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LA 8 SEPTEMBRIE A.C. S-AU ÎMPLINIT 22 DE ANI DE LA 
FONDAREA AGENŢIEI DE STAT PENTRU PROPRIETATEA 

INTELECTUALĂ A REPUBLICII MOLDOVA (AGEPI). CU ACEST 
PRILEJ, ÎN INCINTA AGENŢIEI A AVUT LOC O ȘEDINŢĂ FESTIVĂ 
CONSACRATĂ ANIVERSĂRII, ÎN CADRUL CĂREIA S-AU ÎNTRUNIT 
MEMBRII COLECTIVULUI ȘI ADMINISTRAŢIA INSTITUŢIEI. ȘEDIN-
ŢA A FOST PREZIDATĂ DE CĂTRE DIRECTORUL GENERAL AL  
AGEPI, LILIA BOLOCAN, CARE A FĂCUT O TRECERE ÎN RE-
VISTĂ A REZULTATELOR OBŢINUTE DE AGENŢIE PE PARCURSUL 
CELOR 22 DE ANI DE ACTIVITATE, AXÂNDU-SE ÎN MOD SPECIAL 
PE REALIZĂRILE DIN ULTIMUL AN. 

În cuvântul său de felicitare adresat 
audienţei, dna Lilia Bolocan a subliniat 
că cei 22 de ani împliniţi reprezintă o 
vârstă a maturităţii, instituţia realizân-
du-și toate scopurile pe care și le-a pro-
pus. În contextul efortului comun de-
pus de poporul nostru pentru a& rmarea 
și dezvoltarea Republicii Moldova în 
noile condiţii istorice, avem tot temeiul 
să ne mândrim cu rezultatele obţinute 
pe parcursul celor peste 2 decenii de muncă 
intensă și să a& rmăm cu încredere că la ora ac-
tuală în ţara noastră proprietatea intelectuală se 
bucură de atenţia și protecţia pe care o merită 
produsul intelectual într-o societate modernă.

Vicedirectorul general AGEPI, Svetlana Mun-
teanu, a ţinut să menţioneze faptul că proprie-
tatea intelectuală are un rol primordial în dez-
voltarea societăţii bazate pe cunoaștere, AGEPI 
contribuind plenar  la crearea, dezvoltarea și 
a& rmarea în Republica Moldova a unui sistem 
de protecţie a proprietăţii intelectuale compa-
rabil cu sistemele similare ale ţărilor cu tradiţii 
considerabile în domeniu. 

În anul 2014 specialiștii AGEPI au muncit 
rezultativ la toate sectoarele lor de muncă, a 
a& rmat Ion Ţiganaș, Vicedirector general AGEPI. 
S-au înregistrat succese notabile în ceea ce 
privește recepţionarea și examinarea cererilor, 
acordarea titlurilor de protecţie, consolidarea 
și actualizarea cadrului legislativ în domeniul 
PI, completarea bazelor de date pe obiectele 
de proprietate industrială, promovarea și pro-
pagarea continuă a sistemului naţional de PI, 

întărirea bazei tehnico-materiale a Agenţiei și a 
sistemului naţional de proprietate intelectuală  
în ansamblu etc. 

Cu ocazia aniversării, în cadrul Agenţiei a 
fost organizată, pentru al doilea an consecutiv, 

| 5 



o expoziţie a lucrărilor de creaţie ale angajaţilor 
AGEPI. Au fost expuse goblenuri, picturi, milie-
uri etc. Autorii celor mai apreciate lucrări au fost 
menţionaţi cu diplome de participare și premii 
bănești. 

Pentru colectivul instituţiei, sărbătorirea Zi-
lei AGEPI a constituit și un moment de mobili-
zare în vederea realizării sarcinilor actuale. Sis-

temul de proprietate intelectuală este 
foarte dinamic și se caracterizează prin 
capacitatea remarcabilă de a evolua 
și a se adapta la noile condiţii social-
economice. Performanţele tehnologice 
curente, în special cele din domeniul 
tehnologiilor informaţionale și bioteh-
nologiei, precum și evoluţia societăţii 
necesită o reevaluare permanentă a 
sistemului. 

În conformitate cu obiectivul misi-
unii sale, AGEPI va continua promova-
rea politicilor în domeniul proprietăţii 

intelectuale și e" cientizarea sistemului de pro-
tecţie a obiectelor de proprietate intelectuală, 
stimulând progresul tehnologic, favorizând 
creativitatea și contribuind astfel la dezvolta-
rea economică, socială și culturală a Republicii 
Moldova.

Serviciul de presă AGEPI
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LA 2 SEPTEMBRIE 2014, AGENŢIA DE STAT PENTRU 
PROPRIETATEA INTELECTUALĂ (AGEPI) A ORGA-

NIZAT O REUNIUNE DE LUCRU, CU PARTICIPAREA EXPERŢILOR 
ORGANIZAŢIEI MONDIALE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE 
(OMPI), ÎN SCOPUL DE A AJUTA PRODUCĂTORII AUTOHTONI 
SĂ-ȘI PROMOVEZE PRODUSELE UTILIZÂND INDICAŢIILE GEOGRA-
FICE (IG). OMPI A FOST REPREZENTATĂ DE BISERKA STREL, 
ȘEFA SECŢIEI PENTRU EUROPA CENTRALĂ, STATELE BALTICE 
ȘI ŢĂRILE MEDITERANEENE, DEPARTAMENTUL PENTRU ŢĂRILE 
DEZVOLTATE ȘI ÎN CURS DE TRANZIŢIE, ȘI FRANCESCA TOSO, 
CONSULTANT PRINCIPAL, SECŢIA PROIECTE SPECIALE A OMPI.

La reuniune au participat, de asemenea, re-
prezentanţi ai Ministerului Agriculturii si Indus-
triei Alimentare, Ministerului Economiei, Agenţi-
ei Turismului, O" ciului Naţional al Viei și Vinului, 
Camerei de Comerţ și Industrie din Republica 
Moldova, Agenţiei pentru Atragerea Investiţiilor 
și Promovarea Exporturilor, Organizaţiei pentru 
Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii și ai altor instituţii interesate, precum 
și membri ai asociaţiilor de producători din do-
meniul horticulturii și apiculturii, producători 
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individuali din toată ţara (Edineţ, Râșcani, Bălţi, 
Criuleni, Călărași, Orhei, Ungheni, Nisporeni, 
Hâncești, Strășeni, Ștefan Vodă, Grigoriopol, Ci-
mișlia, Șoldănești, Ialoveni, Chișinău), interesaţi 
de potenţialul sistemului indicaţiilor geogra� ce. 

Ședinţa de lucru a fost deschisă de către Li-
lia Bolocan, Directorul general al AGEPI, care, 
dintru început, a ţinut sa mulţumească tuturor 
participanţilor la reuniune pentru interesul ma-
nifestat faţă de problema abordată și prezenţa 
la acest eveniment de o semni� caţie deosebită. 

Indicaţiile geogra� ce prezintă un nou in-
strument economic, care permite protecţia 
și promovarea unui produs de calitate pe un 
anumit teritoriu, a menţionat în continuare Lilia 
Bolocan. IG sunt o parte componentă a culturii 
noastre, contribuie la colaborarea mai strânsă 
a producătorilor locali în vederea soluţionării 
problemelor comune, in� uenţează bene� c pro-
cesul de edi� care a identităţii naţionale, făcân-
du-i pe producători să � e mândri de produsele 
noastre tradiţionale unice, in� uenţează pozitiv 
asupra dezvoltării turismului. Totodată, indicaţii-
le geogra� ce funcţionează și ca instrumente e� -
ciente de marketing, deoarece promovează di-
versi� carea produselor, permit producătorilor să 
comercializeze produse bine diferenţiate, care 
sunt mai ușor de identi� cat. Toate aceste certe 
calităţi și oportunităţi ne mobilizează să ne unim 
eforturile și să promovăm produsele autohtone 
de calitate prin utilizarea IG”. 

“Cu siguranţă, această reuniune va contribui 
la dezvoltarea strategiei naţionale privind indi-
caţiile geogra� ce din Republica Moldova, a a� r-

mat în alocuţiunea sa  Biserka Strel, șefa Secţiei 
pentru Europa Centrală, Statele Baltice și ţările 
Mediteraneene, OMPI. Proprietatea intelectuală 
are drept scop sensibilizarea persoanelor � zice 
și juridice asupra necesităţii de a aplica marca 
înregistrată și indicaţiile geogra� ce pe produse-
le autohtone de înaltă calitate. Brandul naţional 
este o istorie si depinde de noi cum vom face și 
care va �  această istorie”. 

