de concurenţă neloială, fără excepţie. 
Rezultă că art.2461 CP RM și-a pierdut caracterul de 
generalitate, prevăzut de alin.(2) art.6 al Legii pri-
vind actele legislative. Cu alte cuvinte, alin.(1) art.77 
al Legii concurenţei nu derogă de la art.2461 CP RM. 
De fapt, prima din aceste norme a abrogat-o pe 
cea de-a doua. În esenţă, o derogare reprezintă o 
excepţie de la regulă. Însă, nicio excepţie nu ar tre-
bui să aibă ca efect neaplicarea regulii. 

Existenţa în paralel a alin.(1) art.77 al Legii 
concurenţei și a art.2461 CP RM vine în contradicţie 
cu dispoziţia alin.(5) art.39 al Legii privind actele le-
gislative: „Abrogarea poate fi  însoţită de adoptarea 
unei noi reglementări în materie, dar poate fi  şi in-
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dependentă de o nouă reglementare, atunci când 
se înlătură un act sau o normă necorespunzătoare”. 
Astfel, în momentul adoptării sale, alin.(1) art.77 al 
Legii concurenţei a devenit o nouă reglementare în 
materie de sancţionare a concurenţei neloiale, deși 
art. 2461 CP RM a rămas în vigoare. Odată ce acest 
articol din Codul penal nu a fost înlăturat, rezultă că 
legiuitorul l-a considerat ca fi ind o normă corespun-
zătoare, aptă să protejeze relaţiile sociale cu privire 
la concurenţa loială.

Păstrând fi rul logic al ideii, subliniem: potrivit 
alin.(3) art.9 din Constituţie, „piaţa, libera iniţiativă 
economică, concurenţa loială sunt factorii de bază 
ai economiei”. Implicit, această prevedere a legii 
fundamentale demonstrează locul și rolul concu-
renţei loiale, privite ca valoare socială de maximă 
însemnătate. Interpretând sistemic prevederile 
alin.(1) art.2 și art.2461 CP RM, precum și ale alin.
(3) art.9 din Constituţie, conchidem: concurenţa 
loială constituie valoarea socială specifi că (derivată 
din economia naţională, privită ca valoare socială 
fundamentală), care este susceptibilă de ocrotirea 
oferită de art.2461 din Capitolul X „Infracţiuni eco-
nomice” al părţii speciale a Codului penal. Alin.(1) 
art.77 al Legii concurenţei nu poate oferi o aseme-
nea protecţie. În concluzie, propunem legiuitorului 
să excludă această normă din Legea concurenţei.

REZUMAT

Refl ecţii cu privire la oportunitatea anulă-

rii derogării stabilite în alin. (1) art. 77 al Legii 

Concurenţei. În articol sunt examinate o serie de 
speţe privind comiterea unor acte de concurenţă 
neloială și aplicarea răspunderii în conformitate cu 
art.2461 din Codul penal al Republicii Moldova sau 
în baza art.77 alin.(1) al Legii concurenţei (nr.183 din 
11.07.2012). Interpretând sistemic prevederile alin.(1) 
art.2 și art.2461 CP RM, precum și ale alin.(3) art.9 din 
Constituţie, autorul concluzionează că concurenţa lo-
ială constituie valoarea socială specifi că (derivată din 
economia naţională, privită ca valoare socială funda-
mentală), care este susceptibilă de ocrotirea oferită de 
art.2461 din Capitolul X „Infracţiuni economice” al părţii 
speciale a Codului penal, pe când alin.(1) art.77 al Le-
gii concurenţei nu poate oferi o asemenea protecţie. 
În concluzie, autorul propune ca această normă să fi e 

exclusă din Legea concurenţei.

ABSTRACT

Refl ections on the Opportunity to Cancel the 

Derogation set out in Paragraph (1) Article 77 

of the Competition Law. The article examines a 
number of cases concerning the commission of 
unfair competition acts and the application of li-
ability in accordance with Art.2461 of the Criminal 
Code of the Republic of Moldova or on the basis of 
Art.77(1) of the Competition Law (No.183 of 11.07 
.2012). By interpreting systemically the provisions 
of paragraph (1) Art.2 and Art.2461 CC of RM, as 
well as of paragraph (3) Art.9 of the Constitution, 
the author concludes that the fair competition is 
the specifi c social value (derived from the national 
economy, regarded as fundamental social value), 
which is susceptible to the protection provided 
by Article 2461 of Chapter X “Economic Crimes” of 
the special part of the Criminal Code, while para-
graph (1) of Art.77 of the Competition Law cannot 
provide such protection. In conclusion, the author 
proposes that this rule be excluded from the Com-
petition Law.

РЕФЕРАТ

Размышления о целесообразности отмены 

отступления, установленного частью (1) статьи 

77 Закона о конкуренции. В статье рассматрива-
ются случаи совершения актов недобросовестной 
конкуренции и применения ответственности в со-
ответствии со статьей 2461 Уголовного кодекса Ре-
спублики Молдова или на основании части (1) ста-
тьи 77 Закона о конкуренции (№ 183 от 11.07.2012 г.).  
На основании системного толкования положений 
части (1) статьи 2 и статьи 2461 УК РМ, а также части 3 
статьи 9 Конституции автор приходит к выводу, что 
добросовестная конкуренция является специфиче-
ской социальной ценностью (производной от наци-
ональной экономики, рассматриваемой как основ-
ная социальная ценность), которая подлежит защи-
те, обеспечиваемой статьей 2461 Главы X «Экономи-
ческие преступления» особенной части Уголовного 
кодекса, в то время как часть (1) статьи 77 Закона о 
конкуренции такую защиту обеспечить не может. В 
заключении, автор предлагает исключить данную 
норму из Закона о конкуренции. 
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ÎNTRE PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, NUMELE DE DOMENIU 
ȘI CONCURENŢĂ EXISTĂ O CORELAŢIE FOARTE COMPLEXĂ 

CU REPERCUSIUNI MULTIDIMENSIONALE. DEȘI S-AR PĂREA CĂ FI-
ECARE DINTRE CELE TREI ELEMENTE CONSTITUIE SISTEME SEPARATE, 
TOTUȘI ACESTEA AU UN ȘIR DE PUNCTE TANGENŢIALE CARE GENE-
REAZĂ UNELE DISCUŢII. 

În continuare vom prezenta unele trăsături 
specifi ce ale fi ecăruia dintre cele trei domenii 
menţionate și vom examina problematicile apărute 
pe marginea corelaţiei dintre ele.

Proprietatea intelectuală reprezintă un ansam-
blu de drepturi asupra rezultatelor activităţii uma-
ne. Doctrina internaţională din acest domeniu face 
referire la proprietatea intelectuală ca la „produsele 
creativităţii şi minţii umane protejate prin lege”. Alţi 
autori dezvoltă şi apreciază că avem de-a face cu 
„un drept intangibil, legal recunoscut, de proprieta-
te asupra produselor intelectului anumitor persoa-
ne”. Alte defi niţii se referă la acest drept ca fi ind un 
drept asupra produselor intelectului uman, care au 
valoare comercială şi primesc protecţie legală1.

1 Jucan Coduţa, Dreptul de proprietate intelectuală, pag. 2. 
Disponibil: http://fi le.ucdc.ro/cursuri/8_4_do_3643_Drep-

Concurenţa, potrivit art. 4 din Legea concurenţei 
nr. 183 din 11.07.20122, reprezintă rivalitatea eco-
nomică, existentă sau potenţială, între două sau 
mai multe întreprinderi  independente pe o piaţă 
relevantă, când acţiunile lor limitează efectiv posi-
bilităţile fi ecăreia dintre ele de a infl uenţa unilateral 
condiţiile generale de circulaţie a produselor de pe 
piaţa respectivă, stimulează progresul tehnico-şti-
inţifi c şi creşterea bunăstării consumatorilor. 

Conform terminologiei de specialitate3, dome-
niul reprezintă o regiune a spaţiului numelor ierar-
hice ale reţelei de Internet, care este deservită de 
un set de servere de nume de domeniu (DNS) și ad-
ministrate la nivel central. Domeniul este identifi cat 
prin numele de domeniu. Putem concluziona astfel 
că numele de domeniu este un mijloc de individu-
alizare a spaţiului de adrese ale reţelei de Internet.

tul_proprietatii_intelectuale_Jucan_Codruta.pdf. Accesat 
la 28.03.2017.
2 Monitorul Ofi cial nr. 193-197, art. nr. 667 din 14.09.2012.
3 Максим М. В., Доменное имя - объект интеллектуальной 
собственности, Доклад на IV Научно-практической 
конференции «Право и Интернет: теория и практика». 
Disponibil: http://www.ifap.ru/pi/04/r11.doc. Accesat la 
30.03.2017.
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Termenul internet provine din împreunarea 
artifi cială și parţială a două cuvinte englezești: in-
terconnected  (interconectat) și network (reţea). In-
ternetul reprezintă o reţea mondială unitară de cal-
culatoare și alte aparate cu adrese computerizate, 
interconectate conform protocoalelor (regulilor) de 
comunicare „Transmission Control Protocol” și „In-
ternet Protocol”4. 

Prin Rezoluţia nr. 32/13 din 01.07.2016 „Promo-
varea, protecţia și exercitarea drepturilor omului pe 
internet”5, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului  
a declarat că accesul la internet este un drept uman 
de bază. Această rezoluţie nu are caracter obligato-
riu, dar condamnă ţările care împiedică accesul liber 
la internet al cetăţenilor. 

În luna martie 2017, rata mondială de penetrare a 
internetului constituia 49,6%, iar creșterea ratei, din 
anul 2000 până în 2017, a constituit  933,8%. Pe con-
tinentul european, în martie 2017, rata de penetrare 
a internetului constituia 77,4%, cea mai mare după 
America de Nord, a cărei rată constituie 88,1%6.

În Republica Moldova, în luna martie 2017, rata de 
penetrare a internetului constituia 49,2%. Adică, din 
populaţia de 3 555 159, 1 748 645 de persoane sunt 
utilizatori de internet7. Potrivit Agenţiei Naţionale pen-
tru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehno-
logia Informaţiei (ANRCETI), în  anul 2016, în Republica 
Moldova erau 1 760 060 de utilizatori de internet mo-
bil și 534 393 de utilizatori de internet fi x8. 

În conformitate cu datele prezentate de ÎS „Mol-
ddata”, la 31.12.2015 erau înregistrate 24 925 de  
nume de domeniu în zona internet.md9. Totodată, 

4 Internet. Disponibil: https://ro.wikipedia.org/wiki/Inter-
net. Accesat la 28.03.2017.
5 Disponibil:  https://documents-dds-ny.un.org/doc/UN-
DOC/GEN/G16/195/99/PDF/G1619599.pdf?OpenElement. 
Accesat la 28.03.2017.
6 World Internet Users and 2017 Population Stats. Disponi-
bil: http://www.internetworldstats.com/stats.htm. Accesat 
la 28.03.2017.
7 Internet Stats and Facebook Usage in Europe March 2017 
Statistics. Disponibil:  http://www.internetworldstats.com/
stats4.htm#europe. Accesat la 28.03.2017.
8 Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în anul 2015, 
pag. 4. Disponibil: http://www.anrceti.md/fi les/fi lefi eld/
Evolutia_Pietei_2015(rom).pdf. Accesat la 28.03.2017.
9 Raportul privind rezultatele activităţii economico-fi nanciare 
a ÎS „MOLDDATA” pentru anul 2015, pag. 5. Disponibil: http://
www.mtic.gov.md/sites/default/fi les/staticdocuments/mol-
ddata_raport_anual_2015.pdf. Accesat la 31.03.2017.

sferele principale de utilizare a Internetului de către 
întreprinderile din Republica Moldova se referă, în 
special, la scopurile de promovare şi dezvoltare a 
întreprinderii: căutarea informaţiei pentru business 
(78,3%), comunicare (74,0%) şi difuzarea informaţiei 
despre activitatea întreprinderii/publicitate (57,2%)10.

Pornind de la cele menţionate mai sus, dar și de 
la realităţile juridice, observăm că atât proprieta-

tea intelectuală, cât și concurenţa sunt concepte 
bine reglementate de  legislaţie. În ceea ce privește 
numele de domeniu, putem constata că acesta be-
nefi ciază doar de niște reglementări generale, fără 
a i se fi  acordat un anumit regim juridic. Cu toate 
acestea, numele de domeniu, tot mai utilizat la eta-
pa actuală, interferează atât cu noţiunea de propri-
etate intelectuală, cât și cu cea de concurenţă.

Pentru a explica ce înseamnă „numele de dome-
niu” sau „dreptul asupra numelui de domeniu”, ar 
trebui de supus analizei următoarele elemente:

 – modul de selectare a numelui de domeniu;
 – modul de înregistrare a numelui de domeniu;
 – posibilitatea sau imposibilitatea de modifi ca-

re a numelui de domeniu;
 – termenul și mijloacele de protecţie;
 – încetarea dreptului de protecţie asupra nu-

melui de domeniu;
 – organul care înregistrează numele de dome-

niu și publicitatea numelor de domeniu.
Cu toate acestea, ne vom axa în principiu pe ne-

cesitatea constituirii unui regim juridic în benefi ciul 
numelui de domeniu care ar permite atât protecţia 
acestuia, cât și a obiectelor de proprietate intelectuală.

Până în prezent încă nu există un răspuns clar 
la întrebarea: ce reprezintă dreptul la un nume de 
domeniu sau care este natura drepturilor asupra 
numelor de domeniu? Cu toate acestea, pot fi  dis-
tinse două puncte de vedere principale cu privire 
la natura juridică a drepturilor asupra numelui de 
domeniu.

Unii juriști11, specializaţi în dreptul Internetului, 
consideră că numele de domeniu este o proprieta-
te, iar drepturile asupra numelor de domeniu sunt 

10 Utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în 
sfera businessului. Disponibil: http://www.mtic.gov.md/ro/
node/38405. Accesat la 29.03.2017. 
11 Колосов В.А., Природа прав на доменное имя. Dispo-
nibil: http://kolosov.info/kommentarii/priroda-prav-na-do-
mennoe-imya. Accesat la 30.03.2017.
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drepturi de proprietate absolută (dreptul titularu-
lui impune tuturor obligaţia de a nu încălca aces-
te drepturi (erga omnes), un prim exemplu al unui 
drept absolut fi ind dreptul de proprietate).

Potrivit unei alte părţi din juriști12,  dreptul la un 
nume de domeniu este un drept relativ (dreptul 
produce efecte numai între titularul său și persoana 
determinată – contraparte în contractul cu propri-
etarul, un exemplu evident al drepturilor relative 
fi ind contractul de servicii juridice) din conside-
rentul că acesta apare în cadrul unui contract și în 
urma semnării lui și poate fi  pus în aplicare numai 
în baza unui acord cu registratorul corespunzător și 
în conformitate cu termenii contractuali. Respectiv, 
numele de domeniu este doar un serviciu al regis-
tratorului, acordat în baza contractului încheiat. 
Sunt destule argumente în favoarea ambelor poziţii 
arătate mai sus.

Ar fi  necesar, totuși, ca, în cadrul discuţiilor pri-
vind natura dreptului asupra numelui de domeniu, 
să fi e luat în calcul faptul că natura dreptului nu ar 
trebui să depindă de dinamica și modalitatea de re-
glementare a acestui drept în legislaţia în vigoare, 
deoarece natura, esenţa dreptului reprezintă ceea 
ce este el însuși, indiferent de factorii externi, inclu-
siv reglementările legale.

O întrebare relevantă în acest context ar fi : în 
ce scop se dobândește dreptul la un nume de do-
meniu? Răspunsul la această întrebare va permite 
o mai bună înţelegere a esenţei, naturii drepturilor 
asupra numelui de domeniu. Se pare că dreptul la 
un nume de domeniu este dobândit pentru utili-
zare liberă, administrare și dispunere a numelui de 
domeniu. Numele de domeniu este perceput ca 
un obiect, ca o marfă care are valoare economică. 
Acesta este defi nit ca un drept de proprietate și are 
un caracter absolut.

Dacă vom porni de la poziţia exprimată mai sus, 
potrivit căreia dreptul la un nume de domeniu este 
un drept relativ care apare și poate fi  aplicat doar 
în baza unui acord cu registratorul, concluzia care 
s-ar impune ar fi  că drepturile asupra numelor de 
domeniu sunt achiziţionate în scopul de a obţine 
servicii de la un anumit registrator și în volumul sta-
bilit de acesta. Cu toate acestea, pentru proprietarul 

12 Колосов В.А., Природа прав на доменное имя. Dispo-
nibil: http://kolosov.info/kommentarii/priroda-prav-na-do-
mennoe-imya. Accesat la 30.03.2017.

numelui de domeniu nu este important cine este 
registratorul autorizat. În cazul în care instituţia de 
înregistrare a numelui de domeniu a fost lichidată 
sau transformată (desigur, menţinându-se în același 
timp baza de date a numelor de domeniu și datelor 
tehnice, precum și sistemul de nume de domeniu), 
valoarea și natura drepturilor asupra numelui de 
domeniu nu s-ar fi  schimbat. În cazul în care ar fi  fost 
introdusă înregistrarea de stat a numelor de dome-
niu, similară cu înregistrarea de stat a drepturilor de 
proprietate asupra imobilului, numele de domeniu 
ar continua să existe. În acest caz, adepţii poziţiei 
potrivit căreia dreptul asupra numelui de domeniu 
este unul relativ ar fi  lipsiţi de argumentul lor princi-
pal că dreptul la un nume de domeniu este un drept 
izvorât din contractul de înregistrare a numelui de 
domeniu.

Desigur, natura drepturilor la numele de dome-
niu este o temă de discuţii globală și difi cilă, care 
necesită o abordare bine gândită și bine fundamen-
tată, cele sus-menţionate fi ind o scurtă exprimare a 
poziţiei autorilor „pe diagonală”.

Pentru complinirea studiului, este necesară și 
menţionarea poziţiei Curţii Europene a Drepturilor 
Omului (CtEDO) referitor la natura drepturilor asu-
pra numelui de domeniu. Relevantă în acest sens 
este cauza PAEFFGEN GMBH contra Germaniei13 
(cazul Paeff gen Ltd. împotriva Germaniei cu privi-
re la cererile nr. 25379/04, 21688/05, 21722/05 și 
21770/05). Din Decizia pe această cauză derivă ur-
mătoarele:

• Art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia Eu-
ropeană a Drepturilor Omului (CEDO)14 prevede 
că orice persoană fi zică sau juridică are dreptul la 
respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi  lipsit 
de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate 
publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de prin-
cipiile generale ale dreptului internaţional.

• CtEDO a remarcat că teoria „proprietăţii”, așa 
cum este refl ectată în art. 1 din Protocolul nr. 1, „are 
o valoare independentă, care nu se limitează doar 

13 Decision as to the admissibility of Application nos. 
25379/04, 21688/05, 21722/05 and 21770/05 by PAE-
FFGEN GMBH  against Germany of 18.09.2007. Disponibil: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{„appno”:[„21688/05”],”item
id”:[„001-82671”]}. Accesat la 30.03.2017.
14 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Disponibil: 
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf. 
Accesat la 30.03.2017.
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la posesia bunurilor materiale și care nu depinde de 
clasifi carea formală în dreptul naţional. Alte drep-
turi și interese concrete, care formează proprieta-
tea, de asemenea pot fi  considerate ca fi ind „drep-
turi de proprietate” și, în consecinţă, și ca „obiecte 
de proprietate” în sensul prezentului articol” (citat 
din Decizia CtEDO, tradusă de Kolosov V.A.15).

• Pentru a stabili dacă un obiect constituie 
obiect al drepturilor de proprietate, este necesar de 
determinat dacă la utilizarea lui sunt afectate inte-
rese fi nanciare și dacă el are o valoare economică.

• Ca urmare a acestui raţionament, CtEDO con-
sideră  proprietatea intelectuală, precum și licenţele 
ca fi ind „obiecte de proprietate”.

• Proprietarul unui nume de domeniu este liber 
să stabilească modul în care să-l folosească (pentru 
a face publicitate, pentru a comercializa serviciile și/
sau bunurile; cu accesul liber sau contra cost; poate 
vinde sau transmite spre folosinţă numele de do-
meniu, etc). Prin urmare, dreptul exclusiv de a uti-
liza numele de domeniu are o valoare economică 
și,  în  consecinţă,  este  drept  de  proprietate,  în  
sensul  articolului  1  din Protocolul nr. 1.

• Fiecare caz ar trebui investigat ţinându-se 
cont de corelaţia dintre drepturile asupra numelui 
de domeniu și drepturile asupra mărcii și altor sem-
ne de identifi care. Astfel am putea găsi răspunsurile 
la un șir de întrebări care apar pe marginea acestor 
investigaţii, și anume: este posibilă utilizarea nu-
melui de domeniu în litigiu fără a fi  încălcate drep-
turile asupra semnelor de individualizare?; cum va 
trebui să se procedeze în cazul în care dreptul este 
menţinut pentru inculpat (pârât) – proprietarul nu-
melui de domeniu, etc.? Acest lucru va permite să 
fi e luate măsuri corecte pentru a stopa și preveni 
încălcări de acest fel pe viitor, fără a aduce atingere 
drepturilor de proprietate ale titularului numelui de 
domeniu asupra numelui de domeniu.

Dreptul civil cunoaște destule mijloace de indi-
vidualizare. Cu ajutorul mijloacelor de individua-
lizare pot fi  evidenţiaţi atât subiecţii de drept civil, 
cât și obiectele drepturilor civile subiective. Funcţia 
principală a mijloacelor de individualizare con-
stă în evidenţierea obiectului sau subiectului din 

15 Decizia CtEDO cu privire a cazua PAEFFGEN contra Ger-
maniei. Disponibil:  http://kolosov.info/yuridicheskie-
stati/espch-o-pravah-na-domennye-imena. Accesat la 
30.03.2017.

mulţimea de obiecte sau subiecte similare. Drept 
mijloace de individualizare pot fi : numele persoa-
nei fi zice, denumirea persoanei juridice, locul de 
reședinţă sau adresa fi rmei, marca, emblema de 
deservire, indicaţia geografi că a mărfurilor, etc. 
Mijloacele de individualizare a persoanelor juridi-
ce, precum și a produselor și serviciilor, sunt obiec-
te ale drepturilor civile subiective și obiecte ale 
proprietăţii intelectuale, cu toate că legislaţia ac-
tuală nu le recunoaște ca rezultate ale activităţii de 
creaţie16. Aceste mijloace de individualizare nu sunt 
obiecte materiale, dar afectează în mod direct inte-
resele patrimoniale ale agenţilor economici. Acesta 
este motivul pentru care mijloacele de individuali-
zare au fost califi cate ca obiecte de proprietate in-
telectuală, iar proprietarii lor au putut să se bucure 
de toate avantajele titularilor de drepturi exclusive.

Dezvoltarea știinţei și tehnologiei a dus la 
apariţia unor noi obiecte și mijloace de individuali-
zare. Unul dintre acestea sunt domeniile în reţeaua 
Internet. În același timp, am comite o greșeală dacă 
am reduce funcţia numelui de domeniu doar la cea 
de identifi care a  spaţiului de adrese. Simplul fapt că 
domeniile sunt împărţite după apartenenţa la state 
și pe domenii permite colectarea informaţiilor adă-
ugătoare din numele domeniului. Existenţa altor 
denumiri verbale, cum ar fi  numele comercial, mar-
ca comercială, numele, denumirea de orașe, etc., 
face posibilă utilizarea acestora pentru identifi carea 
resurselor informaţionale respective din reţeaua de 
Internet cu ajutorul numelui de domeniu.

Un nume de domeniu, prin sine însuși, este deja 
o sursă de informaţii. Având în vedere faptul că 
dreptul asupra numelui de domeniu face posibilă 
încadrarea aproape a oricărei informaţii sub acest 
nume, interesul pentru el nu este întâmplător.

Se pune întrebarea: dacă numele de domeniu 
este un mijloc de individualizare, ar trebui să fi e 
califi cat acesta drept obiect de proprietate intelec-
tuală?

Opinia noastră este că acest lucru trebuie făcut, 
astfel încât numele de domeniu să benefi cieze de 
un regim juridic care să-l protejeze și să protejeze 

16 Максим М. В., Доменное имя - объект интеллектуальной 
собственности, Доклад на IV Научно-практической 
конференции «Право и Интернет: теория и практика». 
Disponibil: http://www.ifap.ru/pi/04/r11.doc. Accesat la 
30.03.2017.
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alte obiecte de proprietate intelectuală. Așa cum 
denumirea de fi rmă, care, deși nu este considerată 
de fi ecare dată drept obiect al proprietăţii intelec-
tuale, benefi ciază de o anumită protecţie datorită 
regimului juridic care acordă această protecţie atât 
ei, denumirii de fi rmă, cât și obiectelor proprietăţii 
intelectuale. În conformitate cu art. 8 alin. (4) lit. a) 
al Legii cu privire la protecţ ia mărcilor17, „în cazul 
opoziţiei, o marcă este refuzată la înregistrare, de ase-
menea, în măsura în care este demonstrat că: a) drep-
turile la o marcă neînregistrată sau la un alt semn uti-
lizat în comerţ, inclusiv denumirea persoanei juridice, 
au fost dobîndite de către opozant înainte de data de 
depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau înainte de 
data priorităţii invocate în sprijinul acestei cereri…”.

Scopul principal al încadrării mijloacelor de in-
dividualizare în categoria obiectelor de proprietate 
intelectuală constă în răsfrângerea asupra aces-
tor obiecte a reglementărilor legale cu privire la 
protecţia respectivelor drepturi exclusive. 

Înregistrarea și delegarea domeniului unei anu-
mite persoane exclud posibilitatea utilizării aces-
tui domeniu de către alte persoane. Exclusivitatea 
dreptului asupra numelui de domeniu se datorează 
însăși naturii lui. Un nume de domeniu este unic. 
Existenţa mai multor nume de domeniu similare în 
reţeaua de Internet este imposibilă.

Astfel, modalitatea clasică de protecţie, cum ar 
fi  interzicerea utilizării de către terţi a obiectelor 
proprietăţii intelectuale înregistrate, este una vădit 
specifi că, dar aceasta nu înseamnă că numele de 
domeniu nu necesită protecţie sub aspectul regi-
mului proprietăţii intelectuale.

Necesitatea  extinderii regimului proprietăţii 
intelectuale asupra numelui de domeniu este dic-
tată, în primul rând,  de dorinţa de a crea echili-
brul obligatoriu între drepturile asupra numelui 
de domeniu și drepturile asupra altor mijloace de 
individualizare protejate în temeiul dreptului de 
proprietate intelectuală. Nu este deloc întâmplător 
faptul că punctul principal al intersecţiei intereselor 
deţinătorilor de nume de domeniu și celor ale altor 
persoane îl constituie domeniul proprietăţii intelec-
tuale. Reglementarea juridică a relaţiilor în dome-
niul proprietăţii intelectuale este bazată, de regulă, 
pe legi speciale. Aceluiași tratament juridic ar putea 

17 Monitorul Ofi cial nr. 99-101, art. nr. 362 din 06.06.2008.

fi  supus și numele de domeniu, în cazul în care aces-
ta va fi  recunoscut ofi cial ca obiect al proprietăţii in-
telectuale. 

De asemenea, trebuie remarcat faptul că nume-
le de domeniu identifi că un obiect separat, a cărui 
existenţă este condiţionată exclusiv de sistemul 
de adresare în Internet, și anume spaţiul de adre-
să în reţea. Acesta este un alt argument în favoarea 
dezvoltării și punerii în aplicare a unui act juridic 
independent, care ar reglementa problemele de 
înregistrare, tratament și de protecţie a numelor de 
domeniu.

Anumite contradicţii în acest sens ar putea fi  le-
gate de faptul că organizaţiile internaţionale nu au 
reușit încă să ajungă la un numitor comun în ceea 
ce privește  adoptarea unei  decizii privind inclu-
derea numelor de domeniu într-un grup separat al 
obiectelor de proprietate intelectuală.

În sensul Convenţiei de instituire a Organizaţiei 
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale din 196718, prin 
„proprietate intelectuală“ se înţeleg drepturile refe-
ritoare la:

 – operele literare, artistice şi ştiinţifi ce;
 – interpretările artiştilor interpreţi şi execuţiile 

artiştilor executanţi, fonogramele şi emisiunile de 
radiodifuziune;

 – invenţiile în toate domeniile activităţii umane;
 – descoperirile ştiinţifi ce;
 – desenele şi modelele industriale;
 – mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu, pre-

cum şi numele comerciale şi denumirile comerciale;
 – protecţia împotriva concurenţei neloiale, şi 

toate celelalte drepturi aferente activităţii intelectu-
ale în domeniile industrial, ştiinţifi c, literar şi artistic. 

Lista de mai sus nu este închisă. Existenţa acestei 
liste însă nu interzice ţărilor membre ale Convenţiei 
să stabilească în legislaţiile naţionale introducerea 
altor obiecte sub regimul juridic al proprietăţii inte-
lectuale, mai ales dacă relaţiile sociale sunt dinami-
ce și progresează.

În opinia noastră, legislaţia naţională ar putea 
recunoaște deja exclusivitatea drepturilor la nume 
de domeniu extinzând asupra lor regimul de pro-
prietate intelectuală.

18 Republica Moldova a devenit stat-membru al O.M.P.I în 
data de 25.12.1991. Disponibil: http://lex.justice.md/index.
php?action=view&view=doc&lang=1&id=363454. Accesat 
la 30.03.2017.
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Dat fi ind faptul că, la etapa actuală, Internetul, 
în general, și numele de domeniu, în special, au o 
pondere mare în activitatea antreprenorială, com-
paniile concurează deja și pe acest teren. Iar, uneori,  
numele de domeniu, împreună cu alte obiecte ale 
proprietăţii intelectuale, se pot constitui în mijloace 
de vânzare a acţiunilor de concurenţă neloială. De 
exemplu, fenomenul „cybersquatting”19 presupune 
înregistrarea numelui de domeniu care conţine o 
marcă comercială ce aparţine unei alte persoane cu 
scopul revânzării sau utilizării neloiale. 

Astfel, s-ar impune modifi carea art. 19 al Legii 

concurenţei, denumit „Confuzia”, în sensul introdu-
cerii în componenţa acestei acţiuni de concurenţă 
neloială și a folosirii ilegale a numelui de domeniu 
de natură să creeze confuzie. 

Desigur, această normă nu ar soluţiona toate 
problemele care apar în cazul unui confl ict de inte-
rese între proprietarii diferitor mijloace de individu-
alizare. Cu toate acestea, măsura în cauză va consti-
tui un prim pas spre crearea unui sistem specifi c de 
reglementare, care ar stabili în calitate de obiect al 
drepturilor de proprietate raporturile din domeniul 
de utilizare și de înregistrare a numelor de domeniu.

Astfel, existenţa unei autoreglementări juridice 
a sistemului de adresare în reţeaua Internet și atri-
buirea calităţii de obiect de proprietate intelectuală 
numelor de domeniu ar  constitui un pas necesar și 
fi resc în dezvoltarea legislaţiei naţionale moderne.

În contextul celor relatate, vom face trimitere la 
practica Consiliului Concurenţei din Republica Mol-
dova. Astfel, într-un caz20, autoritatea de concurenţă 
a califi cat drept acţiune de concurenţă neloială fo-
losirea parţială a mărcii concurentului ca nume de 
domeniu.  Întreprinderea „Totul pentru copii” SRL 
deţine marca „Baby-Boom” și numele de domeniu 
www.baby-boom.md. Cu toate acestea, întreprin-
derea concurentă „Daybegin” SRL a înregistrat nu-
mele de domeniu www.babyboom.md în calitate 
de pagină web. Aceasta redirecţiona consumatorii 
pe pagina www.bimbo.md, care, de asemenea, îi 
aparţinea. Este de remarcat faptul că ambele între-
prinderi aveau ca activitate comercializarea produ-

19 Киберсквоттинг. Disponibil: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Киберсквоттинг. Accesat la 30.03.2017.
20 Decizia Plenului Consiliului Concurenţei nr. CN-46 din 
02.07.2015. Disponibil: https://competition.md/public/fi -
les/uploads/decizii/CN%2046.pdf. 

selor pentru copii,  iar paginile web erau utilizate în 
acest sens.

Într-un alt caz21,  acţiunea de concurenţă neloială a 
constat în faptul că întreprinderea „Volta” SRL a înregis-
trat numele de domeniu www.1000kv.md, care este 
asemănător cu marca „1000kw centru comercial”, cu 
denumirea centrului comercial „1000kw” și cu denumi-
rea numelui de domeniu www.1000kw.md, deţinute 
de întreprinderea concurentă „Eurolumina” SRL. 

Prin prisma acestei practici, se poate stabili un ex-
ces de concurenţă, care se realizează prin implicarea 
numelor de domeniu. Dat fi ind faptul că numele de 
domeniu nu are în prezent un regim juridic bine defi -
nit, acesta ar putea fi  utilizat și în continuare pentru a 
atenta la obiectele proprietăţii intelectuale.

Concluzii:

Situaţia concurenţială de pe piaţa Republicii 
Moldova, dar și la nivel regional și internaţional 
indică asupra necesităţii reglementării drepturilor 
asupra numelor de domeniu și introducerii acestora 
într-un regim juridic concret. Situaţia de incertitu-
dine în acest sens face posibile lezarea drepturilor 
titularilor proprietăţii intelectuale, comiterea unor 
acţiuni de concurenţă neloială și apariţia proble-
maticii de protecţie atât a proprietăţii intelectuale 
(atribuirea și administrarea numelor de domeniu), 
cât și a numelor propriu-zise de domeniu. Nume-
le de domeniu constituie un bun, în accepţiunea 
CEDO, și urmează a fi  tratat ca atare, astfel încât să 
nu fi e admise încălcări asupra acestui bun sau prin 
intermediul lui. 
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REZUMAT

Proprietatea intelectuală, numele de do-

meniu și concurenţa. Articolul supune analizei 
corelaţia dintre proprietatea intelectuală, numele 
de domeniu și concurenţa. Autorii  argumentează 
necesitatea reglementării regimului juridic al nu-
melui de domeniu, ţinându-se cont de opiniile din 
literatura de specialitate și de prevederile legale 
existente. O eventuală soluţie propusă în cadrul stu-
diului efectuat este atribuirea calităţii de obiect de 
proprietate intelectuală numelui de domeniu, astfel 
încât protecţia acestuia să fi e asigurată inclusiv prin 
prisma legislaţiei concurenţiale. 

ABSTRACT

Intellectual Property, Domain Name and 

Competition. The study subject of the article is the 
relationship between intellectual property, domain 
name and competition. Here is refl ected the justifi -
cation of regulation necessity of legal regime of the 
domain name, also including opinions from the do-
main literature and existing legal provisions.

A possible solution proposed in the conducted 
study is the classifi cation as object of intellectual 
property of domain name, which protection is as-
sured also in terms of competition law.

РЕФЕРАТ

Интеллектуальная собственность, домен-

ное имя и конкуренция. В статье проводит-
ся анализ взаимосвязи между интеллектуаль-
ной собственностью, доменным именем и кон-
куренцией. Автор дает обоснование необходи-
мости регулирования правового режима домен-
ного имени, принимая во внимание мнения, из-
ложенные в литературе по специальности, и су-
ществующие правовые положения. Возможным 
решением, предложенным в рамках проведен-
ного исследования, является отнесение  домен-
ного имени к объектам интеллектуальной соб-
ственности, тем самым обеспечивая его защиту, 
в том числе, посредством антимонопольного за-
конодательства.
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|  VALENTINA COCIORVA, STUDENTĂ, 
FACULTATEA DE DREPT, ACADEMIA „ȘTEFAN CEL MARE” 
A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA

R     
     

OMUL ESTE O FIINŢĂ CREATOARE. DINTOTDEAUNA FIINŢA 
UMANĂ A SIMŢIT NEVOIA DE A COMUNICA, DE A-ȘI EX-

PRIMA GÂNDURILE ȘI TRĂIRILE, ACEASTA FIIND O MODALITATE DE 
VALORIFICARE A POTENŢIALULUI PROPRIEI PERSONALITĂŢI ȘI DE A 
CONTRIBUI LA DEZVOLTAREA CULTURII UNIVERSALE. DE AICI ȘI NE-
CESITATEA DE PROTEJARE A PRODUSELOR CREAŢIEI UMANE, CARE A 
FOST RESIMŢITĂ ODATĂ CU LĂRGIREA SPECTRULUI DE DREPTURI ȘI 
LIBERTĂŢI ALE OMULUI ȘI CREAREA MECANISMELOR DE GARANTARE 
ȘI PROTEJARE A ACESTORA. 

Cele două idei pe care se bazează dreptul de au-
tor se conţin în Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, din 10 decembrie 1948, care prevede, la 
art. 27, următoarele: „1. Orice persoană are dreptul să 
ia parte în mod liber la viaţa culturală a societăţii, să 
se bucure de arte şi să participe la progresul ştiinţifi c şi 
la binefacerile ce rezultă de aici; 2. Fiecare are dreptul 
la protecţia intereselor morale şi materiale ce decurg 
din orice producţie ştiinţifi că, literară sau artistică al 
cărei autor este” [1]. Aceeași protecţie este garanta-
tă, la nivel naţional, prin articolul 33 al Constituţiei 
Republicii Moldova, întitulat „Libertatea creaţiei”: 
„(1) Libertatea creaţiei artistice și știinţifi ce este ga-
rantată. Creaţia nu este supusă cenzurii. (2) Dreptul 
cetăţenilor la proprietate intelectuală, interesele lor 
materiale și morale ce apar în legătură cu diverse 
genuri de creaţie intelectuală sunt apărate prin lege. 
(3) Statul contribuie la păstrarea, la dezvoltarea și la 
propagarea realizărilor culturii și știintei naţionale și 
mondiale” [2]. 

Atât timp cât un drept este exercitat liber, omul 
poate trăi în armonie cu sine și cu societatea. Pentru 
a exclude circumstanţele de încălcare a drepturilor 
fundamentale ale omului, inclusiv a dreptului de 
autor, și a oricăror abuzuri asupra acestora, a fost 
creat un mecanism juridic special – răspunderea 

juridică.
În literatura de specialitate există mai multe in-

terpretări ale conceptului de răspundere juridică. 
Cea mai relevantă în acest sens este ideea teoreti-
cianului Mircea Costin, potrivit căreia „viaţa socială 
nu poate fi  concepută fără răspundere. Când se naște 
dreptul omului de a trăi, se naște și obligaţia de a lăsa și 
pe alţii să trăiască. Este o realizare enormă a societăţii 
umane că existenţa ei se desfășoară într-un cadru nor-
mat. Altfel, nici nu poate fi  concepută. Societatea în în-
tregul său, ca și fi ecare ins care intră în compunerea ei, 
simte nevoia organică de ordine, securitate și justiţie. 
Această nevoie este satisfăcută prin respectarea nor-
melor morale, religioase, politice, pe baza cărora se re-
alizează armonia socială și sunt puse la adăpost valo-
rile umane” [12, p.19]. Potrivit defi niţiei propusă de 
Mircea Costin, răspunderea juridică constituie „un 
complex de drepturi și obligaţii conexe care, în confor-
mitate cu legea , se nasc ca urmare a săvârșirii unei 
fapte ilicite și care constituie cadrul de realizare a con-
strângerii de stat, prin aplicarea sancţiunilor juridice” 
[12, p.31-32]. Compararea și delimitarea formelor 
răspunderii juridice au importanţă teoretică, dar 
mai ales practică. Argumentele în favoarea  acestei 
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idei reies din faptul că „...stabilirea naturii juridice a 
răspunderii în fi ecare caz concret privește califi carea 
juridică a situaţiei de fapt, ca fază a aplicării dreptului, 
de interes major atât pentru individ, cât și pentru soci-
etate” [13, p.279-280]. 

Există mai multe forme ale răspunderii juridice. 
Potrivit unor teoreticieni, acestea ar fi : „răspunderea 
constituţională, administrativă, disciplinară, penală, 
civilă, comercială, materială, patrimonială a membri-
lor cooperatori, familială” [8, p.508].

Ne vom referi în continuare la răspunderea pe-

nală, răspunderea contravenţională (administra-

tivă) și răspunderea civilă pentru încălcarea drep-
tului de autor și a drepturilor conexe.

Răspunderea penală are ca temei săvârşirea 
unei infracţiuni, adică a unei fapte prevăzute de 
legea penală, care prezintă pericol social, care este 
săvârşită cu vinovăţie și este pasibilă de pedeapsă 
penală. În ceea ce privește răspunderea penală 

pentru încălcarea dreptului de autor și a drepturi-

lor conexe, aceasta este prevăzută la art.1851, Capi-
tolul V din Partea Specială a CP RM. Acest articol este 
format din trei alineate. Primele două alineate pre-
văd răspunderea penală pentru două infracţiuni-tip 
legate de încălcarea dreptului de autor și a drepturi-
lor conexe, iar în alineatul trei al acestui articol sunt 
incriminate formele agravante ale acestor fapte.

Care este componenţa de infracţiune prevăzută 
la art. 1851  din CP al RM prin prisma elementelor și 
semnelor sale constitutive?

Obiectul juridic general al infracţiunii descrise 
îl constituie totalitatea relaţiilor și valorilor soci-
ale care sunt ocrotite de legea penală. Obiectul 

juridic generic al acestei infracţiuni îl formează 
valorile și relaţiile sociale ale căror existenţă și nor-
mală desfășurare sunt condiţionate de proteja-
rea drepturilor politice, de muncă și altor drepturi 
constituţionale ale cetăţenilor.