În cadrul întâlnirii au fost abordate mai multe 
subiecte ce ţin de domeniul IG. Francesca Toso, 
consultant principal, Secţia proiecte speciale, 
OMPI, a făcut o prezentare a celor mai bune prac-
tici de utilizare a IG pentru marcarea produselor. 

”S-ar putea ca unele exemple pe care o să vi 
le prezint să nu corespundă realităţilor din ţara 
dumneavoastră, însă eu vă îndemn să învăţaţi 
din ele, deoarece toate aceste practici au o tră-
sătură comună – recunoașterea identităţii. Fie-
care ţară are produsele sale unice prin care se 
evidenţiază; sunt sigură că și Republica Moldova 
dispune de o mare varietate de produse autoh-
tone de calitate, care merită să � e promovate 
prin utilizarea IG”, a concluzionat Francesca Toso. 

Svetlana Munteanu, Vicedirector general 
AGEPI, a prezentat auditoriului o informaţie 
privind sistemul de protecţie a indicaţiilor geo-
gra� ce și denumirilor de origine din Republica 
Moldova. 

”Indicaţiile geogra� ce sunt niște instrumente 
e� ciente pentru promovarea dezvoltării rurale, 
deoarece ajută producătorii să obţină un supra-
pro� t în schimbul garanţiei calităţii, contribuie la 
distribuirea mai corectă și echitabilă a veniturilor 
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pe întreg lanţul de producere, începând cu pro-

ducătorii materiilor prime și terminând cu comer-

cianţii, valori� că locul de origine a produsului, 

creează locuri de muncă, preîntâmpină exodul 

rural. Ţara noastră dispune de un potenţial înalt 

de producere a unor mărfuri cu calităţi deosebi-

te, ce ar corespunde unor indicaţii geogra� ce sau 

denumiri de origine a produselor: vinuri, băuturi 

alcoolice; struguri, nuci, fructe, legume; miere; 

carne, produse din carne; cașcaval, iaurt, unt; ule-

iuri esenţiale; bere, ape minerale; tutun, produse 

din tutun; produse artizanale. Republica Moldova 

are potenţial, trebuie doar să-l valori� căm”, a sub-

liniat, în concluzie, Svetlana Munteanu. 

Producătorii din Republica Moldova au bene-

� ciat de o rară posibilitate de a cunoaște și înţe-

lege mai bine care sunt bene� ciile sistemului de 

protecţie a indicaţiilor geogra� ce și denumirilor 

de origine, oportunităţile ce le oferă acestea 

pentru promovarea produselor autohtone atât 

pe piaţa internă, cât și pe cea externă. 

La rândul lor, reprezentanţii asociaţiilor de 

producători din republică au avut ocazia să-și 

împărtășească propria experienţă acumulată în 

domeniul respectiv. Discuţiile constructive pe 

marginea subiectelor abordate au con� rmat 

necesitatea organizării sistematice a unor astfel 

de întruniri, utilitatea informaţiilor și exemplelor 

prezentate de experţii OMPI și ai AGEPI. 

Producătorii, care vor �  interesaţi de promo-

varea produselor cu IG, vor bene� cia de supor-

tul AGEPI în procedura de înregistrare și elabo-

rare a strategiilor de marketing al produselor ce 

utilizează indicaţiile geogra� ce.

  

Serviciul de presă AGEPI
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|DR. ÎN DREPT ION ŢÎGANAȘ,
VICEDIRECTOR GENERAL AGEPI
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AMPLOAREA FENOMENULUI DE CONTRAFACERE CONSTITUIE 
UN MOTIV PERTINENT PENTRU STUDIEREA PROFUNDĂ A 

ACESTUI FLAGEL AL SOCIETĂŢII MODERNE, ÎN VEDEREA IDENTIFICĂ-
RII CAUZELOR ȘI CONDIŢIILOR ÎN CARE SUNT COMISE INFRACŢIUNILE 
DE CONTRAFACERE, A CONSECINŢELOR NEFASTE ALE FENOMENULUI 
CRIMINAL ȘI A STRATEGIEI DE REACŢIE DIN PARTEA SOCIETĂŢII.

Reacţia socială împotriva fenomenului de 
contrafacere

Criminalitatea, indiferent de formă sau gravitate, 
trebuie prevenită și controlată. În caz contrar, cri-
minalitatea va $  cea care va in% uenţa dezvoltarea 
economică și socială a statului. Prevenirea agravării 
situaţiei impune o reacţie socială promptă, comple-
xă și inechivocă. 

Implicarea rapidă în combaterea fenomenului 
de contrafacere va preveni apariţia altor consecin-
ţe negative, având în vedere faptul că problema 
va $  gestionată într-un stadiu precoce. De obicei, 
autorităţile statului dispun de informaţii operative 
privind intenţiile grupurilor criminale întru dezvol-
tarea acestui tip de criminalitate. Capacitatea insti-
tuţiilor de specialitate de a interveni la momentul 
plani$ cării infracţiunii sau la o etapă iniţială poate 
$  determinantă pentru combaterea crimei plani-
$ cate, având, în ansamblu,  rolul descurajării unor 
asemenea activităţi.

Similar altor activităţi infracţionale, fenomenul 
contrafacerii poate $  anihilat doar prin decizii și 

acţiuni ferme din partea autorităţilor. Angajarea în 
procesul de combatere a contrafacerii este prece-
dată de deciziile politice respective, care se materi-
alizează prin adoptarea unor acte normative. Acest 
pas este foarte principial și important, deoarece 
are rolul de a transmite mediului criminal un me-
saj sigur de asumare a responsabilităţii statului. În 
plus, reglementarea relaţiilor juridice de asigurare 
a drepturilor de proprietate intelectuală va demara 
un val de ajustări administrative, la nivelul instru-
mentelor, mecanismelor sau mentalităţii.

Fermitatea reacţiei sociale se manifestă și prin 
acţiunile concrete și permanente ale instituţiilor 
publice, începând cu etapa înregistrării dreptu-
rilor de proprietate intelectuală și finalizând cu 
procesul de contracarare a încălcărilor acestor 
drepturi.

De aceea, pentru obținerea unui efect maxim, 
este imperios necesar ca reacţia socială să com-
porte un caracter analitic complex. Societatea 
modernă este in% uenţată puternic de o serie de fac-
tori și circumstanţe economice și sociale, precum 
globalizarea comerţului, implicarea criminalităţii 
organizate sau dezvoltarea tehnologiilor informa-
ţionale. În acest context, statele sunt obligate să-și 
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dezvolte noi capacităţi de comunicare și colaborare 

bi- sau multilaterală1.
Analiza minuţioasă a cauzelor apariţiei fenome-

nului de contrafacere va furniza autorităţilor date 
preţioase privind funcţionarea acestui proces și in-

strumente e� ciente de combatere. De exemplu, în 
istoricul infracţiunii de contrafacere este atestat la 

început un delict minor și izolat, caracteristic fami-
liilor care nu își puteau asigura necesităţile curente 
de trai. Implicarea crimei organizate și a caracterului 
transnaţional al acesteia a fost provocată de un vid 
de comunicare și colaborare dintre state, referitor la 
subiectul contrafacerii produselor. Astfel, în condi-
ţiile în care 7% din comerţul mondial se realizează 
prin evitarea cadrului legal, iar acest indicator are 
o creștere constantă, în special în ultimii treizeci de 
ani, statelor nu le rămâne decât să forti� ce schim-
bul de date și să asigure o colaborare e� cientă între 
autorităţile responsabile, în special cele vamale și 
poliţienești.

Teoria criminologică stabilește două etape în 
care poate interveni reacţia socială: ante-factum și 
post-factum.

Reacţia ante-factum sau măsura preventivă 
survine pentru a preîntâmpina comiterea acţiunilor 
sau inacţiunilor pe care societatea le consideră dă-
unătoare pentru valorile sale. În acest context, sunt 
utilizate o multitudine de instrumente de ordin 
politic, juridic, economic sau administrativ. Chiar 
dacă scopul � nal al măsurii preventive este preîn-
tâmpinarea săvârșirii infracţiunilor, instrumentele 
menţionate au obiectivul identi� cării și înlăturării 
cauzelor care favorizează apariţia și dezvoltarea fe-
nomenului de contrafacere.

Comportamentele antisociale care prezintă un 
grad sporit de pericol sunt reglementate de către 
autorităţi în legislaţia penală. De altfel, includerea 
răspunderii penale, ca formă de răspuns din partea 
societăţii, reprezintă una dintre primele măsuri de 
prevenire a actului infracţional. Popoarele antice au 
avut grijă ca prevenirea comiterii unor noi infracţi-
uni să se realizeze, în special, prin pedepse aspre. 

1    Prin hotărârea din 2009, Comisia Europeană a decis în� -
inţarea Observatorului european privind respectarea drep-
turilor de proprietate intelectuală, în a cărui atribuţii au fost 
puse dezvoltarea sistemelor de colectare, analiză și furni-
zare a datelor, identi� carea și diseminarea celor mai bune 
practici, creșterea competenţelor instituţionale, sensibiliza-
rea societăţii etc.

Ulterior, în scrierile mai multor � loso�  greci a fost 
formulată propunerea de schimbare a paradigmei 
represive, adoptându-se o formă de utilitate socială 
a pedepsei. 

Fiind un fenomen social, cu efecte negative asu-
pra întregii societăţi, infracţiunea de contrafacere 
poate �  combătută doar prin implicarea plenară a 
acesteia. Concepţia actuală, care presupune plasa-
rea responsabilității depline privind situaţia crimi-
nogenă în societate doar pe umerii instituţiilor de 
stat, oferă o explicaţie a faptului de ce fenomenul 
de contrafacere s-a dezvoltat atât de rapid într-o 
perioadă scurtă de timp. Deci, neimplicarea socie-

tăţii constituie elementul principal pe care mizează 
organizaţiile criminale în continuare. O societate 
informată și dispusă să sprijine lupta împotriva con-
trafacerii reprezintă un pas hotărâtor în procesul de 
asigurare a drepturilor, deși este obiectivul cel mai 
greu de realizat. Practica ultimilor ani demonstrează 
faptul că lipsa suportului din partea consumatorilor 
minimalizează substanţial eforturile autorităţilor.

Astfel, chiar dacă cadrul legislativ naţional ofe-
ră instrumente juridice su� ciente pentru realiza-
rea drepturilor titularilor, iar sistemul instituţional 
asigură implementarea practică a acestor norme, 
totuși doar prin implicarea deplină a tuturor com-
ponentelor interesate, în special a societăţii, vor �  
obţinute efecte palpabile de combatere a contra-
facerii. Conform experienţei europene2, societatea 
poate �  factorul determinant în reducerea indica-
torului de contrafacere. De aceea, eforturile strate-
gice urmează să � e concentrate anume în această 
direcţie.

Lipsa cunoștinţelor elementare privind riscurile 
contrafacerilor3 determină situaţia precară în do-
meniul protejării drepturilor. În această ordine de 
idei, o formă e� cientă de informare a societăţii o 
constituie organizarea campaniilor de informare și

2    În rezultatul multiplelor acţiuni de informare, societatea 
maghiară și-a schimbat percepţia în raport cu produsele 
contrafăcute. Astfel, în 2004 trei pătrimi din populaţia Buda-
pestei accepta procurarea mărfurilor contrafăcute, în timp 
ce în 2010, același procent de intervievaţi au menţionat că 
contrafacerile reprezintă un pericol pentru ei, de aceea aleg 
produsele originale. 
3    Potrivit Sondajului „Cunoștinţe, atitudini și practici cu 
privire la proprietatea intelectuală”, 35% dintre respondenţi 
nu știau ce reprezintă contrafacerea, iar 51% au explicat că 
achiziţionează produse contrafăcute din necunoaștere. 
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 sensibilizare. Iniţiator al acestui proces poate �  titu-
larul de drepturi, o asociaţie de protecţie a drepturi-
lor de proprietate intelectuală sau autorităţile statu-
lui. Evident, concentrarea eforturilor într-un proiect 
comun va avea rezultate majore. Transmiterea me-
sajului unic are un efect credibil asupra consumato-
rului, având în vedere faptul că percepţia populaţiei 
nu va �  axată pe interesul economic al titularului de 
drepturi, ci pe problema socială a cărei depășire și-o 
doresc autorităţile statului.

Prima campanie naţională de sensibilizare în 
Moldova4 a fost organizată după � nalizarea proce-
sului de armonizare a legislaţiei cu directivele eu-
ropene și după edi� carea sistemului instituţional 
de asigurare a drepturilor. Reușita proiectului se 
datorează mesajului puternic și instrumentelor de 
marketing utilizate. Considerăm însă că în cazul în-
călcărilor dreptului de proprietate intelectuală este 
preferabilă limitarea grupului ţintă și direcţionarea 
mesajului către subiecţi concreţi5. 

Deși sondajele nu pot evalua criminalitatea 
reală, totuși, datorită îmbunătăţirii tehnicilor și 
metodelor de evaluare, acestea se recomandă a �  
utilizate, în contextul analizei complexe a fenome-
nului de contrafacere. Scopul sondajului constă în 
identi� carea percepţiei și atitudinii societăţii faţă de 
actul infracţional menţionat. În condiţiile cercetării 
contrafacerii în calitate de fenomen, considerăm că 
e oportun de a extinde cercul de intervievaţi, astfel 
încât să � e formulate chestionare separate pentru 
consumatori, pentru titularii de drepturi și pentru 
condamnaţi. Studierea percepţiei consumatorilor 
poate lua forma sondajului general sau sondajului 
direcţionat (tineri6, comercianţi, mediul urban etc.), 
în dependenţă de scopul urmărit. Având o marjă de 

4    http://stoppirateria.md/md/news/news3.php. 
5    Campania de sensibilizare a elevilor asupra fenomenelor 
de contrafacere și piraterie, în Moldova; Campania împo-
triva contrafacerii medicamentelor, în Ungaria; Campania 
„Fii turist responsabil”, iniţiată de Organizaţia Mondială a 
Turismului și O� ciul Naţiunilor Unite împotriva Drogurilor și 
Criminalităţii (UNODC); Campania „De Crăciun, dăruiește un 
cadou original”, în Italia. 
6    Campania de sensibilizare a elevilor asupra fenomenelor 
de contrafacere și piraterie, demarată în martie 2014, și-a 
propus realizarea a două obiective majore: informarea ele-
vilor despre efectele negative ale încălcării drepturilor de 
proprietate intelectuală și realizarea unui sondaj de opinie 
privind atitudinea copiilor asupra fenomenului de contra-
facere.   

eroare redusă, sondajul de opinie reprezintă o parte 
a politicii de management a companiilor, dar și un 
instrument e� cient al autorităţilor, în vederea reali-
zării analizei criminologice a fenomenului de con-
trafacere. Rezultatele acestui exerciţiu pot remode-
la structura strategiilor naţionale de combatere a 
criminalităţii.

Problema lipsei informaţiei în domeniul contra-
facerilor trebuie depășită atât prin organizarea se-
minarelor și altor evenimente similare, cât și, mai 
ales, prin intermediul tehnologiilor informaţionale. 
Dezvoltarea site-urilor specializate7, accesul publi-
cului la unele baze de date, utilizarea platformelor 
de socializare, posibilitatea noti� cării online a cazu-
rilor de contrafacere sunt doar câteva instrumente 
care pot face mai e� cientă relaţia consumator – au-
toritate publică – titular de drepturi.