Obiectul juridic special este descris detaliat 
în doctrina de specialitate ca fi ind constituit din 
„relaţiile sociale cu privire la realizarea, în conformi-
tate cu art.33 din Constituţie, a dreptului la libertatea 
creaţiei, sub aspectul protejării dreptului de autor și 
a drepturilor conexe împotriva faptei de încălcare a 
dreptului de autor și a drepturilor conexe, dacă este 
în proporţii mari, săvârșite prin reproducerea ope-
relor sau a obiectelor drepturilor conexe în cadrul 
desfășurării activităţii de întreprinzător tangenţiale 

activităţii intelectuale în domeniul dreptului de au-
tor și al drepturilor conexe, în special în domeniul li-
teraturii, artei și știinţei, în scopul comercializării sau 
oferirii spre comercializare, importului, exportului, 
ori stocarea, transportul exemplarelor de opere sau 
de fonograme în scopurile menţionate, ori orice altă 
formă de valorifi care a drepturilor de autor sau ale 
drepturilor conexe în scopul obţinerii profi tului, fără 
acordul titularului de drepturi” [15, p.760]. Deși unii 
autori sunt de părere că „infracţiunea specifi cată la 
art. 1851 CP RM nu are un obiect material, iar obiec-
tele dreptului de autor sau ale drepturilor conexe 
constituie obiectul imaterial al infracţiunii în cauză” 
[15, p.76], vom identifi ca obiectul material al acestei 
infracţiunii în funcţie de modalitatea normativă de 
comitere a faptei, și anume: operele sau obiectele 

drepturilor conexe (art.1851 alin. (1) lit. a) CP RM ); 
exemplarele de opere sau fonogramele (art.1851 

alin. (1) lit. b) și d) CP RM ); echipamentele tehnice 

sau de componente ale acestora destinate pentru 

facilitarea accesului la emisiunile organizaţiilor 

de difuziune ce comunică condiţionat prin eter, 

cablu, satelit în regim interactiv, inclusiv prin In-

ternet (art.1851 alin. (1) lit. c) CP RM ); marcajele de 

control (art.1851 alin. (1) lit. e) CP RM ); simbolurile 

și semnele de protecţie a dreptului de autor și a 

drepturilor conexe, precum și mijloacele tehnice 

de protecţie a dreptului de autor și a drepturilor 

conexe (art.1851 alin. (1) lit. f ) CP RM ); corpul fi zic al 

persoanei (art.1851 alin. (1) lit. c) CP RM ). Prin „ope-
ră” se are în vedere „un rezultat al creaţiei intelectu-
ale originale în domeniul literaturii, artei și știinţei, 
indiferent de mijloacele de creare, de modul concret și 
de forma de exprimare, de valoarea și de importanţa 
acesteia” [7]. În conformitate cu art. 7 alin. (2) al Legii 
Republicii Moldova privind dreptul de autor și drep-
turile conexe, „Obiecte ale dreptului de autor sunt: a) 
operele literare (povestiri, eseuri, romane, poezii etc.); 
b) programele pentru calculator care se protejează ca 
şi operele literare; c) operele ştiinţifi ce; d) operele dra-
matice şi dramatico-muzicale, scenariile şi proiectele 
de scenarii, libretele, sinopsisul fi lmului; e) operele mu-
zicale cu sau fără text;  f ) operele coregrafi ce şi panto-
mimele; g) operele audiovizuale; h) operele de pictură, 
sculptură, grafi că şi alte opere de artă plastică; i) ope-
rele de arhitectură, urbanistică şi de artă horticolă; j) 
operele de artă aplicată; k) operele fotografi ce şi ope-
rele obţinute printr-un procedeu analog fotografi ei; l)
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hărţile, planşele, schiţele şi lucrările tridimensionale 
din domeniul geografi ei, topografi ei, arhitecturii şi 
din alte domenii ale ştiinţei; m) bazele de date; n) alte 
opere” [7]. Este necesar să menţionăm că nu are 
importanţă dacă opera este creaţia unei singure 
persoane sau a mai multor persoane. Vom aminti, 
de asemenea, că drept opere protejate prin drep-
turile de autor  sunt operele derivate (,,traducerile, 
adaptările, adnotările, aranjamentele muzicale și 
orice alte transformări ale operelor literare, artistice 
sau știinţifi ce, cu condiţia că nu constituie rezultate 
ale creaţiei intelectuale’’ [7]) și operele integrante 
(,,culegerile de opere literare, artistice sau știinţifi ce, 
precum și enciclopediile și antologiile, compilaţiile 
altor materiale sau date, cu condiţia că, din conside-
rentul selectării și aranjării conţinutului lor, consti-
tuie rezultate ale creaţiei  intelectuale’’ [7] ).

Victimă a infracţiunii de încălcare a dreptului de 
autor și a drepturilor conexe pot fi  subiecţii dreptu-
lui de autor și subiecţii drepturilor conexe dreptu-
lui de autor. „Autorul este persoana fi zică prin a cărei 
activitate creatoare a fost realizată opera, iar titularul 
de drepturi este persoana fi zică sau juridică împuter-
nicită în baza unei numiri legale cu dreptul deţinerii 
drepturilor patrimoniale asupra creaţiei intelectuale” 
[11, p.34]. Într-o altă accepţiune „calitatea de autor 
este o problemă de fapt, care rezultă dintr-un fapt ju-
ridic” [9, p.426]. Subiecţi ai drepturilor conexe sunt 
interpreţii, producătorii de fonograme, producăto-
rii de videograme și organizaţiile de difuziune prin 
eter sau prin cablu.

 Sub aspectul laturii obiective, fapta incrimina-
tă la art.1851 CP RM poate fi  săvârșită prin una din 
modalităţile alternative prevăzute în dispoziţia 
textului incriminator. Toate specifi cităţile ce le ma-
nifestă latura obiectivă a acestei infracţiuni sunt 
elucidate în lucrarea „Califi carea infracţiunii de în-
călcare a dreptului de autor și a drepturilor conexe”,  
la care vom face referire în cele ce urmează. Dacă 
ne conducem de tehnica legislativă de incriminare 
a infracţiunilor aplicată în Republica Moldova, con-
chidem că la art.1851  alin. (1) CP RM este prevăzută 
răspunderea pentru o singură infracţiune, dar care 
poate fi  săvârșită prin șapte modalităţi normative 
descrise la lit. a) – g). Astfel, „în ipoteza comiterii 
de către o persoană a mai multor acţiuni alternative 
prevăzute la diferite litere ale textului incriminator ne 
vom afl a în prezenţa unei unităţi infracţionale, dacă 

se acţionează cu o singură intenţie infracţională. De 
exemplu, acţiunea de depozitare a fonogramelor fără 
a deţine contracte de autor prevăzută la art.1851 alin. 
(1) lit. b) CP RM, însoţită de acţiunea de indicare pe fo-
nograme a unor informaţii false despre apartenenţa 
dreptului de autor descrisă la lit. d) a aceluiași ar-
ticol, urmează a fi  califi cată ca infracţiune unică, 
dacă bineînţeles se acţionează cu o intenţie unică. 
Însă, în ipoteza în care intenţiile în raport cu faptele 
infracţionale menţionate mai sus sunt diferite, activi-
tatea infracţională va fi  califi cată după regulile con-
cursului de infracţiuni” [11, p.37]. În cazul modalităţii 
normative prevăzute la art. 1851 alin. (1) CP RM, latu-
ra obiectivă a infracţiunii este constituită din fapta 
prejudiciabilă exprimată prin următoarele acţiuni 
alternative: reproducerea operelor sau a obiectelor 
drepturilor conexe în cadrul desfășurării activităţii 
de întreprinzător tangenţiale activităţii intelectua-
le în domeniul dreptului de autor și al drepturilor 
conexe, în special în domeniul literaturii, artei și 
știinţei; stocarea exemplarelor de opere sau de fo-
nograme; transportarea exemplarelor de opere 
sau de fonograme; orice altă formă de valorifi care 
a obiectelor dreptului de autor sau ale drepturilor 
conexe, fără acordul titularului de drepturi.

Prin „reproducere” se are în vedere realiza-
rea unei copii, în unul sau mai multe exemplare, a 
unei opere sau a unui obiect al drepturilor conexe, 
prin orice mijloc sau sub orice altă formă, inclusiv 
în scopul stocării unei opere, ori a unui obiect al 
drepturilor conexe pe suporturi materiale sau elec-
tronice de informaţie. Stocarea constă în deţinerea 
exemplarelor de opere sau de fonograme în spaţii 
comerciale sau în anexele acestora, în alte spaţii sau 
în mijloace de transport. Transportul/transportarea 
reprezintă deplasarea prin intermediul unui mijloc 
de transport (indiferent de calea de comunicaţie te-
restră, subterană, aeriană sau cosmică), dintr-un loc 
în altul, a exemplarelor de opere sau de fonograme.

Prin „orice valorifi care” se înţelege orice acţiune 
ce ţine de utilizarea sub orice formă și în orice mod 
a obiectelor dreptului de autor sau a drepturilor co-
nexe (demonstrarea, interpretarea, comunicarea în 
public, traducerea, imprimarea exemplarelor neim-
primate, vânzarea, darea în chirie, difuzarea, trans-
larea etc.)” [11, p.38-40]. În acest sens, vom aduce 
drept exemplu următorul caz din practica judiciară: 
„La data de 18.02.2014, în urma percheziţiei la sediul 
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întreprinderii „S...” SRL au fost ridicate trei sisteme in-
formatice, pe care se imprimau și se valorifi cau prin 
stocare și comunicare în public exemplare de progra-
me pentru computer, în lipsa actelor de provenienţă 
sau contractelor cu deţinătorii drepturilor de autor, 
fapte care, conform raportului de constatare tehnico-
știinţifi că nr.616 din 04.04.2014, au cauzat titularilor 
de drepturi, compania „Microsoft Corporation” și com-
pania „Ic-Account Ţimbal” SRL, un prejudiciu material 
în sumă de 90241,85 lei” [16]. Art.1851  alin. (2) CP RM 
prevede răspunderea penală pentru o faptă legată 
de încălcarea dreptului de autor și a altor drepturi 
conexe, care în esenţă constă în circulaţia ilegală a 
marcajelor de control și falsifi carea acestora. Latura 
obiectivă a acestei infracţiuni poate fi  realizată prin 
una din următoarele acţiuni alternative: marcarea, 
comercializarea, importarea, transportarea, depozi-
tarea, săvârșite în mod ilegal, falsifi carea marcajelor 
de control. Vom explica modalităţile de comitere a 
acestor infracţiuni care nu au fost descrise mai sus.

În acest sens, unii autori se pronunţă în modul 
următor: „Marcarea ilegală presupune aplicarea 
marcajului de control pe exemplarele de opere și de 
fonograme în lipsa permisiunii organelor de resort 
acordată în formele prevăzute de lege. Exportarea 
ilegală face referire la operaţiunea comercială prin 
care obiectele supuse protecţiei legale a dreptului de 
autor și drepturilor conexe, în cazul dat marcajele de 
control, sunt vândute pe piaţa altor state. Falsifi carea 
reprezintă acţiunea de contrafacere (confecţionare) 
sau alterare (modifi care) a marcajelor de control în 
urma căreia conţinutul informaţiei din acestea să nu 
corespundă cu valoarea de adevăr” [11, p.49]. Im-
portant este a remarca faptul că, pentru existenţa 
componenţei de infracţiune descrise, este necesară 
survenirea urmărilor prejudiciabile sub formă de da-
une în proporţii mari. De asemenea, este necesară 
și stabilirea legăturii de cauzalitate dintre acţiunea 
săvârșită și urmarea prejudiciabilă care a survenit. 
Doar astfel putem conchide că infracţiunea descrisă 
are o componenţă materială.

Purcedând la descrierea laturii subiective a 
infracţiunii prevăzute la art.1851 CP RM, menţionăm 
că temeiul subiectiv al răspunderii poate fi  dedus 
din prevederile art. 51 alin (2) CP RM, potrivit căru-
ia: „Răspunderii penale este supusă numai persoana 
vinovată de săvârșirea infracţiunii prevăzute de legea 
penală” [5]. Vinovăţia, ca semn obligatoriu al laturii 

subiective, este prevăzută în legislaţia penală sub 
două forme: intenţia și imprudenţa. Latura subiecti-
vă a infracţiunii prevăzute la art.1851  alin. (1) CP RM 
se exprimă prin intenţie directă, adică făptuitorul 
își dă seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii 
de încălcare a dreptului de autor și/sau a drepturi-
lor conexe și de pericolul pe care îl comportă aces-
ta pentru relaţiile sociale din domeniu și dorește 
săvârșirea ei. Motivul de comitere a infracţiunii nu 
este prevăzut ca semn al laturii subiective, dar, de 
cele mai multe ori, drept motiv al infracţiunii îl con-
stituie interesul material, răzbunarea, concurenţa 
etc. Scopul săvârșirii infracţiunii se va lua în consi-
derare pentru califi carea modalităţilor normative 
descrise la lit. a) și b) alin. (1) art.1851 CP RM. Latura 
subiectivă a infracţiunii prevăzute la art.1851  alin. (2) 
CP RM se poate exprima atât prin intenţie directă, 
cât și prin intenţie indirectă (când făptuitorul își dă 
seama de caracterul prejudiciabil al faptei, prevede 
posibilitatea survenirii urmărilor prejudiciabile sub 
forma de daune în proporţii mari și admite în mod 
conștient survenirea acestora).

Cât privește subiectul infracţiunii prevăzute 
la art.1851 CP RM, ţinem să menţionăm că orice 
infracţiune poate fi  concepută doar de către o per-
soană care, prin activitatea sa, încalcă prevederile 
legii penale și prin aceasta aduce daună valorilor so-
ciale. Respectiv, drept subiect al infracţiunii descrise 
poate fi  atât o persoană fi zică, cât și o persoană ju-
ridică în cazul în care acestea întrunesc condiţiile 
prevăzute de lege pentru a fi  pasibile de pedeap-
să penală. Astfel, în cazul persoanei fi zice, aceasta 
poate avea calitatea de subiect al infracţiunii, dacă 
întrunește condiţia de responsabilitate și are vârsta 
de 16 ani. Răspunderea persoanei juridice va surve-
ni în condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (3) CP RM.

Elucidând o serie de aspecte comparative cu alte 
forme ale răspunderii, vom analiza în cele ce urmea-
ză particularităţile răspunderii contravenţionale 

pentru încălcarea dreptului de autor și a dreptu-

rilor conexe. În literatura de specialitate, răspunde-

rea contravenţională este defi nită ca „o formă a răs-
punderii juridice care constă în aplicarea de sancţiuni 
contravenţionale persoanelor vinovate de încălcarea 
dispoziţiilor ce prevăd și sancţionează contravenţiile” 
[10, p.349]. Contravenţia, ca orice faptă contrară or-
dinii de drept, constituie „o manifestare a conduitei 
umane exteriorizată în cadrul social, adică o acţiune 
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umană realizată sub controlul voinţei și raţiunii sale, 
în condiţiile în care contravenientul avea libertatea de 
a alege această conduită negativă în raport cu ordi-
nea de drept” [10, p.355-356]. O serie de cercetători 
în domeniul dreptului delimitează contravenţiile 

de infracţiuni, punând la bază pericolul social al 
faptei, defi nind contravenţia ca fi ind o faptă antiso-
cială, prevăzută de legislaţie, săvârșită cu vinovăţie 
și care prezintă un pericol social mai redus decât 
infracţiunea.

Analizând esenţa și materializarea pericolului so-
cial al încălcării dreptului de autor și a drepturilor 
conexe, deducem că, în contextul califi cării aces-
tei fapte antisociale, se va ţine cont de cuantumul 
prejudiciului  astfel încât, în cazul în care în urma 
săvârșirii faptei au survenit daune care nu constituie 
proporţii mari, fapta va fi  califi cată ca contravenţie, 
respectiv și regimul sancţionator nu va fi  atât de as-
pru. La art. 96 din Codul Contravenţional al RM este 
prevăzută fapta de încălcare a dreptului de autor și 
a drepturilor conexe, numărul modalităţilor norma-
tive descrise la acest articol fi ind mai mare decât cel 
supus incriminării la art.1851 CP RM. Menţionăm, în 
acest sens, modalitatea normativă prevăzută la art. 
96 alin. (3) Cod Contravenţional, și anume „distruge-
rea din neglijenţă a originalului operei ştiinţifi ce, lite-
rare, de artă plastică, de sculptură, de arhitectură, a 
manuscrisului sau a variantei defi nitive a originalului 
fonogramei sau al operei audiovizuale” [4].

Fapta de încălcare a dreptului de autor și a drep-
turilor conexe săvârșită prin această modalitate, 
indiferent de valoarea drepturilor  consemnate, se 
va califi ca drept contravenţie, și nu infracţiune.  „În 
practica judiciară, determinarea valorii patrimoniale 
a dreptului de autor și a drepturilor conexe încălca-
te urmează a fi  realizată prin constatarea tehnico-
știinţifi că, dispusă spre executare către Agenţia de Stat 
pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova. 
Prin urmare, specialistul, în raportul de constatare 
tehnico-știinţifi că, se va pronunţa în principal asu-
pra apartenenţei drepturilor încălcate, exclusivităţii 
acestora, preţului de piaţă al exemplarelor și mode-
lelor prezentate spre constatare, prejudiciului cauzat 
în urma valorifi cării ilegale a dreptului de autor și a 
drepturilor conexe ale titularilor concreţi de drepturi. 
Anume în baza acestui raport de constatare tehnico-
știinţifi că, ofi ţerul de urmărire penală stabilește bă-
nuiala rezonabilă de încălcare a dreptului de autor și 

a drepturilor conexe și este în drept să dispună, prin 
ordonanţă, începerea sau neînceperea urmăririi pe-
nale, în conformitate cu dispoziţiile art. 274 Cod de 
Procedură Penală” [11, p.34 ]. 

În ceea ce privește răspunderea civilă, esenţa 
acesteia o dezvăluim prin prisma faptului că „ne-
respectarea dreptului și neexecutarea obligaţiei pot 
atrage, la cererea persoanei interesate, intervenţia or-
ganului statal în vederea restabilirii ordinii de drept și 
a reașezării relaţiilor sociale reglementate prin normă 
în câmpul lor fi resc, prestabilit de lege sau de actul ju-
ridic” [14, p.8].

Răspunderea civilă pentru încălcarea dreptului 

de autor și a drepturilor conexe se caracterizează 
printr-o serie de particularităţi. O opinie argu-
mentată asupra acestei instituţii juridice, pe care 
o susţinem, o formulează teoreticianul I. Macovei. 
Acesta explică esenţa răspunderii civile ca fi ind 
„instituţie juridică, care cuprinde totalitatea norme-
lor de drept ce vizează raporturile juridice, al căror 
conţinut îl constituie obligaţia de a repara prejudiciul 
cauzat altuia, restabilirea drepturilor lezate prevăzute 
de lege sau contract, în scopul stimulării raporturilor 
economice normale dintre subiectele circuitului civil” 
[13, p.277]. O trăsătură specifi că răspunderii civile 
este că această răspundere este una patrimonială, 
deoarece urmărește repararea unui prejudiciu și re-
cuperarea unor daune.

De asemenea, răspunderea civilă intervine doar 
în cazurile în care prejudiciatul își manifestă intere-
sul apelând la forţa de constrângere a statului. În 
aceeași ordine de idei menţionăm faptul că drept 
sancţiune aplicată autorului unei fapte ilicite apare 
obligaţia de a repara integral prejudiciul cauzat, în 
vederea satisfacerii interesului persoanei prejudici-
ate. Vom remarca totodată că sancţiunea civilă are o 
funcţie de prevenţie, dar mai ales funcţia reparato-
rie. Răspunderii civile îi este caracteristic faptul că 
temeiul răspunderii juridice îl constituie răspunde-
rea pârâtului în faţa reclamantului, cu care se afl ă 
pe poziţii de egalitate juridică. În doctrina dreptului 
civil este recunoscută clasifi carea răspunderii civile 
în răspundere contractuală și răspundere delictu-

ală.
Cât privește prima formă a răspunderii civile, 

considerăm reușită opinia conform căreia „Răspun-

derea contractuală este obligaţia debitorului unei 
obligaţii contractuale de a repara prejudiciul cauzat 



INTELLECTUS 2/2017 | 25 

D
R

E
P
T

 D
E

 A
U

T
O

R
 Ş

I 
D

R
E

P
T

U
R

I 
C

O
N

E
X

E
/ 

C
O

P
Y

R
IG

H
T

 A
N

D
 R

E
L
A

T
E

D
 R

IG
H

T
S

creditorului prin neexecutarea lato senso a acestei 
obligaţii, adică a executării ei cu întârziere ori în mod 
necorespunzător sau prin neexecutarea ei în strict 
senso, întrucât această violare a contractului îi este 
imputabilă” [13, p.285]. Drept exemplu, răspunde-

rea contractuală poate surveni în cazul neexecută-
rii sau executării necorespunzătoare a prevederilor 
contractului de autor sau a contractului de licenţă. 
În conformitate cu art. 30 al Legii privind dreptul de 
autor și drepturile conexe, „autorii și titularii drep-
tului de autor pot transmite prin contract de cesiune 
drepturile patrimoniale exclusive, precum și dreptul la 
remuneraţie de autor. În urma unei asemenea cesiuni, 
titular de drepturi devine cesionarul” [7].

Totodată, același articol al legii menţionate arată 
că „drepturile patrimoniale exclusive pot fi  transmise, 
de asemenea, prin acordarea de licenţe exclusive sau 
neexclusive” [7]. Legea privind dreptul de autor și 
drepturile conexe prevede, de asemenea, condiţiile 
şi forma contractului de autor: „Contractul de autor 
trebuie să fi e încheiat în formă scrisă şi să prevadă 
modul de valorifi care a operei (dreptul concret care se 
transmite prin acest contract), termenul de valabilita-
te, teritoriul de acţiune a dreptului, cuantumul remu-
neraţiei sau baza de calcul a acesteia pentru fi ecare 
tip de valorifi care a operei, condiţiile şi termenul de 
plată ale remuneraţiei, precum şi alte clauze pe care 
părţile le consideră esenţiale. Contractul de autor pri-
vind valorifi carea operelor în ziare şi în alte publicaţii 
periodice poate fi  încheiat şi în formă verbală. În cazul 
în care în contractul de autor lipseşte clauza privind 
teritoriul pe care se exercită dreptul, dreptul transmis 
prin acest contract se exercită numai în limitele terito-
riului Republicii Moldova.

În cazul în care în contractul de autor care prevede 
acordarea unei licenţe nu este indicat termenul său de 
valabilitate, contractul de autor se consideră înche-
iat pe un termen de 3 ani de la data încheierii, dacă 
se referă la valorifi carea unei opere fără modifi cări, şi 
pe un termen de 5 ani, dacă se referă la valorifi carea 
unei opere adaptate sau altfel modifi cate ori traduse. 
În contractul de autor, remuneraţia de autor se stabi-
leşte în cote procentuale din venitul obţinut ca urmare 
a valorifi cării în modul corespunzător a operei sau sub 
forma unei taxe forfetare, sau în conformitate cu tari-
fele remuneraţiei aprobate de organizaţiile de gestiu-
ne colectivă a drepturilor patrimoniale, sau în oricare 
alt mod” [7]. 

Referitor la răspunderea delictuală pentru în-
călcarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, 
accentuăm că aceasta constituie obligaţia celui care 
a cauzat un prejudiciu altuia, în afara existenţei unui 
contract, de a repara prejudiciul pentru fapta ilicită 
care îi este imputabilă. Enunţăm în continuare mai 
multe criterii prin care distingem răspunderea de-

lictuală de cea contractuală.
Astfel, răspunderea este delictuală atât timp cât 

contractul nu a fost încă încheiat și suntem încă la 
etapa precontractuală, de exemplu, cu scopul de 
a revoca oferta înainte de termenul până la care 
ofertantul s-a obligat să o menţină. Răspunderea 

delictuală survine atunci când contractul este nul 
sau după expirarea acestuia. Pe de altă parte, răs-

punderea delictuală intervine și atunci când vor-
bim de un prejudiciu care, chiar dacă intervine în-
tre contractanţi, nu rezultă din neexecutarea unei 
obligaţii contractuale. Fundamentul legal al celor 
enunţate mai sus îl regăsim în art. 8 al Codului Civil 
al RM care, la alin. (2) lit. e), prevede că drepturile 
și obligaţiile civile apar „în urma elaborării de lucrări 
știinţifi ce, creării de opere literare, de artă, în urma 
invenţiilor și a altor rezultate ale activităţii intelectu-
ale” [3]. De asemenea, conform prevederilor art. 5 
alin. (1) al Codului de Procedură Civilă al RM, „ori-
ce persoană interesată este în drept să se adreseze 
în instanţă judecătorească, în modul stabilit de lege, 
pentru a-și apăra drepturile încălcate sau contestate, 
libertăţile și interesele legitime” [6].

În concluzie, vom constata că instituirea unui 
mecanism juridic efi cient în vederea protejării drep-
tului de autor și a drepturilor conexe constituie o 
premisă a stimulării potenţialului creativ, și, deci, a 
garantării progresului cultural.
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REZUMAT

Răspunderea pentru încălcarea dreptului de 

autor și a drepturilor conexe. Dreptul de autor 
și drepturile conexe sunt protejate în Republica 
Moldova prin intermediul unui mecanism legal, 
fi ind stabilită răspunderea pentru violarea acestor 
drepturi. Acest articol conţine un studiu compa-
rativ al formelor de răspundere pentru încălcarea 
dreptului de autor și a drepturilor conexe. Autorul 
descrie premisele și trăsăturile specifi ce pentru 

diferite forme ale răspunderii. Această lucrare cu-
prinde un comentariu detaliat al reglementărilor  
legislaţiei naţionale și a opiniilor teoreticienilor 
pe marginea temei abordate, precum și o descri-
ere detaliată a conţinutului dreptului de autor și a 
drepturilor conexe. 

Cuvinte-cheie: drept de autor, drepturi conexe, 
răspundere, autor, operă, infracţiune, contravenţie, 
prejudiciu.

ABSTRACT

Liability for Infringement of Copyright and 

Related Rights. Copyright and related rights are 
protected in the Republic of Moldova by a legal 
base and it is provided liability for the violation of 
these rights. This article contains a comparative stu-
dy of the forms of liability for the violation of co-
pyright and related rights. The author describes the 
premises and particularizing features of diff erent 
forms of liability. This work brings a detailed com-
ment upon the national legislation, interpretations 
of theoreticians and a large explanation of the sub-
stance of copyright and related rights.

Keywords: copyright, related rights, liability, au-
thor, work, misdemeanor, contravention, damage.

РЕФЕРАТ 

Ответственность за нарушение авторско-

го права и смежных прав. Авторское право и 
смежные права в Республике Молдова охраня-
ются посредством правового механизма, уста-
навливающего ответственность за нарушение 
данных прав. В настоящей статье проводится 
сравнительный анализ форм ответственности 
за нарушение авторского права и смежных прав. 
Автор описывает предпосылки и отличительные 
особенности  различных форм ответственности. 
В данной статье представлен подробный обзор 
норм национального законодательства и мне-
ний теоретиков по рассматриваемому вопросу, 
а также дается подробное описание содержания 
авторского права и смежных прав.

Ключевые слова: авторское право, смежные 
права, ответственность, автор, произведение, 
преступление, правонарушение, ущерб.
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|  DR. ÎN DREPT VIOREL IUSTIN, 
ȘEF DIRECŢIE BREVETE, AGEPI

S   – 
   

EXISTĂ DATE ŞI INFORMAŢII CU CARACTER ECONOMIC CARE, 
DEŞI NU CONSTITUIE SECRETE DE STAT ȘI NICI NU FAC 

OBIECTUL UNEI INVENŢII, TOTUŞI, NU SUNT DESTINATE PUBLICITĂŢII. 

Aceste date şi informaţii trebuie păstrate cu 
stricteţe, deoarece, chiar dacă nu sunt de valoarea 
secretelor de stat sau a informaţiei de brevet, ele vi-
zează importante interese ale economiei naţionale, 
deoarece ţin de secretul comercial sau know-how-ul 
unui sau altui agent economic.

Legea cu privire la secretul comercial nr.171 din 
06.07.1994 stipulează că prin secret comercial se 
înţeleg informaţiile ce nu constituie secret de stat, 
care ţin de producţie, tehnologie, administrare, de 
activitatea fi nanciară şi de alte activităţi ale agen-
tului economic, date a căror divulgare (transmitere, 
scurgere) poate să aducă atingere intereselor lui.

Informaţiile ce constituie secret comercial sunt 
proprietate a agentului antreprenoriatului sau se 
afl ă în posesia, folosinţa sau la dispoziţia  acestuia 
în limitele stabilite de el în conformitate cu legis-
laţia. Divulgarea unor astfel de date sau informaţii, 
fi e de către cel care le cunoaşte datorită atribuţiilor 
de serviciu, fi e de cel care a ajuns să le cunoască 
în orice alt mod, reprezintă o ameninţare pentru 
agentul economic respectiv. Păstrarea secretului 
comercial constituie o obligaţie morală, patriotică 
şi juridică atât pentru persoanele care îl cunosc în 
virtutea unor circumstanţe obiective, cât şi pentru 

orice persoană care a ajuns să îl cunoască într-un 
fel sau altul.

Divulgarea unui secret comercial reprezintă 
un pericol social foarte serios, fapt ce justifică 
incriminarea şi sancţionarea ei în legea penală. 
Prin incriminarea acestei fapte ca infracţiune se 
urmăreşte apărarea atât a avutului public, cât şi 
a celui privat.

Pentru ca o afacere să fi e una de succes, este ne-
cesar ca, în condiţiile unei economii de piaţă, orice 
act de creativitate să fi e cât mai bine protejat. Se-
cretul comercial este o formă de proprietate indus-
trială extrem de valoroasă, care este însă adeseori 
trecută cu vederea. În cadrul juridic de protecţie 
a proprietăţii industriale, secretului comercial i se 
acordă prioritate în situaţiile în care nu este posibilă 
protecţia prin alte modalităţi, de exemplu, prin bre-
vet, ori atunci când nu este dorită dezvăluirea solu-
ţiei tehnice folosite.

Brevetarea oferă garanţia de deţinere a dreptului 
asupra invenţiei și asigură posibilitatea de a interzi-
ce utilizarea invenţiei de către terţi. Anume breveta-
bilitatea asigură progresul tehnico-ştiinţifi c, în cazu-
rile în care instituţia secretului comercial nu oferă o 
protecţie sufi cientă. 

În conformitate cu doctrina juridică, literatura 
de specialitate şi reglementările internaţionale 1, 
proprietatea industrială cuprinde următoarele cate-
gorii:
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a) creaţii intelectuale industriale (invenţiile, 
modelele de utilitate, desenele şi modelele indus-
triale, brevetele privind noile soiuri de plante, topo-
grafi ile circuitelor integrate, know-how-ul);

b) semne distinctive ale activităţii industriale 

(marcă de fabrică, de comerţ sau servicii, indicaţiile 
geografi ce);

c) concurenţa neloială. 
Din clasifi carea de mai sus se observă clar că 

know-how-ul, adică secretul comercial, şi concu-
renţa neloială sunt două părţi componente diferite 
ale proprietăţii industriale. Elemente de know-how 
(secretul comercial) pot fi  regăsite pe întreg proce-
sul industrial, de la alegerea materiilor prime până 
la desfacerea produselor fi nite. Secretul comercial 
ţine de planul dinamic al oricărui proces de pro-
ducere, fi ind în continuă evoluţie pe măsură ce 
asimilează noi tehnici experimentale. Gradul de 
competitivitate al unei companii depinde, în mare 
măsură, de capacitatea acesteia de a dobândi acce-
sul la fl uxurile externe de know-how şi de a proteja 
drepturile de proprietate industrială aferente. Doc-
trina şi practica de common law defi neşte secretul 
comercial (en: „Trade secret”) ca pe orice informaţie 
utilă într-o activitate comercială şi care oferă unei 
companii posibilitatea de a obţine avantaje faţă de 
concurenţi. Aceasta poate fi  o formulă pentru un 
produs chimic, un procedeu de fabricare, planul 
unei maşini sau chiar şi o listă de clienţi 2. În drep-
tul american, de exemplu, secretele comerciale sunt 
foarte bine reglementate prin legea privind spiona-
jul economic (en. „Economic Espionage Act”), care 
atribuie secretului comercial toate tipurile şi forme-
le sub care sunt prezentate informaţiile ştiinţifi ce, 
tehnice, economice, fi nanciare, inginereşti sau de 
afaceri, inclusiv tipare, redactări, proiecte de pro-
grame sau coduri, indiferent dacă sunt tangibile şi 
indiferent de modul în care sunt alcătuite, memo-
rizate sau stocate fi zic, electronic, grafi c, fotografi c 
sau în scris, dacă:

 ▪ deţinătorul lor legal a luat măsuri rezonabile 
de a păstra aceste informaţii secrete;

 ▪ informaţiile au căpătat o valoare economică 
independentă, reală sau potenţială prin faptul că nu 
sunt în general cunoscute sau nu sunt uşor accesi-
bile publicului prin mijloace obişnuite 3. 

Titular al unui secret comercial este considerat fi e 
cel care l-a dezvoltat, fi e proprietarul afacerii de care 

se leagă secretul comercial în cauză. Pentru a ne pla-
sa în ipoteza celei de-a doua situaţii, deci, pentru ca 
angajatorul să fi e titularul secretului comercial, trebuie 
îndeplinite alternativ următoarele condiţii: fi e angaja-
tul desfăşoară în cadrul unităţii o activitate creatoare, 
conform abilităţilor de serviciu, obligându-se prin 
contract să nu divulge sau să nu folosească secretul 
comercial pe care îl deţine, fi e că la dezvoltarea con-
ceptului au participat mai mulţi angajaţi. 

Să analizăm fenomenul protecţiei secretului co-
mercial în Republica Moldova. După cum am menţi-
onat mai sus, secretul comercial (know-how-ul) este 
atribuit la creaţiile intelectuale industriale.

Economia Republicii Moldova este o economie 
de piaţă, iar statul trebuie să asigure libertatea co-
merţului, protecţia concurenţei şi a secretului co-
mercial, totodată, art. 9 al Constituţiei prevede că 
„statul ocroteşte proprietatea, care este publică şi 
privată, unde ea se constituie din bunuri materiale 
şi intelectuale" 5.

Pentru ca know-how-ul să constituie secret co-
mercial, el trebuie să îndeplinească următoarele 
cerinţe:

a) să aibă valoare reală sau potenţială pentru an-
treprenor; 

b) să nu fi e notoriu sau accesibil; 
c) să corespundă măsurilor de păstrare a confi -

denţialităţii, luate de antreprenor prin aplicarea sis-
temului de clasifi care a informaţiilor, prin elabora-
rea regulamentelor interne de secretizare, marcare 
corespunzătoare a documentelor şi a altor purtători 
de informaţie, prin secretizarea lucrărilor de cance-
larie; 

d) să nu constituie secret de stat şi să nu fi e pro-
tejat de dreptul de autor şi de brevet; 

e) să nu conţină informaţii negative despre ac-
tivitatea  persoanelor fi zice şi juridice, ce ar putea 
atinge interesele statului.

În calitate de obiecte ale secretului comercial 
pot fi  interesele economice şi informaţiile tăinuite 
intenţionat despre diferitele aspecte şi domenii ale 
activităţii economice de producţie, de administrare, 
tehnico-ştiinţifi ce, fi nanciare ale agentului econo-
mic, a căror protecţie este condiţionată de interese-
le de concurenţă şi care ar putea periclita securita-
tea afacerii agentului economic.

Secretul comercial posedă anumite caracteris-
tici, şi anume:
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1. Are caracter tehnic. Este una dintre trăsăturile 
esenţiale ale secretului comercial, enunţată în ma-
joritatea lucrărilor de specialitate. Caracterul tehnic 
trebuie perceput în sens larg, în concordanţă cu 
tendinţa actuală de extindere a cunoştinţelor utile, 
virtual, în toate domeniile. 

2. Este aplicabil industrial. În Convenţia de la 
Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 
20 martie 1883 este stipulată posibilitatea utiliză-
rii repetate, cu efecte identice, nu numai în indus-
trie, ci şi în alte ramuri ale economiei, în tot ceea ce 
presupune rodul activităţii omului. Astfel, a apărut 
conceptul de know-how comercial, care include 
studii de piaţă sau tehnici de comercializare, fi ind 
de esenţa contractului de franciză; know-how-ul 
documentar, care include sisteme bibliografi ce sau 
orice alte metode de înregistrare şi gestionare a 
datelor, altele decât cele informatice; know-how-ul 
administrativ, care are ca obiect, de exemplu, dispu-
nerea standurilor într-un supermagazin.

3. Poate fi  transmisibil. Componentele încorpo-
rate sunt transmisibile prin contracte de asistenţă 
tehnică. Imaterialitatea componentelor know-how-
ului reprezintă o modalitate de apărare împotriva 
spionajului industrial. De la elaborarea formulelor 
şi până la aplicarea acestora este un drum lung, 
care nu întotdeauna poate fi  urmat întocmai. De 
exemplu, know-how-ul transmis statului Israel, care 
conţinea informaţia tehnică secretă referitoare la 
reactorul avionului Mirage III S, fabricat de com-
pania elveţiană Sulzer Marcel Dassoult, era format 
din aproximativ 200.000 de documente, ce au în-
căput în 40 de lăzi (A. Turner, „The Law of Trade Se-
crets”, Sweet and Maxwell, London, 1979, append 
F.Magnin, p.97).

4. Trebuie să fi e nou. Secretul comercial se de-
termină exclusiv prin raportarea la persoana care 
doreşte să achiziţioneze în sistem de cesiune sau 
licenţă un know-how, ceea ce determină caracte-
rul relativ şi subiectiv al acestuia. Mai mult, în ca-
zul unui contract de schimb de know-how, gradul 
de subiectivitate se dublează, pentru că sistemul 
de referinţă nu mai este unic, raportarea făcân-
du-se la nivelul de cunoştinţe al fi ecăruia dintre 
contractanţi. Departe de accesiunea din materia 
brevetelor, dar sufi cientă pentru a suscita interesul 
economic, noutatea know-how-ului poate consta 
doar într-o nouă modalitate de angrenare a ele-

mentelor, nefi ind necesară noutatea integrală a 
componentelor.

5. Trebuie să aibă caracter secret. Divulgarea 
know-how-ului are drept consecinţă diminuarea 
valorii comerciale şi, dacă know-how-ul ajunge 
să fi e cunoscut prin mijloace ilicite, este necesară 
angajarea răspunderii juridice a celui ce a săvârșit 
fapta. Persoana căreia i s-a comunicat un know-
how secret, specifi cându-i-se caracterul secret al in-
formaţiilor, implicit se consideră că s-a angajat să-l 
păstreze. 

Secretele comerciale care întrunesc condiţiile 
de brevetabilitate creează dileme pentru titular: 
protecţia de facto sau protecţia instituţională, prin 
brevet? În primul caz, avantajele rezidă în caracterul 
virtual nelimitat în timp şi efectul imediat al aces-
teia, evitarea costurilor inerente procedurilor ad-
ministrative de brevetare, dar şi evitarea divulgării 
în faţa autorităţilor publice şi a apariţiei breşelor de 
confi denţialitate.

Elementele ce determină valoarea unui secret 
al comerţului includ: limita până la care informaţia 
este cunoscută în afara afacerii; limita până la care 
informaţia este cunoscută de către angajaţii impli-
caţi în afacere; limita până la care informaţia este 
păstrată; valoarea informaţiei pentru afacere şi pen-
tru concurenţă; uşurinţa cu care această informaţie 
poate fi  copiată.

Avantajele pe care le oferă secretul comercial: 
 ▪ Protecţia secretului comercial are avantajul 

de a nu fi  limitată în timp (de exemplu, brevetul de 
invenţie este limitat printr-un termen de protecţie 
de până la 20 de ani).  Prin urmare, protecţia se-
cretului comercial poate continua la nesfârşit, atât 
timp cât secretul nu este dezvăluit pentru public;

 ▪ Secretul comercial nu implică costuri de în-
registrare, spre deosebire de brevetele de invenţie 
(deşi pot exista costuri ridicate legate de păstrarea 
informaţiilor confi denţiale); 

 ▪ Secretul comercial are efect imediat; 
 ▪ Protecţia secretului comercial nu are nevoie 

de respectarea formalităţilor, cum ar fi  dezvăluirea 
de informaţii către o autoritate a statului prin depu-
nerea cererii de brevet de invenţie, unde secretul 
comercial este obligatoriu să fi e sufi cient de clar 
expus în materialele cererii de brevet de invenţie, 
conform art. 36 din Legea privind protecţia brevete-
le de invenţie 6. Totuşi, protecţia informaţiilor con-
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fi denţiale de afaceri, cum este un secret comercial, 
are și unele dezavantaje, în special atunci când in-
formaţiile îndeplinesc criteriile de brevetabilitate. În 
conformitate cu Legea privind protecţia brevetelor, 
pentru ca un obiect să fi e înregistrat în calitate de 
brevet de invenţie, el trebuie cumulativ să îndepli-
nească trei condiţii, adică  să fi e industrial aplicabil, 
să fi e nou şi să corespundă criteriului de activitate 
inventivă. 

 ▪ În cazul în care un secret comercial este încor-
porat într-un produs inovator, terţii pot să-l desci-
freze prin desfacere şi analiză, în scopul descoperirii 
secretului comercial, pentru ca mai apoi să-l poată 
utiliza. Protecţia secretului comercial în cadrul unui 
brevet de invenţie nu este prevăzută, deci nu este 
prevăzut nici dreptul exclusiv de a exclude terţii de 
la utilizarea comercială a acestuia. Doar brevetele 
pot oferi acest tip de protecţie. 

 ▪ Din momentul în care secretul comercial este 
făcut public, oricine poate avea acces la acesta pen-
tru a-l utiliza după necesitate. 

 ▪ Este mai difi cil a pune în aplicare un secret co-
mercial decât un brevet. Nivelul de protecţie acor-
dat secretelor comerciale variază semnifi cativ de la 
o ţară la alta, însă, în general, această protecţie este 
considerată ca fi ind cu mult mai redusă comparativ 
cu cea acordată de un brevet. 

 ▪ Un secret comercial poate fi  brevetat de un 
terţ care a dezvoltat informaţiile relevante prin mij-
loace legitime. 

În contextul evoluţiei fenomenelor juridice în Re-
publica Moldova, conceptual, „secretul comercial” 
pare a fi  unul dintre produsele cele mai recente ale 
proprietăţii intelectuale. Ca ţară membră a Organiza-
ţiei Mondiale a Comerţului (OMC) şi parte a Acordului 
privind aspectele drepturilor de proprietate intelec-
tuală legate de comerţ  (TRIPS), Republica Moldova 
este obligată să acorde protecţie secretului comerci-
al.  Art. 39 alin. 1 al Acordului obligă ţările  membre 
să ofere un mijloc rezonabil de protecţie a secretului 
comercial 7. Dispoziţiile cuprinse în legile speciale 
se completează cu reglementările de drept comun, 
prevăzute în Codul contravenţional, Codul penal, Co-
dul muncii etc. Deşi Constituţia Republicii Moldova 
şi acordurile internaţionale la care este parte prevăd 
măsuri penale în cazul  neprotejării secretului comer-
cial, Republica Moldova îşi îndeplineşte doar parţial 
obligaţia, aplicând în cazul divulgării ilicite a secretu-

lui comercial răspundere disciplinară, administrativă, 
dar nu şi penală, după cum prevede art.14 din Legea 
cu privire la secretul de stat 8. 

Problema răspunderii disciplinare şi materiale 
a angajatului pentru divulgarea informaţiilor co-
merciale secrete şi pentru alte fapte ce au condus 
la scurgerea unor astfel de informaţii este regle-
mentată de art. 327 si 328 din Codul muncii şi nu 
creează difi cultăţi de interpretare şi aplicare. În sco-
pul protecţiei efective a secretelor sale comerciale, 
întreprinderea urmează să elaboreze regulamente 
interne detaliate privind disciplina informaţională, 
să prevadă în contractele de muncă clauze speciale 
privind protecţia informaţiilor confi denţiale ale în-
treprinderii, să informeze angajaţii despre impor-
tanţa protecţiei secretului comercial şi despre răs-
punderea juridică în cazul divulgării acestuia.  

Răspunderea administrativă face obiectul art. 
107 „Obţinerea sau divulgarea informaţiilor care 
constituie secret comercial, bancar sau fi scal” din 
Codul contravenţional, care prevede sancţionarea 
obţinerii sau divulgării unor astfel de informaţii de 
către o persoană căreia acestea i-au fost încredin-
ţate sau i-au devenit cunoscute prin atribuţiile de 
serviciu.

Subiecţi ai răspunderii administrative sunt atât 
angajaţii întreprinderii, cât şi reprezentanţii orga-
nelor de control care, în temeiul legii, au acces la 
informaţiile ce constituie secret comercial al între-
prinderilor.

Deşi Legea cu privire la secretul comercial preve-
de şi posibilitatea răspunderii penale pentru divul-
gare, în Codul penal a fost introdusă o astfel de pre-
vedere abia în 2016.11.07 – la capitolul Infracţiuni 
economice, infracţiunea fi ind prevăzută de art. 245, 
indicele 10. Până la această dată nu am putut afi rma 
că o astfel de răspundere este posibilă. Codul penal 
din 1961 conţinea o prevedere, în temeiul căreia, 
în regimul sovietic, o persoană putea fi  pedepsită, 
pentru divulgarea secretelor, cu privaţiunea de li-
bertate. Astfel, conform art. 73, alin. 1, transmiterea 
sau colectarea în scopul de a transmite unor com-
panii străine sau reprezentanţilor acestora a unor 
informaţii economice, tehnico-ştiinţifi ce sau a altor 
informaţii ce constituie un secret de serviciu de 
către o persoana, căreia aceste informaţii i-au fost 
încredinţate în virtutea serviciului sau a muncii ori 
i-au devenit cunoscute pe o altă cale, se pedepsesc 
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fi e cu privaţiune de libertate până la trei ani, fi e cu 
amendă în mărime de până la cincizeci de salarii 
minime.

Pericolul social pe care îl comportă această fap-
tă constă în obţinerea şi divulgarea informaţiilor ce 
constituie secret comercial, care poate aduce preju-
dicii semnifi cative agenţilor economici şi antrepre-
norilor.

Spre exemplu, produsul Coca-cola – reţeta ori-
ginală pe care farmacistul John Pemberton a pus-o 
la punct în 1886 – a rămas un secret comercial bine 
protejat anume prin secret comercial, fi ind păstrată 
cu stricteţe 24 de ore din 24 într-o criptă din Atlanta 
(Georgia, SUA), deoarece permite o protecţie mai si-
gură si de lungă durată, în comparaţie cu brevetarea 
acestei compoziţii, care ar fi  putut oferi prin breve-
tare un termen de protecţie de maximum 20 de ani.  

Obiectul juridic al infracţiunii de divulgare a se-
cretului comercial îl constituie relaţiile sociale care 
se nasc, se dezvoltă şi se desfăşoară în legătură cu 
asigurarea şi păstrarea acestui secret. De regulă, in-
fracţiunea în cauză este lipsită de obiect material, 
întrucât acţiunea care defi neşte elementul materi-
al – divulgarea – este îndreptată şi exercitată asu-
pra datelor cuprinse în documentele ce constituie 
secret comercial, care nu au o existenţă corporală. 
Hârtia sau suportul pe care sunt fi xate informaţiile 
ce constituie secret comercial pot fi  transmise în ca-
drul faptei de divulgare, constituind mijlocul de rea-
lizare a infracţiunii, şi nu obiectul material al aceste-
ia, dar în cazul în care fapta de obţinere şi divulgare 
a secretului comercial este materializată de către 
făptuitor prin înmânarea, unei persoane interesate, 
a documentelor ce constituie secret comercial în în-
tregime ori a anumitor părţi constitutive, sau a unor 
documente (schiţe, fotografi i, descriere, reprezen-
tări grafi ce etc.), are şi un obiect material 9. 

Subiectul infracţiunii poate fi  orice persoană fi -
zică, responsabilă, de la vârsta de 16 ani, care, din 
întâmplare sau în cadrul atribuţiilor de serviciu, in-
tră în posesia unor documente ce constituie secret 
comercial, iar ulterior le divulgă. Totodată, în cazul 
unei asemenea fapte, subiectul infracţiunii poate 
avea şi calităţi speciale, atunci când informaţiile 
ce constituie secret comercial i-au devenit cunos-
cute în timpul exercitării atribuţiilor sale de servi-
ciu având ca temei legea (lucrători ai organelor de 
drept, de control etc.).

Infracţiunea este susceptibilă de a fi  realizată în 
toate formele participaţiei.

Latura obiectivă – elementul material al  infrac-
ţiunii constă într-o acţiune de obţinere sau de di-
vulgare a datelor ce constituie secret comercial. Din 
acest punct de vedere, fapta analizată este o infrac-
ţiune care poate fi  săvârşită atât printr-o acţiune, cât 
şi printr-o inacţiune (de pildă, lăsarea documente-
lor ce constituie secret comercial într-un loc acce-
sibil persoanei interesate, astfel încât aceasta să ia 
cunoştinţă de aceste documente).

Pentru existenţa infracţiunii nu are importanţă 
dacă răspândirea informaţiilor s-a făcut către una 
sau mai multe persoane şi nici dacă datele au fost 
dezvăluite total sau parţial 10.

Divulgarea informaţiilor poate fi  făcută în scris, 
oral, prin executarea şi remiterea de cópii, fotografi i, 
imagini, prin scanare etc. În situaţia în care fapta de 
divulgare se realizează prin corespondenţă, infracţi-
unea se consumă în momentul în care cel căruia i-a 
fost destinată corespondenţa a luat cunoştinţă de 
conţinutul ei 11. Divulgarea informaţiei se poate 
realiza şi prin acţiuni sau inacţiuni repetate, caz în 
care vom avea şi un moment de epuizare ce va in-
terveni la data săvârşirii ultimei acţiuni incriminate. 

Pentru ca elementul material să existe, este 
necesar, în primul rând, să existe un document ce 
conţine un secret comercial, care corespunde ce-
rinţelor înaintate faţă de un secret comercial. Pen-
tru existenţa infracţiunii, se cere ca aceste date şi 
informaţii să nu fi e destinate publicităţii. Obiectul 
ce constituie secret comercial nu poate fi  divulgat 
fără acordul titularului, totodată, nu contează că-
tre care persoană anume s-a făcut divulgarea da-
telor sau informaţiilor.

A doua condiţie esenţială se referă la săvârşirea 
unei fapte de obţinere sau de divulgare a informa-
ţiilor ce constituie secret comercial. Prin acţiune, 
fapta se realizează atunci când subiectul activ ob-
ţine sau comunică unor persoane informaţii care 
constituie secret comercial, pe care acestea nu au 
dreptul să-l cunoască, iar prin inacţiune – atunci 
când persoana responsabilă de păstrarea secre-
tului nu întreprinde nici o acţiune ce ar împiedica 
dobândirea documentului care constituie secret 
comercial sau, în cazul divulgării secretului comer-
cial, atunci când documentul ce constituie secret 
comercial este lăsat la îndemâna unor persoane 
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care nu au dreptul de a cunoaşte conţinutul aces-
tuia. Divulgarea informaţiilor se poate realiza fi e 
direct de către făptuitor, fi e indirect, prin interme-
diul altei persoane care cunoaște  sau nu cunoaște 
ce reprezintă acele date 12. 

Acţiunea de divulgare a informaţiilor ce constitu-
ie secret comercial trebuie să se realizeze în interva-
lul cuprins între data de secretizare a acestor docu-
mente ca secret comercial şi data când documentul 
ce constituie secret comercial a fost desecretizat.

În situaţia în care o persoană divulgă informaţiile 
cuprinse în mai multe documente ce constituie se-
crete comerciale, de la diferiţi agenţi economici, vor 
exista tot atâtea infracţiuni câţi agenţi economici 
au fost prejudiciaţi, totodată, nu prezintă relevanţă 
dacă divulgarea s-a făcut de către o persoană sau 
mai multe şi nici dacă s-a făcut în totalitate sau nu-
mai parţial 13.

Consecinţele comportă o stare de pericol pen-
tru relaţiile sociale protejate prin această infracţi-
une. Între fapta făptuitorului şi consecinţe trebuie 
să existe o legătură cauzală care, de regulă, rezultă 
din materializarea faptei. Legătura de cauzalitate re-
zultă implicit din fapta de divulgare. Aşadar, pentru 
existenţa elementului material ar trebui să fi e înde-
plinită cerinţa ca divulgarea să fi e de natură să pro-
ducă pagube avutului public sau privat în proporţii 
mari sau deosebit de mari. Această cerinţă trebuie 
să fi e îndeplinită în cazul în care se stabileşte că, 
datorita naturii datelor şi informaţiilor divulgate, 
există posibilitatea reală de a fi  cauzate pagube în 
proporţii mari sau deosebit de mari. Deci, nu se cere 
să se producă un prejudiciu efectiv, ci se prezumă 
posibilitatea ca fapta să fi e de natură să-l producă.

Latura subiectivă. Forma de culpabilitate speci-
fi că infracţiunii de divulgare a informaţiei  cuprinse 
în cerere este intenţia directă sau indirectă. Intenţia 
făptuitorului constă în cunoaşterea de către aces-
ta a caracterului de inadmisibilitate a dobândirii şi 
divulgării informaţiilor şi în prevederea că prin ac-
ţiunea de divulgare a acestora creează o stare de 
pericol pentru relaţiile sociale cu privire la secretul 
comercial, rezultat pe care fi e îl urmăreşte, fi e îl ac-
ceptă.

În situaţia în care divulgarea unor asemenea 
date sau informaţii se face din vina unei  persoane 
care le cunoştea prin natura atribuţiilor sale de ser-

viciu, se constată, după caz, o infracţiune de negli-
jenţă în serviciu sau o abatere disciplinară.

Pentru califi carea infracţiunii, motivul şi scopul 
urmărit de făptuitor nu au importanţă, însă pot fi  
luate în considerare atunci când i se aplică o pe-
deapsă infractorului.

Actele pregătitoare şi tentativa sunt posibile, 
însă acestea nu pot fi  incriminate şi pedepsite.

Infracţiunea se consumă în momentul în care 
acţiunea de divulgare a datelor sau informaţiilor 
nedestinate publicităţii a fost dusă până la capăt, 
adică acestea au intrat în posesia persoanei neîn-
dreptăţite de a le cunoaşte.

Deşi infracţiunea se presupune a fi  de consuma-
re imediată, în practică, de cele mai multe ori, ea 
poate fi  săvârşită în mod continuu, în baza aceleiaşi 
rezoluţii infracţionale. În asemenea situaţii, epuiza-
rea infracţiunii va avea loc în momentul realizării 
ultimului act infracţional.

Pornind de la faptul că secretul comercial repre-
zintă un obiect al proprietăţii industriale şi ţinând 
cont de analiza juridico-penală expusă mai sus, 
vom formula câteva propuneri care, în opinia noas-
tră, ar contribui la o aplicare corectă şi la o mai bună 
funcţionare a Legii penale:

Art. 1852 să fi e completat cu aliniatul 61, care ar 
include următoarea dispoziţie: „Obţinerea fără 

consimţământul titularului a informaţiilor care 

constituie secret comercial, în scopul divulgării 

sau folosirii lor ilegale, dacă aceste acţiuni au ca-

uzat un prejudiciu material în proporţii mari sau 

deosebit de mari, se pedepsește cu amendă de 

la 5000 la 7000 de unităţi convenţionale". 

Totodată, aliniatul 7 al art. 1852 ar trebui să aibă 
următoarea interpretare: „Acţiunile de la alin.(1), (2), 
(3), (4), (5), (6) şi (61) săvârşite:

a) repetat; 
b) de două sau mai multe persoane; 
c) de un grup criminal organizat sau de o organi-

zaţie criminală; 
d) prin constrângere fi zică sau psihică; 
e) în proporţii deosebit de mari; 
f ) de către un funcţionar public sau de către o 

persoană căreia aceste informaţii i-au fost încre-

dinţate sau i-au devenit cunoscute în legătură cu 

îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu".
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REZUMAT 

Secretul comercial – obiect al proprietăţii in-

dustriale. Articolul se referă la protecţia drepturi-
lor de proprietate industrială, în special a creaţiilor 
intelectuale din domeniul industrial, prezentând 
o analiză juridică a dreptului penal în domeniul 
protecţiei proprietăţii industriale, care pune în 

evidenţă trăsăturile caracteristice ale secretului 
comercial, obiectele ce pot fi  protejate prin secret 
comercial etc. Autorul explică în ce constă diferenţa 
dintre secretul comercial și brevetul de invenţie, 
examinând reglementarea actuală a secretului co-
mercial în legislaţia Republicii Moldova în raport cu 
acordurile internaţionale la care Republica Moldo-
va este parte (Acordul TRIPs). Punând în evidenţă 
lacunele din domeniul protecţiei drepturilor de 
proprietate industrială în Republica Moldova, au-
torul prezintă o serie de propuneri de îmbunătăţire 
a cadrului legislativ pentru protecţia drepturilor de 
proprietate industrială în ţara noastră, inclusiv atri-
buirea acestei componente de infracţiune la infrac-
ţiunile asupra obiectelor de proprietate industria-
lă, pornind de la obiectul acestei componente de 
infracţiune. El pledează pentru o profundă analiză 
juridică a faptei penale privind secretul comercial,  
în special, pentru o analiză a subiectului şi a laturii 
obiective a infracţiunii în cauză.

ABSTRACT

Trade Secret - Object of Industrial Property. 

The article deals with the protection of industrial 
property rights, especially intellectual creations in 
industrial fi eld, with a legal analysis of the criminal 
law in the fi eld of industrial property protection, 
which highlights the characteristic features of trade 
secret, objects that can be protected by trade se-
cret, etc. The author explains the diff erence betwe-
en trade secret and patent for invention, examining 
the current regulation of trade secret in the legis-
lation of the Republic of Moldova in relation to the 
international agreements to which the Republic of 
Moldova is party (the TRIPS Agreement). By highli-
ghting the gaps in the fi eld of protection of indus-
trial property rights in the Republic of Moldova, the 
author presents a series of proposals for improving 
the legislative framework for the protection of in-
dustrial property rights in our country, including 
the attribution of this component of off ense to the 
off ences against industrial property objects, resul-
ting from the object of this component of off ence. 
He pleads for a profound legal analysis of the cri-
minal off ense on trade secret, in particular for an 
analysis of the subject and the objective side of the 
off ense in question.
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РЕФЕРАТ 

Коммерческая тайна – объект промыш-

ленной собственности. Статья затрагивает 
тему защиты прав промышленной собственно-
сти, в частности результатов интеллектуальной 
деятельности в промышленности, и представля-
ет собой правовой анализ уголовного законода-
тельства в области охраны промышленной соб-
ственности, выделяющий характерные особен-
ности коммерческой тайны, объекты, которые 
могут охраняться в режиме коммерческой тай-
ны, и т.д. Автор  объясняет, в чем заключается 
различие между коммерческой тайной и патен-
том на изобретение, а также рассматривает акту-
альное правовое регулирование коммерческой 

тайны в законодательстве Республики Молдо-
ва по отношению к международным соглашени-
ям, частью которых Республика Молдова являет-
ся (Соглашение ТРИПС). Автор выделяет некото-
рые пробелы в области защиты прав промыш-
ленной собственности в Республике Молдова и 
приводит ряд предложений по совершенствова-
нию соответствующей законодательной базы, в 
том числе отнесение преступлений данной кате-
гории к преступлениям, направленным против 
объектов промышленной собственности в зави-
симости от объекта преступления. Он выступа-
ет за более глубокий правовой анализ преступ-
ного деяния в отношении коммерческой тайны, 
в частности за анализ субъекта и объективной 
стороны данного преступления.
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|  DR. CONF. AURELIA LUPAN,  
SPECIALIST COORDONATOR,
DIRECŢIA BREVETE, AGEPI

P    . 
B        

 :   

BREVETUL DE INVENŢIE (BI) ŞI BREVETUL PENTRU SOI DE 
PLANTĂ (BSP) SUNT DOUĂ MODALITĂŢI DE PROTECŢIE A 

PLANTELOR CA OBIECTE ALE PROPRIETĂŢII INTELECTUALE. ÎN CA-
ZUL LUMII VEGETALE, BREVETUL DE INVENŢIE  POATE FI ACORDAT 
ÎN SITUAŢIILE CÂND INVENŢIA SE REFERĂ LA O GENĂ, LA STRUC-
TURA ŞI FUNCŢIONAREA ACESTEIA, LA PROCEDEELE LEGATE DE 
ACTIVITATEA EI, ETC., PE CÂND BREVETUL PENTRU SOI DE PLANTĂ  
ESTE ACORDAT EXCLUSIV PENTRU  UN SOI DE PLANTĂ, DEFINIT 
DE CARACTERE STABILE ȘI OMOGENE, CARE REZULTĂ DINTR-
UN GENOTIP SAU DINTR-O COMBINAŢIE DE GENOTIPURI. DACĂ 
BREVETUL PENTRU ORGANISME VII, INCLUSIV PENTRU SEMINŢE 
INDUSTRIALE, ESTE DESEORI CRITICAT, INTERACŢIUNEA DINTRE BI 
ȘI BSP RISCĂ SĂ PROVOACE MAI MULTE EFECTE DĂUNĂTOARE 
ASUPRA BIODIVERSITĂŢII, AGRICULTURII, DAR  ŞI PENTRU AMELIO-
RATORII SOIURILOR DE PLANTE. 

Deci, care este interacţiunea dintre un BI şi un 

BSP şi ce efecte are aceasta asupra organismelor 

vegetale?

În conformitate cu legislaţia UPOV (Uniunea In-
ternaţională pentru Protecţia Soiurilor de Plante), BI  
pentru un soi de plantă nu  se eliberează. BI poate 
exista  doar în cazul protecţiei  unei gene și func-
ţionării acesteia sau în cazul unui procedeu tehnic 
sau microbiologic, în special în domeniul biotehno-
logiei. 

În acest context, vom scoate în evidenţă noţiunea 
de „privilegiu al fermierului”. Convenţia UPOV a pre-
văzut mecanisme opţionale de repartizare echitabi-
lă a benefi ciilor, conform cărora statele membre pot 
permite fermierilor să utilizeze la fermele lor private 
o parte a recoltei obţinute din soiul protejat, în limi-
te rezonabile şi îndeplinind cerinţele de respectare 
a drepturilor titularului de brevet, asigurând astfel 
continuitatea activităţii de ameliorare a soiurilor 
noi. Adică, fermierii pot utiliza o parte a recoltei ce 
conţine material biologic, care poate fi  acoperit de 
un BI, pentru reproducerea sau multiplicarea se-
minţelor spre utilizare proprie. Astfel, fermierii sunt 
autorizaţi să „reproducă invenţia brevetată”. Dar, 
fermierii sunt scutiţi de achitarea plăţii titularului de 
BI  pentru o genă sau pentru un element genetic și 
sunt obligaţi sa remunereze titularul (amelioratorul) 
soiului multiplicat și protejat de un BSP. Această si-
tuaţie, când  efectul unui BI coincide cu cel al unui 
BSP asupra unui element ce se reproduce în fi ecare 
plantă a soiului (gena, marcherul, materialul biolo-
gic produs graţie unui procedeu etc.),  poate condu-
ce la pierderea autonomiei fermierului.

Se anunţă oare sfârșitul seminţelor de fermă?

Dacă la început BI pentru o genă, tehnologie ge-
netică, biotehnologie şi BSP, în comun, îi permiteau 
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fermierului să utilizeze seminţele de fermă, acum BI 
permite introducerea unei tehnici sigure si ușor uti-
lizabile de identifi care a suspiciunii de contrafacere 
a seminţelor de fermă. Astfel, nu este doar permi-
să utilizarea seminţelor de fermă, ci este posibilă și 
identifi carea unor falsifi cări. Prin urmare, titularul 
BSP poate să-şi recupereze cheltuielile pentru se-
minţele de fermă ale soiului protejat folosind mar-
kerii moleculari sau genetici,  lucru difi cil de făcut 
anterior din cauza lipsei unui instrument tehnic şi 
juridic efi cient.

De exemplu, este cunoscut faptul că titularul 
unui soi protejat prin BSP are dreptul exclusiv de 
a solicita redevenţa pentru seminţele de fermă 
reproduse. Dar, pentru a-și recupera redevenţa, 
el trebuie să fie în stare să demonstreze că soiul 
este al lui. Doar titularul soiului  este în drept să 
prezinte dovezile unei posibile încălcări. În  astfel 
de situaţii, titularul nu-i poate cere nimic fermi-
erului și nici nu-l poate forţa pe acesta să indice 
denumirea soiului pe care l-a reprodus până când 
nu va avea suficiente probe de comitere a con-
trafacerii. 

În practică, este foarte anevoios să faci acest 
lucru atât timp cât protecţia soiului prin BSP este 
condiţionată de caractere morfologice care pot fi  
ușor identifi cate de îndată ce soiul este reprodus de 
mai multe ori pe câmpul fermierului. Identifi carea 
presupune o expertiză scumpă, dar uşor contesta-
bilă din cauza variabilităţii caracterelor morfologi-
ce, care evoluează cu fi ecare multiplicare în absenţa 
selecţiei conservative, pe care fermierii nu o practi-
că, că să nu mai accentuăm și faptul că fermierii, de 
multe ori, seamănă diferite soiuri pe acelaşi teren. 
Pe când un material biologic sau o genă acoperită 
de un BI sunt ușor de identifi cat datorită markerilor 
moleculari, chiar şi în urma mai multor reproduceri 
succesive ale plantelor. În această situaţie, titularul 
soiului dispune de un instrument tehnic sigur, care 
îi permite să confi rme fără difi cultăţi elementul con-
trafacerii, fapt sufi cient pentru a porni un proces 
împotriva fermierului, obligându-l să plătească re-
devenţa, bineînţeles, dacă acesta nu va demonstra 
contrariul. 

Această inversare a sarcinii dovezii i-ar permite 
titularului să-și recupereze redevenţa  bazându-se 
pe BSP, în care vor fi  menţionate gena sau materia-

lul biologic inserat, așa cum se procedează în ţările 
unde sunt admise organismele modifi cate genetic 
(SUA, Canada).

Se aşteaptă oare fi nalul ameliorării plantelor 

de către fermieri?

În conformitate cu legile UPOV, fermierii care 
utilizează seminţele din recolta unui soi protejat de 
BSP pot să revendice „privilegiul amelioratorului”, 
care le permite să folosească liber şi fără plata re-
devenţelor un soi protejat de BSP, în cazul în care se 
face ameliorarea altor soiuri noi, de exemplu, pen-
tru adaptarea lor la condiţiile zonei de cultivare.

Aceeaşi situaţie poate fi  posibilă şi pentru cerce-
tările privind reproducerea unui material biologic 
sau a unei gene protejate prin BI,  însă în niciun 
caz la comercializarea unui soi nou, care ar conţine 
informaţia genetică brevetată. Or, spre deosebire 
de amelioratorul din laborator, fermierul nu are po-
sibilităţi tehnice de a „extrage” materialul biologic 
sau gena brevetată din sămânţa soiului său. Având 
în vedere că ameliorarea se face pe acelaşi câmp 
unde sunt crescute plantele destinate comercia-
lizării, BI asupra genei poate conduce la pierderea 
„privilegiului amelioratorului”.

În consecinţă,  dacă soiul fermierului, care nu 
este protejat de BSP, este contaminat cu o genă bre-
vetată, privilegiul fermierului de a reproduce aceas-
tă genă pe câmpul său se anulează, deoarece acest 
privilegiu este legat de comercializarea seminţelor 
acoperite de un brevet. Titularul brevetului va pu-
tea revendica redevenţa în concordanţă cu recolta 
fermierului şi va putea să se opună reutilizării aces-
teia în calitate de seminţe de fermă în cazul schim-
bului neformal de seminţe dintre fermieri.

Este oare fi nalul selecţiei pentru micii producă-

tori de seminţe?

În practică, toţi amelioratorii utilizează „privile-
giul amelioratorului” sau, altfel spus, posibilitatea de 
a utiliza un soi protejat pentru a ameliora unul nou. 
Însă, în cazul în care cel din urmă conţine o genă 
sau un material biologic protejat de un BI, amelio-
ratorii sunt obligaţi să obţină un drept de licenţă 
de la titularul de brevet, pentru a putea vinde soiul 
dat, cu excepţia cazului de extragere a genei sau 
materialului biologic protejat. In cazul transgenelor, 
amelioratorul știe că resursa fi togenetică pe care el 
o folosește este protejată de un BI. În cazul dat este 
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obligatorie respectarea condiţiei de informare a fi e-
cărei diseminări a lor pentru a face schimbul de se-
minţe sau pentru introducerea pe piaţă a resurselor 
fi togenetice noi. 

În cazul utilizării altui procedeu brevetabil în 
afară de transgeneză (mutageneza indusă, de 
exemplu), nu este nevoie de informarea privind 
protecţia prin BI a procedeului aplicat. Dar aici ame-
lioratorul  ar putea să nu descopere existenta unui 
BI concurent, dacă nu monitorizează continuu toa-
te brevetele și nu analizează integral caracteristicile 
moleculare şi genetice ale resurselor utilizate, care 
l-ar obliga sa plătească dreptul de licenţă pentru a 
putea introduce pe piaţă şi comercializa seminţele 
soiului pe care l-a ameliorat. Această situaţie des-
curajează investiţiile în cercetare, accelerează con-
centrarea industriei seminţelor la deţinătorii unui 
pachet mare de brevete și astfel este blocată ino-
varea. De asemenea, este facilitată comercializarea 
acestor „organisme modifi cate genetic (OMG) clan-
destine” dacă consumatorii ar fi  fost informaţi des-
pre astfel de acţiuni.

Lupta întreprinderilor pentru controlul 

seminţelor

Efectele interacţiunii dintre BI şi BSP, aceste două 
drepturi de proprietate intelectuală, sporesc numă-
rul de abuzuri împotriva fermierilor-amelioratori 
nu doar în cazurile selectării,  păstrării, utilizării și 
schimbului de seminţe cultivate, dar şi în încercarea 
de a semăna o parte din recolta unui soi protejat 
sau de a folosi „privilegiul” de a ameliora un nou soi 
în baza soiului protejat. Pe de altă parte, proprieta-
tea industrială poate fi  utilizată ca o armă de distru-
gere masivă a întreprinzătorilor. Într-adevăr, astăzi 
are loc o confruntare accentuată între titularii de 
BSP cu caractere agronomice adaptate la dezvolta-
rea agriculturii industriale în fi ecare zonă climatică 
mare, pe de o parte, şi titularii de BI asupra gene-
lor cu informaţia genetică integrată, deja prezentă 
în soiuri, indiferent de zona de cultivare, pe de altă 
parte. Având în vedere informaţia obligatorie pri-
vind OMG, această luptă poate părea loială, fi ecare 
cunoscând lista de care dispune concurentul, însă 
războiul cu OMG și brevetele clandestine asupra 
altor biotehnologii decât transgeneza devine unul 
specifi c şi inegal.

Ar trebui oare ca lupta societăţii civile împotriva 
„brevetelor asupra seminţelor” să se limiteze doar 
la arbitrarea confl ictului dintre producătorii de 
seminţe, interzicând brevetarea genelor existente 
în natură și garantând privilegiul producătorului 
industrial de seminţe, acceptând totalmente noile 
prevederi asupra seminţelor de fermă protejate de 
BSP şi BI asupra genelor? Sau trebuie să ne opunem 
protecţiei prin BSP, care transformă seminţele de 
fermă în contrafacere prin „poluarea” lor cu genele 
brevetate şi, în ansamblu, brevetelor asupra gene-
lor sau reproducerii organismelor vii?
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REZUMAT

Protecţia realizărilor selecţiei vegetale. Bre-

vetul de invenţie şi brevetul pentru soi de 

plantă: interacţiune și consecinţe. Brevetul de 
invenţie (BI) şi brevetul pentru soi de plantă (BSP) 
sunt două modalităţi de protecţie a plantelor ca 
obiecte ale proprietăţii intelectuale. În cazul lumii 
vegetale, brevetul de invenţie  poate fi  acordat în 
situaţiile când invenţia se referă la o genă, la struc-
tura şi funcţionarea acesteia, la procedeele legate 
de activitatea ei, etc., pe când brevetul pentru soi 
de plantă  este acordat exclusiv pentru  un soi de 
plantă, defi nit de caractere stabile și omogene, care 
rezultă dintr-un genotip sau dintr-o combinaţie de 
genotipuri. Dacă brevetul pentru organisme vii, in-
clusiv pentru seminţe industriale, este deseori criti-
cat, interacţiunea dintre BI și BSP riscă să provoace 
mai multe efecte dăunătoare asupra biodiversităţii, 
agriculturii, dar  şi pentru soarta amelioratorilor so-
iurilor de plante. 

ABSTRACT

Protection of Plant Selection Achievements. 

Patent for Invention and Patent for Plant Va-

riety: Interaction and Consequences. The patent 



38 | INTELLECTUS 2/2017

P
R

O
P
R

IE
T

A
T

E
 I

N
D

U
S
T

R
IA

L
Ă

/ 
IN

D
U

S
T

R
IA

L
 P

R
O

P
E

R
T

Y

for invention (PI) and the patent for plant variety 
(PPV) are two ways to protect plants as objects 
of intellectual property. In the case of the plant 
world, the patent for invention may be granted in 
situations where the invention relates to a gene, 
its structure and function, processes related to 
its activity, etc., while the patent for plant variety 
is granted exclusively for a plant variety, defi ned 
by stable and homogeneous characters, resulting 
from a genotype or a combination of genotypes. 
If the patent for living organisms, including indus-
trial seeds, is often criticized, the interaction be-
tween PI and PPV is likely to cause more harmful 
eff ects on biodiversity, agriculture, but also on the 
fate of breeders.

РЕФЕРАТ 

Охрана селекционных достижений в рас-

тениеводстве. Патент на изобретение и па-

тент на сорт растения: взаимосвязь и послед-

ствия. Патент на изобретение и патент на сорт 
растения представляют собой два способа охра-
ны растений в качестве объектов интеллекту-
альной собственности. В случае растительно-
го мира патент на изобретение может быть пре-
доставлен, если изобретение относится к гену, 
его структуре и функционированию, к способам, 
связанным с их деятельностью, и т.д., в то вре-
мя как патент на сорт растения предоставляет-
ся исключительно на сорт растения, определяе-
мый стабильными и однородными признаками, 
обусловленными определенным генотипом или 
определенной комбинацией генотипов. Если па-
тент на живые организмы, в том числе на про-
мышленные семена, часто подвергается крити-
ке, то взаимосвязь между патентом на изобре-
тение и патентом на сорт растения может по-
влечь за собой большие неблагоприятные по-
следствия для биоразнообразия, сельского хо-
зяйства, а также негативно сказаться на судьбе 
селекционеров сортов растений.
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A  6   C    P  – 
   

ARTICOLUL 6 TER AL CONVENŢIEI DE LA PARIS (ÎN CON-
TINUARE  CONVENŢIE) ARE DREPT OBIECTIV EXCLU-

DEREA DE LA ÎNREGISTRARE ȘI UTILIZAREA NEAUTORIZATĂ SAU 
ABUZIVĂ ÎN CALITATE DE MĂRCI ATÂT A DRAPELELOR ȘI STEMELOR 
PĂRŢILOR MEMBRE LA CONVENŢIE, CÂT ȘI A DENUMIRILOR ȘI SI-
GLELOR ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE INTERGUVERNAMENTA-
LE. ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ARTICOLULUI MENŢIONAT, 
ÎNREGISTRAREA, FIE CA MARCĂ, FIE CA ELEMENT AL ACESTEIA, A 
STEMELOR, DRAPELELOR ȘI ALTOR EMBLEME DE STAT ALE ŢĂRILOR 
CĂRORA LI SE APLICĂ CONVENŢIA SAU A SEMNELOR ȘI SIGILIILOR 
OFICIALE DE CONTROL ȘI DE GARANŢIE ADOPTATE DE STATE, PRE-
CUM ȘI ORICE IMITAŢIE DIN PUNCT DE VEDERE HERALDIC A ACES-
TORA, VA FI REFUZATĂ DACĂ NU A FOST AUTORIZATĂ DE CĂTRE 
AUTORITATEA COMPETENTĂ.

Problema protecţiei stemelor, armurilor, 
decoraţiunilor publice fi gura pe ordinea de zi a 
Conferinţei de la Paris încă în 1883. În anul 1923 a 
apărut problema protecţiei însemnelor de suvera-
nitate și utilizarea abuzivă a acestora, iar în 1925, 
în cadrul Conferinţei de la Haga, articolul 6 ter a 
fost adăugat Convenţiei, fi ind modifi cat neesenţial, 
doar ca formă, în timpul Conferinţei de la Londra 
din 1934. Ulterior acesta a fost revizuit, mai profund 
și detaliat, la Conferinţa de la Lisabona din 1958, 

|  GALINA BOLOGAN, 
SPECIALIST COORDONATOR |  LUDMILA COCIERU, 

ȘEF SECŢIE MĂRCI INTERNAŢIONALE

DIRECŢIA MĂRCI ȘI DESIGN INDUSTRIAL, AGEPI 

unde au fost incluse subpunctele (b) și (c) ale punc-
tului (1), fi ind operate, de asemenea, un șir de alte 
modifi cări.

Prin articolul 6 ter sunt protejate următoarele 
categorii de semne:

  Stemele ce sunt constituite dintr-un desen 
sau o imagine reprezentată pe un scut, de exemplu: 

  Stema Republicii Moldova, baza de 
date 6 ter nr. MD7;

  Stema bulgară, baza de date 6 ter nr. 
BG2.

  Drapelele de stat care au, în general, o formă 
dreptunghiulară distinctivă și sunt simbolul unei 

naţiuni, de exemplu:   Drapelul Repu-
blicii Moldova, baza de date 6 ter nr. MD6.

  Alte embleme de stat  expresie destul de 
vagă, care face referire la orice embleme ce alcă-
tuiesc simbolul suveranităţii unui stat, inclusiv bla-
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zoanele caselor regale, precum și la embleme ale 
statelor dintr-un stat federativ parte la Convenţie, 
de exemplu: 

      emblema de stat daneză, baza de 
date 6 ter nr. DK3.

  Semnele și sigiliile ofi ciale de control și de 

garanţie  rolul acestora este de a certifi ca faptul 
că un stat sau o organizaţie, desemnată în mod 
corespunzător de către un stat în acel scop, a veri-
fi cat că anumite produse îndeplinesc standardele 
specifi ce sau au un anumit nivel de calitate (de ex.:

   baza de date 6 ter nr. MD3). În mai 
multe state, există semne și sigilii ofi ciale de control 
și de garanţie pentru metale preţioase sau produ-
se precum untul, brânza, carnea, echipamentele

electrice etc. (de ex.:   sigiliul 
Regatului Unit pentru articole din platină, baza de 
date 6 ter nr. GB 40;

   baza de date 6 ter nr. FR2). 
Semnele și sigiliile ofi ciale se pot aplica, de ase-

menea, în cazul serviciilor, de exemplu, cele din do-
meniul educaţiei, al turismului etc.

  Abrevieri – UNICEF (United Nations 
Children’s Fund – QO151), WIPO (World Intellectu-
al Property Organization – WO8), OLAF (European 
Anti-Fraud Offi  ce – QO1573), ООН ЖЕНЩИНЫ 
(United Nations Entity for Gender Equality and the 
Empowerment of Women – QO1558), OPAQ (Orga-
nisation for the Prohibition of Chemical Weapons – 
QO1532).

  Denumiri  Conseil de l’Union européenne 
(QO1691), Agenţia Europeană pentru Controlul 

Pescuitului (QO1441), OFFICE AFRICAIN ET MAL-

GACHE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (OA1 – 
depusă la 05.12.1966).

Totuși, articolul 6 ter are și excepţii de la 
protecţie referitoare la emblemele,  denumirile sau 
abrevierile (iniţialele) organizaţiilor interguverna-
mentale, excepţii introduse în cadrul Conferinţei de 
la Lisabona din anul 1958:

1. Sunt excluse de la protecţie emblemele, de-
numirile sau abrevierile organizaţiilor interguver-
namentale care deja sunt obiecte ale acordurilor 
internaţionale în vigoare (scopul acestei prevederi 
este, cel mai probabil, evitarea dublei protecţii);

2. Ţările Uniunii sunt în drept să nu ofere o atare 
protecţie în detrimentul deţinătorilor de mărci care 
au obţinut aceste drepturi cu bună-credinţă, până 
la intrarea în vigoare a textului  Convenţiei în ţara 
respectivă (această excepţie nu are caracter obliga-
toriu);

3. Nicio ţară parte a Uniunii nu este obligată să 
ofere o atare protecţie, dacă utilizarea sau înregis-
trarea mărcii nu sunt în măsură să sugereze consu-
matorului existenţa unei relaţii (legături) între sem-
nul ce conţine emblema și organizaţia interesată 
sau dacă o asemenea utilizare sau înregistrare, într-
adevăr, nu este de natură să inducă în eroare consu-
matorul referitor la existenţa unei legături între cel 
ce utilizează marca și organizaţie (această prevede-
re la fel nu este obligatorie, aplicarea ei rămânând la 
aprecierea fi ecărei ţări). 

Articolul 6 ter mai conţine o limitare – cea a 
protecţiei semnelor și sigiliilor ofi ciale de control și 
garanţie ale ţărilor. O asemenea protecţie se acordă 
atunci când mărcile ce includ astfel de semne și si-
gilii sunt utilizate pentru produse de același tip sau 
asemănătoare cu produsele pentru care se acordă 
(oferă) semnele și sigiliile ofi ciale.

Ţările Uniunii trebuie să-și comunice reciproc, 
prin intermediul Biroului Internaţional, lista emble-
melor și semnelor sau sigiliilor ofi ciale care necesită 
a fi  protejate. Aceeași procedură se stabilește și în 
cazul când sunt efectuate unele modifi cări în aceas-
tă listă, cum ar fi  cele legate de situaţii în care o 
ţară renunţă la protecţia unei embleme proprii sau 
înlocuiește una sau mai multe embleme cu altele. 

La Conferinţa de la Haga din anul 1925 s-a discu-
tat despre faptul că ţările Uniunii vor trebui să pu-
blice listele emblemelor și altor semne asupra că-
rora se extinde protecţia. Pentru a evita cheltuielile 
pentru astfel de publicare, aceasta a fost înlocuită 
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cu obligaţia ţărilor de a face cunoscute publicului 
aceste liste.  Totuși, multe ţări încă mai publică astfel 
de liste. 

La Conferinţa de la Lisabona din anul 1958 s-a 
decis și asupra faptului că nu mai este obligatorie 
notifi carea în ceea ce privește drapelele de stat, 
considerându-se probabil  că aceste drapele sunt 
destul de cunoscute tuturor.

După cum s-a menţionat deja, protecţia emble-
melor, denumirilor și iniţialelor organizaţiilor inter-
guvernamentale depinde de notifi carea despre ele.

Ţările parte a Uniunii, în termen de 12 luni de la 
data recepţionării notifi cării, pot prezenta obiecţii 
împotriva protecţiei solicitate.

Obiecţiile pot fi  bazate pe următoarele 
consideraţii:

  obiectul pentru care se cere protecţia nu este 
emblema unui stat sau organizaţii interguverna-
mentale, sau nu este semn sau sigiliu ofi cial de con-
trol și de garanţie al unui oarecare stat;

  emblema este deja emblema ţării care refuză 
oferirea protecţiei;

  dacă despre obiectul în cauză există deja o 
notifi care prin care se confi rmă că acesta reprezintă 
emblema unei alte ţări;

  dacă obiectul dat se referă la domeniul 
relaţiilor publice al ţării care refuză oferirea 
protecţiei.