Considerăm că nepublicarea cazurilor de contra-
facere va avea repercusiuni negative pentru con-
sumatori și, mai ales, pentru titularii de drepturi. În 
acest context, propunem ca:

 – titularii de drepturi să se poziţioneze proactiv 
în vederea prezentării datelor menite să informeze 
societatea cu privire la contrafacerea produselor 
lor (regiunea geogra� că, categoria produselor, ris-
curi, pedepse). Or, în baza strategiilor interne, unele 
companii preferă să tăinuiască aceste informaţii, 
considerând că divulgarea cazurilor de contrafacere 
ar prejudicia reputaţia produsului. Un alt motiv de 
inacţiune din partea unor titulari de drepturi rezidă 
în faptul că prezenţa produselor contrafăcute îl aju-
tă pe titularul de drepturi să penetreze piaţa și să-și 
promoveze agresiv marca în rândul consumatorilor. 
Utilizarea metodei respective este caracteristică, în 
special, pentru ţările slab dezvoltate; 

 – autorităţile publice să dezvolte sisteme de 
colectare, sistematizare și analiză de date privind 
fenomenul contrafacerii, pentru a le furniza ulterior 
societăţii, în totalitate sau în parte;

 – în cadrul acţiunilor de contrafacere, instanţa 
de judecată competentă să utilizeze mai des măsu-
ra de publicitate a cazului sancționat, prin care să 
oblige persoana condamnată pentru contrafacere 
să difuzeze informaţia privind hotărârea judecăto-
rească, inclusiv prin publicarea integrală sau parţi-
ală a acesteia.

7    http://stoppirateria.md; http://impactitalia.gov.it; http://
hamisgyogyszer.hu; http://ibuyreal.org.
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O altă formă a reacţiei sociale împotriva fenome-
nului infracţional se realizează prin măsuri legale. 
Cu certitudine, organizaţiile criminale operează, în 
special, în statele cu o bază normativă nedezvoltată, 
marcată de carenţe legale sau raporturi juridice ne-
reglementate. Uneori, chiar dacă există, reglemen-
tările învechite și neajustate situaţiei nu pot servi 
drept frână în vederea prevenirii comiterii infracţiu-
nii de contrafacere. Măsura legislativă va avea efect 
util în situaţia în care vor #  instituite su# ciente in-
strumente juridice pentru ca autorităţile, titularii de 
drepturi și consumatorii să le poată utiliza pentru 
protecţia drepturilor lor. În primul rând, urmează ca 
titularilor de drepturi patrimoniale să le # e asigurat 
dreptul de a alege metoda prin care își vor apăra 
drepturile – # e utilizând căile civile, # e apelând la 
procedurile penale sau contravenţionale.

Legislaţia civilă garantează titularului de drepturi 
intelectuale, în primul rând,  exclusivitate în admi-
nistrarea drepturilor. Totuși, în cazul constatării ac-
telor de contrafacere, legislația trebuie să prevadă 
măsuri civile de intervenţie, precum și un cadru juri-
dic echilibrat privind asigurarea respectării dreptu-
rilor. În acest context, este necesar ca legiuitorul să 
întreprindă următoarele măsuri:

 – să ofere oricărei persoane, care înaintează 
pretenţii faţă de utilizarea unei mărci înregistrate, 
dreptul de a iniţia o acţiune în instanţa judecăto-
rească pentru a-și apăra drepturile și interesele le-
gitime;

 – să garanteze oricărei persoane, care utilizează 
o marcă protejată sau care a făcut pregătiri serioase 
și efective pentru utilizarea acesteia, dreptul de a 
solicita titularului de drepturi să-și determine pozi-
ţia faţă de invocarea titlului său de protecţie împo-
triva acestei utilizări;

 – să asigure oricărei persoane, care a prezentat 
elemente de probe su# ciente pentru a-și argumen-
ta a# rmaţiile de încălcare a drepturilor sale, dreptul 
de a cere instanţei de judecată sau unei alte autori-
tăţi competente, până la iniţierea unui proces îm-
potriva acţiunilor ilegale, să aplice măsuri provizorii 
pentru asigurarea probelor relevante, sub rezerva 
garantării protecţiei informaţiilor con# denţiale. Tot-
odată, în vederea asigurării principiului rezonabili-
tăţii, se impune reglementarea condiţiei depunerii 
cauţiunii sau a altor garanţii echivalente, necesare 

pentru repararea prejudiciului care ar putea #  cau-
zat în situaţia neconstatării existenţei încălcării;

 – să ofere posibilitatea stabilirii măsurilor de 
asigurare a probelor fără ca partea opusă să # e 
audiată, dacă orice întârziere poate cauza o daună 
ireparabilă titularului de drepturi sau dacă există un 
risc iminent de distrugere a probelor;

 – să reglementeze dreptul instanţei de judeca-
tă de a ordona prezentarea probelor într-un număr 
su# cient și rezonabil, sub rezerva garantării protec-
ţiei informaţiei con# denţiale, dacă o parte prezin-
tă dovezi că pretenţiile sale sunt fondate, precum 
și informaţii că anumite probe se a& ă în gestiunea 
părţii opuse;

 – să asigure instanţei de judecată dreptul de a 
solicita orice informaţii privind originea și reţeaua 
de distribuţie a produselor care încalcă un drept 
asupra mărcii, de la orice persoană care a fost găsită 
în posesia produselor contrafăcute destinate co-
mercializării, care a fost găsită bene# ciind, în scop 
comercial, de servicii cu produse contrafăcute, care 
a fost găsită prestând, în scop comercial, servicii 
utilizate în activităţi de contrafacere sau care a fost 
implicată în acţiunile de producere sau distribuire a 
produselor contrafăcute;

 – să instituie măsuri de asigurare a acţiunii, in-
clusiv împotriva intermediarilor, prin care instanţa 
de judecată să aplice sechestru pe bunurile suspec-
tate de încălcare a drepturilor de proprietate inelec-
tuală sau orice altă proprietate;

 – să reglementeze dreptul instanţei de judeca-
tă de a retrage provizoriu sau de# nitiv produsele 
contrafăcute din circuitul civil sau de a dispune dis-
trugerea acestora;

 – să ofere atât instanţei de judecată, cât și titula-
rului de drepturi su# ciente mecanisme de stabilire a 
despăgubirilor, ţinându-se cont de toate aspectele 
relevante (consecinţele economice, bene# ciul ratat, 
bene# ciul obţinut fără justă cauză, dauna morală etc.).

Totuși, efectul descurajator asupra actului cri-
minal îl produce, de cele mai multe ori, pedeapsa 
penală sau contravenţională. În acest sens, sunt 
importante următoarele considerente. Mai întâi, 
măsura penală trebuie să # e accesibilă titularilor 
de drepturi, prin actul de sesizare a autorităţii com-
petente. Suplimentar, legislaţia trebuie să prevadă 
posibilitatea intervenţiei instituţiilor publice, fără 
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sesizarea titularilor de drepturi, utilizând metoda 
ex-o�  cio8. Pot !  evidenţiate cazuri în care organiza-
ţiile criminale recurg la producerea mărfurilor unui 
titular de drepturi concret, având informaţii despre 
faptul că acesta nu și-a protejat proprietatea inte-
lectuală în modul corespunzător pe teritoriul statu-
lui în care violatorii de drepturi își dezvoltă afacerea 
ilegală. Intervenţia din o! ciu vine să suplinească 
acest vid, pornind de la efectele negative pe care 
le produce activitatea de contrafacere asupra popu-
laţiei. Totuși, în po! da reglementării legale, proce-
dura ex-o�  cio nu va avea nici un efect pozitiv fără 
implicarea rapidă a titularului de drepturi9.   

În contextul răspunderii penale, pedeapsa con-
stituie elementul descurajator, de aceea forma și 
mărimea acesteia corespunde puterii de reacţie din 
partea societăţii. Capacitatea răspunsului social se 
materializează în obiectul infracţiunii, reglemen-
tat de legiuitor, și în limitele pedepsei penale. Prin 
prisma importanţei acestui instrument, implicarea 
părţilor interesate la etapa elaborării normei pena-
le va permite delimitarea actelor criminale pasibile 
de răspundere penală de acţiunile delictuale mi-
nore sau de raporturile sociale care nu prejudicia-
ză în niciun fel valorile umane. Analiza prealabilă 
a fenomenului contrafacerii va permite reglemen-
tarea normei penale atât prin prisma situaţiei de 
moment, cât și ţinând cont de contextul regional 
și formele noi de contrafacere. În plus, asigurarea 
e! cientă a drepturilor de proprietate intelectuală  
și monitorizarea fenomenului de către autorităţi va 
garanta ajustarea permanentă a cadrului legal, în 
dependenţă de evoluţiile activităţii infracţionale.

Având în vedere extinderea fenomenului de 
contrafacere și pericolul social pe care îl compor-
tă acesta, reacţia legiuitorului moldovean a fost 
materializată prin amendarea legislaţiei penale și 

8    Prin Legea nr. 115/2011 s-a modi! cat art. 276 al Codului 
de procedură penală al Republicii Moldova, care reglemen-
tează că în cazul în care organul de urmărire penală depis-
tează nemijlocit săvârșirea sau pregătirea pentru săvârșirea 
unor infracţiuni prevăzute la art.1852 din Codul penal, aces-
ta noti! că titularul de drepturi. Dacă titularul de drepturi, în 
termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii noti! cării, nu 
depune plângerea prealabilă, organul de urmărire penală 
nu începe urmărirea penală în conformitate cu prevederile 
Codului penal.
9    Conform datelor vamale ale Uniunii Europene, în 2013 
doar 4% din toate sesizările efectuate de către organele va-
male în adresa titularilor de drepturi au rămas fără răspuns.

reglementarea răspunderii penale pentru fapta de 
contrafacere a produselor, în alin. (2) art. 2462 al Co-
dului Penal. 

Obiectul infracţiunii
Obiectul juridic special. Investigarea infracţiunii 

de contrafacere re* ectă prezenţa a două forme al-
ternative ale faptei, și anume:

 – acţiunea de fabricare, în scop de comerci-
alizare, a produselor care constituie sau includ un 
obiect de proprietate intelectuală protejat, fără do-
cumente de însoţire, de provenienţă, de calitate sau 
de conformitate, săvârșită în proporţii mari, și

 – acţiunea de îndemnare a terţilor la fabricarea, 
în scop de comercializare, a produselor care consti-
tuie sau includ un obiect de proprietate intelectu-
ală protejat, fără documente de însoţire, de prove-
nienţă, de calitate sau de conformitate, săvârșită în 
proporţii mari.

Intenţia legiuitorului a fost de a proteja relaţiile 
sociale privind producerea și punerea în circuitul 
civil a bunurilor ce constituie sau includ obiecte de 
proprietate intelectuală protejate.

Obiectul material al acestei infracţiuni este for-
mat din produsul care rezultă din acţiunea de con-
trafacere. 

În același timp, Acordul TRIPs utilizează noţiunea 
de contrafacere pentru a desemna toate mărfurile 
care poartă fără autorizare o marcă identică cu mar-
ca înregistrată pentru mărfurile respective, sau care 
nu poate !  distinsă în aspectele sale esenţiale de 
această marcă, și care prin aceasta aduce atingere 
drepturilor titularului mărcii respective în baza le-
gislaţiei ţării de import. Menţionăm caracterul limi-
tat al noţiunii convenţionale, deoarece face referire 
doar la marca de fabrică sau de comerţ, excluzând 
în acest fel celelalte obiecte de proprietate intelec-
tuală. 

Păstrând aceeași logică, legislaţia vamală naţio-
nală de! nește mărfurile contrafăcute prin:

 – orice marfă, inclusiv ambalajul acesteia, care 
poartă, fără autorizaţie, o marcă identică ori care 
nu se deosebește în aspectele sale esenţiale de o 
marcă legal înregistrată pentru același tip de marfă 
și care, din acest motiv, încalcă drepturile titularului 
mărcii legale;

 – orice simbol al unei mărci (inclusiv logo, eti-
chetă, autoadeziv, broșură, intrucţiuni de utilizare 
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sau document de garanţie care poartă un astfel de 
simbol), chiar dacă este prezentat separat;

 – orice ambalaj care poartă mărci contrafăcute, 
chiar dacă sunt prezentate separat.

 Totuși, considerăm că sintagma din legislaţia 
penală este mai complexă, din moment ce face tri-
mitere la toate produsele ce constituie sau includ 
obiecte de proprietate intelectuală.

Analizând fenomenul contrafacerii, constatăm 
cu ușurinţă expansiunea acestuia atât în plan geo-
gra$ c, cât și asupra categoriilor de produse10. Pro$ -
turile enorme ademenesc producătorii onești, dar 
mai ales elementele criminale, să se implice în con-
trafacerea întregului spectru de mărfuri, în special 
cele de larg consum11.

Analiza comparativă a infracţiunii de contrafacere 

cu alte infracţiuni conexe. Examinând obiectul in-
fracţiunii de contrafacere a produselor (alin. (2) art. 
2462 al Codului Penal) se impune analiza comparată 
a acestuia cu infracţiunea de falsi$ care a produselor 
(alin. (1) art. 2462 al Codului Penal). Deși adeseori 
sunt utilizaţi în același context, termenii falsi! care 
și contrafacere trebuie examinați separat, având în 
vedere conţinutul acestora. Astfel, chiar dacă scopul 
ambelor infracţiuni este identic și vizează înșelarea 
victimei, obiectul lor este diferit: în cazul falsi$ cării 
produselor se urmărește fabricarea acestora contrar 
actelor normative din domeniu, pe când în cazul 
contrafacerii se dorește fabricarea, în scop de co-
mercializare, a produselor care constituie sau includ 
un obiect de proprietate intelectuală protejat, fără 
documente de însoţire, de provenienţă, de calitate 
sau de conformitate, săvârșită în proporţii mari.

O atenţie sporită urmează să $ e acordată, de 
asemenea, raportului dintre infracţiunea de con-
trafacere, prevăzută de alin. (2) art. 2462 al Codului 
Penal și infracţiunea de încălcare a dreptului asupra 
obiectelor de proprietate industrială (art. 1852 Co-
dul Penal). În acest caz, legiuitorul a delimitat pro-
tecţia intereselor titularului de drepturi de propri-

10    Conform datelor Observatorului respectării drepturilor 
de proprietate intelectuală, cele mai contrafăcute produse 
pe piaţa internă sunt îmbrăcămintea, încălţămintea, cea-
surile, electrocasnicele, produsele cosmetice, parfumurile, 
detergenţii, jucăriile, piesele auto, produsele alimentare etc.
11    Conform informaţiei recente a Inspectoratului General 
al Poliţiei, în capitală a fost descoperită activitatea clandes-
tină a unei fabrici de producere a detergenţilor contrafăcuţi, 
care urmau să $ e puși în circulaţiei economică. 

etate industrială într-un articol separat față de cel 
referitor la protecţia intereselor consumatorilor de 
a achiziţiona un produs autentic.

Reglementarea răspunderii penale pentru in-
fracţiunea de contrafacere a stabilit o relaţie de con-
curenţă cu infracţiunea de producere și comerciali-
zare a medicamentelor contrafăcute, prevăzută de 
art. 2141 al Codului Penal. Astfel, deși există o normă 
generală, în cazul constatării producerii medica-
mentelor contrafăcute se va aplica norma specială. 

Practica legislativă naţională în domeniul pro-
prietăţii intelectuale delimitează infracţiunile de 
delictele minore, prevăzute de Codul Contravenţi-
onal, prin valoarea prejudiciului cauzat. Astfel, fapta 
prevăzută de alin. (2) art. 2462 al Codului Penal va 
$  considerată contravenţie dacă valoarea produ-
sului contrafăcut nu va depăși 50000 lei, iar în acest 
caz persoana vinovată va purta răspundere în baza 
alin. (2) art. 283 al Codului Contravenţional.

Latura obiectivă a infracţiunii

Infracţiunea de contrafacere reprezintă fapta 
prejudiciabilă, care se materializează în fabricarea 
produselor ce constituie sau includ obiecte de pro-
prietate intelectuală, în scop de comercializare, fără 
documente de însoţire, de provenienţă, de calitate 
și de conformitate, precum și îndemnarea terţilor 
spre realizarea acestei acţiuni.

Numărul redus de dosare penale12 gestionate în 
baza art. 2462 poate $  explicat prin limitele reduse 
ale infracţiunii analizate, având în vedere faptul că 
fapta prejudiciabilă se extinde doar asupra acţi-
unii de producere a contrafacerilor. Lipsa în ţară a 
capacităţilor industriale de fabricare a produselor 
contrafăcute favorizează alte forme ale comerţului 
ilegal, precum importul, comercializarea, transpor-
tarea, depozitarea contrafacerilor. În acest context, 
se impune modi$ carea normei legale în conformi-
tate cu noile realităţi, pentru ca reacţia societăţii să 
$ e ajustată pericolului provocat de acest ' agel.

Purtând un caracter formal, infracţiunea de con-
trafacere se va considera consumată în momentul 
$ nisării fabricării produselor contrafăcute.