  Biroul Internaţional trebuie să informeze des-
pre astfel de obiecţii ţara sau organizaţia intergu-
vernamentală la emblema căreia se referă.

Pentru drapelele de stat, măsurile prevăzute la 
punctul 1 de mai sus, se vor aplica numai mărcilor 
înregistrate după 6 noiembrie 1925, data semnării 
Convenţiei revizuită la Haga.

Pentru alte embleme de stat, pentru semnele 
și emblemele ofi ciale ale ţărilor Uniunii și pentru 
stemele, drapelele și emblemele, iniţialele sau de-
numirile organizaţiilor internaţionale interguver-
namentale, aceste dispoziţii nu se vor putea aplica 
decât mărcilor înregistrate după mai mult de 2 luni 
de la primirea notifi cării de la Biroul Internaţional.

În prezent, baza de date 6ter gestionată de Bi-
roul Internaţional al OMPI include 3277 de semne, 
20 dintre acestea aparţinând Republicii Moldova și 
fi ind depuse pentru următoarele categorii:

 ▪ steme de stat:  (MD5) ;

 ▪ drapele:  (MD6) ;

 ▪ armuri:  (MD7) ;

 ▪ sigle/sigilii ofi ciale:   
depusă în mai multe limbi (română  MD10, rusă 
– MD11, engleză – MD12, spaniolă – MD13, ger-
mană – MD14, franceză – MD15, chineză – MD16),

   (MD9),    (MD8),   (MD1),

  (MD2),  (MD3),  (MD4).
Alte 3 simboluri au fost depuse spre protecţie in 

anul 2015. 
Ţările mai „exotice” depun și semne mai „colora-

te”, de exemplu:

 Bhoutan:  (BT1);  (BT2); 
 

                    (BT3);

 San Marino:  (SM5); 
 

                                          (SM9);

 Algeria:  (DZ3),  (DZ2);

 Africa de Sud:  (ZA1).
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Protecţia emblemelor de stat trebuie să fi e ab-
solută și nu poate depinde de o presupusă legătură 
între marcă și emblemă. La examinarea mărcilor ce 
conţin sau constau din drapele, sigle, steme sau alte 
semne incluse în art. 6 ter al Convenţiei de la Pa-

ris, Republica Moldova aplică art. 7(1)h din Legea 

nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor 

în care se menţionează următoarele: „Se refuză în-
registrarea mărcilor care conţin reproduceri sau imi-
taţii de steme, drapele şi embleme de stat, denumiri 

depline sau abreviate de organizaţii internaţionale şi 
interguvernamentale, semne, sigilii ofi ciale de control, 
de garanţie şi de marcare, decoraţii şi alte semne de 
distincţie care, în lipsa autorizaţiei autorităţilor com-
petente, trebuie refuzate în conformitate cu art.6 ter 
din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii 
industriale din 20 martie 1883, denumită în continua-
re Convenţia de la Paris”.

În continuare ne vom referi la câteva exemple de 
mărci, refuzate la înregistrare de Republica Moldo-
va în baza art. 7(1)h:

Nr. mărcii 
internaţionale

Reproducerea
mărcii

Motiv de refuz
art. 6 ter

1084561 QO1405 - denumirea abreviată a organizaţiei 
internaţionale  INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY 
AGENCY

1076870

DE1  
- imitare a drapelului Germaniei

1069221

IE11  
- un element al emblemei Irlandei

1068098 MOT QO38 M.O.T. 
- imitare a abrevierii Organizaţiei Mondiale a Muncii

1028612 QO19 OMS 
– imitare a abrevierii Organizaţiei Mondiale 
a Sănătăţii

1014286

MD1, MD2, MD3, MD4  
- imitare a mărcii de certifi care a Republicii Moldova

1006723

EE2, EE3  - imitare a stemei Estoniei.
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Cetăţenii oricăror ţări care vor fi  autorizaţi să fo-
losească emblemele de stat, semnele și sigiliile ţării 
lor vor putea să le utilizeze chiar și atunci când va 
exista o similitudine cu cele aparţinând altei ţări.

Orice utilizare neautorizată, în comerţ, a steme-
lor de stat ale celorlalte ţări ale Uniunii este interzisă 
dacă aceasta ar fi  de natură să inducă în eroare cum-
părătorul cu privire la originea produselor.

REZUMAT

Articolul 6 ter al Convenţiei de la Paris – as-

pecte teoretice și practice. Autorii prezintă aspec-
te ale protecţiei simbolurilor conform articolului 
6 ter al Convenţiei de la Paris. Informatia relatată 
ar servi la crearea unei viziuni a publicului asupra 
protecţiei conform Articolului 6 ter.  Un scop aparte 
al lucrării este informarea și atenţionarea în legătu-
ră cu subiectul analizat a persoanelor implicate în 
elaborarea semnelor care urmează a fi  supuse înre-
gistrării și protecţiei în calitate de mărci, întru evi-
tarea potenţialelor confl icte cu simbolurile care au 
obţinut protecţie conform articolului 6 ter.

ABSTRACT

Article 6ter of the Paris Convention - Theore-

tical and Practical Aspects. The authors present 

aspects of the protection of symbols according to 
Article 6ter of the Paris Convention. The related in-
formation would serve to create a public view on 
the protection under Article 6ter. A particular pur-
pose of the paper is to inform and alert in relation 
to the analyzed subject the persons involved in the 
development of signs to be registered and protec-
ted as trademarks in order to avoid potential con-
fl icts with the symbols that have obtained protecti-
on under Article 6ter.

РЕФЕРАТ 

Статья 6 ter Парижской конвенции – тео-

ретические и практические аспекты. Автор 
представляет некоторые аспекты охраны симво-
лики в соответствии со статьей 6 ter Парижской 
конвенции. Представленная информация может 
служить для создания у общественности виде-
ния относительно охраны в соответствии со ста-
тьей 6 ter.  Другой целью статьи является инфор-
мирование об аспектах, относящихся к рассма-
триваемой теме, и предупреждение лиц, занима-
ющихся разработкой обозначений, подлежащих 
регистрации и охране в качестве товарных зна-
ков, во избежание возможных конфликтов с сим-
волами, получившими правовую охрану соглас-
но статье 6 ter.
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OPORTUNITATEA ÎNREGISTRĂRII INTERNAŢIONALE A 
OBIECTELOR DESIGNULUI INDUSTRIAL REZULTĂ DIN CA-

RACTERUL TERITORIAL AL PROTECŢIEI PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE, 
INCLUSIV A DESENELOR ȘI MODELELOR INDUSTRIALE. ÎNREGIS-
TRAREA INTERNAŢIONALĂ A DESIGNULUI INDUSTRIAL ESTE GU-
VERNATĂ DE ARANJAMENTUL DE LA HAGA. ADOPTAT ÎN 1925, 
ARANJAMENTUL A ÎNFIINŢAT UN SISTEM  INTERNAŢIONAL EFECTIV 
– SISTEMUL DE LA HAGA, CARE PERMITE PROTECŢIA DESIGNU-
LUI INDUSTRIAL ÎN MULTIPLE ŢĂRI SAU REGIUNI CU MINIMUM DE 
FORMALITĂŢI.

Până în prezent, la Aranjamentul de la Haga au 
aderat 65 de ţări. Republica Moldova este parte la 
Aranjamentul de la Haga referitor la depozitul in-
ternaţional al desenelor sau modelelor industriale 
începând cu 14 martie 1994. 

Acest sistem oferă titularului unui desen sau 
model industrial posibilitatea de a benefi cia de 
protecţia desenului sau modelului industrial pe te-
ritoriile tuturor  părţilor contractante, prin depune-
rea unei cereri la Biroul Internaţional al OMPI, într-o 
singură limbă, cu un singur set de taxe și într-o sin-
gură monedă (franci elveţieni).

Apartenenţa la Aranjamentul de la Haga permite 
cetăţenilor Republicii Moldova să utilizeze din plin 
avantajele oferite de acest sistem pentru protecţia 
designului pe teritoriul altor state. Domeniile prio-
ritare ale protecţiei solicitate de către creatorii mol-
doveni în străinătate sunt: articole de mobilier; am-

|  VERONICA BADÂR,
 SPECIALIST,  SECŢIA DESENE ȘI MODELE INDUSTRIALE, 
AGEPI

balaje şi recipiente pentru transportul sau păstrarea 
mărfurilor și etichete.

Recent, la acest Aranjament au aderat Repu-
blica Coreea (1 iulie 2014), Statele Unite ale Ame-
ricii și Japonia (13 mai 2015). Pe lângă extinderea 
posibilităţilor titularilor de desene și modele in-
dustriale de a benefi cia de protecţie pe teritoriile 
noilor state membre, aderarea acestor trei ţări la 
Aranjament a semnifi cat, de asemenea, includerea 
în acest sistem de protecţie a noi cerinţe și practici 
pentru depunerea internaţională.

În acest sens, la 19 noiembrie 2015, în cadrul 

Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale 

(OMPI), a avut loc un seminar dedicat Sistemului 
de la Haga cu tema: Înregistrările Internaţionale 
ale Designului Industrial. La seminar au  participat 
mai mult de  60 de reprezentanţi din 26 de state 
membre și o organizaţie internaţională nonguver-
namentală (JPAA (JP)). Seminarul a fost condus de 
staful WIPO și un invitat local. Obiectivul principal al 
seminarului a fost instruirea practică a utilizatorilor 
la desemnarea Statelor Unite ale Americii, Japoniei 
și Republicii Coreea într-o cerere internaţională. 

Declaraţiile noilor ţări membre referitor la nu-
mărul de desene și modele industriale incluse 
într-o cerere diferă, Republica Coreea și Japonia 
acceptând cererea multiplă cu până la 100 de de-
sene și modele industriale, ultima divizând cererile 
internaţionale multiple în cereri singulare, ex-offi  -
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cio. Statele Unite ale Americii însă au declarat că 
acceptă doar un singur desen sau model industrial 
în cerere (Fig. 1).

Fig. 1. Declaraţie referitoare la numărul de desene 

sau modele industriale

Dacă ne referim la Republica Coreea, observăm 
o tendinţă de refuz a cererilor internaţionale în peri-
oada iulie 2014 − septembrie 2015. Principalele mo-
tive de refuz au fost lipsa unor vederi ale modelelor 
sau desenelor solicitate pentru înregistrare (81,6 %), 
inconsecvenţa vederilor (12,3) și ambiguitatea unor 
elemente (10,4 %) (Fig. 2).

Fig. 2.  Motive de refuz, Republica Coreea 

Pentru a evita unul dintre motivele de refuz 
menţionate în cadrul examinării cererilor cu de-
semnarea Republicii Coreea, este recomandată 
prezentarea a cât mai multor vederi ale fi ecărui de-
sen sau model industrial, cu indicarea neapărată a 
poziţiei lor (de exemplu: lateral, faţă, spate etc.). De 
asemenea, este recomandată indicarea detaliată a 
produsului (de exemplu: lampă pentru birou) și  de-
scrierea acestuia, pentru a elimina orice neclaritate 
legată de reprezentările desenelor sau modelelor 
industriale. Totodată, la depunerea unui desen sau 
model industrial ce constituie un set de articole 
este necesară prezentarea asamblată a acestora, 
dar și prezentarea separată a detaliilor lor.

Durata maximă de protecţie juridică a desene-
lor și modelelor industriale pe teritoriul Republicii 
Coreea a fost acceptată în deplină corespundere cu  
prevederile articolului 17(3)(c) din Aranjamentul de 
la Haga pe un termen  de 20 de ani.

Republica Coreea a declarat de asemenea că, 
pentru realizarea punctului 18(1)(b) din Regulile 
Comune ale Actului din 1999 și ale celui din 1960 
ale Aranjamentului de la Haga, perioada de refuz a 
unui desen sau model industrial constituie 12 luni, 
iar pentru clasele 2, 5 și 19  6 luni.

Concomitent, Republica Coreea a mai declarat că 
nu acceptă cereri cu indicarea clasei 32, iar logourile 
și ornamentele nu pot fi  înregistrate. Taxa individuală 
per design, conform articolului 7(2) din Aranjamen-
tul de la Haga, a fost stabilită, în cazul Republicii Co-
reea, în cuantum de  270 CHF (franci elveţieni).

Al doilea nou stat membru al Aranjamentului 
de la Haga, care și-a declarat cerinţele procedurii 
internaţionale de depunere, este Japonia. Unele 
dintre cerinţele Japoniei se aseamănă cu cele ale Re-
publicii Coreea, aici fi ind vorba în primul rând despre 
necesitatea indicării produsului specifi c în vederea 
dezvăluirii mai detaliate a desenului sau modelului 
industrial. De asemenea, în cazul Japoniei, ca și în 
cel al Republicii Coreea, nu sunt acceptate cereri cu 
indicarea clasei 32, precum și înregistrarea logouri-
lor și ornamentelor, iar designul unui set de articole 
urmează a fi  prezentat atât asamblat, cât si separat.

Dacă Republica Coreea recomandă prezentarea 
a cât mai multor  vederi ale fi ecărui desen sau mo-
del industrial, Japonia  declară obligatorie prezenţa 
în cerere a șase vederi, indicarea fi ecăreia dintre 
acestea fi ind de asemenea obligatorie, în caz con-
trar cererea putând fi  considerată incompletă, ceea 
ce ar conduce la refuzul înregistrării ei (Fig. 3).

Fig. 3. Cele șase vederi obligatorii 
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Desemnarea Japoniei într-o cerere internaţională 
este specifi că și prin faptul că, în acest caz, actul de 
prioritate este acceptat doar pe hârtie, expediat di-
rect la Ofi ciul din Japonia.

Japonia a declarat, în conformitate cu articolul 
17(3)(c) din Aranjamentul de la Haga, că durata ma-
ximă de protecţie pe teritoriul său este de 20 de ani. 
În temeiul Regulii 18(1)(b) din Regulile Comune ale 
Actului din 1999 și ale celui din1960 ale Aranjamen-
tului de la Haga, perioada de refuz a unui desen sau 
model industrial constituie 12 luni.

În conformitate cu articolul 7(2) din Aranja-
mentul de la Haga, cu privire la taxa de înregistra-
re a desenului sau modelului industrial, Japonia 
a stabilit taxa individuală în cuantum de 582 CFR 
(franci elveţieni).

O noţiune nouă ce apare la desemnarea Japoniei 
și a Republicii Coreea în cererea internaţională este 
cea de „design similar” (din engleză – related de-
sign). Designul similar este o multitudine de desene 
și modele industriale, la baza producerii sau con-
ceperii cărora a stat un desen sau model industrial. 
Aceste desene sau modele industriale au același 
solicitant si pot fi  protejate mult mai ușor, fi ind de-
puse la un interval scurt de timp între ele.

De asemenea, ambele ţări impun cerinţa privind 
prezentarea mai multor vederi ale desenelor și mo-
delelor industriale, precum și a dezvăluirii cât mai 
ample posibil a acestora prin descrierea designului 
și prin indicarea poziţiilor vederilor în legendă. Tot-
odată, este necesară și indicarea specifi că a produ-
sului, fi ind dezvăluite nu doar tipul, dar și domeniul 
de utilizare a acestuia. 

Pentru a evita un eventual refuz din motivul 
unei dezvăluiri insufi ciente, trebuie să se ţină cont 
de toate cerinţele și declaraţiile referitoare la re-
producerile desenelor și modelelor industriale 
într-o cerere internaţională. De asemenea, este 
recomandată utilizarea umbrelor/culorilor/marca-
jelor, pentru evidenţierea părţii solicitate pentru 
protecţie (Fig.4).

  Fig. 4. Dezvăluirea desenelor și modelelor 

industriale atât separat, cât și în ansamblu

Statele Unite ale Americii, spre deosebire de 
celelalte două noi ţări membre, au declarat că ac-
ceptă într-o cerere un singur desen sau model in-
dustrial, conform articolului 5(2)(a) din Aranjamen-
tul de la Haga, ceea ce înseamnă că orice alt desen 
sau model industrial inclus în cerere nu va fi  exami-
nat, fi ind din start refuzat. De asemenea, SUA au sta-
bilit că data de depozit va fi  considerată data la care 
Ofi ciul Statelor Unite a primit cererea.

La desemnarea Statelor Unite ale Americii este 
obligatorie și o declaraţie din partea autorului, con-
form Regulii 8(1)(a)(ii) din Regulile Comune ale Actu-
lui din 1999 și ale celui din1960 ale Aranjamentului 
de la Haga, care urmează a fi  anexată la cerere. Acest 
document presupune o declaraţie doveditoare că 
desenul sau modelul industrial din cererea la care 
este anexată declaraţia este creaţia autorului (Fig.5).

 

Fig.5. Declaraţia autorului 
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În cazul Statelor Unite ale Americii, nu este ac-
ceptată indicarea în cerere a clasei 32, Ofi ciul Ameri-
can declarând, ca și cel Japonez, că acceptă actul de 
prioritate doar pe hârtie, expediat direct la Ofi ciu. 
Specifi carea domeniului de utilizare a produsului 
este, la fel, obligatorie.

În sensul articolului 17(3)(c) al Aranjamentului 
de la Haga, Statele Unite ale Americii stabilesc o 
durată maximă de protecţie, pe teritoriul lor, de 15 
ani. Potrivit Regulii 18(1)(b) din Regulile Comune 
ale Actului din 1999 și ale celui din1960 ale Aranja-
mentului de la Haga, a fost fi xată o perioadă de re-
fuz a unui desen sau model industrial de 12 luni. În 
contextul articolului 11(1)(b) din Actul de la Geneva 
(1999)  al Aranjamentului de la Haga, amânarea pu-
blicării este declarată imposibilă.

Pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, suma 
taxei pentru protecţia desenului și modelului in-

dustrial  diferă în funcţie de statutul economic și 
se achită în două rate (înlesnirile sunt stabilite în 
funcţie de dimensiunile întreprinderii):

 ▪ Prima rată se achită la aplicarea cererii și con-
stituie:

 – fără înlesniri: 733 CHF,
 – entitate mică: 367 CHF,
 – microentitate: 183 CHF. 
 ▪ A doua rată se achită la primirea unei notifi -

cări în urma unui posibil accept de la USTPO:
 – fără înlesniri: 540 CHF,
 – entitate mică: 270 CHF,
 – microentitate: 135 CHF.

Solicitantul care face parte din categoriile enti-
tate mică sau microentitate, pentru a benefi cia de 
înlesniri, trebuie să prezinte un certifi cat care con-
fi rmă acest fapt (Fig. 6).

Fig. 6. Model de Certifi cat ce confi rmă o microentitate

Recomandările  la depunerea desenelor sau 
modelelor industriale prin Sistemul de la Haga cu 
desemnarea Republicii Coreea, Japoniei și Statelor 
Unite ale Americii se reduc la următoarele:

 ▪ Aplicarea a cât mai multor vederi din diferite 
unghiuri;

 ▪ Folosirea umbrelor/culorilor/marcajelor (pen-
tru evidenţierea părţii solicitate pentru protecţie);

 ▪ Dezvăluirea cât mai amplă prin:
 – indicarea cât mai detaliată a produsului (de 

exemplu: lampă pentru birou);
 – legende (indicarea poziţiei, părţii protejabile 

sau neprotejabile a produsului);
 –  descriere.

 ▪ Anexarea tuturor documentelor necesare (de 
exemplu: Declaraţia autorului, Actul de prioritate etc.);
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 ▪ Excluderea clasei 32;
 ▪ Excluderea logourilor și ornamentelor.

Aderarea Republicii Coreea, Japoniei și Statelor 
Unite ale Americii la Sistemul de la Haga face ca 
acesta să fi e mai sofi sticat. Totodată, aderarea celor 
trei ţări îi conferă Sistemului de la Haga mai multă 
atractivitate, permiţându-i astfel să rămână simplu 
și comod pentru cât mai mulţi solicitanţi.

În același timp, acest Sistem  s-a dovedit receptiv 
la cerinţele noilor state membre, reușind să le armo-
nizeze cu cele ale solicitanţilor din întreaga lume.  

Ext inderea teritorială, în special în ţări cu o eco-
nomie atât de dezvoltată, oferă posibilităţi deose-
bite de lărgire a spaţiului protecţiei obiectelor de-
signului industrial, dar și de motivare și încurajare a 
elaborării noilor creaţii.
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REZUMAT

Înregistrarea internaţională a designului in-

dustrial potrivit cerinţelor noilor ţări membre ale 

Sistemului de la Haga. Aderarea la Aranjamentul 
de la Haga privind depozitul internaţional al Dese-
nelor si Modelelor Industriale a unor noi ţări este o 
urmare fi rească a procesului continuu de mondiali-
zare a protecţiei proprietăţii intelectuale. Extinderea 
recentă a Aranjamentului asupra ţărilor supra-indus-
trializate, cum sunt SUA, Japonia si Republica Coreea, 
confi rmă rolul în permanentă creștere al designului 
în economia modernă, dar și efi cienţa acordării 
protecţiei juridice designului industrial prin instru-
mentele stipulate în Aranjament.

Cuvinte-cheie: extinderea Aranjamentului de la 
Haga; protecţia internaţională a desenelor și mode-
lelor industriale; durata maximă de protecţie a dese-
nelor si modelelor industriale; taxa pentru protecţia 
desenului și modelului industraial.

ABSTRACT

International Registration of Industrial Design, 

As Required by the New Member States of the 

Hague System. Adherence of new countries to the 
Hague Agreement on the International Deposit of 
Industrial Designs is a natural consequence of the on-
going process of globalization of intellectual property 
protection. The recent enlargement of the Agreement 
to over- industrialized countries such as the United 
States of America, Japan and Republic of Korea con-
fi rms the ever-increasing role of design in the modern 
economy, as well as the effi  ciency of granting the le-
gal protection of industrial design through the instru-
ments stipulated in the Agreement.

Key words: extension of the Hague Agreement; 
international protection of industrial designs; the ma-
ximum term of protection of industrial designs; indus-
trial design protection fee.

РЕФЕРАТ 

Международная регистрация промыш-

ленных образцов в соответствии с требова-

ниями новых стран-участниц Гаагской систе-

мы. Присоединение новых стран к Гаагскому со-
глашению о международном депонировании 
промышленных образцов является естествен-
ным следствием продолжающегося процесса 
глобализации охраны интеллектуальной соб-
ственности. Недавнее расширение действия Со-
глашения на такие сильно индустриализирован-
ные государства, как США. Япония и Республика 
Корея, подтверждает постоянно растущую роль 
дизайна в современной экономике, а также эф-
фективность предоставления правовой охраны 
промышленного образца посредством инстру-
ментов, предусмотренных Соглашением.

Ключевые слова: расширение действия Га-
агского соглашения; международная охрана про-
мышленных образцов; максимальный срок охра-
ны промышленных образцов; пошлина за охрану 
промышленных образцов.
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 DIN CAUZA PARTICULARITĂŢILOR SALE SPECIFICE, ECONO-
MIA CULTURII NU ESTE CUPRINSĂ PE DEPLIN DE REŢELELE 

STATISTICE TRADIŢIONALE.  CULTURA POATE FI COMERCIALIZATĂ 
ATÂT CA BUN, CÂT ȘI CA SERVICIU, IAR, UNEORI, CA UNA ȘI ALTA 
SIMULTAN, CUM AR FI CAZUL UNUI CD MUZICAL [1]. 

De asemenea, pe lângă efectele economice ge-
nerate de cultură, mai există și efecte sociale, care 
se răsfrâng indirect și asupra economiei. Mai mult, 
cercetătorul canadian  Dick Stanley, care este preo-
cupat de crearea unui cadru statistic pentru secto-
rul culturii, susţine că anume efectele sociale sunt 
cele care diferenţiază bunurile şi serviciile culturale  
de toate celelalte produse [4]. 

În acest sens, în 1980, reprezentanţii  a peste 20 
de ţări din Europa și America de  Nord s-au întâlnit 
pentru a  elabora acest cadru, care să cuprindă toate 
sferele de activitate culturală. Doi ani mai târziu, un 
grup de lucru comun UNESCO/ Comisia economică 
pentru Europa pe problemele statisticii culturale a 
determinat „cele trei mari considerente care trebuie 
să guverneze elaborarea cadrului pentru statistica 
culturală” [3]:

a) Acest cadru trebuie să formeze un tot întreg, 
care să cuprindă atât aspectele economice ale fe-
nomenului cultural, cât și pe cele sociale, neglijate 
deseori în cazul altor sectoare.

b) Cadrul pentru statistica culturală trebuie să 
fi e logic și bazat pe principii care să facă posibilă 
interacţiunea lui cu sisteme statistice înrudite, deja 
existente și utilizate , cum ar fi  sistemul de statistică 
socială și demografi că, sistemul naţional de conturi 
și balanţe, iar în unele cazuri chiar sistemul statisticii 
de mediu. 

c) Cadrul pentru statistica culturală trebuie să 
satisfacă cerinţele de planifi care, control și studiu 
al aspectelor legate de politicile culturale. Deci, pe 
lângă ilustrarea unei anumite situaţii, aceste date 
trebuie să fi e utilizabile în elaborarea politicilor cul-
turale.

 Ca rezultat al eforturilor depuse de UNESCO 
în anii următori, a fost posibilă publicarea în 1986  
a „Cadrului pentru Statistica Culturală”. Acesta 
conţinea 10 categorii pe verticală și 5 funcţii pe ori-
zontală. 
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Tabelul 1

Cadrul pentru statistica culturală publicat în 1986 de UNESCO

Funcţii

Categoriile Creaţie/
Producţie

Transmitere 
desiminare

Recepţie/
consum

Înregistrare/con-
servare/consum

Participare

0 Patrimoniu cultural

1 Publicaţii și literatură

2 Muzică

3 Arte interpretative

4 Arte vizuale (inclusiv fotografi a)

5 Cinema

6 Radio și televiziune

7 Activităţi socio-culturale

8 Sporturi și jocuri

9 Mediu și natură

Sursa: Gordon John C., Beilby-Orrin Helen - International Measurement of the Economic and Social Importance of Culture, 

Organisation for Economic Co-operation and Development , Paris 2006, pag. 9

Așa cum au demonstrat-o completările ulterioare, 
acest cadru nu a fost perfect, el necesitând monito-
rizare continuă și îmbunătăţire sistematică. La peste 
25 de ani de la publicarea lui, în lume au avut loc 
schimbări considerabile, printre cele mai importante 
pentru sectorul cultural fi ind schimbările tehnologi-
ce, inclusiv înfl orirea internetului, apariţia distribuţiei 
electronice a produselor și serviciilor culturale și 
introducerea comerţului electronic. De asemenea, 
UNESCO a fost determinată să „lărgească” defi niţia 
sa pentru cultură, sensul acestei noţiuni fi ind redat 
astfel: „întregul complex  de caracteristici spirituale, 
materiale, intelectuale și emoţionale distinctive care 
caracterizează o societate sau un grup social” [7].

La nivel mondial există câteva regiuni relativ omo-
gene din punctul de vedere al politicii și statisticii 
culturale. Ele sunt formate în jurul uniunilor comer-
ciale și/sau politice. Uniunea Europeană, CARIFO-
RUM și Asia-Pacifi c sunt cele mai importante dintre 
ele. Crearea unui cadru mai întâi la nivel regional, iar 
ulterior la nivel mondial, care să cuprindă  aspecte-
le menţionate anterior,  ar facilita mult urmărirea și 
cuantifi carea fl uxurilor cu produse și servicii cultu-
rale. Prin aportul diverselor agenţii internaţionale, 
al mai multor reprezentanţi ai guvernelor și ofi ciilor 
naţionale de statistică, a fost elaborat documentul 
Statistica Industriilor culturale: Cadrul pentru Ela-

borarea și Consolidarea capacităţilor naţionale.  
Acesta refl ectă trei dimensiuni ale mediului socio-
cultural în care activează industriile culturale: [5]

- capitalul cultural;
- mediul politic;
- industriile culturale propriu-zise. 
Deși conceptul de industrie culturală/creativă 

este aplicat tot mai mult pe măsură ce este docu-
mentat în  diverse studii, industriile culturale nu 
sunt încă recunoscute sau defi nite ca sector separat 
nici în planurile naţionale  de dezvoltare și nici în 
normele internaţionale de colectare și analiză statis-
tică a datelor [5].  Lipsa standardelor internaţionale 
pentru colectarea datelor este o barieră importantă 
pentru guvernele care vor să urmărească impactul 
social și economic al sectorului industriilor cultura-
le, acest fapt constituindu-se într-un impediment al 
dezvoltării sectorului dat. 

Diferenţele existente între datele despre eco-
nomia culturii din diferite surse sunt determinate 
și de natura însăși a produselor comercializate. Ele 
pot fi  reproductibile – fi lmele,  muzica, cărţile; nere-
productibile – originalele operelor de artă (picturi, 
sculpturi); și chiar activităţi ca, de exemplu, turismul 
cultural [1].  Problematica colectării și interpretă-
rii statistice a datelor este determinată uneori de 
pătrunderea activităţilor culturale în alte ramuri 
ale economiei, cum ar fi , de exemplu, designul. El 
se supune legilor de proprietate intelectuală ca și 
produsele culturale, dar totodată este aplicat  în 
majoritatea sferelor de producţie unde pierde total 
legătura cu sectorul cultural. Alteori, într-o serie de 
activităţi ce ţin direct de cultură, ca, de exemplu, 
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meșteșugăritul, procesul de producţie în masă ne-
glijează valoarea culturală a produselor, ele fi ind 
tratate doar ca bunuri de consum. 

Serviciile, în special cele audiovizuale și 
sectoarele înrudite, prezintă interes deosebit 
pentru statistica culturală.  Acestea includ servicii 
și taxe legate de producerea fi lmelor de acţiune, 
programelor de radio și televiziune și înregistrărilor 
muzicale. În funcţie de audienţă, poate fi  stabilită 
grila de emisie, dar și preţul pentru publicitate. 
Alte servicii – personale, culturale și recreaţionale –
reprezintă serviciile asociate cu muzeele, 
bibliotecile, arhivele etc. Abordarea statistică face 
posibilă furnizarea datelor utile mai ales în cazurile 

când, pentru accesul la acest tip de servicii, este 
percepută o taxă sau este necesară efectuarea 
unei înregistrări.  Lipsa unei evidenţe referitoare la 
consum, participare sau cheltuieli provoacă lacune 
statistice serioase. 

Datele existente ce ţin de statistica culturală 
sunt nesistematizate și deseori nesigure. Sistemul 
existent trebuie îmbunătăţit pentru a înlesni 
analiza sectorială și dezvoltarea politicilor bazate 
pe evidenţă. În Tabelul 2 sunt refl ectaţi noii 
indicatori pentru estimarea contribuţiei economice  
în sectorul cultural, propuși în noul Cadru pentru 
Statistica Culturală de către Institutul pentru 
Statistică  de pe lângă UNESCO: 

Tabelul 2

Indicatorii pentru estimarea contribuţiei economice  în sectorul cultural propuși în noul Cadru pentru Statistica Culturală 

de către Institutul pentru Statistică  de pe lângă UNESCO

Contribuţia Indicator Unitatea de măsură Sursa

Componenta activităţii 
economice reprezentată 
de sectorul cultural

Volumul de activitate economică 
prin valoare

Volumul de activitate economică 
totală prin valoare

Valoarea adăugată brută  sau pro-
dusul intern brut

% din VAB sau PIB

Studii economice 
anuale

Studii economice 
anuale

Angajarea în sectorul 
cultural

Volumul angajărilor

Ponderea din 
angajările totale

Liberii profesioniști

Salariul mediu (în sectorul de 
ocupaţie)

Numărul angajaţilor (numărul per-
soanelor sau echivalentul în timp 
de lucru full-time)

% din totalul de angajaţi

numărul liberilor profesioniști

valoarea fi nanciară

Studii de afaceri 
anuale

Studii de afaceri 
anuale

Studii domestice

Sondaje despre 
câștiguri

Componenta bazei de 
afaceri constituită de către 
sectorul cultural

Bilanţul de afaceri

Ponderea bilanţului de afaceri

Numărul de afaceri după mărime 
(angajări și/sau venit din afaceri)
% din bilanţul de afaceri după 
mărime (angajări și/sau venit din 
afaceri)

Înregistrările afacerilor

Date și sondaje anuale 
de afaceri

Comerţul exterior repre-
zentat de sectorul cultural

Volumul comerţului prin valoare

Ponderea din volumul total al 
comerţului exterior

Veniturile din export

% din veniturile din export

Studii economice 
anuale
Studii economice 
anuale

Investiţiile întreprinderilor 
în sectorul cultural

Volumul investiţiilor

Nivelul investiţiilor
Volumul investiţiilor publice

Valoarea fi nanciară

% din VAB/PIB

Studii economice 
anuale
Studii economice 
anuale

Întreprinderile asociate cu 
sectorul cultural

Volumul liberilor profesioniști

Rata demarării afacerilor

Numărul de locuri de muncă

Numărul de înregistrări de afaceri 
noi la 10.000 de oameni 

Sondaje domestice

Înregistrarea afacerilor 
și datele recensămntului

Sursa: Creating Globas Statistics for Culture: Expert Scoping Study, UIS, Montreal, decembrie 2006 (p.73-75)
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O  metodă standard de măsurare a dimensiunii 
economice a unui sector este Sistemul Conturilor 
Naţionale, aplicat pe larg și în sectorul cultural. El re-
prezintă un set de recomandări standard, convenite 
la nivel internaţional, referitor la metoda de înregis-
trare a măsurilor activităţii economice [8]. Conturile  
Naţionale  oferă  o imagine  comparabilă  şi  comple-
tă  a  activităţii  economice  a  unei  ţări.  Indicatorii  
obţinuţi  în urma elaborării conturilor naţionale se 
constituie practic în cele mai complexe instrumen-
te de analiză macroeconomică, care generează po-
sibilitatea reală de a măsura performanţele în orice 
sector al economiei.

Conturile Naţionale reprezintă contul de bunuri 
şi servicii, contul de  producţie, contul de exploata-
re, contul de distribuire primară a veniturilor, contul 
de distribuire secundară a veniturilor, contul de uti-
lizare a venitului disponibil brut, contul de capital, 
conturile restului lumii. Conturile se elaborează în 
totalitate pe economie, activităţi economice şi sec-
toare instituţionale. În Republica Moldova există 
un cont aparte dedicat culturii, care conţine date 
doar începând cu anul 2000. Datele sunt obţinute 
prin cercetări statistice exhaustive de la biblioteci, 
muzee, instituţii de spectacol şi concerte, edituri 
(ziare şi reviste, alte publicaţii periodice) indiferent 
de tipul, nivelul şi forma de organizare şi de propri-
etate. Cercetările statistice din domeniul cultural-
artistic acoperă unităţile cu personalitate juridică, 
indiferent de forma de proprietate, care, conform 
Clasifi catorului Activităţilor din Economia Moldovei 
– CAEM, desfăşoară una din următoarele activităţi 
principale: 22 – „Edituri, poligrafi e şi reproducerea  
materialelor informative” şi 92 – „Activităţi recreati-
ve, culturale şi sportive” [2].

Indicatorii și formulele de calcul ale acestora di-
feră de la un gen de activitate la altul. De exemplu, 
pentru  biblioteci se calculeză numărul de volume ce 
revine unui utilizator  ca raport dintre numărul vo-
lumelor existente în biblioteci și numărul total de 
utilizatori care au efectuat tranzacţii de împrumut.  
Pentru muzee se calculeză numărul de vizitatori ai 
muzeelor la 1000 locuitori ca raport dintre   numărul 
total de vizitatori ai muzeelor faţă de  numărul po-
pulaţiei ţării la ziua de 1 ianuarie a anului de referin-
ţă înmulţit la 1000.  

Neajunsurile acestui sistem sunt următoarele: 
datele pot fi  comparate doar în aspect  de timp, 

nu și ca repartiţie spaţială, metodologia este ra-
cordată parţial la standardele UNESCO, existenţa 
incoerenţei datelor privind angajaţii întreprinderi-
lor din acest sector. 

Dar sectorul cultural nu poate fi  cuprins pe de-
plin, în toată complexitatea sa, de Cadrul de Conturi 
Naţionale. Principalele difi cultăţi întâlnite la colec-
tarea datelor statistice din domeniul cultural sunt:

1. O mare parte a sectorului este susţinută  de 
voluntari, eforturile cărora nu sunt evaluate direct. 
Astfel, nu pot fi  evaluate exact benefi ciile aduse de 
aceștia, ci se pot face doar aprecieri estimative, care, 
deseori, sunt subiective. 

2.  Industriile culturale nu sunt la fel de omoge-
ne ca alte sectoare,  de aceea multe activităţi cultu-
rale importante pot exista doar în regiuni izolate și 
relativ mici. Totodată produsul cultural nu este unul 
standardizat și, ca rezultat, abordările tradiţionale 
de colectare a datelor pot să nu furnizeze estimări 
adevărate ale întregii activităţi.

Multe activităţi culturale sunt întreprinse de fi r-
me a căror principală activitate este alta decât cul-
tura. Fără o colectare de date suplimentare, care 
să includă detaliile activităţii secundare, această 
activitate culturală poate să nu fi e refl ectată în ta-
bularea statistică standard. Drept exemplu pot servi 
unele instituţii de profi l non-cultural care dispun de 
o bibliotecă proprie, o activitate de design sau edi-
torială, muzeu etc.

 În aceeași ordine de idei se poate menţiona și 
personalul din domeniul cultural (Fig.1).  Majorita-
tea înregistrărilor se referă la locul de muncă prin-
cipal, dar, pentru mulţi angajaţi, postul din cultură 
este unul secundar, cumulant. De exemplu, un chi-
tarist poate avea un serviciu „de zi”, care îi generea-
ză o bună parte din venituri. Chiar dacă el preferă 
ocupaţia sa de muzician, sistemele statistice pot în-
registra doar ocupaţia lui primară, iar aspectul cul-
tural poate rămâne în umbră. Tot în afara evidenţei 
poate rămâne și activitatea culturală a voluntarilor, 
care, neavând un traseu fi nanciar, este practic im-
posibil de urmărit și cuantifi cat. 

Pentru a depăși carenţele sistemului naţional de 
conturi, a fost introdus conceptul de conturi satelit. 
Aceasta este o abordare care este folosită pentru a 
depăși limitările conceptuale existente, păstrându-
se însă legătura cu conceptele și standardele de 
conturi naţionale. Conceptul extinde convenţiile 
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Conturilor Naţionale și permite încorporarea de 
date, de exemplu, despre aspectele demografi ce, 
sociale, economice și fi zice ale subiectului chestio-
nat. Un cont satelit pentru sectorul cultural implică 
o gamă largă de date, inclusiv [9]:

- date în forma de valori curente și constante, 
cantitate, rată de incidenţă, indice și alte statistici;

- date care descriu  diferite dimensiuni ale 
activităţii culturale, de exemplu, culturală, econo-
mică, fi nanciară, socială, demografi că ș.a.;

- date privind toate aspectele culturii, de exem-
plu consumatorii, producătorii, intrările, ieșirile și 
activităţile organizaţiilor susţinătoare (bunăoară,  
guvernul);

- date despre factorii care afectează oferta și fac-
torii care afectează cererea pentru bunurile și servi-
ciile culturale.

În acest mod, poate fi  creată o imagine mai com-
pletă și mai reală a situaţiei economice a activităţilor 
culturale. Ulterior, datele din  contul satelit al cul-
turii ar putea fi  utilizate pentru analize descriptive, 
întreprinse pentru a examina și interpreta diferite 
aspecte ale activităţilor legate de cultură în scopuri 
descriptive sau comparative, de exemplu: tipurile 
sau sursele cererii consumatorilor;  structura indus-
triilor culturale;  tendinţele în cererea pentru bunuri 
și servicii culturale. De asemenea, aceste date sunt 
necesare pentru planifi cări, care permit determina-
rea direcţiilor de viitor pentru activităţile legate de 
cultură, de exemplu, analizele de impact economic. 
Și nu în ultimul rând, aceste date fac posibile mo-
nitorizarea și urmărirea efi cienţei  activităţilor lega-
te de cultură (de exemplu: comerţul internaţional, 
competitivitatea companiilor domestice și 
conţinutul produseor domestice). Probabil, cea mai 
importantă caracteristică a contului satelit este abi-
litatea acestuia de a  sistematiza un șir mare de  date 
statistice, care pot fi  analizate, comparate, utilizate 
în scopul luării unor decizii importante etc.

Dar numai colectarea datelor nu este sufi ci-
entă pentru a obţine o imagine clară a situaţiei 
tranzacţiilor din sfera culturii. Necesitatea structu-
rării datelor de acest fel a fost și este în continuare 
subiectul a numeroase dezbateri. Un model menit 
să permită compararea datelor statistice din cultură 
a fost elaborat la Zurich în 2010. El conţine 6 dome-
nii: patrimoniul cultural, artele vizuale, artele spec-
tacolului, cărţile și presa, audiovizualul și media cu 

subdomeniile specifi ce. Plus de asta, sunt incluse 
ca domeniu aparte activităţile interdisciplinare, cum 
ar fi   activităţile socio-culturale, relaţiile culturale 
internaţionale, administraţia și activităţile  educati-
ve. Mai mult decât atât,  mai este alocat un spaţiu 
suplimentar pentru „alte activităţi care nu sunt in-
cluse în punctele 1-6”, fapt ce  confi rmă o dată în 
plus dinamismul acestui segment economic.