12    Conform datelor Raportului naţional privind respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală, în anul 2012 au fost 
intentate doar 4 dosare penale în baza alin. (2) art. 2462 al 
Codului Penal, iar în anul 2014 nu a fost înregistrată nici o 
acţiune penală privind contrafacerea produselor.
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Latura subiectivă a infracţiunii

Intenţia directă caracterizează infracţiunea de 
contrafacere, având în vedere că persoana conști-
entizează aspectul ilegal al faptei, iar scopul este 
dictat de obţinerea pro� tului sau a altor avantaje 
materiale. Interesul economic al făptuitorului se 
materializează la etapa includerii bunurilor con-
trafăcute în circuitul civil, și anume prin metoda 
comercializării. Or, norma penală impune obligati-
vitatea demonstrării nu doar a fabricării mărfurilor 
contrafăcute, ci și a faptului că acestea urmau să � e 
comercializate. Lipsa elementului analizat exclude 
atragerea la răspundere penală în baza alin. (2) art. 
2462 al Codului Penal și solicită analiza obiectului 
infracţiunii, prevăzut de unele alineate ale art. 1852 
al Codului Penal, pentru a putea �  încadrate cores-
punzător.

Comercializarea produselor contrafăcute poate 
�  realizată pe diferite căi de distribuţie. De obicei, se 
folosesc metode clasice de vânzare directă în adre-
sa unor intermediari sau comercianţi cunoscuţi. 
Forma menţionată se utilizează pentru a distribui 
pe piaţă partide mari de mărfuri contrafăcute, iar 
locul � nal de vânzare sunt pieţele comerciale, ma-
gazinele en-gros sau comercianţii ambulanţi.

Tendinţa elementelor criminale este, însă, să pe-
netreze piaţa exclusivistă sau de lux, inclusiv centre-
le comerciale mari. Motivaţia este dictată de crește-
rea numărului de consumatori de pe acest segment 
și de faptul că au ajuns să dispună de echipamente 
și tehnologii pentru a contraface majoritatea pro-
duselor solicitate, chiar și pe cele mai so� sticate. În 
plus, de partea contrafăcătorilor este și percepţia 
consumatorului, care tinde să creadă că fenomenul 
contrafacerii este caracteristic doar pieţelor și ma-
gazinelor mici, deși practica poliţienească demon-
strează că nu este întocmai astfel.

Totuși, ultima perioadă se caracterizează printr-o 
ascensiune fulminantă a comerţului online, iar gru-
pările criminale specializate în contrafacerea produ-
selor au obţinut o nouă platformă de comercializa-
re. Comerţul online oferă avantaje mari în raport cu 
titularii de drepturi și comercianţii onești, pentru că 
dimensiunea pieţei, � exibilitatea și accesibilitatea 
reprezintă elemente determinante în conjunctura 
economică actuală. În plus, instrumentele tehnice, 
precum anonimatul, sau instrumentele juridice, 

precum elementul de extraneitate, pe care le oferă 
Internetul, permit contrafăcătorilor să � e greu de 
identi� cat.

Suplimentar scopului principal al infracţiunii de 
contrafacere, care rezidă în obţinerea de avantaje 
materiale, literatura de specialitate promovează 
ideea unui scop secundar, și anume inducerea în 
eroare a consumatorilor.

Subiectul

Conform normei penale, subiect al infracţiunii 
de contrafacere poate �  atât persoana � zică, cât și 
persoana juridică.

Condiţiile legale pentru atragerea la răspundere 
penală a persoanei � zice se rezumă la responsa-
bilitatea acesteia și la atingerea vârstei de 16 ani. 
Totuși, aria de contrafacere a produselor de către 
persoanele � zice se limitează la mărfurile, a căror 
complexitate de fabricare este redusă sau medie, 
nu necesită investiţii majore, sunt realizate de per-
soana în cauză sau implică un număr limitat de per-
soane, de obicei membrii familiei, și se adresează 
consumatorilor cu mai puţine pretenţii de calitate. 

Pe de altă parte, producerea mărfurilor de o cali-
tate superioară, similară produselor autentice, pre-
cum și a mărfurilor complexe, de înaltă precizie, care 
necesită materie primă scumpă și personal cali� cat, 
este caracteristică grupurilor criminale specializate, 
care dispun de fabrici performante de producere și 
de reţele de distribuţie. 

De asemenea, s-a constatat existenţa relaţiilor 
comerciale dintre organizaţiile criminale și unii pro-
ducători locali, prin care aceștia din urmă decid să 
se implice în procesul de producere a mărfurilor 
contrafăcute, de rând cu fabricarea legală a produ-
selor lor originale. În acest caz, instigatorul infrac-
ţiunii va �  pedepsit pentru acţiunea de îndemnare 
a terţilor la fabricarea ilegală a produselor ce con-
stituie sau includ obiecte de proprietate intelectu-
ală, iar producătorul local va �  atras la răspundere 
penală pentru fapta de fabricare a produselor con-
trafăcute, ambele forme făcând obiectul alin. (2) art. 
2462 al Codului Penal.

Sancţiunea  

Prin semnarea Acordului TRIPs, statele membre 
și-au luat angajamentul să introducă în legislaţia 
penală unele proceduri penale aplicabile cel puţin 
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pentru actele deliberate de contrafacere a mărcilor, 
comise la scară comercială, iar sancţiunile prevăzu-
te de legea penală să � e la un nivel comparativ cu 
cele aplicate unor infracţiuni grave similare. Răs-
punderea penală va trebui să � e su� cient de dras-
tică, pentru a descuraja acţiunile de contrafacere, 
iar în calitate de pedeapsă să includă privaţiunea de 
libertate, amenda, sechestrarea, con� scarea și dis-
trugerea mărfurilor contrafăcute.

Legiuitorul moldovean a decis reglementarea 
pedepselor alternative pentru persoanele � zice, 
care pot lua forma unei amenzi, în mărime de la 
20000 lei până la 40000 lei sau măsura privativă de 
libertate pe un termen de până la un an. În cazul 
în care subiect al infracţiunii de contrafacere este 
persoana juridică, atunci poate �  aplicată o sancţiu-
ne de amendare a acesteia, în cuantum de la 70000 
lei până la 100000 lei, cu privarea de dreptul de a 
exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 
până la 5 ani.

Totodată, dacă fapta prejudiciabilă nu este să-
vârșită în proporţii mari, atunci poate �  cali� cată 
drept contravenţie, conform alin. (2) art. 283 al Co-
dului Contravenţional, pentru comiterea căreia făp-
tuitorul este sancţionat cu o amendă de la 2000 lei 
până la 3000 lei, cu sau fără dreptul de a desfășura 
o anumită activitate pe un termen de la 6 luni până 
la un an.

Concluzii 

Identi� carea motivelor apariţiei fenomenului – 

Chiar dacă mediul în care crește și se dezvoltă sunt 
elementele determinante în formarea personalităţii 
viitorului infractor, o societate lipsită de valori po-
zitive oferă motive suplimentare tinerilor delicvenţi 
să iniţieze noi forme de criminalitate. Fenomenul 
contrafacerii este cunoscut tuturor societăţilor, atât 
doar că volumul și consecinţele sunt diferite. Cu cât 
respectul faţă de valorile sociale și legislaţia ţării 
este mai pronunţat, cu atât nivelul contrafacerii este 
mai redus. În acest context, menţionăm că analiza 
criminologică a infracţiunii de contrafacere urmea-
ză a �  realizată ţinându-se cont atât de factorii care 
in! uenţează personalitatea umană, cât și de moti-
vele dezvoltării acestei infracţiuni și transformării 
ei într-un fenomen antisocial naţional, regional și 
mondial.

Studierea factorilor de dezvoltare a fenomenului –
Baza creșterii constante a indicatorului de contrafa-
cere nu este determinată de o singură cauză, ci de 
un conglomerat de motive prielnice dezvoltării 
acestei forme de criminalitate. În același timp, cau-
zele creșterii își găsesc răspunsul și în amplasarea 
geogra� că a statului, nivelul de dezvoltare, puterea 
de cumpărare, rata șomajului, sau cultura juridică 
a societăţii. Totuși, motivele de creștere a fenome-
nului de contrafacere trebuie căutate în pro� turile 
enorme ce caracterizează această activitate, în im-
plicarea crimei organizate și a elementului corupţi-
onal, în sistemul de sancţiuni neechilibrat și incapa-
bil să reprezinte o reacţie adecvată a societăţii, în 
progresul tehnologic al mijloacelor de comunicare, 
în lipsa sau carenţa procesului de coordonare a ac-
ţiunilor între autorităţi, precum și între acestea și 
titularii de drepturi, în legislaţia neajustată realităţii, 
în lipsa interesului din partea titularilor de drepturi, 
dar și în acceptarea și tolerarea fenomenului de că-
tre societate.