Deoarece este greu de elaborat un model unic 
pentru statistica culturală, atât din cauza diversităţii 
mari a produselor culturale, cât și din cea a 
diferenţelor  ce ţin  de politicile culturale, la nivel glo-
bal se încearcă adaptarea standardelor exitente la 
cerinţele actuale ale pieţei internaţionale. Interesul 
sporit pentru acest domeniu, atât al organizaţiilor 
internaţionale, cât și al sectorului privat, este deter-
minat de creșterea volumelor comerţului intern și 
internaţional, ceea ce face ca sectorul cultural să fi e 
perceput și ca o activitate economică profi tabilă, nu 
doar ca un furnizor de valori spirituale. 
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 Problematica statisticii  în comerţul  

internaţional cu bunuri și servicii culturale. Au-
torul scoate în evidenţă considerentele de bază ce 
trebuie să guverneze elaborarea cadrului pentru 
statistică culturală, ţinându-se cont de faptul că da-
tele existente cu privire la statistica culturală sunt 
nesistematizate și deseori nesigure. Deoarece este 
greu de elaborat un model unic pentru statistica 
culturală, atât din cauza diversităţii mari a produse-
lor culturale, dar și a diferenţelor  ce ţin  de politicile 
culturale, la nivel internaţional se încearcă adapta-
rea standardelor existente la cerinţele actuale ale 
pieţei internaţionale. Interesul sporit pentru acest 
domeniu, atât al organizaţiilor internaţionale, cât și 
al sectorului privat, este determinat de creșterea vo-
lumelor comerţului intern și internaţional, ceea ce 
face ca sectorul cultural să fi e perceput și ca o acti-
vitate economică profi tabilă, nu doar ca un furnizor 
de valori spirituale.

ABSTRACT

Problems of Statistics of International Trade 

in Cultural Goods and Services. The author highli-
ghts the basic considerations that should govern 
the development of the framework for cultural sta-
tistics, taking into account that the existing data 
on cultural statistics are unsystematized and often 
insecure. Since it is diffi  cult to develop a unique mo-
del for cultural statistics, both because of the great 
diversity of cultural products and the diff erences in 
cultural policies, attempts are made internationally 

to adapt the existing standards to the current requi-
rements of the international market. The increased 
interest in this area, both of international organiza-
tions and private sector, is driven by increased vo-
lumes of domestic and international trade, which 
makes the cultural sector perceived as a profi table 
economic activity, not just as a supplier of spiritual 
values.

РЕФЕРАТ 

Некоторые проблемы статистики в меж-

дународной торговле товарами и услуга-

ми культурного назначения. Автор выделяет 
основные понятия, которыми следует руковод-
ствоваться при разработке нормативной базы в 
области статистики культуры, принимая во вни-
мание тот факт, что имеющиеся статистические 
данные по культуре не систематизированы и ча-
сто ненадежны. Поскольку разработать единую 
модель статистики культуры весьма сложно из-
за большого разнообразия товаров культурного 
назначения, а также из-за различий, связанных с 
политикой в области культуры, на международ-
ном уровне делаются попытки адаптации суще-
ствующих стандартов к современным требова-
ниям международного рынка. Повышенный ин-
терес к данной сфере, как со стороны междуна-
родных организаций, так и со стороны частного 
сектора, обусловлен увеличением объемов вну-
тренней и международной торговли, что ведет к 
восприятию культурного сектора не только как 
поставщика духовных ценностей, но и в качестве 
прибыльной экономической деятельности.
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TRANZIŢIA CĂTRE SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ, CA O 
COMPONENTĂ EXTREM DE RELEVANTĂ A DEZVOLTĂRII 

CONTEMPORANE, NU PRESUPUNE DOAR MODERNIZAREA TEHNO-
LOGIILOR INFORMAŢIONALE ȘI COMUNICAŢIONALE, CI, ÎN EGALĂ 
MĂSURĂ, ȘI PROLIFERAREA ȘI PROFESIONALIZAREA INFRACTORILOR 
CARE COMIT INFRACŢIUNI ÎN SPAŢIUL CIBERNETIC. DIN ACEST CON-
SIDERENT, AVÂND ÎN VEDERE PROVOCĂRILE MILENIULUI AL III-LEA, 
O NECESITATE STRINGENTĂ DEVINE CUNOAȘTEREA PROFUNDĂ A 
ELEMENTELOR CARE COMPUN PERSONALITATEA INFRACTORULUI 
INFORMATIC ÎN VEDEREA PREÎNTÂMPINĂRII EFECTELOR NEFASTE 
ALE REALITĂŢILOR CIBERNETICE PROSPECTIVE. 

Metodologia și materialele utilizate. A fost 
aplicată metoda logică cu procedeele sale inerente, 
deducţia, inducţia și sinteza etc. S-a uzitat de surse 
doctrinare de referinţă în criminologia clinică, cri-
minologia teoretică, psihologia juridică și criminală, 
documentele de politici penale.

Ipoteza prezentei investigaţii. Una din premise-
le de bază ale elaborării politicii penale, ale individu-
alizării pedepselor penale aplicate și ale măsurilor de 
resocializare penitenciară și postpenitenciară a infrac-
torilor digitali o constituie personalitatea infractorului. 

Obiectivul fundamental al politicii de stat a Re-
publicii Moldova, atestat în Concepţia securităţii 
naţionale a Republicii Moldova nr.112 din 
22.05.2008 [1, pct.1.3.6], este securitatea naţională 
în calitate de condiţie esenţială a existenţei popo-
rului Republicii Moldova și a realizării obligaţiilor 
pozitive ale statului.  Ameninţările din domeniul 

|  ȘTEFAN ȘAPTEFRAŢ,
CONSULTANT ÎN CADRUL PROCURATURII MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

tehnologiilor informaţionale fac parte din spectrul 
pericolelor la adresa securităţii naţionale, iar com-
baterea lor este una din acţiunile de bază în asigu-
rarea securităţii informaţionale [2, pct.4.7].

Tematica profi lului personologic al infractorului 
digital, atât în contextul  infracţiunilor informatice 
și al celor din domeniul telecomunicaţiilor, cât și al 
infracţiunilor care se săvârșesc prin intermediul siste-
melor informatice, constituie un subiect de cerceta-
re criminologică extrem de important. În ultimii ani, 
creșterea numărului de furnizori de servicii internet, 
accesul la abonamente gratuite și ușurinţa cu care 
poţi cădea în capcana unui account fals au amplifi cat 
complexitatea investigaţiilor telematice. Un utilizator 
sau delincvent al  Internetului, pentru a se conecta 
la această reţea, poate să utilizeze diferiţi furnizori de 
servicii de acest fel (în continuare – Provider), fapt ce 
îngreunează alegerea investigatorilor practicieni pen-
tru activitatea de interceptare de pe lângă un anumit 
Provider. Din perspectiva unei atare problematici, 
infracţiunile din mediul telematic prezintă difi cultăţi 
la identifi carea subiectului activ sau, dincolo de orice 
îndoială rezonabilă, a autorului real al infracţiunii în 
cauză. Cercetarea coordonatelor personalităţii infrac-
torului digital reprezintă o premisă indispensabilă 
pentru fundamentarea deopotrivă a politicii penale și 
a măsurilor de prevenire a cyber crimes.

Pentru a facilita și efi cientiza activitatea de desco-
perire a infractorilor informatici și a crimelor din spaţiul 
cibernetic, este important a discerne impactul mediu-
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lui digital asupra personalităţii umane, per ansamblu, 
și asupra personalităţii infractorului, în mod particular.

În concepţia unor doctrinari, psihologi, crimi-
nologi, sociologi, psihiatri, interacţiunile digita-
le, difuzarea și utilizarea intensă a tehnologiilor 
informaţionale vor genera o suită de modifi cări 
antropologice stabile la nivelul factorilor psihici, 
cognitivi, conativi și motivaţionali. De fapt, infrac-
torul digital este același infractor comun, descris și 
explicat prin prisma teoriilor criminologice clasice 
și contemporane, dar căruia îi sunt specifi ce noi 
trăsături caracteriale și competenţe social-profe-
sionale, datorate evoluţiei societăţii spre o nouă 
eră, cea informaţională. Astfel, nucleul central al 
personalităţii infractorului suportă anumite schim-
bări de natură calitativă, și nu, neapărat, cantitativă, 
ipoteză confi rmată și de criminologul Jean Pinatel 
în teoria  personalităţii criminale.

Omul este supus unui proces continuu de adapta-
re la mediu, iar răspunsurile adaptative furnizate de 
organism sunt transformate în caractere structurale 
ale personalităţii lui, care garantează supravieţuirea 
și existenţa persoanei într-un anumit micromediu. 
Potenţialul adaptativ al omului în această perioa-
dă istorică este colosal, acesta urmând să facă faţă 
unor modifi cări rapide, care au o infl uenţă profundă 
asupra modalităţilor perceptive, cognitive și afectiv-
relaţionale. Sistemul nervos trebuie să se sintonizeze 
și să se aclimatizeze la noile modalităţi tehno-medi-
ate de interacţiune cu alte persoane, cu obiectele, cu 
spaţiul fi zic care-l înconjoară și, într-adevăr, cu pro-
priul său corp (stimulanţii virtuali).

În consecinţă, acţiunile care derivă din perspec-
tive și din imagini construite în interiorul lumii di-
gitale necesită, la rândul lor, noi categorii analitice, 
dotate cu un anumit sistem de trăsături. În aceste 
condiţii, este necesară achiziţia unor noi abilităţi 
în stilul comunicativ, dar, mai ales, în procesele de 
gândire pentru care se solicită o tot mai mare doză 
de fl exibilitate și rapiditate în trecerea operativă de 
la dimensiunea reală la cea virtuală, de la o relaţie 
mediată de un spaţiu emotiv-fi zic la o relaţie medi-
ată de un spaţiu emotiv-artifi cial [3, p.377].

Într-o astfel de optică, evaluarea criminologică 
a comportamentului criminal implică necesitatea 
de a reconstrui infl uenţa dimensiunii digitale asu-
pra modalităţii perceptive a subiectului în diferite 
faze ale acţiunii ilegale, atât la nivelul semnelor 

obiective ale infracţiunii, cât și la nivelul semnelor 
subiective ale acesteia. Prin urmare, mediul telema-
tic contribuie la alterarea percepţiei crimei din per-
spectiva făptuitorului. Or, infractorului, după cum 
este susţinut în diverse teorii știinţifi ce [4, p.31], îi 
este particulară incapacitatea sau capacitatea re-
dusă de previzibilitate a caracterului ilegal al faptei 
sale sau, mai cu seamă, a efectelor prejudiciabile in-
duse prin propria sa acţiune/inacţiune. Cu atât mai 
mult îi sunt specifi ce aceste trăsături infractorului 
digital, pentru că computerul constituie un „medi-
ator” între infractor și victimă sau/și obiectul lezat. 

Interacţiunea la nivel digital cu aceleași obiecte 
și persoane nu este pe deplin conștientizată și im-
pactul deteriorant sau distructiv al faptei sale so-
cial-periculoase nu este totalmente conceput sau 
parţial realizat.

O serie de studii, axate mai mult pe subiecţii cu 
„un profi l criminal redus”, au relevat o anumită difi cul-
tate din partea unor anumiţi infractori de a identifi ca 
limita care separă realitatea virtuală de cea reală sau 
capacitatea redusă de a reveni rapid la o situaţie re-
ală după un anumit timp petrecut într-o fază de vir-
tualitate. Această inaptitudine prezintă importanţă 
pentru cercetarea criminologică, în special pentru 
analiza procesului psihogen de percepţie, distingere 
și evaluare, de către autorul crimei, a efectelor provo-
cate de propriul comportament.

Cele mai alterate elemente în acest sens sunt 
percepţia ilegalităţii comportamentului, estimarea 
riscurilor de a fi  descoperit, estimarea riscurilor de a fi  
denunţat, percepţia daunei provocate victimei, posi-
bilitatea de a fi  sancţionat social sau legal. Experienţele 
de cercetare asupra unor hackeri au pus frecvent în 
evidenţă percepţia „ludică”, a intruziunilor clandestine 
din partea tinerilor piraţi informatici în confi gurarea 
unei atmosfere tipice de video-jocuri [3, p.381].

Pe lângă acestea, infl uenţa digitalului asupra cri-
mei determină modifi carea formelor delincvenţiale 
tradiţionale și apariţia unor confi guraţii infracţionale 
noi, din moment ce mediul criminal este receptiv la 
tot ce presupune minimizarea eforturilor și a riscu-
rilor la dobândirea foloaselor ca urmare a activităţii 
infracţionale. Prin urmare, pe lângă infracţiunile 
deja arhicunoscute, cum ar fi  furtul de informaţii și 
spionajul, escrocheriile și fraudele, jocurile de ha-
zard, prostituţia, trafi cul de arme, droguri și organe, 
hărţuirile, ameninţările, pedofi lia, pedofi lia organizată, 
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criminalitatea organizată, spălarea banilor, terorismul, 
prozelitismul sectelor, se mai adaugă și cele noi, ca 
cyberpedofi lia, cyberterorismul, hackingul, difuzarea 
virusurilor informatice, escrocheriile informatice prin 
mijlocirea e-mailului, skimmingul, fraudele informa-
tice, e-mail spammingul, violarea confi denţialităţii 
de către organizaţie, net-strike-ul, gamblingul online, 
difuzarea informaţiilor ilegale (violenţă, rasism, explo-
zive, droguri, secte satanice, pedofi lie etc.).

Infractorului digital, ca rezultat al oportunităţilor 
tehnologice de interacţiune informaţională, i se ofe-
ră noi modalităţi de asociere tehnomediată în gru-
puri delincvenţiale în mediul informatic. Infl uenţa 
apartenenţei la un grup deviant asupra genezei și 
asupra dezvoltării comportamentului criminal este 
un factor foarte bine cunoscut cercetătorilor aderenţi 
la teoria subculturilor criminale [5, p.217-218].

Avântul și dezvoltarea reţelelor telematice, cu 
potenţialul acestora de a anihila limitele de spaţiu și 
timp, au determinat crearea unui context simbolic 
și interactiv capabil să favorizeze asocierile în gru-
puri delincvenţiale sau criminale, într-un mod rapid, 
efi cient, al căror teritoriu de acţiune poate fi  zonal, 
regional, continental sau global. Unul dintre aspec-
tele de interes criminologic major îl reprezintă noile 
modalităţi operative de agregare și de comunicare 
a grupurilor de delincvenţi digitali în mediul virtual.

Este posibil de intuit că profi lul psihologic și psi-
hopatologic al unui subiect autor de infracţiune 
pornește de la analiza specifi că a infracţiunilor comi-
se și a locului infracţiunii. Respectiv, infractorii digitali 
ce activează într-o sferă infracţională similară sunt 
diferenţiaţi după o serie de trăsături omogene.

Se cunosc infractori ce comit infracţiuni contra 
drepturilor constituţionale și ale libertăţilor omului și 
ale cetăţeanului. În rândul acestora se numără prio-
ritar pirateria informatică, care constă în copierea și 
difuzarea programelor informatice, ceea ce generea-
ză un pericol social pentru raporturile juridice care se 
formează în legătură cu crearea, apărarea drepturilor 
de autor și a celor conexe, cât și în legătură cu utiliza-
rea programelor cibernetice și a bazelor de date. De 
asemenea, aici pot fi  incluse și încălcările ce vizează 
metodele de atentare la secretul mesajelor electroni-
ce și accesul ilegal în sistemul automatizat de calcul 
al voturilor în campaniile electorale [6].

Alte infracţiuni in domeniul telematic pot fi  cele din 
sfera economică, exempli gratia, diferite forme de fur-

turi prin intermediul accesului ilegal la sistemele auto-
matizate de gestiune a diferitor organizaţii. Din datele 
statistice colectate cu ajutorul bancherilor ruși, 2/3 
din infracţiunile informatice din sectorul bancar s-au 
comis cu ajutorul personalului tehnic al băncii care a 
deţinut accesul legal la informaţia computerizată [7, 
p.5]. La această categorie se referă și fabricarea car-
durilor de credit sau de cont etc.; infracţiunile contra 
securităţii publice, exprimate iar prin accesul ilegal și 
potenţialul de deteriorare, distrugere, preluare a con-
trolului sistemelor informaţionale  utilizate de forţele 
armate, cosmonautică, energetica nucleară, trans-
portul aerian și altele; infracţiunile informatice contra 
securităţii de stat; diversiunea în sfera informaţiei com-
puterizate, ceea ce presupune distrugerea, blocarea, 
modifi carea și copierea informaţiei computerizate, 
perturbarea sistemelor informatice, a reţelelor tehnicii 
electronice de calcul etc. în scopul slăbirii bazei eco-
nomice şi a capacităţii de apărare a ţării [8, p.677-679].

Simbioza tuturor infracţiunilor din domeniul 
informaţiei computerizate poate aduce prejudiciu 
oricărui interes subiectiv, social sau de stat. Prin ge-
neralizare, infractorii digitali au, de cele mai dese ori, 
competenţe de lucru cu tehnica electronică de calcul 
și chiar cunoștinţe speciale în domeniul prelucrării 
informaţiei în sistemele informatice, per ansamblu. 
În cazul infracţiunilor informatice ce se comit cu scop 
de cupiditate și au legătură cu utilizarea sistemelor 
informaţionale, infractorii respectivi mai posedă 
cunoștinţe speciale în gestiunea fi nanţelor și în pro-
gramare informatică. În rândul infractorilor digitali se 
găsesc indivizi cu diferite niveluri de pregătire profe-
sională în domeniu, din medii sociale și stări sociale 
variate. În mod particular, sunt diferenţiate urmă-
toarele categorii: hackerii – persoanele preocupate 
de protecţia sistemelor informatice privită ca o pro-
vocare personală și spargerea lor pentru obţinerea 
accesului deplin la sistem și satisfacerea propriilor lor 
ambiţii; spionii – persoanele care distrug sistemul de 
acces al computerului pentru a obţine informaţii ce 
pot fi  utilizate în scopuri politice, militare sau econo-
mice; teroriștii – persoanele care distrug sistemul de 
securitate al sistemelor informatice în vederea creării 
stării de pericol, care poate fi  folosită în scopuri de 
infl uenţă politică; infractorii achizitivi – persoanele 
care accesează intruziv sistemele informatice pentru 
a benefi cia de avantaje patrimoniale sau personal 
nepatrimoniale; vandalii – persoanele care „sparg” 
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sistemele informatice în scopul distrugerii acestora; 
persoanele psihic bolnave, care suferă de forme noi 
de îmbolnăvire psihică – patologii informaţionale 
sau fobii de computer [9, p.683-684].

Experţii occidentali propun, în analiza crimi-
nalităţii informatice, luarea în consideraţie a 4 ca-
tegorii de infractori digitali: hackerii; phreakerii 
și crackerii, trafi canţii de informaţii și mercenarii; 
teroriștii și devianţii [10, p.281].

Potrivit percepţiei generale, mediatice, hacke-

rii sunt criminali informatici. Din perspectiva mai 
multor defi niţii, hackerii întrunesc o categorie de 
exploratori ai lumii digitale, căreia nu i se atribu-
ie neapărat un sens peiorativ. Propriu-zis, hacke-
rii, între ei, îi denumesc pe cei care încalcă legea 
phreakers și crackers. Respectiv, în funcţie de bazele 
motivaţionale și pericolul social pe care îl prezintă, 
hackerii pot fi  categorisiţi în mai multe grupuri: 

1. Cei care acţionează din raţiuni sociale – afi rma-
re, faimă, control și superioritate; 

2. Cei care acţionează din raţiuni tehnice – 
dorinţa de a contribui la evoluţia tehnologiei; 

3. Cei care acţionează din motive politice, asimi-
lându-se cu infractorii politici, ideologici; 

4. Cei care activează din interes material; 
5. Cei care activează din motivaţii guvernamen-

tale – acţiunile lor sunt comise la nivel de guvern: 
războiul informaţional și guvernamental.

Adeseori, motivaţia hackerilor este lăcomia sau 
mândria, alteori mânia sau ideologia, sau lupta cu 
sistemul și corporaţiile care vor să deţină contro-
lul informaţional, utilizându-l în plan de strategie 
politică, economică, social-culturală. Mulţi dintre 
ei sunt consideraţi alienaţi din punct de vedere so-
cial, copii inteligenţi, dar neadaptaţi, catalogaţi ca 
nonconformiști, însinguraţi și socializaţi doar cu 
tehnologia computerizată. Fenomenul hacking este 
determinat, pe de o parte, de existenţa unui protest 
socio-politic în cadrul așa-zisei culturi a hackerilor, pe 
de altă parte, de devianţa și oportunismul manifes-
tate de un segment al hackerilor, aceștia din urmă 
formând categoria hackerilor maliţioși. Hackerii sunt 
consideraţi un grup marginalizat al societăţii, singu-
ratici și izolaţi. Spre deosebire de asocierile subcul-
turale tradiţionale, grupurile de hackeri nu prezintă 
caracteristici omogene de vârstă și clasă socială, ci 
întrunesc o diversitate de indivizi cu prevalenţa celor 
care au un nivel social și cultural bun.

Limbajul comun constituie cel mai important ele-
ment de coeziune și de identitate pentru grupurile 
cibernetice deviante. Hackerii împărtășesc un ade-
vărat și propriu lexicon, puternic infl uenţat de limba 
engleză și terminologia tehnică, care reprezintă o im-
portantă structură a identităţii subculturale a hackin-
gului. Deși, după cum s-a menţionat, sunt consideraţi 
că operează în solitudine, hackerii tind, de fapt, să se 
asocieze cu alţi hackeri, proiectând acţiuni conjugate 
în reţea. În interiorul comunităţii lor se reliefează un 
schimb intens de informaţii și tehnici. Se consideră că 
violenţa în grupurile delincvenţiale este o normalita-
te, dar în cazul grupurilor deviante digitale aceasta 
este practic nulă, cu excepţia violenţei verbale. În ca-
drul grupurilor de hackeri tineri, sunt foarte răspândi-
te tehnicile de cooperare soldate cu comportamente 
ilegale colective de tip sincronizat [3, p.379].

Phreakerii  (Phone Breaker) sunt acei hackeri care 
„atacă” sistemul de telefonie, prin intrare neautori-
zată pe convorbirile de interior dintr-o companie, 
folosind generatoare de ton pentru a efectua con-
vorbiri internaţionale pe gratis. 

Crackerii sunt altă categorie de infractori care 
reușesc să pătrundă în sistemul informatic al unei 
organizaţii, instituţii, companii, prin violarea siste-
melor de securitate. Aceștia comit fapte grave ca in-
troducerea de viruși și cai troieni în sistem, furtul de 
date confi denţiale etc. Crackerii pot să programeze 
în C, C++, Perl, posedând temeinice cunoștinţe în IT 
și de hardware. Un cracker petrece în medie 50 h/
lună conectat la internet. Sunt amatori de sisteme 
vechi de hardware și software [10, p.287].

Trafi canţii de informaţii și mercenarii comit cri-
me grave ca fraude informatice, transferuri de fon-
duri fi nanciare, furturi de identitate ș.a., urmărind 
realizarea unor profi turi considerabile. Deseori, cei 
care comit asemenea infracţiuni sunt angajaţi de 
fi rmele concurente sau sunt chiar salariaţi ai com-
paniilor ale căror informaţii le sustrag. Dintr-o cate-
gorie apropiată trafi canţilor de informaţii și merce-
narilor este un alt tip de infractori digitali – insiderii, 
„inamicii din interior”, angajaţii unei organizaţii.

Teroriștii sau extremiștii sunt persoane care 
acţionează în mediul informatic pentru a promova 
acţiuni teroriste, incitare la ură, idei discriminatorii, 
pentru a organiza acte teroriste, difuzarea porno-
grafi ei infantile, etc. Din această categorie fac parte 
persoanele specializate în domeniul utilizării calcu-
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latorului, indivizi din grupuri sociale variate după 
vârstă și ocupaţie, de la vârsta adolescenţei până 
la vârsta senectuţii, studenţi, persoane din diferite 
domenii de activitate profesională.

În concluzie, infractorii digitali reprezintă o ca-
tegorie tipologică aparte de infractori, cu aptitudini 
intelectuale dezvoltate și cu un nivel avansat de 
cunoștinţe tehnice în domeniul informatic. Ei rele-
vă un profi l personologic predominant non-violent, 
au o capacitate sporită de planifi care a acţiunilor în 
vederea exploatării tuturor oportunităţilor informa-
ticii. Infractorul digital este subiectul care are pro-
pensiunea de a achiziţiona know-how-ul criminal în 
ambianţa virtuală. El nu posedă elementele persono-
logice caracteristice anxietăţii post-infracţionale, din 
lipsa contactului cu scena crimei și cu victima, spre 
deosebire de restul infractorilor. Este subiectul care 
are tendinţa de a acţiona în solitudine, care are o 
tendinţă minimă de a se concepe drept criminal, este 
un subiect mai mult introvertit, prezentând trăsături-
le unei persoane slab integrate social și dezangajate 
moral. Incidenţa bolilor psihice și a tulburărilor de 
personalitate în rândul infractorilor digitali este re-
dusă, ei suferind mai mult de  diverse fobii sau manii.
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REZUMAT

Profi lul psiho-criminologic al infractorilor 

digitali. În prezentul demers știinţifi c este supus 
analizei profi lul psihologic al infractorului digital 
în calitate de subiect activ al infracţiunilor săvârșite 
în domeniul telematic. Sunt expuse și caracterizate 
diferite tipologii de infractori informatici după dife-
rite criterii taxonomice relevante pentru cercetare 
criminologică în mediul cibernetic, cum ar fi  cate-
goria infracţională, baza motivaţională, domeniul 
de activitate criminală etc.

ABSTRACT

Psycho-Criminal Profi le of Digital Criminals. In 
this scientifi c approach is analyzed the psychological 
profi le of digital criminals as an active subject of cri-
mes committed in telematics. There are exposed di-
ff erent types of computer criminals characterized by 
diff erent taxonomic criteria relevant to criminologi-
cal research, such as criminal category, motivational 
base, fi eld of criminal activity, etc., in the cyberspace.

РЕФЕРАТ

Психологический профиль цифровых пре-

ступников. В настоящей статье проводится анализ 
психологического профиля цифровых преступни-
ков как активного субъекта преступлений, совер-
шенных в виртуальном пространстве. Выявлены 
и охарактеризованы различные типы компьютер-
ных преступников различными таксономически-
ми критериями, относящимися к криминологиче-
ским исследованиям, таким как преступная катего-
рия, мотивационная база, область преступной дея-
тельности  и т.д. в киберпространстве.
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PE 6 APRILIE CURENT, LA AGENŢIA DE STAT PENTRU PRO-
PRIETATEA INTELECTUALĂ (AGEPI) S-A AFLAT ÎN VIZITĂ 

DE LUCRU O DELEGAŢIE A COMISIEI EUROPENE, CONDUSĂ DE PE-
TROS SOURMELIS, ȘEF UNITATE PE ASPECTE DE COMERŢ PRIVIND 
POLITICA DE VECINĂTATE UE, COMISIA EUROPEANĂ.

Vizita a avut drept scop discutarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală în Republica 
Moldova, în special a protecţiei indicaţiilor geogra-
fi ce în contextul implementării Acordului de Asoci-
ere Republica Moldova-UE.

Principalul subiect al întrevederii l-a constituit 
implementarea angajamentelor Republicii Moldo-
va în domeniul proprietăţii intelectuale în contextul 
Acordului de Asociere.

Un alt subiect a fost cel legat de asigurarea 
respectării indicaţiilor geografi ce protejate în vir-
tutea Acordului de Asociere, în special asigurarea 
protecţiei denumirii de origine controlată Prosecco.

Amintim că denumirea de origine controlată 
Prosecco benefi ciază de protecţie pe teritoriul Re-
publicii Moldova atât în virtutea Acordului de Aso-
ciere dintre Uniunea Europeană și Republica Mol-
dova, cât și în conformitate cu Aranjamentul de la 
Lisabona privind protecţia denumirilor de origine și 
înregistrarea lor internaţională, aranjament la care 
Republica Moldova este parte. Această denumire 
este, de asemenea, utilizată de către o companie 
din Republica Moldova pentru marcarea unor vi-
nuri produse în Republica Moldova.

Conducerea AGEPI a informat delegaţia UE des-
pre acţiunile întreprinse de Agenţie, Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, precum şi alte 
autorităţi în vederea asigurării protecţiei indicaţiilor 
geografi ce ale UE pe teritoriul Republicii Moldova 
şi a dat asigurări că va depune toate eforturile ne-
cesare pentru respectarea consecventă a dreptului 

la protecţia indicaţiilor geografi ce ale produselor 
europene pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 
în instanţele judecătoreşti naţionale.

Părţile au realizat un schimb de opinii pe mar-
ginea acţiunilor pe care autorităţile din Republi-
ca Moldova urmează să le întreprindă în vederea 
îmbunătăţirii sistemului de asigurare a respectării 
drepturilor de PI în Republica Moldova, așteptărilor 
faţă de susţinerea necesară din partea structurilor 
europene și rolului titularilor de drepturi în imple-
mentarea drepturilor lor pe teritoriul Republicii 
Moldova.

În consens cu problemele abordate, părţile au 
convenit asupra continuării unui dialog constructiv, 
inclusiv în cadrul reuniunii Comitetului de Asociere 
Republica Moldova-UE în confi guraţia Comerţ, al 
cărui copreședinte din partea UE este Petros Sour-
melis, precum și în cadrul reuniunii Subcomitetului 
Republica Moldova-UE  pentru Indicaţii Geografi ce, 
prezidat de Directorul general AGEPI. 

Următoarea reuniune a Subcomitetului Repu-
blica Moldova-UE  pentru Indicaţii Geografi ce va fi  
găzduită de AGEPI în luna octombrie 2017.

Serviciul de presă AGEPI
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AGEPI  EUIPO     
 

LA 11 IULIE CURENT, LA SEDIUL EUIPO A AVUT LOC REUNIU-
NEA BILATERALĂ LA NIVEL DE CONDUCERE A AGENŢIEI DE STAT 

PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ (AGEPI) ȘI OFICIUL UNIUNII 
EUROPENE PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ (EUIPO), ÎN CA-
DRUL CĂREIA ANTONIO CAMPINOS, DIRECTOR EXECUTIV AL EUIPO, 
ȘI LILIA BOLOCAN, DIRECTOR GENERAL AGEPI, AU SEMNAT UN 
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE PRIVIND COOPERAREA BILATERALĂ.  

Semnarea Memorandumului de înţelegere adu-
ce relaţia dintre cele două ofi cii la un nou nivel de 
cooperare, care se încadrează perfect în agenda 
de integrare europeană a Republicii Moldova, fapt 
ce contribuie la atingerea obiectivelor stabilite de 
Acordul de Asociere Republica Moldova-UE în do-
meniul PI şi susţine integrarea graduală a economi-
ei Republicii Moldova pe piaţa internă a UE.

Astfel, ofi ciile au decis să extindă colaborarea în 
domeniul proprietăţii intelectuale în vederea conso-
lidării sistemelor și serviciilor de PI prin organizarea 
de acţiuni comune, schimburi de experienţă și im-
plementarea unor proiecte comune de integrare a 
datelor în domeniul mărcilor și designului industrial. 
Domeniile de cooperare vor include organizarea  se-
minarelor sau atelierelor de lucru, a cursurilor de in-
struire online și participarea la activităţile de formare 
ale fi ecărui Ofi ciu. Memorandumulul presupune și 
desfășurarea activităţilor în domeniul asigurării res-
pectării drepturilor de PI, precum și abordarea aspec-

telor economice ale domeniului, inclusiv prin schimb 
de experienţă și informaţii referitor la impactul eco-
nomic al industriilor inovative și creative, realizarea 
unor studii și evaluări.

Memorandumul vine să contribuie la crearea 
unui parteneriat strategic între cele două instituţii, 
participarea AGEPI la proiectele de dezvoltare im-
plementate de către EUIPO, precum și la facilitarea 
schimbului de experienţă și cunoștinţe în adminis-
trarea proprietăţii intelectuale.

Întrunirea a avut loc în cadrul „Săptămânii 
proprietăţii intelectuale pentru managerii Ofi ciilor 
de Proprietate Intelectuală”, care s-a desfășurat în 
perioada 10-13 iulie, 2017, la Alicante, Spania.
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UNA DIN COMPONENTELE DE BAZĂ ALE INTERNAŢIONALI-
ZĂRII STUDIILOR DOCTORALE ESTE INTERNAŢIONALIZAREA 

ACASĂ. IMPORTANŢA ACESTEIA REZULTĂ DIN FAPTUL CĂ INTERNA-
ŢIONALIZAREA ESTE ESENŢIALĂ PENTRU DEZVOLTAREA PROFESIO-
NALĂ A DOCTORANZILOR, DAR, DIN PĂCATE, DOAR O PARTE DIN-
TRE DOCTORANZI ARE POSIBILITATEA SĂ-ŞI FACĂ STUDIILE PESTE 
HOTARE. ÎN FELUL ACESTA, INTERNAŢIONALIZAREA ACASĂ OFERĂ 
DOCTORANZILOR NOŞTRI O ŞANSĂ REALĂ DE A OBŢINE EXPERIENŢA 
ACADEMICĂ DE DOBÂNDIRE A CUNOŞTINŢELOR ŞI ABILITĂŢILOR NE-
CESARE ÎNTR-O LUME GLOBALIZATĂ. 

Pe lângă implicarea doctoranzilor şi profesorilor 
de peste hotare în studiile doctorale, internaţiona-
lizarea acasă este caracterizată şi prin deschiderea 
internaţională a structurilor instituţionale (cadrul 
legal si administrativ, capacitatea operaţională, 
capacitatea managerială, sistemul de asigurare a 
calităţii) şi capacitatea de cercetare (în special ca-
pacitatea şi efi cienţa cercetării recunoscută la ni-
vel internaţional) [8]. Deschiderea internaţională 
presupune regândirea curriculei şi revizuirea con-
ţinutului programelor de studiu, angajarea unui 
personal academic competent şi oferirea de facili-
tăţi academice, predarea în limbi străine, servicii su-

port pentru doctoranzi şi activităţi extracurriculare 
pentru creşterea vizibilităţii internaţionale a docto-
ranzilor ş.a [1]. Internaţionalizarea comprehensivă 
acasă înseamnă un angajament, confi rmat prin ac-
ţiune, de a implementa perspective internaţionale 
şi comparative prin misiuni de predare, cercetare şi 
suport ale învăţământului superior. Acesta este un 
element esenţial care trebuie asumat de leadership, 
conducere, facultate, studenţi şi toate facilităţile 
academice şi unităţile de suport [13]. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, dar 
şi ţinând cont de limitele reduse ale unui articol, 
în acest studiu ne-am propus să facem o trecere 
în revistă a fenomenului internaţionalizării acasă a 
studiilor doctorale din Republica Moldova. La selec-
tarea indicatorilor s-a ţinut cont de disponibilitatea 
şi relevanţa lor pentru sistemul naţional de pregăti-
re a doctoranzilor. Lucrarea se axează pe analiza di-
feritelor aspecte ce ţin de studiile doctoranzilor de 
peste hotare, care sunt pregătiţi şi care au obţinut 
grade ştiinţifi ce în Republica Moldova, şi activitatea 
experţilor de peste hotare care participă la susţine-
rea tezelor în Republica Moldova. Drept surse de 
bază pentru analize au servit datele Consiliului Na-

|  GHEORGHE CUCIUREANU1, 2 |  ION HOLBAN1, 2

1CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE, 
2INSTITUTUL DE DEZVOLTARE A SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
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ţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA), ale Bi-
roului Naţional de Statistică (BNS) şi ale Ministerului 
Educaţiei (ME). 

Doctoranzi de peste hotare 

în Republica Moldova

Numărul doctoranzilor de peste hotare care stu-
diază în Republica Moldova a fost relativ stabil în 
ultima perioadă, peste 70% provenind din România 
şi peste 20% din Israel (fi g.1). Doctoranzii de peste 
hotare constituie circa 14% din toţi doctoranzii în-
matriculaţi în Republica Moldova. Aproape toţi doc-
toranzii de peste hotare sunt la frecvenţă redusă şi 
studiază în bază de contract. Ponderea cetăţenilor 
de peste hotare este mult mai ridicată la doctorat 
decât la celelalte două cicluri ale învăţământului 
superior, sporind de la 1,9%, în 2012-2013, până la 
4,7%, în 2016-2017 (mai mult de jumătate din aceş-
tia provenind din Israel) [2]. Pentru studiile docto-
rale, BNS nu furnizează date mai noi privind doc-
toranzii de peste hotare decât cele din anul 2014. 

De aceea în continuare vom analiza informaţia pri-
vind doctoranzii înmatriculaţi expusă pe site-ul Mi-
nisterului Educaţiei. Datele înmatriculării în anii de 
studii 2015-2016 şi 2016-2017 confi rmă majoritatea 
tendinţelor înregistrate anterior. Cei 133 de docto-
ranzi de peste hotare înmatriculaţi constituie 12,4% 
din toţi doctoranzii. Au fost înmatriculate persoane 
din 13 ţări, majoritatea din România (107), Israel, cu 
un număr în scădere (11), şi Turcia (5), din restul ţă-
rilor venind câte un doctorand [11]. 

Datele de mai sus nu le confi rmă pe cele din sin-
gurul Raport european privind studiile doctorale în 
Republica Moldova, care indică faptul că un număr 
important de doctoranzi vin din Siberia, China şi ţă-
rile arabe [15]. De fapt, în ultimii 2 ani nu a fost înma-
triculat în Republica Moldova niciun doctorand din 
Siberia, China şi doar 3 din ţări arabe. E adevărat că în 
trecut erau mai mulţi doctoranzi din ţările arabe, dar 
nu şi din Siberia sau China (un singur grad ştiinţifi c 
conferit unei persoane din China în 25 de ani).
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Fig.1. Evoluţia numărului de doctoranzi de peste hotare ce îşi fac studiile în Republica Moldova 

Sursa: elaborat de autori în baza datelor BNS

Comparativ cu multe state europene dezvolta-
te, numărul doctoranzilor internaţionali în Repu-
blica Moldova este mai redus. Una din explicaţiile 
decalajelor constă în faptul că doctoranzii aspiră 
să studieze în ţările cu investiţii substanţiale de re-
surse pentru cercetare-dezvoltare în instituţiile de 
învăţământ superior. Astfel, în Elveţia, ţara cu cele 
mai mari cheltuieli pentru  cercetare-dezvoltare per 
student din instituţiile de învăţământ superior (cir-
ca 13,6 mii de dolari USD), doctoranzii internaţionali 
reprezintă mai mult de jumătate din totalul docto-

ranzilor; în Australia, Belgia, Luxemburg, Olanda, 
Suedia şi Marea Britanie, care cheltuiesc peste 5 mii 
de dolari USD în cercetare-dezvoltare per student 
din instituţiile de învăţământ superior, au o propor-
ţie de peste 30% de doctoranzi internaţionali. Core-
larea între cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare 
per student din instituţiile de învăţământ terţiar şi 
proporţia doctoranzilor internaţionali este de 0,69 
în ţările Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvol-
tare Economică (OECD) [12]. Or, cheltuielile în cer-
cetare-dezvoltare din instituţiile de învăţământ su-
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perior indică faptul că doctorandul va benefi cia de 
o instruire şi cercetare de calitate, că la instituţiile 
din ţara respectivă există capacităţi de cercetare, 
economia este una inovaţională, iar ţara avansează 
spre societatea cunoaşterii.

În ultimii doi ani, în Republica Moldova marea 
majoritate a doctoranzilor de peste hotare au fost 
înmatriculaţi în domeniul ştiinţelor sociale şi eco-
nomice. În primele 4 domenii: ştiinţele educaţiei, 
psihologiei, ştiinţele juridice şi ştiinţele econo-
mice au fost înmatriculaţi 87% din doctoranzii de 
peste hotare (fi g.2a). De ce anume cei mai mulţi 
doctoranzi străini vin să-şi facă studiile în aceste 
domenii? O presupunere logică ar fi  că în Repu-
blica Moldova în aceste domenii există mai multă 
competenţă, ceea ce le face mai atractive. Aşa să 
fi e oare? În lumea modernă cel mai important in-
dicator al activităţii ştiinţifi ce îl constituie articolele 
publicate în reviste. Despre capacitatea ştiinţifi că a 
unei ţări se judecă în primul rând după publicaţiile 
în două baze de date: Web of Science şi SCOPUS. 
Deoarece unele date din SCOPUS sunt în acces li-
ber, să vedem în care domenii ale ştiinţei au publi-
cat cel mai mult cercetătorii din Republica Moldova 
în perioada 1996-2014 (fi g.2b). Chiar dacă denumi-
rile domeniilor ştiinţifi ce utilizate în SCOPUS dife-

ră de cele utilizate în Republica Moldova, oricum 
putem uşor deduce că nu există o interdependen-
ţă între domeniile în care se obţin cele mai multe 
rezultate ştiinţifi ce şi domeniile în care vin cei mai 
mulţi doctoranzi de peste hotare. Mai curând ar 
exista o legătură invers proporţională pe domenii 
între numărul publicaţiilor SCOPUS şi numărul doc-
toranzilor de peste hotare. Cele mai performante, 
dacă ne referim la numărul de articole înregistra-
te în SCOPUS, sunt domeniile fi zică şi astronomie, 
ştiinţe ale materialelor, ştiinţe inginereşti, chimie, 
însă în cadrul lor a fost înmatriculat doar un doc-
torand de peste hotare (în inginerie electronică şi a 
informaţiei). Şi invers, în câteva domenii cu cei mai 
mulţi doctoranzi de peste hotare se întâlnesc foar-
te puţine articole înregistrate în SCOPUS: drept – 
14, pedagogie (ştiinţe ale educaţiei) – 3, psihologie 
– 7, fi lologie – 11, economie – circa 40 (din totalul 
de peste 5,5 mii articole publicate de cercetătorii 
moldoveni în această perioadă).

Având în vedere că doctoranzii străini nu se ori-
entează spre cele mai performante domenii de la 
noi, rezultă că altele sunt motivele pentru care ei 
vin să facă doctoratul în Republica Moldova. Vom 
încerca în continuare să le identifi căm, analizând 
alte aspecte ale internaţionalizării acasă.

Fig.2. Repartiţia după domenii ale ştiinţei a:

a) doctoranzilor de peste hotare înmatriculaţi în anii 2015 şi 2016 în Republica Moldova;

b) articolelor ştiinţifi ce din SCOPUS ale autorilor moldoveni, publicate în perioada 1996-2014. 

Sursa: elaborat de autori după [11; 14]
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Grade ştiinţifi ce conferite cetăţenilor străini 

în Republica Moldova

Numărul cetăţenilor străini cărora li s-au confe-
rit grade ştiinţifi ce în Republica Moldova în peri-
oada 1993-2016 este de 680, dintre aceștia 665 au 
obţinut gradul de doctor în ştiinţe, iar 15 - gradul 
de doctor habilitat în ştiinţe. Ponderea cetăţenilor 
străini care au obţinut grade ştiinţifi ce în Republica 
Moldova constituie în medie 14,3% din numărul to-
tal de persoane cărora li s-a conferit un grad ştiinţi-
fi c în Republica Moldova. Există însă diferenţe sem-
nifi cative după ani (fi g.3), de la 7,6% în 1997, până 
la 26,3% în 2005. În ultimii cinci ani (2012-2016) se 
atestă o creştere a ponderii cetăţenilor străini care 
obţin grade ştiinţifi ce în Republica Moldova, în me-
die 17,4%, iar în ultimul an – 22,2% [4].

Cetăţenii străini cărora le-au fost conferite grade 
ştiinţifi ce în Republica Moldova reprezintă 41 de 
ţări de pe toate continentele cu excepţia Australiei. 
Cele mai multe persoane de peste hotare care au 
obţinut grad ştiinţifi c la noi provin din România, 
circa 2/3 (fi g.4). Există însă diferenţe după perioade. 
În anii 1990 şi începutul anilor 2000 se înregistra o 
diversitate mai mare a ţărilor din care proveneau 
persoanele cărora li se confereau grade ştiinţifi ce, 
remarcându-se unele ţări din Orientul Apropiat 
(Iordania, Siria, Yemen), Asia de Sud Est (Vietnam) 
sau chiar Africa (Guineea, Angola), o „moştenire” a 

perioadei sovietice. Ulterior, numărul ţărilor ai căror 
cetăţeni au obţinut grade ştiinţifi ce în Republica 
Moldova a scăzut. Astfel, în perioada 2011-2016, 
au obţinut grade ştiinţifi ce  la noi cetăţeni străini 
din doar 14 state, România având o dominaţie netă 
(circa 85% din numărul cetăţenilor străini cărora li 
s-au conferit grade ştiinţifi ce), secundată de Israel 
(5,4%), ţară care până în 2003 nu a avut niciun ce-
tăţean care să fi  obţinut grad ştiinţifi c în Republica 
Moldova.

Cea mai mare parte din gradele ştiinţifi ce con-
ferite cetăţenilor străini în Republica Moldova ţine 
de pedagogie, drept şi economie (fi g.5). În aceste 
domenii se conferă 72% din gradele ştiinţifi ce acor-
date cetăţenilor străini, ceea ce constituie 37% din 
totalul gradelor ştiinţifi ce conferite în Republica 
Moldova. Cu toate aceste diferenţe, cele 3 ramuri 
ale ştiinţei se afl ă pe locurile 2-4 şi după numărul 
total de susţineri în Republica Moldova. Aceasta ne 
permite să presupunem că motivele din care mulţi 
cetăţeni străini vin să-şi facă studiile de doctorat în 
aceste ramuri pot fi  explicate prin diferenţele exis-
tente în cerinţele privind efectuarea cercetărilor şi 
de susţinere a tezelor în diferite domenii ale ştiinţei.

Într-un studiu anterior, precizam că „domeniile 
ştiinţifi ce care au tradiţii de cercetare şi şcoli for-
mate pe parcursul a mai multor decenii (ex., fi zica, 
matematica, chimia) păstrează standarde mai înalte 

Fig.3. Conferirea gradelor ştiinţifi ce cetăţenilor RM şi cetăţenilor străini, 

în perioada 1993-2016, în Republica Moldova
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Fig.4. Repartiţia cetăţenilor străini care au obţinut grade ştiinţifi ce în Republica Moldova

în perioada 19932016 după ţara de origine

Fig.5. Repartiţia după ramuri a numărului de grade ştiinţifi ce conferite 

în Republica Moldova în anii 1993 – 2016



INTELLECTUS 2/2017 | 67 

L
A

 C
O

N
S
IL

IU
L
 N

A
Ţ

IO
N

A
L
 P

E
N

T
R

U
 A

C
R

E
D

IT
A

R
E

 Ş
I 

A
T

E
S
T

A
R

E
/ 

A
T

 T
H

E
 N

A
T

IO
N

A
L
 C

O
U

N
C

IL
 F

O
R

 A
C

C
R

E
D

IT
A

T
IO

N
 A

N
D

 A
T

T
E

S
T

A
T

IO
N

de calitate şi se raportează în evaluări la cercetările 
care se efectuează în comunităţile ştiinţifi ce avansa-
te, iar în  domeniile cu o creştere rapidă a numărului 
de persoane cu grad ştiinţifi c, în perioada funcţio-
nării sistemului naţional de atestare a cadrelor (ex., 
drept, economie, pedagogie), în care se pare că nu 
există o comunitate puternică de experţi, decalajul 
faţă de nivelul cercetărilor din centrele mondiale de 
excelenţă este mai mare, fi ind mai frecvente cazu-
rile de abateri de la normele de bună conduită în 
cercetare-dezvoltare” [5]. Astfel, lipsa funcţionării 
mecanismelor reputaţionale şi cerinţele mai reduse 
în unele domenii fac posibilă susţinerea mai lejeră 
a tezelor de doctorat şi, respectiv, atrag mai mulţi 
doctoranzi. Iar acest motiv pare să fi e unul decisiv 

în alegerea de către doctoranzii de peste hotare a 
domeniului de studiu în Republica Moldova, mai 
ales în condiţiile în care costurile efectuării studiilor 
doctorale sunt mai ridicate în ţara lor de origine.

Participarea experţilor străini la evaluarea 

tezelor de doctorat în Republica Moldova

Acesta este un alt indicator ce caracterizează in-
ternaţionalizarea studiilor doctorale acasă. În peri-
oada 2014-2016, în Consiliile ştiinţifi ce specializate 
de susţinere a tezelor (CŞS) au fost incluşi 309 ex-
perţi de peste hotare, ceea ce constituie 17,6% din 
toţi membrii CŞS [3]. Pe domenii ştiinţifi ce, ponde-
rea experţilor străini nu variază semnifi cativ, de la 
14,5%, în ştiinţele naturii şi ştiinţele agricole, până 
la 20%, în ştiinţele inginereşti şi tehnologii (fi g. 6). 

Fig.6. Numărul experţilor străini şi locali în Consiliile de susţinere a tezelor de doctorat formate 

în perioada 2014-2016, după domeniile ştiinţei

Experţii reprezintă 17 ţări, majoritatea fi ind din 
România (243 persoane), urmată de Ucraina (30) şi 
Rusia (13). Constatăm că în perioada 2014-2016 nu-
mărul experţilor de peste hotare este relativ mare în 
CŞS şi, probabil, în nicio altă evaluare a activităţilor 
ştiinţifi ce, educaţionale sau culturale din Republica 
Moldova nu se înregistrează o implicare atât de ma-
sivă a experţilor externi. Ei sunt incluşi în aproape 
toate CŞS de susţinere a tezelor de doctor habilitat, 
a tezelor pretendenţilor la un grad ştiinţifi c de peste 
hotare, dar şi în multe alte CŞS. Implicarea experţilor 
de peste hotare este foarte importantă în condiţii-

le unei comunităţi ştiinţifi ce mici, cum este cea din 
Republica Moldova, în care este complicat de evitat 
confl ictele de interese. Cu toate acestea, impactul 
internaţionalizării, manifestat prin implicarea ex-
perţilor străini, asupra calităţii tezelor de doctorat în 
unele cazuri lasă de dorit. De ce se întâmplă acest 
lucru? „Una din cauzele principale o constituie faptul 
că experţii vin la invitaţia şi cu fi nanţarea candidatu-
lui (conducătorului de doctorat) şi este mai difi cil ca 
după aceasta ei să se pronunţe critic sau să respingă 
lucrarea. La rândul lor, experţii invitaţi prezintă ade-
sea avize favorabile, fără rezerve, din politeţe, pentru 
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a nu dezamăgi asistenţa / candidatul / conducătorul 
sau pentru a fi  invitat şi altă dată. În plus, pentru can-
didaţi este mai simplu să invite nu specialiştii cei mai 
competenţi în domeniu, ci pe acei mai comozi, care 
provin din ţări în care la fel nu funcţionează bine 
sistemul reputaţional în domeniul academic” [6]. 
Prin aceasta se explică faptul că deseori sunt invitaţi 

aceiaşi experţi în diferite CŞS (tab.1). Rezerve faţă de 
calitatea tezelor evaluate de către experţii de peste 
hotare apar şi din considerentul că uneori aceştia 
sunt foşti doctoranzi, care au susţinut teze în institu-
ţiile din Republica Moldova, ei fi ind incluşi în CŞS de 
susţinere a tezelor, nu arareori coordonate de foştii 
lor conducători de doctorat.

Tabelul 1
Cele mai frecvente prezenţe per expert de peste hotare în CŞS de susţinere a tezelor 

în Republica Moldova în perioada 2014-2016

Numărul prezenţelor per expert Numărul experţilor cu  număr 
respectiv de prezenţe

Ramura ştiinţei Ţara

13 1 Ştiinţe juridice România

9 1 Ştiinţe ale educaţiei România

8 3 Ştiinţe juridice - 2
Ştiinţe ale educaţiei - 1

România

6 2 Ştiinţe juridice România

5 5 Ştiinţe ale educaţiei - 1
Studiul artelor – 2
Ştiinţe juridice - 1

Ştiinţe economice - 1

Israel – 1
România - 4

4 5 Ştiinţe ale educaţiei - 1
Ştiinţe juridice - 2

Ştiinţe economice - 2

România

Impactul mai redus al includerii experţilor de 
peste hotare în evaluarea tezelor de doctorat se da-
torează şi nivelului general redus al culturii evaluării 
în Republica Moldova.

Alte aspecte ale internaţionalizării acasă

Analiza cadrului instituţional, inclusiv a celui le-
gal şi administrativ, arată că nu există o strategie de 
internaţionalizare la nivel naţional, iar la nivelul in-
stituţiilor, de asemenea, nu am putut identifi ca do-
cumente strategice care s-ar referi la acest proces. În 
actele normative din Republica Moldova sunt puţine 
prevederi care ar avea tangenţă cu internaţionaliza-
rea acasă a doctoratului. Cadrul nou de desfăşurare a 
studiilor doctorale format în urma aprobării Codului 
Educaţiei nu a adus mari schimbări în privinţa inter-
naţionalizării studiilor, din cele 46 de şcoli doctorale 
create în Republica Moldova doar una fi ind în parte-
neriat cu o instituţie de peste hotare. 

Cadrul de evaluare şi acreditare a studiilor / a 
programelor de studiu nu pare să fi e stimulator în 
privinţa internaţionalizării. Metodologia de evalu-
are externă în vederea autorizării de funcţionare 
provizorie a şcolilor doctorale şi a programelor de 

doctorat nu conţine indicatori care s-ar referi ex-
pres la internaţionalizarea acasă. În Standardele de 
acreditare, criteriile şi indicatorii de performanţă 
pentru evaluarea externă a programului de studiu 
în învăţământul superior este inclus un indicator ce 
se referă la internaţionalizarea acasă  1.2.3. Interna-
ţionalizarea programului de studiu, dar nu este clar 
cât este el de important pentru acreditarea progra-
mului [10].

La nivel instituţional, eforturile de internaţi-
onalizare a învăţământului superior mai suferă 
şi de insufi cienţa resurselor fi nanciare şi umane. 
Universităţile din Republica Moldova încă nu şi-
au dezvoltat anumite capacităţi organizaţionale şi 
manageriale pentru a discuta de la egal la egal cu 
partenerii din universităţile internaţionale [9]. Din 
alte puncte slabe pentru internaţionalizarea acasă 
putem menţiona lipsa universităţilor naţionale în 
clasamentele internaţionale, slaba promovare în 
străinătate a ofertelor de studii, dotarea tehnică 
relativ slabă, insufi cienţa profesorilor capabili să 
predea în limbi străine, dezvoltarea slabă a cerce-
tării universitare ş.a.
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Cât privește activităţile de internaţionalizare, uni-
versităţile încheie mai frecvent acorduri de colaborare 
cu instituţii partenere şi benefi ciază de schemele de 
mobilitate oferite de programele internaţionale, deşi 
numărul studenţilor şi profesorilor de peste hotare 
care vizitează Republica Moldova nu este mare. Nu-

mărul mic de doctoranzi de peste hotare care nu sunt 
vorbitori de română nu stimulează dezvoltarea unor 
programe doctorale în limbi de circulaţie internaţio-
nală. Un indicator al eforturilor şi nivelului de internaţi-
onalizare a universităţilor din Republica Moldova este 
numărul doctoranzilor internaţionali (fi g.7).

Fig. 7. Repartiţia doctoranzilor de peste hotare înmatriculaţi în anii 2015 şi 2016

 în Republica Moldova după instituţiile-gazdă

Nu este deloc întâmplător faptul că pe primul 
loc după numărul doctoranzilor de peste hotare 
se situează Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău, care are stabilite importan-
te relaţii cu universităţi partenere de peste hotare 
şi organizează periodic şcoli de vară, ateliere şi alte 
manifestări la care participă experţi de peste hota-
re, inclusiv din cadrul EUA, iar prin colaborare cu 
Universitatea din Bucureşti asigură diferite activităţi 
de internaţionalizare acasă [7]. 

Concluzii

Internaţionalizarea acasă a doctoratului din Re-
publica Moldova este necesară şi foarte importantă 
mai ales în condiţiile reducerii dramatice a număru-
lui de studenţi locali. Contribuţia internaţionalizării 
acasă la asigurarea calităţii studiilor şi a cercetărilor 
doctoranzilor poate determina o mai mare parte a 
studenţilor locali să-şi continue studiile de doctorat 

în Republica Moldova, dar şi atragerea unor doc-
toranzi de peste hotare, din ţări cu capacităţi mai 
reduse în domeniul educaţiei şi cercetării. În acest 
sens, instituţiile ar trebui să-şi dezvolte politici efec-
tive pentru recrutarea şi admiterea doctoranzilor 
internaţionali.

Judecând după proporţia studenţilor internaţio-
nali, putem afi rma că doctoratul în Republica Mol-
dova este mai internaţionalizat decât celelalte două 
cicluri ale învăţământului superior. Totodată, lipsa 
unor servicii dedicate şi a unor stimulente pentru 
internaţionalizarea doctoratului acasă, investiţiile 
insufi ciente în cercetare-dezvoltare la nivel institu-
ţional, lipsa universităţilor naţionale în clasamen-
tele internaţionale şi, deci, prestigiul internaţional 
redus al acestora, determină nivelul mai scăzut al 
internaţionalizării doctoratului comparativ cu sta-
tele avansate.
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Mediul local, calitatea sistemului de învăţământ 
şi a celui de cercetare, nivelul redus al culturii eva-
luării în Republica Moldova infl uenţează activităţi-
le de internaţionalizare acasă a doctoratului. Prin 
aceasta se explică atenuarea aspectelor pozitive 
ale internaţionalizării, care se manifestă prin faptul 
că majoritatea doctoranzilor internaţionali vin să-şi 
facă studiile nu în cele mai performante domenii ale 
ştiinţei din Republica Moldova sau faptul că prezen-
ţa experţilor de peste hotare nu întotdeauna contri-
buie la o creştere a calităţii tezelor de doctorat.

Pentru a crea o imagine completă a internaţiona-
lizării acasă a doctoratului din Republica Moldova, 
care să stea la baza unor politici adecvate la nivel 
naţional în domeniul de referinţă, ar fi  necesară 
continuarea cercetărilor, îmbunătăţirea statisticilor 
în domeniu şi analiza mai detaliată a mai multor as-
pecte,  inclusiv prin realizarea unor sondaje cu doc-
toranzii internaţionali.
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REZUMAT

Internaţionalizarea acasă a studiilor docto-

rale din Republica Moldova. Internaţionalizarea 
acasă a studiilor doctorale este importantă, ea le 
ajută doctoranzilor să dobândească cunoştinţe şi 
abilităţi necesare într-o lume globalizată. În acest 
context, în articol se analizează diferite aspecte ale 
internaţionalizării acasă a doctoratului din Republi-
ca Moldova: prezenţa doctoranzilor şi a experţilor 
de peste hotare, gradele ştiinţifi ce obţinute de cetă-
ţenii străini, particularităţi ale cadrului instituţional 
ş.a. Se constată un nivel mai ridicat de internaţio-
nalizare a doctoratului faţă de celelalte două cicluri 
ale învăţământului superior, dar mai redus decât în 
ţările avansate. Totodată se observă că impactul in-
ternaţionalizării este determinat şi de particularită-
ţile mediului academic local.

ABSTRACT

Internationalization At Home of Doctoral Stu-

dies in the Republic of Moldova. Internationali-
zation at home of doctoral studies is important to 
help doctoral students to acquire knowledge and 
skills needed in a globalized world. In this context, 
the article analyzes various aspects of internatio-
nalization at home of doctorate in the Republic of 
Moldova: the presence of doctoral students and 

experts from abroad, scientifi c degrees obtained 
by foreign citizens, features of the institutional fra-
mework, etc. It is found a higher level of internatio-
nalization of doctorate compared to the other two 
cycles of higher education, but lower than in advan-
ced countries. At the same time it is noted that the 
impact of internationalization is determined also by 
the peculiarities of local academic environment.

РЕФЕРАТ

Интернационализация дома докторанту-

ры в Республике Молдова.  Интернационали-
зация дома докторантуры важна, чтобы помочь 
докторантам приобрести знания и навыки, не-
обходимые в глобализованном мире. В этом кон-
тексте, в статье анализируются различные аспек-
ты интернационализации дома докторантуры в 
Молдове: присутствие докторантов и экспер-
тов из-за рубежа, научные степени, полученные 
иностранными гражданами, особенности инсти-
туциональной базы и др. Установлено, что в док-
торантуре более высокий уровень интернацио-
нализации  по сравнению с двумя другими ци-
клами высшего образования, но ниже чем в раз-
витых странах. В то же время отмечается, что по-
следствия интернационализации определяются 
также особенностями местной академической 
среды.
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| CRISTINA UNGUR,
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE | GHEORGHE CUCIUREANU,

INSTITUTUL DE DEZVOLTARE A SOCIETĂŢII 
INTERNAŢIONALE

S     R  
M :   

   

ASIGURĂRILE REPREZINTĂ UN SECTOR SEMNIFICATIV AL PIE-
ŢEI FINANCIARE NEBANCARE DIN REPUBLICA MOLDOVA. 

FUNCŢIA PRINCIPALĂ A ASIGURĂRILOR CONSTĂ ÎN GESTIONAREA 
RISCURILOR, IAR GESTIONAREA CORECTĂ A RISCURILOR CONTRIBUIE 
LA DEZVOLTAREA ECONOMICĂ, MENŢINEREA STABILITĂŢII FINANCI-
ARE ŞI CREŞTEREA BUNĂSTĂRII POPULAŢIEI. 

Dezvoltarea sectorului de asigurări în baza pro-
prietăţii private a început în Republica Moldova în 
anul 1993, odată cu adoptarea primei legi în do-
meniu [6]. Pe parcursul anilor acest sector a suferit 
modifi cări şi perfecţionări, devenind o importantă 
componentă economică. Având în vedere însem-
nătatea lui pentru asigurarea continuităţii proce-
selor de producţie şi pentru alimentarea cu resurse 
fi nanciare pe termen lung a sectoarelor economice, 
ne-am propus să analizăm în studiul nostru tendin-
ţele sectorului de asigurări din Republica Moldova, 

luând, în principiu, ultimul deceniu ca perioadă de 
cercetare. În acest scop, au fost colectate şi prelucra-
te date din diferite surse: Comisia Naţională a Pieţei 
Financiare (CNPF), instituţia din Republica Moldova 
care supraveghează piaţa de asigurări, OECD, ASF, 
rapoartele internaţionale privind asigurările, actele 
normative naţionale ş.a. La efectuarea analizei s-au 
utilizat indicatori folosiţi pe plan internaţional şi s-a 
încercat compararea valorilor acestora în Republica 
Moldova cu cele din alte ţări.

Numărul participanţilor pieţei de asigurări 
din Republica Moldova denotă fluctuaţii semni-
ficative datorate schimbării cadrului regulator, 
în special a cerinţelor privind capitalul minim şi 
rezervele obligatorii. Actualmente, pe piaţă acti-
vează 15 companii de asigurare, 71 de brokeri de 
asigurare/reasigurare şi 39 de agenţi bancassu-
rance (Fig.1).
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Figura 1. Numărul participanţilor profesionişti pe piaţa de asigurări din Republica Moldova

Sursa: Elaborat de autori în baza [2]

După cum se observă, numărul companiilor de 
asigurare care activează pe piaţa de asigurări a scă-
zut de peste două ori în ultimul deceniu. Această 
tendinţă a fost determinată în principal de institu-
irea noilor reguli pe piaţa de asigurări prin Legea 
din 2006 [7]. Principala cerinţă la care nu s-au putut 
conforma multe dintre companiile de asigurări era 
cea de majorare a capitalului social până la nivelul 
minim de 15 mil. lei pentru asigurătorii care practi-
că activitate în categoria „asigurări generale” şi 22,5 
mil. lei pentru cei care practică activitate în catego-
ria „asigurări de viaţă”. Totodată, noile condiţii legis-
lative au impus reorganizarea prin transformare a 
societăţilor de asigurări din societate cu răspundere 
limitată în societate pe acţiuni. Noua Lege a permis 
instituirea noilor servicii de asigurare şi, deci, diver-
sifi carea portofoliului de asigurări, astfel apărând 
iniţial brokerii de asigurări/reasigurări, iar ulterior şi 
agenţii de bancassurance.

Penetrarea şi densitatea asigurărilor. Gradul de 
penetrare al asigurărilor în economie este un indi-
cator sintetic care arată contribuţia sectorului de 

asigurare la crearea produsului intern brut (PIB) şi 
care se calculează ca raport între volumul prime-
lor de asigurare brute directe şi PIB. În Republica 
Moldova, valoarea acestui indicator a scăzut de la 
1,36% (2007) până la 1,01% (2015). O penetrare atât 
de mică arată că importanţa sectorului nu este per-
cepută încă de autorităţi şi de populaţie, demon-
strându-se astfel că în domeniul asigurărilor există 
un potenţial nevalorifi cat. Acest lucru este confi r-
mat de experienţa altor ţări, în care gradul de pe-
netrare al asigurărilor în PIB poate ajunge la 20-40% 
(Fig.2). Densitatea asigurării se exprimă ca prime de 
asigurare brute directe încasate pe cap de locuitor. 
Valoarea acestui indicator în Republica Moldova a 
crescut continuu ajungând la 345 lei / locuitor (cir-
ca 17,5 USD), în 2015. În comparaţie cu alte ţări, se 
observă un nivel scăzut de dezvoltare al industri-
ei asigurărilor din ţara noastră. Indicatorul ne mai 
arată că nivelul de cultură şi educaţie fi nanciară a 
populaţiei este încă destul de redus şi cetăţenii nu 
realizează importanţa gestionării riscurilor prin ce-
darea lor către companiile de asigurare.
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Figura 2. Principalii indicatori ai pieţei de asigurări din R. Moldova comparativ cu alte ţări, anul 2015

Sursa: Elaborat de autori în baza [8; 2]

 După dimensiunea pieţei, Republica Moldova 
este, de asemenea, la coada clasamentului mondial. 
Volumul primelor brute subscrise de asigurătorii din 
ţara noastră constituie doar 0,005% din cel al UE-15 şi 
doar 3,81% din cel al României. Chiar dacă principalii 
indicatori ai pieţei asigurărilor de la noi sunt cu mult în 
urma mediei globale, totuşi merită apreciat caracterul 
constant al evoluţiei pieţei, care se refl ectă prin volu-
mul primelor subscrise încasate, dar şi prin mărimea 
activelor nete (Fig.3). Industria asigurărilor a înregistrat 
cele mai spectaculoase creşteri în perioada de după 
modifi carea cadrului de reglementare din anul 2006. 

În anul 2013 a fost înregistrată o scădere bruscă a volu-
mului activelor nete pe piaţă, ceea ce poate fi  explicat 
prin obligaţia asigurătorilor de a-şi majora capitalul 
social, cerinţă care, în 2012, a ajuns în ultima etapă de 
realizare. În anul 2016, piaţa de asigurări din Republica 
Moldova îşi reia ritmurile de creştere înregistrate până 
la 2014, nivelul de prime brute subscrise depășind va-
loarea de 1,4 miliarde lei. De menţionat că sectorul de 
asigurare este interconectat cu alte sectoare fi nancia-
re, aceasta fi ind și cauza repercusiunilor crizei bancare 
din Republica Moldova de acum trei ani (2014) asupra 
pieţei de asigurări. 

Figura 3. Evoluţia pieţei de asigurări din Republica Moldova în perioada anilor 2006 – 2015

Sursa: Elaborată de autori în baza [2]
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Profi tabilitatea sectorului atestă fl uctuaţii majore. 
Odată cu scăderea numărului de companii, în anul 
2012, au început să scadă şi profi turile. După ce pe 
piaţa din Republica Moldova au rămas doar compa-
niile puternice, care s-au putut conforma cerinţelor 
legale, aceasta a început a înregistra un nivel con-
stant de profi t (Fig.4). Se atestă o fortifi care a pieţei 
care este demonstrată şi prin volumul subscrierilor 
per companie. Un număr mai mic de companii, în 
2016, reuşeşte să obţină de 5 ori mai multe prime 
decât în 2006. Acest lucru se datorează şi creşterii 

numărului de brokeri de asigurare care au extins ser-
viciile de asigurare în ţară şi au lărgit astfel piaţa de 
desfacere a serviciilor. Companiile cu cele mai mari 
profi turi din Republica Moldova, conform rezultate-
lor pentru anul 2016 [2], sunt Grawe Carat Asigurări 
SA, care a obţinut aproape jumătate din profi tul în-
registrat pe piaţă în anul 2016, Klassika Asigurări SA 
și Moldasig SA, care a fost leader în anii 2014 și 2015. 
Analiza indicatorilor de activitate ai diferitor compa-
nii sugerează însă prezenţa concurenţei neloiale şi 
existenţa tendinţelor de monopolizare a pieţei.

Figura 4. Profi tabilitatea sectorului de asigurări din Republica Moldova

Sursa: Elaborată de autori în baza [2] (pe anul 2016 profi tul nu este prezentat)

Structura agregată a portofoliului de asigurare 
a companiilor din Republica Moldova denotă pre-
ponderenţa asigurărilor obligatorii. Cele mai popu-
lare asigurări se dovedesc a fi  asigurările de răspun-
dere civilă auto, care deţin o cotă de 48% din totalul 
primelor subscrise. Cea mai mică cotă în portofoliul 
de asigurare o deţin asigurările benevole, printre 
care şi asigurările de viaţă, sănătate şi bunuri. Se 
observă că populaţia apelează la companiile de 
asigurări doar în cazurile când aceasta este forţată 
de legislaţie. Comparativ cu ţările europene, în care 
asigurările de viaţă au o pondere de 66% din por-
tofoliu, în Republica Moldova puţin peste 6% sunt 
poliţe de asigurare de viaţă, iar 93,6% sunt asigu-
rări generale (Fig.5). Dezvoltarea slabă a asigurării 
de viaţă în Republica Moldova este cauzată nu doar 
de modesta iniţiere a populaţiei în problema asigu-
rărilor, aceasta nefi ind la curent cu modul în care 

trebuie să-şi gestioneze riscurile, dar și de faptul că 
în conştiinţa populaţiei a rămas încă încrederea în 
stat ca asigurător. Totodată, nici sistemul de pensio-
nare nu este reformat astfel încât să fi e diversifi cate 
riscurile în asigurarea cu pensie. Statul şi-a mono-
polizat dreptul de a gestiona banii acumulaţi fără a 
ceda o parte din obligaţiunile sale, deşi deseori au 
fost înregistrate eşecuri. Încă un motiv ar fi  că asi-
gurările de viaţă necesită investiţii mari şi implică 
riscuri majore, astfel companiile nu se lasă antrena-
te atât de uşor în acest sector, care este unul stra-
tegic. Astăzi în Republica Moldova doar 2 companii 
oferă servicii de asigurări de viaţă. Având în vedere 
tendinţele din ţările dezvoltate, putem presupune 
că asigurările de viaţă vor deveni tot mai popula-
re şi la noi, acest sector având mari perspective de 
dezvoltare şi posibilităţi de acumulare a veniturilor 
din investiţii.
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Figura 5. Portofoliul companiilor de asigurări din R. Moldova și din Europa, anul 2016

Sursa: Elaborat de autori în baza [2; 5, p.12] 

Europa

Atractivitatea sectorului de asigurări din Repu-
blica Moldova pentru investitorii străini se exprimă 
prin volumul investiţiilor străine în capitalul social al 
companiilor moldoveneşti. Conform datelor dispo-
nibile, valoarea totală a capitalului social înregistrat 
la fi nele anului 2015 de către societăţile de asigu-
rare a constituit 525,7 mil.lei, majorându-se cu 20,2 
mil. lei (4%) faţă de valoarea acestuia la fi nele anului 
precedent. Investiţiile persoanelor nerezidente în 
capitalul social al asigurătorilor autohtoni au con-
stituit 184,8 mil. lei, la fi nele anului 2015, în creş-
tere cu 51,0 mil. lei faţă de anul 2014. Principalele 
ţări  investitoare în sectorul de asigurări de la noi 
sunt Austria cu o cotă de 58% din totalul investiţi-
ilor străine, urmată de Marea Britanie (23%), Cipru 
(8%) și Olanda (7%). Cota persoanelor nerezidente 
în totalul capitalului social achitat al societăţilor de 
asigurare reprezintă 35% [2].

Modifi cările legislative, orientate spre ajustarea 
cadrului legislativ la rigorile Uniunii Europene, în 
special Legea cu privire la asigurări în 2006 şi Stra-
tegia de dezvoltare a pieţei fi nanciare nebancare 
pentru 2011-2014 [9] au permis dezvoltarea infra-
structurii de funcţionare şi oferirea produselor de 
asigurare mai calitative.  Criteriile dure de activitate 
pentru participanţi au înlăturat de pe piaţă com-
paniile nesigure. Totodată, prin introducerea unor 
reguli clare de joc, a sporit gradul de încredere a 

investitorilor străini. La aceasta a contribuit și alege-
rea vectorului european de dezvoltare, după anul 
2009. Schimbările produse în mediul economic şi 
fi nanciar au condus la o nouă abordare, orientată 
spre transparenţă, protecţia consumatorului, edu-
caţie fi nanciară şi, nu în ultimul rând, la standarde 
de înalt profesionalism în activitatea de asigurare. 
Astfel, investitorii din Europa au obţinut încrederea 
că pot investi în Republica Moldova. 

Dintre alte tendinţe identifi cate în urma analizei 
evoluţiei din ultimul deceniu menţionăm dezvolta-
rea infrastructurii pieţei de asigurări (guvernare cor-
porativă, actuari şi auditori certifi caţi, funcţionarea  
controlului intern şi auditului intern, managemen-
tul adecvat al riscurilor), sporirea exigenţelor faţă 
de participanţii profesionişti privind pregătirea pro-
fesională în domeniu, conformarea la standardele 
internaţionale de raportare, supravegherea bazată 
pe estimarea gradului de risc, dezvoltarea partene-
riatului public-privat în domeniul asigurărilor, pro-
movarea facilităţilor fi scale (inclusiv pentru servicii-
le de asigurare de viaţă). În același timp, se observă 
și aspecte negative, care ţin de incertitudini macro-
economice, reglementarea prudenţială insufi cien-
tă, asigurarea insufi cientă a respectării legislaţiei, 
insufi cienţa de personal califi cat în domeniu ș.a.

Asigurarea de proprietate intelectuală se referă 
de fapt la un set de tipuri de asigurare în care obiec-
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tul asigurat este asociat cu crearea, utilizarea sau 
comercializarea rezultatelor activităţii intelectuale, 
precum și cu furnizarea de consultanţă și servicii de 
intermediere pe piaţa de proprietate intelectuală. 

În statele dezvoltate asigurarea de proprietate 
intelectuală s-a dezvoltat încă de la sfârșitul seco-
lului trecut, iar în prezent cele mai uzuale programe 
de asigurare se referă la:

- asigurarea venitului legat de dreptul exclusiv al 
deţinătorului proprietăţii intelectuale (PI) de a uti-
liza PI;

- asigurarea cheltuielilor de judecată legate de 
protecţia propriilor drepturi de PI;

- asigurarea cheltuielilor de judecată legate de 
apărarea în cazul unor acuzaţii din partea  altor pro-
prietari de PI [1].

În Republica Moldova, piaţa de asigurare de PI 
este o direcţie nouă, nedezvoltată. Această situaţie 
se explică atât prin particularităţile pieţei de asigu-
rări, cât şi prin problemele și structura economiei 
naţionale. Companiile de asigurări din Republica 
Moldova s-au orientat spre tipurile de asigurări cele 
mai rentabile, mai ales că asigurarea PI comportă 
riscuri mai greu de evaluat și care pot conduce la 
pierderi mari pentru companii. Dintre alte cauze ale 
nedezvoltării asigurării de PI, menţionăm:

- cultura insufi cientă de PI, desconsiderarea frec-
ventă  a drepturilor de autor și a drepturilor de pro-
prietate intelectuală;

- lipsa infrastructurii și a resursei umane pregătite 
în domeniu, inclusiv a brokerilor, a organizaţiilor de 
expertiză, companiilor analitice și de consultanţă;

- lipsa experienţei în domeniul activităţii de bre-
vetare a asiguratorilor naţionali, dar și a unor meto-
dologii unice de evaluare a PI și, respectiv, difi culta-
tea stabilirii sumelor de asigurare;

- dezvoltarea insufi cientă a activităţilor inova-
ţionale în Republica Moldova.

Tendinţele de creștere a costului informaţiei și 
de digitalizare a ei necesită acţiuni de protecţie și 
asigurare a securităţii economice, ceea ce va favo-
riza dezvoltarea asigurărilor de PI și în Republica 
Moldova. În același timp, trebuie să avem în vede-
re că asigurarea de PI a început să ia amploare în 
ţările dezvoltate odată cu accelerarea proceselor 
inovaţionale legate de crearea, utilizarea și comer-
cializarea PI. Astfel, și în Republica Moldova ne pu-
tem aștepta ca dezvoltarea acestui tip de asigurări 

să depindă de intensitatea proceselor inovaţionale 
în economie și efi cacitatea sistemului de protecţie 
a PI.

Digitalizarea asigurărilor

Digitalizarea transformă radical industria de asi-
gurări, generând noi produse, servicii și modele de 
afaceri. Această transformare forţează companiile 
de asigurări să acţioneze rapid și să adopte noile 
tehnologii ca strategie de afaceri durabilă. Apariţia 
Google, Facebook, a tabletelor digitale, a aplicaţiilor 
și a telefoanelor inteligente a determinat o mare 
schimbare în comportamentul consumatorilor, în 
special în cerinţele acestora. Transformarea digitală 
a industriei de asigurare reprezintă, fără îndoială, o 
oportunitate pentru dezvoltarea pieţei de asigurare 
din Republica Moldova, dar este şi o provocare pen-
tru companiile de asigurare care trebuie să inves-
tească în implementarea softurilor şi a mijloacelor 
necesare digitalizării.

În lume există multe inovaţii în domeniul asi-
gurărilor care se datorează digitalizării societăţii 
în general. Un exemplu în acest sens este serviciul 
de asigurare pentru drone, care, la rândul lor, pot fi  
utilizate în inspecţia riscurilor şi evaluarea daunelor, 
inclusiv în sectorul agricol. Totodată, în ultimii ani 
tehnologia este tot mai conectată cu sănătatea. Ac-
cesoriile inteligente (wearables devices) ne monito-
rizează ritmul cardiac, calitatea somnului, distanţa 
parcursă pe zi, iar, în multe ţări, în cadrul unui con-
tract de asigurare de sănătate, se iau în calcul datele 
acestor device-uri, care oferă clienţilor posibilitatea 
obţinerii unor reduceri de preţ [10]. 

Digitalizarea asigurărilor aduce schimbări prin 
oferirea următoarelor posibilităţi:

 ▪ analiza datelor despre clienţi pentru o perce-
pere mai bună a necesităţilor şi riscurilor pieţei;

 ▪ determinarea exactă a riscurilor de sănătate 
prin folosirea accesoriilor inteligente;

 ▪ transformarea serviciilor de asigurare într-o 
activitate iniţiată de asigurător, nu de clientul care 
vine să ceară o asigurare;

 ▪ reducerea timpului de soluţionare a cererilor 
datorită serviciilor de localizare (în special în cazul 
accidentelor rutiere);

 ▪ disponibilitatea non-stop pentru deservirea 
clienţilor;

 ▪ folosirea IoT senzorilor ca sistem de avertizare 
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pentru reducerea frecvenţei şi severităţii reclamaţi-
ilor ș.a.

Digitalizarea asigurărilor creează un șir de 
oportunităţi pentru dezvoltarea pieţei: creşterea 
numărului de clienţi, creşterea cererii; reducerea 
cheltuielilor ca urmare a lichidării fi lialelor şi a redu-
cerii numărului de angajaţi; diversifi carea portofo-
liilor de servicii; creşterea efi cienţei funcţiilor back-
offi  ce prin tranzacţii mai rapide, mai transparente 

şi fără erori; îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţii prin 
utilizarea aplicaţiilor de consultanţă robotizată şi 
chatbot ș.a.

Tendinţele mondiale în domeniul asigurărilor 
refl ectă o orientare clară spre digitalizare. Noile 
tehnologii informaţionale se afi rmă tot mai mult. La 
nivel global, 37,1% din consumatorii serviciilor de 
asigurare folosesc canalele digitale de acces la ser-
vicii cel puţin o dată în lună (Fig.6). 

Figura 6. Consumatorii care folosesc canalele digitale minim o dată pe lună, după regiune și vârstă, %, 2015

Sursa: [11]. Notă: Gen Y – generaţie născută după 1981, profund implicată în tehnologia digitală

Căile tradiţionale de răspândire a serviciilor 
de asigurare cedează tot mai mult poziţiile în faţa 

tehnologiilor digitale. Astfel, fi ecare a 5-a poliţă de 
asigurare din lume este cumpărată prin intermediul 
canalelor digitale (Fig.7).

Figura 7. Căi de cumpărare sau reînnoire a poliţelor de asigurare (%), 2015-2016

Sursa: [11]
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În  Republica Moldova, odată cu apariţia inter-
netului mobil la preţuri accesibile, fi ecare persoană 
are posibilitatea să benefi cieze de diferite tipuri de 
servicii direct de pe telefonul mobil în doar câte-
va secunde. Pe parcursul ultimilor ani, în Republi-
ca Moldova au apărut canale online de distribuire 
a serviciilor de asigurare. Au fost lansate portaluri 
care permit calcularea, procurarea şi achitarea po-
liţelor de asigurare prin Internet. Totodată, aceste 
portaluri conţin chatbot cu posibilitate de comu-
nicare non-stop cu agenţii de asigurare. Acest tip 
nou de servicii este foarte comod pentru clienţi şi 
este utilizat în special pentru asigurările RCA, care 
au cea mai mare frecvenţă, valabilitatea lor fi ind de 
doar 12 luni.

Începând cu 1 februarie 2013, a fost lansat Sis-
temul Informaţional Automatizat de Stat RCA Data, 
elaborat în conformitate cu o hotărâre a Guvernului 
[3]. Prin intermediul acestui sistem informaţional 
sunt procesate cererile, contractele și poliţele/cer-
tifi catele de asigurare obligatorie de răspundere 
civilă auto, sunt comunicate şi transmise informa-
ţiile şi dosarele de daună asociate acestora în regim 
online către baza unică de date a CNPF. Sistemul 
Informaţional Automatizat de Stat permite stabili-
rea corectă şi transparentă a primei de asigurare în 
funcţie de factorii de risc individuali, în special prin 
sistemul bonus-malus, care are menirea de a acorda 
reduceri legale de prime pentru conducătorii auto 
disciplinaţi și a aplica majorări de prime pentru cei 
care au produs accidente rutiere din vina lor. Toto-
dată, Sistemul Informaţional permite schimbul de 
informaţii cu organele afacerilor interne în scopul 
exercitării funcţiei de control privind posesia asigu-
rării RCA și Carte Verde. Digitalizarea procesului de 
emitere a poliţelor RCA permite contracararea frau-
delor legate de încheierea contractelor de asigurare 
cu date anterioare producerii accidentelor rutiere.

Concluzii

La etapa actuală, piaţa de asigurări din Republi-
ca Moldova reprezintă un sector profi tabil al pieţei 
fi nanciare nebancare, care indică ritmuri dinamice 
de creştere, dar care are şi rezerve de dezvoltare. 
Totuși, piaţa asigurărilor este subdezvoltată compa-
rativ cu potenţialul existent şi cu nivelul de dezvol-
tare în alte state, inclusiv cele vecine. Factorii care 
infl uenţează negativ dezvoltarea pieţei sunt venitu-

rile modeste ale populaţiei, nivelul redus al culturii 
asigurărilor în societate, deprinderea populaţiei de 
a miza pe ajutorul statului în situaţii difi cile, precum 
şi diversifi carea slabă a serviciilor de asigurare ofe-
rite pe piaţă.