Analiza impactului fenomenului de contrafacere 

asupra consumatorului – Victima directă a infrac-
ţiunii de contrafacere este persoana care achizi-
ţionează un bun. De cele mai dese ori, procurarea 
unor mărfuri contrafăcute nu reprezintă un scop 
al acestora. Relaţia prin care infractorul își induce 
intenţionat victima în eroare se dezvoltă pe fondul 
necunoașterii sau dezinformării persoanei și al abi-
lităţilor infractorului de a ajunge cu produsele con-
trafăcute pe o piaţă și de a face o ofertă atractivă 
consumatorului. Indiferent de relaţia dintre consu-
mator și infractor, cert este faptul că fenomenul de 
contrafacere reprezintă furnizarea de produse de 
calitate dubioasă, înșelarea consumatorului, pre-
cum și implicarea unor riscuri pentru viaţa și sănă-
tatea consumatorilor.

Analiza impactului fenomenului de contrafacere 

asupra titularilor de drepturi – Concurenţa loială re-
prezintă un element sănătos și pozitiv în dezvolta-
rea oricărei companii, având în vedere caracterul 
motivaţional al acesteia. Practica europeană vine 
să con� rme că dezvoltarea principiilor concurenţei 
plasează companiile dintr-un sector al economiei 
într-o competiţie corectă și echilibrată. Pe de altă 
parte, concurenţa neloială produsă de fenomenul 
de contrafacere instituie un sistem economic ilegal, 
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defectuos, dezechilibrat și cu o dezvoltare haotică, 
care se materializează prin reducerea vânzărilor, a 
locurilor de muncă, afectarea imaginii și a reputaţi-
ei, scăderea încrederii în produsele originale și dimi-
nuarea investiţiilor în cercetare-dezvoltare.

Analiza impactului fenomenului de contrafacere 

asupra statului – Activitatea infracţională este carac-
teristică pentru orice societate, indiferent de ma-
turitatea, complexitatea sau dezvoltarea acesteia. 
Însă, dacă rata criminalităţii depășește nivelul admi-
sibilităţii, iar terenul favorizează creșterea acesteia, 
atunci situaţia poate deveni extrem de periculoasă. 
Dezvoltarea unei valori negative, într-un termen 
atât de scurt, merită implicarea și atenţia tuturor 
victimelor directe sau indirecte, " e acestea  consu-
matori, titulari de drepturi, mediul de afaceri, cerce-
tători, state sau organizaţii internaţionale. Impactul 
asupra statului se re# ectă, în special, prin reducerea 
taxelor și impozitelor la buget, limitarea principiilor 
de concurenţă, afectarea pieţii muncii, reducerea 
investiţiilor străine, dezvoltarea economiei tene-
bre și creșterea criminalităţii, creșterea cheltuielilor 
pentru acţiunile de contracarare.

Trecerea de la delict izolat la un ! agel social – Con-
trafacerea s-a dezvoltat masiv în ultimii 30 de ani, 
modelându-se dintr-o crimă izolată într-un proces 
administrat de organizaţiile criminale internaţio-
nale; de la o activitate ce asigura niște necesităţi 
locale, la un # agel capabil să submineze principiile 
economice; de la falsi" carea unor produse de lux, 
greu accesibile, la contrafacerea în cantităţi enor-
me a întregului spectru de produse; de la un delict 
minor, la un fenomen complex. Având în vedere că 
7% din comerţul mondial este deja afectat de sin-
dromul contrafacerii, iar ritmul de creștere este în 
ascendenţă, fără să existe măcar un indicator de sta-
bilizare a situaţiei, se impune aprobarea urgentă a 
noilor strategii de combatere a fenomenului.

Identi" carea măsurilor de răspuns din partea so-

cietăţii – Criminalitatea specializată în contraface-
rea produselor, indiferent de formă sau gravitate, 
trebuie prevenită și controlată. În caz contrar, cri-
minalitatea va "  cea care va in# uenţa dezvoltarea 
economică și socială a statului. Atitudinea pasivă a 
societăţii poate contribui la evoluţia unor fenome-
ne sociale periculoase, care atentează la securitatea 
economică și socială a statului, periclitează spiritul 

concurenţei loiale, limitează motivaţia inovaţională 
și afectează siguranţa și sănătatea consumatorilor. 
De aceea, pentru prevenirea agravării situaţiei se 
impune o reacţie socială promptă, complexă și ne-
echivocă.

Fiind un fenomen social, cu efecte negative asu-
pra întregii societăţi, infracţiunea de contrafacere 
poate "  combătută doar cu implicarea plenară a 
acesteia. Concepţia actuală, de a plasa toată respon-
sabilitatea privind situaţia criminogenă în societate 
doar pe umerii instituţiilor de stat este o explicaţie 
de ce fenomenul de contrafacere s-a dezvoltat atât 
de rapid într-o perioadă scurtă de timp. O societate 
informată și dispusă să sprijine lupta împotriva con-
trafacerii reprezintă un pas hotărâtor în procesul de 
asigurare a drepturilor, deși acest obiectiv este greu 
de realizat.

Măsurile legale sunt o altă formă a reacţiei soci-
ale împotriva fenomenului infracţional. Cu certitu-
dine, organizaţiile criminale operează, în special, în 
statele cu o bază normativă nedezvoltată, marcată 
de carenţe legale sau raporturi juridice neregle-
mentate. Uneori, chiar dacă există, reglementările 
învechite și neajustate situaţiei nu pot servi drept 
frână în vederea prevenirii comiterii infracţiunii de 
contrafacere. Măsura legislativă va avea un efect 
util în situaţia în care vor "  instituite su" ciente in-
strumente juridice pentru ca autorităţile, titularii de 
drepturi și consumatorii să le poată utiliza pentru 
protecţia drepturilor lor. În contextul răspunderii 
penale, pedeapsa constituie elementul descuraja-
tor, de aceea forma și mărimea acesteia corespund 
puterii de reacţie a societății împotriva fenomenu-
lui infracţional al contrafacerii.

REZUMAT

Analiza criminologică a infracţiunii de contra-

facere. Autorul studiului realizează o analiză des-
fășurată a infracţiunii de contrafacere. Amploarea 
acestui  fenomen criminal constituie un motiv per-
tinent pentru studierea sa în profunzime, în vederea 
identi" cării cauzelor și condiţiilor ce favorizează co-
miterea infracţiunilor de contrafacere, consecinţele 
negative și strategia de reacţie din partea societăţii. 
Lipsa sau incorectitudinea informaţiilor privind cau-
zele și efectele contrafacerii reduc substanţial capa-
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citatea autorităţilor, precum și a societăţii de a reac-
ţiona prompt și e� cient pentru combaterea acestui 
� agel,  existând riscul de a �  afectat un întreg com-
plex de valori socio-umane. Situaţia dată favorizea-
ză crearea și dezvoltarea unor scheme criminale de 

contrafacere a produselor, scopul acestor scheme 
� ind obţinerea de avantaje materiale în detrimentul 
intereselor legale ale consumatorului, titularilor de 
drepturi, statului și ale societăţii în ansamblu.

ABSTRACT

Criminological Analysis of the O� ence of 

Counterfeiting. The author of the study makes a 
full-scale analysis of the crime of counterfeiting. 
The scale of this criminal phenomenon is a perti-
nent reason for its in-depth study to identify the 
causes and conditions that favor the commitment 
of o! enses of counterfeiting, negative consequenc-
es and society response strategy. The absence or 
incorrectness of information on the causes and 
e! ects of counterfeiting substantially reduce the 
capacity of authorities and society to promptly and 
e! ectively react in order to combat this scourge, 
there existing the risk of being a! ected the entire 
complex of social and human values  . This situation 
favors the creation and development of product 

counterfeiting criminal schemes, the aim of these 
schemes being to obtain material bene� ts to the 

detriment of legal interests of the consumer, right 
holders, the state and society as a whole.