Pentru a atinge un nivel mai înalt de stabilitate și 
transparenţă a pieţei asigurărilor, capabilă să prote-
jeze interesele cetăţenilor şi ale agenţilor economici, 
precum şi să devină o sursă importantă de investiţii 
pentru dezvoltarea economică a ţării, avem nevoie 
în continuare de reforme, de investiţii importante, 
de implementarea tehnologiilor informaţionale şi 
de o competiţie corectă în acest domeniu. În acest 
context, cele mai la îndemână soluţii ar fi :

 ▪ aplicarea unor stimulente fi scale suplimenta-
re cu scopul promovării asigurărilor benevole;

 ▪ revizuirea modelului actual de asigurări medi-
cale, inclusiv pentru ca el să-și îndeplinească funcţia 
de control al calităţii serviciilor medicale prestate;

 ▪ promovarea pachetelor de asigurare de viaţă 
cu posibilităţi de economisire, pentru a oferi o alter-
nativă fondurilor de pensii, care nu funcţionează în 
Republica Moldova;

 ▪ dezvoltarea serviciilor de vânzare prin Inter-
net, care are toate șansele să devină unul dintre 
principalele mijloace de comercializare. 
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REZUMAT

Sectorul de asigurări din Republica Moldova: 

consolidarea pieţei şi tendinţe de digitalizare. 

În articol se analizează tendinţele din sectorul de 
asigurări din Republica Moldova în baza unor indi-
catori folosiţi pe plan internaţional şi a comparării 
valorilor acestora în diferite ţări. Se constată că piaţa 
naţională de asigurări reprezintă un sector profi ta-
bil, cu ritmuri dinamice de creştere, dar subdezvol-
tată comparativ cu alte state, în principal din cauza 
veniturilor modeste ale populaţiei, nivelului redus 
al culturii asigurărilor în societate şi a obişnuinţei 
populaţiei de a miza pe ajutorul statului în situaţii 
difi cile.

ABSTRACT

Insurance Sector in the Republic of Moldova: 

Market Consolidation and Digitization Trends. 
The article analyzes the trends in the insurance 
sector in the Republic of Moldova based on inter-
nationally used indicators and on the comparison 
of their values in diff erent countries. It is noted that 
the national insurance market is a profi table sector 
with dynamic growth rates but underdeveloped 
compared to other states, mainly due to the mo-
dest incomes of the population, the low culture of 
insurance in society and the habit of the population 
to rely on state aid in diffi  cult situations.

РЕФЕРАТ

Страховой сектор Республики Молдова: 

консолидация рынка и тенденции к оциф-

ровке. В статье анализируются тенденции стра-
хового сектора Республики Молдова, на осно-
ве международных показателей и сравнения 
их значений в разных странах. Отмечается, что 
национальный страховой рынок является при-
быльным сектором с динамичными темпами ро-
ста, но он слаборазвитый по сравнению с други-
ми странами, в основном из-за скромных дохо-
дов населения, низкой культуры страхования в 
обществе и привычки населения полагаться на 
государственную помощь в сложных ситуациях.
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DEZVOLTAREA BIOTEHNOLOGIILOR, BIOLOGIEI MOLECULARE 
ȘI CELULARE A FOST ȘI ESTE INFLUENŢATĂ DE TRANSPLAN-

TAREA CELULARĂ, ACTUALMENTE FIIND UNA DINTRE DISCIPLINELE 
BIOLOGIEI ȘI A MEDICINII REGENERATIVE, CARE CUNOAȘTE O DEZVOL-
TARE INTENSĂ. ACEASTĂ DIRECŢIE ÎȘI GĂSEȘTE REFLECTAREA ȘI ÎN 
TRATAMENTUL DIFERITELOR MALADII DEGENERATIVE ALE FICATULUI, 
CORNEEI, PIELII ȘI AFECŢIUNILOR APARATULUI LOCOMOTOR [5].

Descoperirile de la fi nele secolului XX în domeniul 
biologiei moleculare, celulare și în biotehnologii au 
făcut posibilă separarea și cultivarea celulelor din 
ţesuturi și organe. Culturile celulare au o largă răs-
pândire în biologia modernă, în virusologie, biologia 
moleculară, fi ind utilizate pentru obţinerea prepara-
telor  medicinale. Aceasta atrage atenţia medicilor 
practicieni datorită posibilităţii de tratare a unui șir 
de patologii, actualmente greu de tratat [2] . 

Tehnica chirurgicală utilizată în prelevarea, pro-
cesarea grefelor osoase pentru transplantare are un 
avantaj evident pentru un proces reparator activ și 
calitativ. Durata intervenţiei chirurgicale este strict 
dependentă de tehnici speciale, necesare pentru 
operaţiile de procesare a grefelor [3]. 

Încercările de a elabora metode și tactici noi de 
procesare a ţesuturilor biologice moi, fragmentelor 
osoase pentru crearea grefelor, dispozitivelor pen-
tru stimularea consolidării osoase prin introducere 
a celulelor stem sunt întreprinse o dată cu apariţia 
medicinii. Cu scopul accelerării, îmbunătăţirii 

calităţii, siguranţei procesării ţesuturilor, colectivul 
de inventatori din Laboratorul Inginerie Tisulară şi 
Culturi Celulare, catedra Traumatologie și Ortope-
die,  Morfopatologie, IP USMF „Nicolae Testemiţa-
nu”, IMSP Spitalulul Clinic de Traumatologie și Or-
topedie, Secţia Morfolopatologică (Macagonova 
O., dr. Cociug A., Jian M., Cobzac V., Ursu A., dr. hab. 
Nacu V., dr. hab. Caproș N., dr. hab. Marin I., dr. hab. 
Zota I., dr. Baciu Ion)  au propus un șir de metode și 
dispozitive medicale pentru diverse implementări. 

Reforma medicală din ţara noastră are tendinţa 
să descopere, să dezvolte, să promoveze şi să ex-
ploateze produse şi tehnici inovatoare pentru ac-
tul medical modern, care să contribuie la îmbună-
tăţirea calităţii vieţii şi să răspundă aşteptărilor și 
exigenţelor pacienţilor. Metodele și dispozitivele 
medicale au dat rezultate evidente în domeniul in-
gineriei medicale. 

În continuare, vă prezentăm unele rezultate ale 
cercetărilor efectuate în cadrul Băncii de ţesuturi și 
al Laboratorului de Inginerie Tisulară și Culturi Ce-
lulare. 

Scopul acestor cercetări îl constituie elaborarea 
unor dispozitive și tehnici inovative mai performan-
te de procesare, care să garanteze operativitatea 
intervenţiei chirurgicale, siguranţa și calitatea gre-
felor, o procesare ușoară, economă şi atraumatică a 
ţesuturilor. 

| DRD. OLGA MACAGONOVA, 
DR. HAB. PROF. UNIV. VIOREL NACU, 
DRD. ADRIAN COCIUG, 
CERC. ȘT. MARIANA JIAN, 
CERC. ȘT. VITALIE COBZAC,
MEDIC REZIDENT ALEXANDRU URSU,
LABORATORUL INGINERIE TISULARĂ ŞI CULTURI CELULARE, 
IP USMF “NICOLAE TESTEMIŢANU” 
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MATERIALE ȘI METODE

Ca obiect de studiu au servit: fragmente osoase, 
corneea, pielea și fi catul. Au fost abordate tehnicile 
pentru prelevarea, procesarea  ţesuturilor moi ale 
fragmentelor osoase și decelularizarea fi catului. 

1. Dispozitiv pentru prepararea ţesuturilor 

biologice (BI SD  MD 793)
Dispozitivul pentru prepararea ţesuturilor biolo-

gice conţine un rezervor din inox pentru agentul fri-
gorifi c, în formă de paralelipiped, cu pereţi laterali, 
o bază şi picioruşe. Peretele superior al rezervorului 
reprezintă o placă din aluminiu detaşabilă de lucru 
pentru fi xarea preparatului, care este montată cu 
posibilitatea glisării în caneluri, executate în pereţii 
rezervorului. Doi pereţi laterali opuşi ai rezervorului 
sunt dotaţi cu mânere cilindrice (Fig. 1).

a                                                                                     b
Fig. 1. Dispozitiv pentru prepararea ţesuturilor biologice

2. Dispozitiv pentru prepararea ţesuturilor 

biologice (BI SD MD 866)

Dispozitivul pentru prepararea ţesuturilor bio-
logice conţine un corp din inox, executat în formă 
de paralelipiped, cu pereţi şi o bază cu picioruşe 
din inox şi acoperit cu un capac neted din cupru cu 

mânere. În corp este amplasat un radiator tubular 
din cupru pentru agentul frigorifi c, care contactea-
ză compact cu capacul şi este unit cu un racord, pe 
care sunt montate o supapă de siguranţă, o pompă 
şi un manometru. Corpul este plasat pe o placă de 
suport dreptunghiulară din masă plastică (Fig. 2).

a                                                                                                                                       b

Fig. 2. Dispozitiv pentru prepararea ţesuturilor biologice

3. Dispozitiv pentru secţionarea ţesuturilor 

biologice (BI SD  MD 867)

Dispozitivul pentru secţionarea ţesuturilor bio-
logice conţine un corp în formă de paralelipiped 

dreptunghic, un capăt al căruia este executat des-
chis cu marginile ascuţite pentru secţionarea ţesu-
tului. În corp este amplasat un piston turnat pentru 
expulzarea ţesutului secţionat, executat în formă de 
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paralelipiped dreptunghic, cu un picioruş pe o par-
te laterală, amplasat într-o canelură longitudinală 
străpunsă cu o captură, executată pe una din părţile 

laterale ale corpului. Pe un capăt al pistonului, opus 
capătului deschis al corpului, este înşurubat un mâ-
ner cu un cap de lovire (Fig. 3).  

a                                                                                                           b 
Fig. 3. Dispozitiv pentru secţionarea ţesuturilor biologice

4. Dispozitiv pentru fi xarea grefei osoase (BI 

SD  MD 868)

Dispozitivul pentru fi xarea grefei osoase conţine 
un corp cilindric din oţel inoxidabil, în care sunt exe-
cutate simetric, la acelaşi nivel, trei găuri străpunse, 
la care pe suprafaţa exterioară a corpului sunt suda-

te trei bucşe de sprijin cu fi let interior. În bucşe sunt 
înşurubaţi fi xatori ai grefei osoase, formaţi fi ecare 
dintr-un mâner şi un cap cu dinţi, care sunt execu-
taţi în două rânduri verticale. Corpul este sudat pe o 
placă portabilă, dotată cu un fi xator al dispozitivului 
de o masă (Fig. 4).  

a                                                                                                                   b
Fig. 4. Dispozitiv pentru fi xarea grefei osoase

5. Dispozitiv pentru înlăturarea cartilajului şi 

ţesuturilor moi de pe suprafaţa articulară (BI SD 

 MD 898)

Invenţia se referă la medicină, şi anume la dis-
pozitive pentru înlăturarea cartilajului şi ţesuturilor 
moi de pe suprafaţa articulară, şi poate fi  utilizată 
în morfopatologie şi histologie. Dispozitivul pentru 

înlăturarea cartilajului şi ţesuturilor moi de pe supra-
faţa articulară conţine un corp în formă de calotă din 
oţel inoxidabil, pe care este sudată o coadă. În pere-
tele corpului  sunt executate 32 de găuri străpunse, o 
porţiune din marginea fi ecărei găuri fi ind executată 
ascuţită sub un unghi de 45°. Pe marginea corpului  
sub un unghi de 45° sunt sudaţi dinţii (Fig. 5). 
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a                                                                                                      b
Fig. 5. Dispozitiv pentru înlăturarea cartilajului şi ţesuturilor moi de pe suprafaţa articulară

6. Dispozitiv pentru separarea ţesuturilor bi-

ologice (BI SD  MD 905)

Invenţia se referă la medicină, şi anume la dis-
pozitive pentru separarea ţesuturilor biologice. 
Dispozitivul pentru separarea ţesuturilor biologice 
conţine o placă dreptunghiulară de lucru cu două 
mânere. Pe suprafaţa de lucru a plăcii sunt montate 

două cleme rabatabile. Dispozitivul mai conţine o 
tijă zimţată pentru separarea ţesuturilor biologice, 
montată cu posibilitatea rostogolirii în nişte cane-
luri longitudinale, executate pe suprafaţa plăcii. Dis-
pozitivul este dotat cu un mecanism de fi xare, care 
include o placă, o tijă fi letată şi un capac cu fi let in-
terior. Toate piesele sunt executate din inox (Fig. 6).

a                                                                                                                b 
Fig. 6. Dispozitiv pentru separarea ţesuturilor biologice

7. Dispozitiv de fi xare a oaselor spongioase 

pentru prepararea grefei osoase (BI SD  MD 914)

Dispozitivul de fi xare a oaselor spongioase pen-
tru prepararea grefei osoase conţine o placă de 
sprijin, pe o margine a căreia este sudată vertical 
o tijă spiralată conică cu vârf ascuţit. Pe marginea 
opusă a plăcii de sprijin este montat un mecanism 
de fi xare, care include o placă de fi xare şi o tijă fi -

letată, amplasată cu posibilitatea trecerii printr-un 
orifi ciu străpuns fi letat, executat în placa de fi xare, 
şi un orifi ciu executat în placa de sprijin. La un capăt 
al tijei fi letate este fi xat un cilindru cu fi let interior 
cu două mânere amplasate simetric, iar la capătul 
opus al acesteia este fi xat un capac cu fi let interior. 
Toate elementele dispozitivului sunt executate din 
oţel inoxidabil (Fig. 7).  
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a                                                                                                             b
Fig. 7. Dispozitiv de fi xare a oaselor spongioase pentru prepararea grefei osoase

8. Dispozitiv pentru curăţarea oaselor tubula-

re de măduva osoasă  (BI SD  MD 915)

Dispozitivul pentru curăţarea oaselor tubulare 
de măduva osoasă conţine o tijă conică, pe care 
sunt executaţi spini amplasaţi spiralat. Vârful tijei 

este executat cu fi let spiralat. De capătul opus al ti-
jei este sudată o coadă hexagonală pentru fi xarea 
dispozitivului într-un mecanism de rotire. Toate ele-
mentele dispozitivului sunt executate din oţel ino-
xidabil (Fig. 8).

 a                                                                                                             b        
Fig. 8. Dispozitiv pentru curăţarea măduvei osoase

9. Dispozitiv pentru înlăturarea cartilajului 

articular (BI SD  MD 916)

Invenţia se referă la medicină, şi anume la dis-
pozitivele pentru înlăturarea cartilajului articular, 
şi poate fi  utilizată în morfopatologie şi histologie. 
Dispozitivul pentru înlăturarea cartilajului articular 

conţine un inel din oţel inoxidabil, pe care sunt fi -
xate trei plăci în formă de arc de cerc cu o tijă. În 
fi ecare placă sunt executate asimetric câte trei găuri 
străpunse, în care sunt fi xate tuburi. În tuburi sunt 
montate arcuit pistoane, capetele libere ale cărora 
sunt executate ascuţit, în formă de cruce (Fig. 9). 
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a                                                                                                          b
Fig. 9. Dispozitiv pentru înlăturarea cartilajului articular

10. Dispozitiv pentru menţinerea fi catului în 

procesul decelularizării (BI SD  MD  939)

Invenţia se referă la medicina regenerativă, şi 
anume la dispozitivele pentru menţinerea fi catu-
lui în procesul decelularizării. Dispozitivul pentru 
menţinerea fi catului în procesul decelularizării 

conţine un recipient din masă plastică, în care este 
amplasat un suport pentru plasarea fi catului, for-
mat dintr-o placă perforată cu fi xatoare curbate, 
care sunt fi xate pe doi pereţi opuşi ai recipientului. 
Toate piesele suportului sunt executate din inox 
(Fig. 10).

a                                                                                                       b
           Fig. 10. Dispozitiv pentru menţinerea fi catului în procesul decelularizării



INTELLECTUS 2/2017 | 87 

T
E

H
N

O
L
O

G
II
 I

N
O

V
A

T
IV

E
/ 

IN
N

O
V

A
T

IV
E

 T
E

C
H

N
O

L
O

G
IE

S

11. Proteză oftalmologică (BI SD  MD  977)

Proteza oftalmologică conţine o bază con-
vexă ovală, ce imită corneea, marginile căreia 
sunt executate rotunjit. În partea centrală a ba-
zei este aplicat un cerc colorat cu diametrul de 

până la 15 mm, ce imită irisul, în centrul căruia 
este aplicat un alt cerc  de culoare neagră cu di-
ametrul de până la 3 mm, ce imită pupila. Baza  
este executată din material plastic, de exemplu, 
silicon (Fig. 11). 

a                                                                                           b
Fig. 11. Proteză oftalmologică

12. Dispozitiv pentru injectarea soluţiilor 

în os şi pentru plombarea canalului, format în 

acesta (BI SD  MD 979)

Dispozitivul pentru injectarea soluţiilor în os şi 
pentru plombarea canalului, format în acesta, con-
ţine un cilindru, dotat cu un sprijin, acesta având un 
orifi ciu. În cilindru este amplasat un piston  cu o tijă, 
dotată cu un mâner. De partea opusă a pistonului 

este fi xată o a doua tijă. În cilindru este amplasat un 
al doilea piston, care comunică cu un tub. La alt ca-
păt al cilindrului este fi xat un conector cu orifi cii şi 
un canal central. Pe conector este fi xat un cilindru 
conic, dotat cu un capac detaşabil. În cilindrul conic 
este executat un canal. Pe conector este fi xat un cap 
conic cav cu un orifi ciu, la care este fi xat un ac tubu-
lar cu fi let spiralat exterior (Fig. 12). 

a                                                                                                     b
Fig. 12. Dispozitiv pentru injectarea soluţiilor în os şi pentru plombarea canalului, format în acesta
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13. Metodă de decelularizare a fi catului la 

animalele experimentale (BI SD  MD 1015)

 Conform invenţiei, animalele experimentale se 
eutanasiază în camera cu bioxid de carbon cu con-
centraţia de 5%, se fi xează pe masa de lucru, se de-
limitează câmpul operator, se deschide cavitatea 
abdominală prin incizia liniei mediane a corpului, se 
mobilizează vena portă şi se ligaturează la capătul ei 

proximal, se canulează cu un cateter, prin care se per-
fuzează o soluţie ce conţine apă distilată în cantitate 
de 1…1,5 L şi 63 mL de citrat fosfat dextroză timp de 
4…6 ore, apoi se perfuzează o soluţie de sodiu do-
decil sulfat cu concentraţia de 0,25% în cantitate de 
2…3 L, timp de 12…15 ore, după care se perfuzează 
o soluţie tampon fosfat cu concentraţia de 1% în vo-
lum de 1,5 L, timp de 2…3 ore (Fig. 13).

 a                                                                                                     b
Fig. 13. Metodă de decelularizare a fi catului la animalele experimentale

14. Dispozitiv pentru secţionarea corneei (BI 

SD  MD 929)

Invenţia se referă la medicină, în special la oftal-
mologie, şi poate fi  utilizată pentru secţionarea cor-
neei. Dispozitivul pentru secţionarea corneei inclu-
de un tub exterior, executat din oţel inoxidabil cu 
lungimea de 45 mm, diametrul interior de 18 mm şi 
grosimea peretelui de 1 mm, şi un tub interior, am-
plasat coaxial în interiorul tubului exterior, executat 
din oţel inoxidabil cu lungimea de 50 mm, diametrul 
interior de 17 mm şi grosimea peretelui de 1 mm. 
Tubul exterior conţine un capăt de lucru, executat 
sub un unghi de 45º, şi pe care echidistant sunt 
executate trei caneluri, cu adâncimea de 0,2 mm, 
lungimea de 15 mm, lăţimea de 2,5 mm, şi cu niş-
te proeminenţe pe ele, cu dimensiunea de 0,2 mm, 

montate transversal la o distanţă de 5 mm de capă-
tul de lucru al tubului, pentru fi xarea unor lame of-
talmologice, şi un capăt opus, executat drept, toto-
dată, pe partea interioară a peretelui tubului exte-
rior, la o distanţă de 10 mm de la capătul respectiv, 
este executat un fi let interior. De asemenea, tubul 
interior conţine un capăt de lucru, executat ascu-
ţit din ambele părţi, partea interioară a căruia este 
executată cu lungimea de 1 mm, sub un unghi de 
45º, şi partea exterioară cu lungimea de 2 mm, sub 
un unghi de 45º, iar capătul opus al tubului interior 
este executat drept, totodată, pe el, pe circumferin-
ţă, este executat un mâner cu lăţimea de 5 mm, iar 
pe partea exterioară a peretelui tubului interior, la o 
distanţă de 15 mm de capăt, este executat un fi let 
exterior (Fig. 14).
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a                                                                                                            b
Fig. 14. Dispozitiv pentru secţionarea corneei

REZULTATE 

În perioada 2013-2016, în cadrul Laboratorului 
de Inginerie Tisulară și Culturi Celulare al Băncii de 
Ţesuturi și Celule Umane au fost elaborate ciclul de 
brevete pentru procesarea ţesuturilor biologice, 
metoda și dispozitivul pentru decelularizarea fi ca-
tului.  

În anul 2015 au fost prelevate ţesuturi de la 68 
de donatori în stop cardiac. Au fost transplantate: 
269 de grefe osoase și 12 ligamente; au fost efectu-
ate prelevări şi transplantări de piele alogenă  116 
grefe (16659 cm2), de membrană amniotică  84 de 
grefe (6633 cm2); au fost prelevate 40 de cornee și 
transplantate 19 dintre acestea. 

CONCLUZII

Au fost elaborate dispozitive și metode inovative 
de procesare a ţesuturilor biologice. Au fost demons-
trate avantajele utilizării acestora, care permit, cu 
versatilitate, procesarea ţesuturilor pentru investi-
gare și creare a grefelor într-un mod sigur, simplu, 
operativ şi atraumatic, econom şi calitativ.

 ▪ Versatilitate 
Mini-piese de toate formele și dimensiunile, pen-

tru fi xarea și prepararea ţesuturilor biologice. 
 ▪ Siguranţă

Metodele și dispozitivele de fi xare, de preparare 
a ţesuturilor biologice și decelularizare a fi catului 
prezintă sisteme și tactici modifi cate și îndeplinesc 
în totalitate cerinţele de calitate performantă. 

 ▪ Simplitate 

Dispozitivele sunt compacte și de dimensiuni 
mici, constau din seturi ce conţin instrumentele ne-

cesare în etapele de fi xare și procesare a ţesuturilor 
biologice.

 ▪ Operativitate

Simplitatea procesului de lucru permite econo-
misirea timpului și oferă posibilitatea de a spori pro-
ductivitatea procesului.

 ▪ Atraumatic 

Setul de piese incluse în dispozitive asigură păs-
trarea și protejarea de destrucţie a ţesuturilor biolo-
gice preţioase pentru crearea grefelor. 

 ▪ Calitate 

Grefele create cu ajutorul dispozitivelor și meto-
delor inovative își păstrează caracteristicile pentru 
implantare, grefare, recelularizare și regenerarea 
ţesuturilor și răspund aşteptărilor medicale. 

Pentru grefa osoasă corticală este foarte im-
portantă metoda de prelucrare și păstrare, de           
menţinere intactă a elementelor morfoinductive în 
ea, supravieţuirea celulelor osteogene și a proteine-
lor morfogenetice osoase [1,4].

Capul osului femural este o grefă alogenă utiliza-
tă pe larg în ultimul deceniu datorită posibilităţilor 
de testare a donatorului și, nu în ultimul rând, dato-
rita faptului că este un reziduu al intervenţiei chirur-
gicale de endoprotezare. Datorită acestui dispozitiv 
(Fig. 7), în caz de necesitate, din grefă se modelează 
transplantul de forma și dimensiunile necesare. Ast-
fel, se asigură substituirea defectului osos în diferite 
porţiuni ale fosei acetabulare, modelând adânci-
mea și forma necesară.

Elaborarea dispozitivelor și metodelor de proce-
sare a ţesuturilor biologice va permite efectuarea 
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studiilor preclinice și clinice și implementarea aces-
tora în domeniul celulelor stem, în histologie, mor-
fologie și biologie moleculară.

Celulele, grefoanele osoase, de piele, cornee, 
membranele amniotice, matricea fi catului după 
decelularizare, obţinute datorită dispozitivelor și 
metodelor inovative, vor fi  utilizate în continuare 
pentru diferenţierile în tulpini celulare dorite, utili-
zând medii defi nite cu factori biologici activi nece-
sari pentru creştere. Aceasta va permite studierea 
unui număr mai mare de patologii din perspectiva 
medicinii regenerative, referitoare la stimulări de 
osteoinducţie în stările de osteogeneză defi citară, 
asigurând o consolidare osoasă de calitate, o epite-
lizare a plăgilor în arsuri, a afecţiunilor degenerative 
ale globului ocular și de distrofi e a fi catului. 
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REZUMAT

Dispozitive și metode inovative în procesarea 

ţesuturilor biologice. În articol sunt prezentate 
unele rezultate ale cercetărilor efectuate în cadrul 
Băncii de ţesuturi și al Laboratorului de Inginerie 
Tisulară și Culturi Celulare. Aceste cercetări au avut 
drept scop elaborarea unor dispozitive și tehnici 
inovative mai moderne de procesare, care să ga-
ranteze operativitatea intervenţiei chirurgicale, 
siguranţa și calitatea grefelor, o procesare ușoară, 
economă şi atraumatică a ţesuturilor. 

ABSTRACT

Innovative Devices and Methods in the Pro-

cessing of Biological Tissues. Some research re-
sults from the Tissue Bank and the Tissue Engine-
ering and Cell Culture Laboratory are presented in 
the article. The purpose of these researches was 
the development of more modern innovative pro-
cessing devices and techniques that guarantee the 
operability of the surgery, the safety and quality of 
the grafts, a light, economical and atraumatic pro-
cessing of the tissues. 

РЕФЕРАТ 

Инновационные приборы и методы обра-

ботки биологических материалов. В статье 
представлены результаты исследований, прове-
денных в Банке тканей и Лаборатории тканевой 
инженерии и клеточных культур. Целью данных 
исследований является разработка современ-
ных инновационных приборов и методов обра-
ботки, обеспечивающих эффективность хирур-
гического вмешательства, безопасность и каче-
ство трансплантатов, легкость, экономичность и 
атравматичность обработки тканей.
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|               DOCTOR ÎN BIOLOGIE ALINA TROFIM, 
CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC SUPERIOR AL LCŞ FICOBIOTEHNOLOGIE, 
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA  

PE LÂNGĂ METODELE TRADIŢIONALE DE DETERMINARE A 
CALITĂŢII APEI, SUNT ACTUALE CERCETĂRILE DIN DOME-

NIUL BIOINDICAŢIEI [3,4,5,8]. COMUNITĂŢILE DE ALGE ACVATI-
CE, ÎN ACEST CONTEXT, SUNT INDICATORII ESENŢIALI AI CALITĂŢII 
APELOR, FIIND CELE MAI SENSIBILE LA SCHIMBAREA MEDIULUI. ÎN 
PREZENT SE CUNOSC PESTE 3000 DE SPECII DE ALGE UTILIZATE 
ÎN BIOMONITORIZAREA CALITĂŢII APEI. ASTFEL, STRUCTURA TA-
XONOMICĂ ŞI SAPROBIOLOGICĂ A ALGOCENOZELOR PERMITE EVI-
DENŢIEREA CANTITĂŢII SUBSTANŢELOR ORGANICE, A COMPUŞILOR 
BIOGENI, PRECUM ŞI A MINERALIZĂRII, PH-ULUI ŞI GRADULUI DE 
TOXICITATE A APEI [6,8,9,10]. IATĂ DE CE ESTE TOT MAI STRIN-
GENTĂ CERCETAREA SUB TOATE ASPECTELE A CALITĂŢII APELOR 
RÂURILOR. DINAMICA INDICILOR HIDROCHIMICI ŞI AI COMPUŞI-
LOR ELUVIILOR, COMBINATĂ CU STUDIUL ALGOFLOREI, PERMITE, 
ASTFEL, CARACTERIZAREA MAI EXACTĂ A STĂRII ECOSISTEMELOR 
ACVATICE. 

Materiale şi metode

Caracteristica saprobiologică a algofl orei râu-
lui a fost posibilă în urma studiului apei Râu-

lui Cogâlnic (Cunduc), care  este unul din râurile 
transfrontaliere mici din Republica Moldova, cu 
izvorul lângă satul Iurceni, raionul Nisporeni. Punctul 
de deversare este limanul Sasâc (Cunduc) [11]. Probe-
le de apă au fost colectate şi analizate în conformitate 
cu cerinţele faţă de studiul algologic [8,7]. Clasifi ca-
rea saprobiologică a algofl orei a fost efectuată după 
lucrările savantului ecolog Sofi a Barinova [9,10].

Rezultate şi discuţii 

În linii generale, rezultatele cercetărilor au de-
monstrat predominarea în r. Cogâlnic a algelor tipi-
ce pentru apele ce conţin cantităţi sporite de sub-
stanţe organice. Aceste specii sunt β (beta) şi α (alfa) 
mezosaprobe, precum şi polisaprobe. 

Fig. 1. Ponderea speciilor indicatoare de saprobitate din algofl ora r. Cogâlnic
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În algofl ora râului, din 385 de specii de alge de-
terminate 171 sunt indicatori ai saprobităţii. Spectrul 
speciilor indicatoare este predominat de diatomee – 
74 de specii sau 43%, urmate de numeroase clorofi te –
36 de specii (21%), euglenofi te – 34 de specii ( 20% ) 
şi cianofi te cu 20 de specii (12 %) (Figura 1). Grupele 
minore de alge sunt crizofi te şi xantofi te. 

Merită menţionat faptul că o frecvenţă înaltă în 
perioada estivală a anului au avut 3 specii de alge 
fi lamentoase verzi şi o macrofi tă, care indică gradul 
moderat de poluare a apei şi constituie 2% din spec-
trul speciilor de saprobitate. Astfel, în apele râu-
lui se dezvoltă abundent Enteromorfa intestinalis 
(L.), care este o specie α-β (alfa-beta) mezosaprobă 
cu indicele saprobităţii 2,6. Dezvoltarea acestei alge 
demonstrează poluarea organică a apei. În segmen-
tul curgerii mai lente a apelor se dezvoltă abundent 
speciile Lemna minor L., Cladophora fracta Hauk. şi 
C. glomerata L., care sunt β ( beta) mezosaprobe cu 
indicele saprobităţii de asemenea înalt. 

După cum indică tabelul de mai jos (Tabelul 
1), algofl ora râului dispune de spectrul foarte larg 
al grupelor saprobe de alge. Totalitatea algelor 
indicatoare aparţine la 12 grupe saprobiologice, 
dintre care predomină grupele β-mezosaprobe 
(94 de specii) urmate de α-mezosaprobe (18). Tot-
odată, în algofl ora râului sunt determinate 7 specii 
α-β-mezosaprobe, 9 – β-α-mezosaprobe, 14 – o-β-
mezosaprobe, 15 – o-saprobe, care, de regulă, se 
dezvoltă mai intens în sezonul rece al anului. Toa-
te celelalte grupe de saprobitate sunt prezentate 
printr-un număr  redus de specii, şi anume: β-o-
mezosaprobe – 4 specii, câte 3 – p-saprobe şi p-α-
mezosaprobe, o-α-mezosaprobe – 2, x-o-saprobe 
– 1 şi x-β-saprobe –1. 

Conform analizelor efectuate, 64 % sau 109 alge 
din numărul total de specii indicatoare determină 
poluarea moderată a apelor. În acest spectru intră 4 
specii din grupa beta-oligo, 2 – oligo-alfa, 94 – beta 
şi 9 – beta-alfa-mezosaprobe  (Tabelul 1).

Tabelul 1
Spectrul grupelor de saprobitate a algofl orei r. Cogâlnic 

Filumul
Grupele de saprobitate

x-o o- x-β o o-β β -o o-α β β-α α- β α p-α p nr. sp.

Cyanophyta - - 2 3 1 - 6 2 1 4 - 1 20

Euglenophyta - - 3 1 1 1 21 1 1 2 2 1 34

Chlorophyta - - - 2 - - 32 - 1 2 1 1 39

Bacillariophyta 1 1 9 7 2 1 33 6 4 10 - - 74

Xantophyta - - - 1 - - - - - - - - 1

Crysophyta - - 1 - - - 1 - - - - - 2

Macrofi te - - - - - - 1 - - - - - 1

Specii saprobe 1 1 15 14 4 2 94 9 7 18 3 3 171

Nr. speciilor 31 109 25 6 171

Apele poluate sunt indicate de 25 de specii de 
alge, ceea ce reprezintă 15% din numărul total de 
specii indicatoare. Acestea fac parte din grupurile 
alfa-beta cu 7 specii şi alfa-mezosaprobe cu 18 spe-
cii. Nivelul înalt de poluare a apelor este demonstrat 
prin vegetarea a 6 specii de alge din grupurile poli-
alfa şi poli-saprobe, acestea constituie în comun 3%. 

Totodată, au fost determinate şi speciile care 
indică apa curată a râului (31 de specii), acestea 
aparţin grupurilor xeno-oligo, xeno-beta, oligo 
şi oligo-betamezosaprobe şi constituie în comun 

18% din numărul de specii indicatoare. Prin urmare, 
ponderea speciilor care indică poluarea apelor este 
mai înaltă decât a celor care indică calitatea bună a 
apei, ceea ce demonstrează nivelul înalt de polua-
re a apei. A fost caracterizat spectrul saprobiologic 
al principalelor fi lumuri, dintre care mai numeroa-
se sunt diatomeele, care, de regulă, sunt specifi ce 
apelor curate, dar, în cazul r. Cogâlnic, poluarea ex-
cesivă a condus la sporirea cantităţii substanţelor 
biogene în apă şi, drept consecinţă, s-au dezvoltat 
intens diatomeele cu un grad de saprobitate înalt. 
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De exemplu, unele specii (Caloneis amphisbae-
na Bory., Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabenh., 
Nytzschia tryblionella Hantzsch. var. tryblionella) au 
fost depistate în decursul întregului an şi sunt indi-
catori veritabili pentru apele intens poluate cu sub-
stanţe organice. Rezultate similare au fost obţinute 
şi în anii 2016 și  2017 de analiză, când în probele de 
apă predominau speciile β-mezosaprobe demon-
strând poluarea moderată a ei. 

Concluzie

Concludem că din 385 de specii de alge ale râu-
lui Cogâlnic 171 sunt indicatori ai poluării apelor din 
care predomină grupul β-mezosaprob (94 de spe-
cii), urmat de α-mezosaprob (18 specii). Conform 
analizelor efectuate, 64 % sau 109 alge din numărul 
total de specii indicatoare determină poluarea mo-
derată a apelor, ceea ce este demonstrat şi prin ana-
lizele hidrochimice redate în literatură [1,2] .
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REZUMAT

Biomonitorizarea calităţii apei râului Cogâlnic 

pe baza caracteristicii saprobiologice a algofl o-

rei. Pe lângă metodele tradiţionale de determinare 
a calităţii apei, sunt de actualitate și cercetările din 
domeniul bioindicaţiei. Comunităţile de alge acva-
tice, în acest context, prezintă indicatorii esenţiali ai 
calităţii apelor, fi ind cele mai sensibile la schimbarea 
mediului. Structura taxonomică şi saprobiologică 
a algocenozelor permite evidenţierea cantităţii de 
substanţe organice, a compuşilor biogeni, precum 
şi a mineralizării, pH-ului şi gradului de toxicitate a 
apei. Este tot mai stringentă cercetarea sub toate as-
pectele a calităţii apelor din râuri. Dinamica indicilor 
hidrochimici şi ai compuşilor eluviilor, combinată cu 
studiul algofl orei, permite, astfel, caracterizarea mai 
exactă a stării ecosistemelor acvatice. 
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ABSTRACT

Biomonitoring of Cogalnic River Water Qua-

lity based on Algafl ora Saprobiological Charac-

teristics. In addition to the traditional methods of 
water quality determination, the bioindication re-
search is also topical. The aquatic algae communiti-
es present, in this context, the essential indicators of 
water quality, being the most sensitive to environ-
mental change. The taxonomic and saprobiological 
structure of algocenoses allows of highlighting the 
amount of organic substances, biogenic compo-
unds, as well as mineralization, pH and degree of 
water toxicity. Research on all aspects of river wa-
ter quality is increasingly pressing. The dynamics 
of hydrochemical indices and elution compounds, 
combined with the study of alfofl ora, allows a more 
accurate characterization of the status of aquatic 
ecosystems.

РЕФЕРАТ

Биомониторинг качества воды реки Когыл-

ник на основе сапробиологической особенно-

сти альгофлоры. Помимо традиционных мето-
дов определения качества воды актуальными яв-
ляются также исследования в области биоинди-
кации. Сообщества водорослей, обитающих в во-
дной среде, в данном контексте, являются основ-
ными индикаторами качества воды, посколь-
ку они наиболее чувствительны к изменениям 
окружающей среды. Таксономическая и сапро-
биологическая структура альгоценозов позволя-
ет определить количество органических веществ, 
биогенных соединений, а также уровень мине-
рализации, рН и степень токсичности воды. Ста-
новится все более  актуальным исследование по 
всем аспектам качества воды в реках. Таким обра-
зом,  динамика гидрохимических показателей и 
элювиальных соединений в сочетание с изучени-
ем альгофлоры позволяет дать более точную ха-
рактеристику состояния водных экосистем. 



INTELLECTUS 2/2017 | 95 

C
O

M
U

N
IC

Ă
R

I 
Ş
T

II
N

Ţ
IF

IC
E

/ 
S
C

IE
N

T
IF

IC
 C

O
M

M
U

N
IC

A
T

IO
N

S

A       
   

   

|               DOCTORAND DOINA FOSA, 
MEDIC CHIRURG, 
CATEDRA DE CHIRURGIE NR.4,
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,NICOLAE TESTEMIŢANU”

METAPLAZIA EPITELIALĂ COLUMNARĂ DE MUCOASĂ 
ESOFAGIANĂ REPREZINTĂ O TREAPTĂ DE PROGRESIE 

PATOLOGICĂ A REFLUXULUI GASTROESOFAGIAN, FIIND DESCRISĂ 
PENTRU PRIMA DATĂ DE NORMAN BARRETT ÎN 1950. ESOFAGUL 
COLUMNAR METAPLAZIAT (ECM) CONSTĂ ÎN TRANSFORMAREA 
EPITELIULUI PAVIMENTOS PLURISTRATIFICAT SCUAMOS DIN 1/3 
INFERIOARĂ A ESOFAGULUI ÎN EPITELIU DE TIP COLUMNAR CA 
REZULTAT AL UNUI REFLUX GASTROESOFAGIAN CRONIC CAUZAT 
DE DIVERSE PATOLOGII ORGANICE SAU FUNCŢIONALE LA NIVELUL 
JONCŢIUNII ESOGASTRICE (HERNIA HIATALĂ, ACHALAZIA ESOFAGI-
ANĂ, DIVERTICULUL ESOFAGIAN INFERIOR, INCOMPETENŢA COM-
PLEXULUI ANTIREFLUX GASTROESOFAGIAN) [1,3,6]. PREZENŢA 
CELULELOR CALICIFORME (GLOBLLET) ÎN MUCOASA COLUMNARĂ 
ESTE UTILĂ, DEOARECE SECREŢIA LOR PROTEJEAZĂ MUCOASA DE 
ACŢIUNEA EROZIVĂ A SECREŢIEI GASTRICE ACIDE, DAR TOTODATĂ 
RĂMÂNE PERICULOASĂ DEOARECE ASOCIAZĂ UN RISC CRESCUT 
PENTRU DISPLAZIE ȘI RESPECTIV DEZVOLTAREA ADENOCARCINO-
MULUI ESOFAGIAN [6]. 

La început, ECM era considerat ca brahiesofag, 
însă ulterior cercetările au demonstrat că esofagul 
Barrett primar congenital se întâlnește foarte rar, 
de regulă fi ind de origine dobândită [3]. Deși nu se 
cunoaște prevalenţa sa reală, fapt datorat în bună 
parte cazurilor asimptomatice, metaplazia Barrett 
este identifi cată la aproximativ 12% dintre pacienţii 
care se prezintă la medic pentru pirozis și cu cât mai 
agresivă este boala de refl ux gastroesofagian cu 

atât mai mare este incidenţa acestei patologii [4,5]. 
Rata actuală de creștere a adenocarcinomului eso-
fagian o depășește pe cea a oricărei alte forme de 
cancer, incluzând melanoamele, limfoamele și can-
cerul pulmonar cu celule mici. La ora actuală este 
al treilea neoplasm digestiv ca frecvenţă și una din 
primele zece cauze de cancer din lume [5,6]. Deși 
în urmă cu aproximativ 30 de ani adenocarcinomul 
esofagian avea o malignitate redusă, în prezent 
peste 5000 de cazuri noi anual sunt întâlnite numai 
în Marea Britanie, iar mortalitatea pentru această 
formă de cancer în SUA atinge cifrele de 400000 de 
cazuri anual [1,2]. Diagnosticul adenocarcinomului 
esofagian descrie un prognostic nefavorabil, dar 
strâns legat de stadiul tumorii. Identifi carea cance-
rului și a stărilor precanceroase într-un stadiu pre-
coce permite o supravieţuire de 83-90% la 5 ani [5]. 
Diagnosticarea și defi nirea metaplaziei epiteliale co-
lumnare au evoluat în paralel cu perfecţionarea me-
todelor și tehnicilor de investigare. Dacă în ultimele 
două decenii în lume existau două opţiuni majore 
pentru tratarea ECM – tratamentul medicamentos 
antiacid și cel chirurgical, în prezent specialiștii sunt 
orientaţi preponderent spre rezolvarea chirurgicală 
a refl uxului gastroesofagian (ca verigă etiopatoge-
netică de bază în dezvoltarea metaplaziei epiteliale 
columnare), iar lipsa certitudinii că intervenţia chi-
rurgicală antirefl ux stopează evoluţia displazică a 
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ECM a dus la direcţionarea eforturilor către rezecţia 
topică a metaplaziei prin diverse tehnici chimice, 
termice sau cu ultrasunet în primă etapă și operaţia 
corectivă antirefl ux la a doua etapă. Mai mult de-
cât atât, medicina astăzi optează pentru prevenirea 
metaplaziei epiteliale columnare de mucoasă eso-
fagiană prin rezolvarea extemporanee a refl uxului 
gastroesofagian și respectiv anticiparea transfor-
mării metaplazice. Tratamentul medicamentos 
prin H

2-
blocatori, gastroprotectoare și prochinetice 

rămâne metoda complementară, de susţinere și de 
moment în rezolvarea refl uxului gastroesofagian, 
fi ind practic inefi cientă în metaplazia deja instalată 
și în evoluţia ulterioară a displaziei.   Cercetările au 
arătat că, pe termen lung, rezultatele tratamentului 
chirurgical sunt mai bune decât cele ale tratamen-
tului medicamentos [6]. Din aceste considerente, în 
clinica noastră au fost brevetate în ciclu de invenţii 
3 metode de tratament chirurgical și înaintate 22 
de propuneri de raţionalizare a diverselor patologii 
eso-gastrice, care au drept scop efi cientizarea teh-
nicilor chirurgicale clasice de tratament, precum și 
soluţionarea optimă, etiopatogenetică a bolii de re-
fl ux gastroesofagian complicate cu esofag colum-
nar metaplaziat. 

Material și metode 

În clinica de chirurgie a Departamentului 
Educaţie Continuă, în ultimii 5 ani (2012-2017), au 
fost diagnosticaţi și trataţi 478 de pacienţi cu boala 
de refl ux gastroesofagian (BRGE) și 63 de pacienţi cu 
metaplazie epitelială columnară de mucoasă esofa-
giană survenită pe fundalul BRGE. Tratamentul chi-
rurgical a vizat: tratamentul endoluminal prin diver-
se tehnici de rezecţie topică a mucoasei esofagiene, 
tratamentul chirurgical laparoscopic pentru crearea 
unei valve antirefl ux prin diverse metode miniinva-
zive (anterioare, posterioare, combinate cu ,,suturi 
complexe” și „în 8”), tratamentul incompetenţei 
sfi ncterului esofagian inferior prin electrostimulare 
postoperatorie, aplicarea plasei sintetice bifaţate la 
nivelul hiatusului esofagian, precum și tratamentul 
chirurgical miniinvaziv al diverticulului esofagian 
epifrenic.

Rezultate

Metodele propuse permit optimizarea tehnicilor 
intervenţionale clasice și preponderent a celor mini-
invazive (laparoscopice) în tratamentul chirurgical 
al refl uxului gastroesofagian patologic, facilitează 

manipulaţiile intervenţionale în actul operator, scad 
timpul intervenţional, au efect terapeutic pentru 
pacienţi vizibil mai bun, în perioada postoperatorie 
precoce și la distanţă, au rentabilitate economică 
prin reducerea duratei de spitalizare în sejurul de 
staţionar al pacienţilor, micșorează numărul de reci-
dive, reduc morbiditatea și mortalitatea pacienţilor 
noștri, fapt care are un impact atât social și econo-
mic, cât și moral pentru medicii practicieni.

Metoda de tratament al herniei hiatale gigante 

(Nr.1034)

Invenţia se referă la medicină, în particular la chi-
rurgie, și poate fi  aplicată în tratamentul chirurgical 
al pacienţilor cu hernie hiatală gigantă.

Problema pe care o rezolvă invenţia dată constă 
în facilitarea tehnicii operatorii, pentru închiderea 
raţională, ermetică a defectului hiatusului esofagi-
an și scăderea ratei recidivelor postoperatorii.

Avantajele metodei constau în faptul că ea este 
simplă în realizare, facilitează manopera chirurgica-
lă și asigură suturi ermetice, durabile, fără tensiune 
și disrupţii de ţesuturi. 

Esenţa intervenţiei constă în aceea că, sub con-
trolul anesteziei generale, după aseptizarea câmpu-
lui operator, cu pacientul în poziţie franceză și anti-
Trendelenburg, se instalează pneumoperitoneumul 
(12-14), se aplică instrumentele de lucru, se mobili-
zează pilierii diafragmali și se creează fereastra re-
troesofagiană cu abdominizarea esofagului termi-
nal și reducerea conţinutului herniar din mediastin. 
Pentru calibrarea hiatusului esofagian de dimensi-
uni mari cu hipotrofi e de pilieri diafragmali, în care 
sutura monofi lament este difi cil de realizat, se efec-
tuează crurorafi a posterioară prin sutura în ,,buclă 
dublă’’ (2-0, fi re neresorbabile), care presupune tre-
cerea fi rului de sutură prin pilierul hipotrofi at prin 
dublă ancorare pe el (sutura aproape-departe, de-
parte-aproape). Bucla externă reduce tensiunea, iar 
bucla internă asigură o apoziţie bună a ţesuturilor. 
Pentru calibrarea dimensiunilor hiatusului esofagi-
an nou format, se trece prin lumenul esofagului cu 
o sondă oro-gastrică de 20 Gr, iar ultimul fi r al cru-
rorafi ei se trece astfel încât, după înnodare, să per-
mită trecerea unei pense cu diametrul de 1 cm prin 
spaţiul dintre acesta și peretele esofagului. Fundo-
plicatura laparoscopică este aleasă spre aplicare în 
funcţie de particularităţile anatomice ale pacientu-
lui și de preferinţele chirurgului. După revizia regiu-
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nii operatorii, se înlătură instrumentele de lucru, se 
lichidează pneumoperitoneumul, plăgile abdomi-
nale se suturează în planuri anatomice și se aplică 
pansamentul aseptic.

Rezultatul tehnic constă în efi cientizarea cruro-
rafi ei prin apropierea ermetică a ţesuturilor, cu pro-
fi laxia disrupţiei pilierilor diafragmali hipotrofi aţi 
și cu rezultate postoperatorii bune, fără recidive la 
distanţă.

Metoda de tratament a incompetenţei sfi ncte-

rului esofagian inferior (Nr.1082)

Invenţia se referă la medicină, în particular la chi-
rurgie, și poate fi  aplicată în tratamentul chirurgical 
al pacienţilor cu incompetenţa sfi ncterului esofagi-
an inferior.   

Dezavantajul metodei clasice de tratament chi-
rurgical constă în aceea că, în timp ce această meto-
dă și-a dovedit efi cacitatea la circa 90% de cazuri, ea 
nemulţumește ,,perfecţioniștii” practicieni, din mo-
ment ce aproape 10% din pacienţi acuză pirozis și în 
perioada postoperatorie. Factorii etiologici ai aces-
tei afecţiuni sunt refl uxul gastro-esofagian, precum 
și modifi cările fi ziopatologice ce se derulează la 
nivelul joncţiunii esogastrice. Modifi cările fi ziopa-
tologice sunt cauzate de incompetenţa sfi ncterului 
esofagian inferior. Închiderea incompletă a cardiei 
permite refl uarea acidă la nivelul esofagului termi-
nal. Clinic bolnavii acuză pirozis persistent, fapt ce 
scade semnifi cativ calitatea vieţii pacienţilor, pre-
cum și expune pacientul la riscul dezvoltării stării 
premaligne – metaplazia epitelială columnară de 
mucoasă esofagiană. Actualmente, deși crearea 
manșonului de fundoplicare în regiunea esogastri-
că este considerată o metodă cu efi cienţă înaltă, în 
unele cazuri aceasta se dovedește a fi  insufi cientă, 
astfel încât scade randamentul terapeutic, pacienţii 
acuzând în continuare semne ale refl uxului gastroe-
sofagian.  De aceea, pentru soluţionarea defi nitivă a 
problemei, propunem o metodă nouă în acest sens: 
electrostimularea sfi ncterului esofagian inferior în 
perioada postoperatorie.

Problema pe care o rezolvă invenţia dată con-
stă în rezolvarea defi nitivă a incompetenţei sfi nc-
terului esofagian inferior din punct de vedere 
etiologic – crește tonicitatea SEI, astfel fi ind restabi-
lită competenţa lui și menţinerea închisă a cardiei. 
Pacienţii postoperator au un rezultat foarte bun, 
demonstrat la examenul clinic (prin absenţa pirozi-

sului) și paraclinic (prin manometrie esofagiană) în 
toate cazurile, refl uxul gastroesofagian fi ind abolit 
defi nitiv.

Avantajele electrostimulării sfi ncterului esofa-
gian inferior în perioada postoperatorie sunt evi-
dente: este înlăturată cauza BRGE, care constă în 
tonusul scăzut al SEI și persistenţa refl uxului gastro-
esofagian; crește tonicitatea SEI.  

Esenţa intervenţiei constă în următoarele: sub 
controlul anesteziei generale, după aseptizarea 
câmpului operator, cu pacientul în poziţie franceză 
și antiTrendelenburg, se instalează pneumoperito-
neumul (12-14 mmBari), se aplică instrumentele de 
lucru, se mobilizează pilierii diafragmali și se creea-
ză fereastra retroesofagiană cu abdominizarea eso-
fagului terminal; se calibrează hiatusul esofagian 
prin crurorafi e (simplă sau combinată – anterioară 
și posterioară) astfel încât spaţiul dintre pilierii dia-
fragmali și peretele esofagului să permită trecerea 
unei pense cu 1 cm diametru; pentru calibrarea 
hiatusului esofagian, prin lumenul esofagului se 
trece cu o sondă orogastrică 20 Gr. Fundoplicatura 
laparoscopică este aleasă spre a fi  aplicată în funcţie 
de particularităţile anatomice ale pacientului și de 
preferinţele chirurgului. Ulterior, după realizarea 
manșonului de fundoplicare, la nivelul SEI, pe par-
tea dreaptă și pe partea stângă, la locul de trecere 
a esofagului în curbura mare și mică a stomacului, 
proximal manșonului de fundoplicare, cu ajuto-
rul sistemului de fi xare (ac și fi r de sutură) ancorat 
la capătul proximal al electrodului, se trece prin 
adventiţie și musculara esofagiană astfel încât fi rul 
de conducere al electrodului să rămână exteriorizat 
prin peretele abdominal, iar fi rul de sutură ce fi xea-
ză electrodul la sfi ncterul esofagian inferior (fără în-
nodare) se exteriorizează transparietal și se fi xează 
cutanat (prin înnodare) la peretele abdominal an-
terior, în regiunea epigastrică. După revizia regiunii 
operatorii, operaţia se încheie cu înlăturarea instru-
mentelor de lucru, lichidarea pneumoperitoneu-
mului, sutura plăgilor abdominale postoperatorii în 
planuri anatomice și aplicarea pansamentului asep-
tic. În perioada postoperatorie, la a 3-4-a zi, pacien-
tul este supus procesului de electrostimulare prin 
fi rele de conducere a celor 2 electrozi exteriorizaţi 
și atașaţi la un dispozitiv generator de impulsuri 
(FIZIOSTIM). Metoda prevede setarea regimului de 
stimulare: 6 impulsuri/min, cu durata impulsului de 
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375ms la 5 miliamperi, timp de 20 min. Electrosti-
mularea se realizează sub controlul manometriei 
esofagiene. În funcţie de rezultatele înregistrate la 
manometrie, ședinţa poate fi  repetată în manieră 
analogică la a 6-7-a zi postoperator. La a 7-8-a zi 
postoperator, electrozii fi xaţi la peretele abdominal 
sunt înlăturaţi.

Rezultatul tehnic al unei astfel de intervenţii 
constă în electrostimularea postoperatorie a SEI cu 
creșterea tonusului acestuia și cu soluţionarea de-
fi nitivă a refl uxului gastroesofagian, metodă argu-
mentată atât teoretic, cât și practic, pacienţii supuși 
unui asemenea tratament postoperator înregis-
trând rezultate bune în 100 % cazuri.

Metoda de tratament a diverticulului esofagi-

an (Nr.1104)

Invenţia se referă la medicină, în particular la chi-
rurgie, și poate fi  aplicată în tratamentul chirurgical 
al pacienţilor cu diverticul esofagian. 

Invenţia dată asigură rezolvarea raţională, defi ni-
tivă a diverticulului esofagian la orice nivel. Pacienţii 
postoperator au un rezultat foarte bun, demon-
strat la examenul clinic (prin absenţa disfagiei și 
regurgitaţiilor) și paraclinic (prin examen radiolo-
gic) în toate cazurile, astfel încât substratul anato-
mo-patologic al bolii (defectul parietal esofagian 
cu prolabarea mucoasei esofagiene) este defi nitiv 
abolit.

Avantajele metodei constau în rezolvarea rezo-
nabilă (prin efect bun și de durată) a defectului pari-
etal. În tehnica propusă nu este necesară mobiliza-
rea circulară a esofagului, astfel nu este compromisă 
trofi ca lui și sunt prevenite efi cient complicaţiile 
postoperatorii, iar recidivele postoperatorii nu se 
atestă. De asemenea, această tehnică facilitează 
semnifi cativ manipulaţiile intraoperatorii și re-
duce durata intervenţiei chirurgicale, iar absenţa 
complicaţiilor postoperatorii scurtează sejurul 
pacienţilor în staţionar până la 2-3 zile postopera-
tor, fapt ce demonstrează și avantajul economic al 
metodei în cauză pentru instituţiile medicale. Utili-
zarea inciziei inferioare ipsilaterale rezolvă defi nitiv 
defectul muscular esofagian, iar prin renunţarea la 
o contraincizie de miotomie esofagiană nu se reali-
zează defecte noi și astfel este suprimată posibilita-
tea apariţiei unor noi locusuri de minimă rezistenţă.

Esenţa intervenţiei constă în următoarele: sub 
controlul anesteziei generale, după aseptizarea 

câmpului operator, cu pacientul în poziţie de decu-
bit lateral (drept sau stâng, în funcţie de localizarea 
diverticulului) se efectuează toracotomia laterală 
și inspecţia regiunii operatorii cu depistarea diver-
ticulului esofagian; se aplică sonda oro-gastrică 
de calibru adaptat taliei pacientului; se realizează 
disecţia pungii diverticulare până la nivelul colu-
lui diverticulului esofagian; se secţionează circular 
stratul submucos; se efectuează miotomia longi-
tudinală, inferioară ipsilaterală (faţă de diverticulul 
esofagian) a celor 2 straturi de mușchi esofagieni 
pe aproximativ 1,5 – 2 cm distanţă începând de la 
fi letele musculare din imediata apropiere a colului 
diverticulului esofagian; se realizează sutura meca-
nică a mucoasei esofagiene cu secţionarea ulterioa-
ră a sacului diverticular; se aplică miorafi a acestei 
regiuni prin suturi separate de capron 3-0; se pleu-
rizează această regiune cu controlul hemostazei; 
se efectuează revizia și drenarea cavităţii toracice 
cu un tub de dren de 24 Fr cu toracorafi a ulterioară 
în planuri anatomice și cu aplicarea pansamentului 
aseptic.

Rezultatul tehnic al metodei respective constă 
în tratamentul defi nitiv al diverticulului esofagian 
la orice nivel, cu închiderea rezonabilă a defectului 
parietal, cu risc minim de complicaţii postoperatorii 
și fără recidive la distanţă. Metoda este argumenta-
tă atât teoretic, cât și practic, pacienţii postoperator 
înregistrând rezultate bune în 100 % cazuri.

Propunerile de raţionalizare vizează preponde-
rent chirurgia laparoscopică antirefl ux și au drept 
scop facilitarea manipulaţiilor intraoperatorii ale 
chirurgului, fapt ce reduce considerabil timpul 
intervenţional, permite utilizarea raţională a mate-
rialului de sutură (metodă de sutură în ,,8” în ,,buclă 
dublă” și ,,sutura complexă”), care are consecinţe 
economice foarte bune pentru instituţia medicală. 
Fiind metode miniinvazive, acestea reduc durata 
spitalizării pacienţilor noștri în staţionar și rata re-
cidivelor postoperatorii, fapt care de asemenea are 
un impact economic  important pentru instituţiile 
medicale.

Concluzii:

1. Incidenţa adenocarcinomului esofagian este 
în creștere în ţările dezvoltate, iar Esofagul Colum-
nar Metaplaziat este considerat ca leziune precur-
soare pentru acest tip de cancer, fi ind o consecinţă 
a refl uxului gastroesofagian cronic. 
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2. Intervenţiile antirefl ux efectuate precoce re-
duc modifi cările histologice asociate metaplaziei 
epiteliale columnare.

3. Metodele propuse optimizează tehnicile 
intervenţionale clasice și miniinvazive (laparoscopi-
ce) moderne în tratamentul chirurgical al diferitor 
forme patologice ale joncţiunii eso-gastrice, facili-
tează manipulaţiile intervenţionale în actul opera-
tor, reduc timpul interventional și au efect terapeu-
tic mai bun pentru pacienţi.

4. Tehnicile propuse reduc rata recidivelor 
postoperatorii și durata spitalizării pacienţilor în 
staţionar, permit utilizarea raţională a materialului 
de sutură și au un impact economic  important.
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REZUMAT

Abordări inovative în tratamentul bolii de 

refl ux gastroesofagian complicate cu esofag co-

lumnar metaplaziat. Metaplazia epitelială colum-
nară este o complicaţie a refl uxului gastro-esofagi-
an cu risc pentru dezvoltarea adenocarcinomului 
esofagian. Pentru efi cientizarea tehnicilor chirurgi-
cale clasice de tratament al bolii de refl ux gastro-
esofagian au fost brevetate în ciclu de invenţii 3 
metode de tratament chirurgical și înregistrate 22 
de propuneri de raţionalizare în tratamentul pato-
logiilor eso-gastrice. 

ABSTRACT 

Innovative Approaches to the Treatment of 

Complicated Gastroesophageal Refl ux Disease 

with Columnar Metaplasia Esophagus. Columnar 
epithelial metaplasia is a complication of gastroe-
sophageal refl ux, which is associated with the risk 
for the development of adenocarcinoma.  In order 
to improve effi  ciency of traditional surgical tech-
niques used for the treatment of gastro-esophageal 
refl ux disease, 3 surgical treatment methods have 
been patented in the inventive cycle and 22 propo-
sals for rationalization in the treatment of eso-gas-
tric pathologies have been registered.

РЕФЕРАТ

Инновационные подходы в лечении гас-

троэзофагеальнорелюксной болезни, ослож-

ненной цилиндрической эпителиальной ме-

таплазии пищевода. Цилиндрическая эпите-
лиальная метаплазия пищевода является ослож-
нением желудочно-пищеводного рефлюкса, ко-
торое представляет риск развития аденокарци-
номы. Для повышения эффективности традици-
онных хирургических техник, используемых для 
лечения гастроэзофагеальнорефлюксной болез-
ни, были запатентованы три метода хирургиче-
ского лечения, входящих в цикл изобретений, а 
также были зарегистрированы 22 предложения 
о рационализации в области лечения болезней 
пищевода. 
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В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ К ИСТОЧНИКАМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИ-
МАТА НА ПЛАНЕТЕ ОТНОСЯТ ВОЗРАСТАНИЕ ВЫБРОСОВ 

«ПАРНИКОВЫХ» ГАЗОВ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СРЕДУ ОБИТАНИЯ. 
В СВЯЗИ С ЭТИМ, ВАЖНЫМ СТАНОВЯТСЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ С ЦЕЛЬЮ ИХ СНИЖЕНИЯ   
ВЫБРОСОВ СО

2
 В АТМОСФЕРУ [1].  

Среди этих процессов определенную значи-
мость имеют биохимические процессы анаэроб-
ного сбраживания биомассы, связанные с газоо-
бразованием. Механизм  этих процессов харак-
теризуется сочетанием большого числа биоген-
ных реакций, протекающих при биохимических 
превращений органических веществ под дей-
ствием консорбциума микроорганизмов.  Так, 
согласно современным воззрениям, образова-
ние биогаза протекает через 4 стадии. Первая из 
них включает фазу гидролизного расщепления  
сложных полимерных молекул (белков, липидов, 
полисахаров и др.) на более простые (аминокис-
лоты, углеводы и другие мономеры). Вторая фаза 
ферментации протекает с дальнейшим разруше-

|               Д-Р ОЛЬГА КОВАЛЕВА*  |                Д-Р ВИКТОР 
КОВАЛЕВ**  

нием мономеров до более простых веществ –
низших кислот и спиртов, аммиака и серово-
дорода. Третья, ацетогенная  фаза протекает с 
образованием достаточно простых веществ –
водорода (Н

2
), углекислого газа (СО

2
), формиа-

та, ацетата. И наконец, четвертая метаногенная 
фаза приводит к формированию молекул метана 
(СН

4
). Все эти фазы протекают последовательно в 

непрерывном процессе газообразования.
Практически, все указанные фазы можно раз-

делить на две стадии. На первой из них, охваты-
вающей первые три фазы, под действием ми-
кроорганизмов протекают процессы гидролиза 
и ферментативного расщепления органических 
веществ, превращающих сложные органиче-
ские вещества в низшие жирные кислоты, спир-
ты, углекислоту, аммиак, водород и другие веще-
ства. Длительность протекания этих процессов 
измеряется часами.

На второй стадии метанообразующие бакте-
рии превращают продукты первой стадии в ме-
тан и другие газообразные вещества. Эта стадия 

*ИНСТИТУТ ХИМИИ АН МОЛДОВЫ

**НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ПРИКЛАДНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ
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протекает в течение нескольких суток, и в це-
лом лимитирует весь биохимический процесс.

Выделяющийся на конечной стадии процес-
са биогаз, который в стандартных условиях ме-
таногенеза, содержит главным образом 55-65 
об.% метана и 45-50 об.% СО

2
, является горючим 

и основой для когенерационного получения 
электрической и тепловой энергии, и для других 
целей. Однако высокое содержание в нем диок-
сида углерода существенно снижает  калорий-
ность биогаза и приводит к повышенным выбро-
сам СО

2
 в атмосферу. 

Целью работы являлось повышение содержа-
ние биометана в составе биогаза за счет мини-
мизации количества СО

2
 в нем для повышения 

калорийности и снижения его выбросов в атмос-
феру при утилизации биогаза.

На основе проведенных газохроматографи-
ческих исследований было показано [2], что 
продуктами кислотогенной стадии являются 
водород, углекислый газ, этанол, ацетат и дру-
гие простые органические соединения. Обра-
зующийся в процессах ферментативного бро-
жения водород в экосистеме играет важную 
роль в регулировании состава продуктов. Его 
образование протекает по следующей реакции:  
NADH + H+  H

2
 + NAD+. Особенно эффектив-

но эта реакция протекает при конверсии угле-
водов, при этом пируват расщепляется до аце-
тата, СО

2
 и Н

2
.

Рис. 1. Кинетика процессов начальных стадий формирования биогаза с течением 

времени анаэробного сбраживания спиртоперегонной барды: 1 – биоводород; 

2 – монооксид углерода; 3 – биометан

Предложено универсальное химическое ура-
внение для кислотогенной стадии метаногене-
за углеводов, включая полисахариды, где ста-
дия гидролиза является лимитирующей, соглас-
но схеме: полисахарид = H

2
 + CO

2
 + C

n
H 

2n+1
OH. 

На ацетогенной стадии процесса бактерии 
типа Methanobacillus omelianskii, в анаэробных 

условиях расщепляют спирты и жирные кислоты  
с образованием уксусной кислоты, водорода  и 
углекислого газа по реакциям:

С
2
Н

5
ОН + Н

2
О  СН

3
СОО- + Н- + 2Н

2

СН
3
СН

2
СОО- + Н

2
О  СН

3
СОО- + НСО

3
- +

 
Н- + 3Н

2
.

На метаногенной стадии процесса брожения 
метаногены завершают сложный процесс распа-
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да органических веществ в анаэробных услови-
ях. Протекающие при этом процессы могут быть 
представлены следующими уравнениями:

СO
2
 + 4 H

2
  CH

4
 + 2 H

2
O

4 HCOO- + 4 H+  CH
4
 + 2 H

2
O + 3 CO

2

4 CO + 2 H
2
O  CH

4
 + 3 CO

2

CH
3
COO- + H+  CH

4
 + CO

2

4 CH
3
OH  3 CH

4
 + CO

2 
+ 2 H

2
O

Под влиянием большого количества метаноге-
нов, таких как Mb.formicicum и Ms.barkeri, СО

2
 вос-

станавливается до СН
4
, при этом выход биометана 

из биомассы возрастает с 3,5 до 6,4-8,7 г/моль, со-
ответственно. Водород в этих процессах являет-
ся важнейшим метаболитом при анаэробной де-
градации органических веществ. Метаногены и 
другие водородныe консументы, удаляя водород, 
дают возможность другим ферментативным ми-
кроорганизмам  более полно окислять субстраты 
и получать дополнительную энергию.

Таким образом, приведенный краткий об-
зор процессов биометаногенеза свидетельству-
ет о сложности анаэробного расщепления орга-

нических веществ, конечным результатом кото-
рого является образование метана и углекисло-
го газа.   Они протекают при совместном действии 
трех основных видов бактерий – ферментативных, 
ацетогенных и метаногенных. Рассмотрение моле-
кулярных механизмов внутриклеточного синтеза 
открывает возможности разработки и внедрению 
новых эффективных технологий по промышленно-
му производству биогаза как нетрадиционного и 
воспроизводимого источника энергии.

Вместе с тем, наблюдаемое повышенное оста-
точное содержание СО

2
 в составе биогаза дает 

основание предположить о недостаточном ба-
лансовом количестве водорода для его более 
эффективной биохимической трансформации 
СО

2 
в СН

4
. В связи с этим, для повышения эффек-

тивности биохимического процесса нами был 
предложен метод дополнительного ввода моле-
кулярного электролизного водорода в метано-
генный процесс для восполнения его недостаю-
щего количества по отношению к избытку СО

2
 в 

составе биогаза. 

       
Рис. 2. Схема водородного электролизера с проточными 3D-электродами и его общий вид

Для реализации этого метода был разработан 
эффективный способ электрохимического по-
лучения водорода из воды, и соответствующие 
электролизеры (рис.2.) с использованием про-
точных объемно-пористых электродов (ОПЭ), 
обладающих более чем на два порядка больше 
удельной активной поверхностью по отноше-
нию к их плоскости (ссылка). Для этого исполь-
зовали новые пористые материалы, так наз. пе-
нометаллы различных типов, выпускаемые про-

мышленностью. Их использование позволи-
ло снизить удельную плотность тока почти в 1,5 
раза, и составить 0,3-0,5 А/дм2. Другим усовер-
шенствованием этих процессов является раз-
работка метода модифицирования поверхно-
сти таких электродов нанесением тонкого рав-
номерного слоя сплавами никеля с молибде-
ном,  вольфрамом или рением. Предложенный 
способ включает бестоковый редокс-процесс 
химико-каталитического равномерного осаж-
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дения металлических сплавов на сложно-
профилированные поверхности, в частности, 
на поверхности ОПЭ. Достоинством этих покры-
тий является низкое перенапряжение выделе-
ния водорода на их поверхности, которое по от-
ношению к чистoму никелю снижается с 0,6-0,65 
В до 0,04-0,05 В, близкой к величине платиново-
го электрода. Это, в свою очередь, обеспечива-
ет снижение напряжения на электродах в 1,5-2 
раза по отношению к стандартным электродным 
материалам, и составляет 2,5-3 В. 

Эти инновационные усовершенствования 
электрохимических процессов позволяют суще-
ственно снизить энергетические затраты и сде-
лать процессы биогазовой энергетики более де-
шевой и доступной [4]. Описываемый комплекс-
ный подход новой электрохимической водо-
родной технологии в сочетании с метаногенной 
трансформацией газообразного диоксида угле-
рода от процессов анаэробного сбраживания 
биомассы, позволяют увеличить выхода биоме-
тана за счет существенного снижения СО

2
. 

Рис. 3. Схема процесса биохимической 

трансформации СО
2
 в СН

4  
[пат MD. №2795 

и №4389]: 1 – установка аэробной  ферментации 

сырья; 2 – газгольдер СО
2
; 3 - компрессор, 

4 - сборник  барды; 5 - дозатор  стимулирующей 

микродобавки; 6 - электрохимический реактор  

водорода; 7 - смеситель-дозатор  газов; 

8 - метаногенный биореактор; 9 - газгольдер 

биометана; 10 - когенерационная установка; 

11 – выпрямитель 

Решение проблемы биохимической утилизации 
углекислого газа во многом представляется важной 
для получения  дополнительного источника метана 
в качестве топливного газа и снизить непроизводи-
тельные выбросы СО

2 
в атмосферу [5-17]. 

Предложенный нами процесс может осущест-
вляться по схеме, представленной на рис.3. Угле-
кислый газ, образующийся в ферментационном 
реакторе 1 в результате анаэробного сбражи-
вания биомассы брожения сахаросодержаще-
го сырья, отводится в газгольдер-ресивер 2 для 
сжижения в углекислотном компрессоре 3, и за-
тем дозируется в смеситель 7  для смешения с 
водородом, генерируемым в электрохимиче-
ском реакторе 6, заполненном щелочным рас-
твором, который с помощью насоса циркули-
рует через объемно-пористый  электрод, под-
ключенный к отрицательному полюсу источни-
ка постоянного тока. В качестве противоэлек-
трода (анода) может быть использован углегра-
фитовый электрод, либо титан, плакированный 
диоксидом рутения (ОРТА), обладающий высо-
ким перенапряжением выделения кислорода, с 
тем, чтобы вести процесс электролиза в пассив-
ной области Фладе-потенциалов  снизить веро-
ятность его выделения в этом процессе. 

Барда, образующаяся при ферментационном 
брожении в смеси с диспергированным навоз-
ом и/или птичьим пометом отводится в сборник 
4, куда дополнительно вводится с помощью до-
затора 5 микродобавка стимулятора в микро-
количестве 0,01-0,001 г/дм3 в биомассу для ана-
эробного сбраживания, которая после смеше-
ния поступает в анаэробный биореактор 8, снаб-
женный теплообменником для создания термо-
фильных условий брожения.  По мере достиже-
ния заданной температуры термофильного бро-
жения включается подача углекислого газа, сме-
шенного с водородом из смесителя 7 в анаэроб-
ный биореактор 8, и установления оптимальных 
режимов его работы для получения на выходе 
максимального содержания биометана в соста-
ве выделяемого биогаза. 

Выделяющийся биогаз через газгольдер 9 от-
водится  на когенерационную установку 10  для 
когенерации тепловой и электрической энер-
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гии, частично  используемой для питания элек-
тролизера 6 постоянным током от выпрямителя 
11 и электрохимического получения водорода.

Бохимический процесс метанообразования 
характеризуется сложной совокупностью выше-
описываемых реакций при сбраживании био-
массы с образованием промежуточных газоо-
бразных продуктов, включая моно- и диоксид 
углерода, водорода, взаимодействие которых  
приводят к выделению биометана. Дополни-
тельно вводимый в реакционную смесь  молеку-
лярный диоксид углерода (СО

2
) в этих условиях 

становится дополнительным источником угле-
рода, а газообразный водород (Н

2
) обеспечивает 

баланс компонентов для протекания биохими-
ческого процесса  анаэробной трансформации 
диоксида углерода по реакции: 

СО
2
 + 4Н

2
   ogenezmeta

 СН
4
 + 2Н

2
О,  

условия которой способствуют еще больше-
му повышению выхода и общего содержания ме-
тана в составе биогаза.

Дополнительное введение в биомассу фито-
стимулирующей микродобавки, обладающей 
биологической активностью,  повышает разви-
тие жизнедеятельности микроорганизмов, уве-
личивает энергию и скорость роста консорци-
ума метаногенных бактерий, интенсифициру-
ет метаногенный процесс, повышая скорость и 
время протекания биохимических реакций, что 
улучшает технологические показатели, обеспе-
чивающие  повышение выхода биогаза  и содер-
жания в нем биометана, при этом снижение вре-
мени анаэробного сбраживания, соответствен-
но, снижает капитальные и эксплуатационные 
затраты на строительство биореакторов.

Важным также является то, что вводимые в  
метаногенный процесс газообразные СО

2
 и Н

2
 в 

процессе их барботации через слой биомассы 
не только увеличивают массообмeнные поцес-
сы и массоперенос, но под воздействием нахо-
дящихся в ней ферментов – дегидрогеназы, ката-
лазы и других, являющихся известными катали-
заторами биохимических процессов,  активиру-
ют молекулы этих газов и, соответственно, уско-
ряют и повышают эффективность их взаимодей-
ствия с образованием молекул метана.  

Рис.4. Общая схема комбинированного 

биореактора со встроенным проточным 

водородным электролизером для получения 

биометана и микробиологического синтеза 

витамина В12 (Патент  МД № 4156)

Этот принцип реализуется в предложенном 
нами комбинированном анаэробном реакто-
ре (рис.4) для микробиохимического получе-
ния витамина В

12 
в составе белково-витаминных 

кормовых добавок к рационам питания живот-
ных, птиц в качестве активного противоанеми-
ческого препарата. Особенностью его конструк-
ции является разделение с помощью наклон-
ной перегородки ацетогенной зоны биореакто-
ра, в которой преимущественно выделяются  ок-
сиды углерода (СО, СО

2
), от

 
 метаногенной зоны, 

где происходит биохимическое формирование 
метана (СН

4
). Это позволяет направить эти газо-

образные оксиды углерода в зону их смешения 
с электролизным водородом, и затем - в метано-
генную зону, что способствует повышению выхо-
да биометана. 

Дозируемые микродобавки соединений ко-
бальта и железа на ацетогенной стадии проявля-
ют каталитические свойства, способствуя уско-
рению биохимических процессов и более пол-
ному протеканию реакций гидролиза и  ацето-
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генеза с увеличением выхода оксидов углеро-
да. На стадии метаногенеза в этих условиях обе-
спечивается повышение эффективности про-
текания биохимических реакций метаногенно-
го процесса сбраживания биомассы и увеличе-
ния выхода биометана в составе биогаза с 60% 
до 90-92%. При введении в состав сбраживае-
мой биомассы микродобавок ферроцианида ка-
лия и тартрат-аммониевого комплекса кобаль-
та в обрабатываемой среде  протекает микро-
биологический синтез важного медикаментно-
го средства - цианкобаламина (витамина В

12
), ко-

торый до последнего времени получить хими-
ческим синтезом не удалось.  Одновременно с 
этим, в процессе анаэробного сбраживания про-
текает взаимодействие смеси оксидов углерода 
и водорода по реакции общего вида: СО

2
 + 4Н

2 

 СН
4 

 + 2Н
2
О, что повышает выход биометана в 

составе биогаза с 60-65% до 85-89 %  в сброжен-
ном концентрате, с его более высоким содержа-
нием и высоким выходом; увеличивая выход, так 
и формированию витамина В

12 . 

Рис. 5. Общий вид многофункционального 

пилотного биогазового реактора  

на заводе компании B.T.EST&CO 

(бывш. завод «Alimentarmaş», Кишинев)

Таким образом, совокупность новых инова-
ционных технических решений позволит про-
изводить выбор наиболее приемлемых реше-
ний для конкретых интенсифицированных усло-
вий культивирования микроводорослей и уве-
личить развитие их биомассы по крайней мере в 
2-3 раза и использовать ее в качестве эффектив-
ных  белковых кормовых добавок для животных. 
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РЕФЕРАТ

Биохимическая  трансформация СО
2
 и во-

дорода при метаногенезе. Представлена тео-
ретическая интерпретация биогазовых биохи-
мических процессов и обоснован комплексный 
инновационный подход по снижению выбросов 
СО

2
, образующегося в процессах брожения био-

массы, который
 
в присутствии электролитиче-

ского водорода в анаэробных условиях транс-

формируется в биометан. Это существенно сни-
жает содержание углекислого газа в продуктах 
анаэробного сбраживания биомассы, но и по-
вышает калорийность биогаза, а также позво-
ляет снизить воздействие вредных выбросов на 
окружающую среду.

REZUMAT

Transformarea biochimică a СО
2
 şi a hidro-

genului în procesul de metanogeneză. În lucrare 

este prezentată interpretarea teoretică a proceselor 
biochimice de formare a biogazului şi este funda-
mentată o abordare inovaţională complexă în vede-
rea reducerii emisiilor de СО

2
, care se formează în 

procesele de fermentare a biomasei. În prezenţa hi-
drogenului electrolitic și în condiţii anaerobe, gazul 
respectiv se transformă în biometan. Acest fapt face 
posibilă reducerea esenţială a dioxidului de carbon 
în produsele de fermentare anaerobă a biomasei, 
sporind, totodată, valoarea calorifi că a biogazului, 
ceea ce permite să fi e diminuat impactul toxic asu-
pra mediului ambiant. 

ABSTRACT

Biochemical transformation of СО
2
 and hy-

drogen during methanogenesis. A theoretical 
interpretation is given of the biochemical biogas 
formation processes and a complex innovative 
approach is justifi ed on СО

2
 emissions reduction, 

which is resulted from biomass digestion processes. 
This gas, in the presence of electrolytical hydrogen, 
under anaerobic conditions is transformed in bio-
methane. This allows of decreasing essentially the 
carbon dioxide contents in the products of biomass 
anaerobic digestion, at the same time raising the 
caloric value of biogas. The impact of toxic emis-
sions on environment is thus also decreased.  



Abonarea-2017

Catalogul publicaţiilor AGEPI propuse spre abonare pentru anul 2017 include 
următoarele publicaţii periodice (pe suport hârtie şi electronic): 

 „Buletinul Ofi cial de Proprietate Industrială” (BOPI)
 Revista de proprietate intelectuală „Intellectus” 

 

Preţuri de abonare

- BOPI (hârtie) – 220 lei pe 3 luni, 440 lei pe 6 luni, 875 lei pe un an; 
- BOPI (CD) – 90 lei pe 3 luni, 180 lei pe 6 luni, 360 lei pe un an;
- „Intellectus” (hârtie) – 110 lei pe 6 luni, 220 lei pe un an;
- „Intellectus” (CD) – 70 lei pe 6 luni, 140 lei pe un an;

AGEPI vă propune, de asemenea, unele publicaţii contra plată: „Rapoarte anuale”, 
suplimentul „AGEPI-Expo-2015”,  „Dimensiunea economică a proprietăţii intelectuale”, 
diverse culegeri de acte normativ-legislative din domeniul proprietăţii intelectuale, alte 
publicaţii.

O informaţie mai amplă privind condiţiile şi preţurile de abonare se va accesa pe 
web site-ul www.agepi.gov.md, compartimentul Servicii informaţionale/ Biblioteca PI/ 
Catalogul abonării.

Buletinul Ofi cial de Proprietate Industrială (BOPI) apare din anul 1993, având o periodicitate 
lunară. Include informaţia ofi cială referitoare la cererile de brevetare/înregistrare a obiectelor de 
proprietate industrială (OPI) în Republica Moldova şi titlurile de protecţie acordate, la modifi cările 
intervenite în statutul juridic al OPI, precum şi la rezultatele examinării contestaţiilor în Comisia de 
contestaţii a AGEPI, deciziile instanţelor judecătoreşti privind litigiile legate de OPI, informaţii de ordin 
general.

Revista de proprietate intelectuală „Intellectus” apare din anul 1995, având o periodicitate 
trimestrială. Abordează multilateral diverse aspecte ale proprietăţii intelectuale, prevederile legislaţiei 
naţionale şi internaţionale în domeniu, publică studii semnate de cercetători şi inventatori din diferite 
domenii ale ştiinţei, economiei şi tehnicii. Coeditor al revistei este Consiliul Naţional pentru Acreditare 
şi Atestare (CNAA).



Consiliul ştiinţifi c:

dr. L. BOLOCAN (preşedinte), dr. hab. A. BURIAN (vicepreşedinte), acad. Gh. DUCA, 
acad. B. GAINA, acad. V. RUDIC, membru cor. C. GAINDRIC, 
dr. hab. I. BLIZNETZ (Federaţia Rusă), prof. dr. Emil BURZO (România), 
dr. hab. Gh. AVORNIC, dr. hab. V. DOROGAN, 
dr. hab. V. DULGHERU, prof. dr. hab. Maciej KOLWAS (Polonia), dr. hab. C. SPÂNU, prof. dr. Hubert 
SCHERRER (Franţa), dr. hab. N. TARAN, dr. hab. P. ŢIBULIOV (Ucraina), dr. D. CHIROŞCA, 
dr. I. HOLBAN, dr. S. MUNTEANU, dr. V. ROŞ (România), 
dr. I.G. SANDU (România), dr. I. ŢÎGANAŞ, dr. V. VOLCINSCHI 
 

Colegiul de redacţie:

Preşedinte – dr. L. BOLOCAN 
Membri: 
Drept de autor şi drepturi conexe – responsabil A. POPA 
Proprietate industrială – responsabili dr. S. MUNTEANU, dr. S. LEVIŢCHI, T . JOVMIR, A. GUŞAN
Apărarea drepturilor de PI, Jurisprudenţă – responsabili D. STICI, R. POPESCU
Economia PI – responsabil dr. Iu. BADÂR
Inovare şi transfer tehnologic – responsabili dr. Iu. BADÂR, T. JOVMIR 
Tehnologii informaţionale şi PI – responsabil O. BEICU
Comunicări ştiinţifi ce – responsabili dr. S. MUNTEANU, dr. M. ROJNEVSCHI
Cercetarea şi potenţialul uman – responsabil dr. hab. T. MUNTEANU
Calitatea cercetării şi învăţământului superior – responsabil dr. hab. V. MINCIUNĂ
Practica internaţională în atestare şi acreditare – responsabil dr. hab. V. PERJU
Proces editorial – responsabili I. DIVIZA, Şt. SECĂREANU
Copertă, design, tehnoredactare – L. PATRAŞCO

Opiniile exprimate în revistă aparţin autorilor articolelor respective şi nu refl ectă în mod obliga-
toriu punctul de vedere al coeditorilor. Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor revine în 
exclusivitate autorilor. 

Imprimat la AGEPI© AGEPI, 2017

Adresa redacţiei: 

str. Andrei Doga nr. 24, bl.1, MD-2024, mun. Chişinău, Republica Moldova,

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). 

Redacţia revistei „Intellectus”. 
Tel. (37322) 400-589, 400-586, 400-588. 

E-mail: press@agepi.gov.md; Ion.Diviza@agepi.gov.md.