РЕФЕРАТ 

Криминологический анализ преступле-

ния контрафакции. Автор исследования дела-

ет детальный анализ преступления контрафак-

ции. Масштабы этого уголовного явления объ-
ясняют мотивы его углубленного исследова-
ния в целях выявления причин и условий, кото-
рые способствуют совершению преступления 
контрафакции, негативные последствия и стра-
тегии реагирования общества. Отсутствие или 
неправильность информации о причинах и по-
следствиях контрафакции существенно снижа-
ют способность власти и общества быстро и эф-
фективно реагировать в плане борьбы с этим 
злом, с риском усугубить положение комплекса 
социальных и гуманитарных ценностей. Эта си-
туация способствует созданию и развитию пре-
ступных схем по подделке продукции, направ-
ленных на  получение материальных благ в 
ущерб законным интересам потребителей, пра-
вообладателей, государства и общества в целом.
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PROBLEMELE TEORETICE ȘI PRACTICE REFERITOARE LA DREP-
TURILE OMULUI, LA PROTECŢIA ȘI RESPECTAREA DREPTURI-

LOR FUNDAMENTALE ALE PERSOANEI CONSTITUIE PRETUTINDENI ÎN 
LUME SUBIECTUL UNOR MULTIPLE ȘI PRINCIPIALE DESCUŢII.  

Majoritatea regulilor legale și sociale pe a căror 
respectare se întemeiază societatea umană  nu  
sunt aplicate în mod perfect sau automat. Totuși, 
cei mai mulţi dintre noi respectăm aceste reguli în 
cea  mai  mare  parte  a  timpului  și  facem  asta  pen-
tru că  sistemele  sociale construite  ne încurajează 
să procedăm  astfel.  

Problematica drepturilor și libertăţilor funda-
mentale ale omului și cetăţeanului este reglemen-
tată de dreptul constituţional în plan intern și este 
în același timp obiect al reglementărilor de drept 
internaţional public.  

Drepturile  omului  sunt  acele  prerogative  con-
ferite  de  dreptul  intern și  recunoscute  de  drep-
tul internaţional ' ecărui  individ în raporturile sale 
cu colectivitatea și cu statul, ce  dau expresie  unor 
valori  sociale  fundamentale și care  au drept scop 
satisfacerea  unor necesităţi  umane  esenţiale  și  
a unor aspiraţii legitime, în contextul economico-
social, politic, cultural și istoric, ale unei anumite 
societăţi.  Prin noţiunea de drepturi  fundamen-
tale cetăţenești se subînţeleg acele  drepturi  ale  

cetăţenilor care, ' ind esenţiale pentru existenţa 
' zică, pentru dezvoltarea materială și intelectuală 
a acestora, precum și pentru asigurarea participă-
rii lor active la conducerea statului, sunt garantate 
anume de Constituţie. Alţi autori de' nesc dreptu-
rile fundamentale ca ' ind acele drepturi subiective 
ale cetăţenilor, esenţiale pentru viaţa, libertatea și 
demnitatea acestora, indispensabile pentru libera 
dezvoltare a personalităţii umane, drepturi stabilite 
și garantate prin Constituţie și alte legi.  

 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului pro-
clamată și adoptată de Adunarea Generală a ONU la 
10 decembrie 1948 [1] este primul document inter-
naţional care enunţă drepturile și libertăţile funda-
mentale ce trebuie garantate oricărei ' inţe umane. 
Astfel, în art. 1 se prevede faptul că: „toate ' inţele 
umane se nasc libere și egale în drepturi. Ele  sunt 
înzestrate cu raţiune și cu conștiinţă  și  trebuie să 
acţioneze unele  faţă  de  altele  într-un spirit  de  
fraternitate”,  iar în art. 3 se prevede că: ”Orice  ' inţă  
umană  are dreptul la viaţă, la libertate și la securita-
tea persoanei sale”.  

 În literatura  de  specialitate  au fost  date  nume-
roase  clasi' cări  ale  drepturilor omului  în  funcţie  
de diferite criterii, cum sunt:  

-  după natura acestora, se clasi' că în: drepturi ci-
vile, drepturi politice și drepturi economice și sociale;  
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-  după evoluţia în timp a drepturilor omului, se 
consideră a �  trei generaţii de drepturi;  

-  după conţinutul obligaţiei de respectare și ga-
rantare care revin statelor, se clasi� că în:  drepturi 
intangibile, drepturi virtuale, drepturi condiţionate, 
drepturi cu o dimensiune colectivă.  

În studiul de faţă ne vom referi la drepturile 
condiţionate, care sunt drepturi individuale și care 
bene� ciază de o protecţie relativă. Sunt situaţiile în 
care se protejează securitatea colectivă, sănătatea 
sau morala publică sau drepturile altora, cazuri în 
care poate �  limitat exerciţiul acestor drepturi.  

Așadar, ne vom referi la o primă categorie de 
drepturi fundamentale, ce cuprinde acele drepturi 
care au ca obiect ocrotirea  persoanei  umane  și  a  
vieţii  ei  private  faţă  de  orice  amestec din afară. 
Din această categorie fac parte dreptul la viaţă și la 
integritate � zică și psihică, la libera circulaţie, invio-
labilitatea domiciliului și reședinţei, secretul cores-
pondenţei și a celorlalte mijloace de comunicare, 
libertatea conștiinţei, dreptul la informaţie.  

Drepturile fundamentale din această primă cate-
gorie au o trăsătură comună, și anume faptul că ele 
pot �  exercitate independent de un raport social, în 
cadrul căruia alţi cetăţeni să � e implicaţi într-o atitu-
dine participativă.  

Conform art. 4 din Constituţia Republicii Mol-
dova, dispoziţiile constituţionale privind drepturile 
și libertăţile omului se interpretează și se aplică în 
concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care Re-
publica Moldova este parte [4].

 Potrivit  art. 53 din Constituţia  României [5], 
exerciţiul unor drepturi  sau al  unor  libertăţi  poate 
�  restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, 
după caz, pentru: apărarea siguranţei naţionale, a 
ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor 
și a libertăţilor cetăţenilor; desfășurarea instrucţiei 
penale, prevenirea  consecinţelor unei calamităţi 
naturale, ale unui  dezastru ori  ale unui sinistru de-
osebit de grav. Restrangerea poate �  dispusă numai 
dacă este necesară într-o societate democratică, iar 
măsura trebuie să � e proporţională cu situaţia care 
a determinat-o, să � e aplicată în mod nedescrimi-
natoriu și fără a aduce atingere existenţei dreptului 
sau a libertăţii.  

Con� denţialitatea, protejarea dreptului de autor 
și a secretelor de stat sunt ilustrări ale domeniilor 

care constituie mari provocări pentru societatea in-
formaţională. Folosirea recentă a unor tehnici avan-
sate de descoperire a datelor în baze mari de date 
este un exemplu al de� cienţei abordărilor bazate 
pe controlul accesului și limitarea colectării datelor 
pentru a proteja con� denţialitatea pe web.  Desco-
perirea datelor în baze mari de date promite să  de-
vină  o componentă  nouă a detectării și prevenirii 
terorismului și poate chiar a investigării infracţiuni-
lor, dar în același  timp ridică o nouă categorie de 
provocări la adresa con� denţialităţii. Uneltele tradi-
ţionale ale strategiei publice par nepotrivite pentru 
sarcina de a proteja drepturile de bază la păstrarea 
con� denţialităţii în această situaţie.  

Marea majoritate a datelor � e că sunt deschise 
accesului, cu respectarea unor proceduri legale mi-
nime, � e că, în multe cazuri, sunt deja publice. Drep-
tul la respectarea vieţii private și de familie, stipu-
lat la art. 8 parag. 1 din Convenţia pentru apărarea 
depturilor omului și a libertăţilor fundamentale [2], 
implică neamestecul statului în viaţa cetăţenilor săi, 
excepţie făcând cazurile în care acest amestec ar �  
justi� cat de necesitatea de a împiedica săvarșirea 
unor fapte în contradicţie cu principiile statului de 
drept sau care pun în pericol securitatea naţională 
și siguranţa publică.  

Dreptul la viaţă presupune, în primul rând, fap-
tul că nici o persoană nu poate �  privată de viaţă în 
mod arbitrar, art. 22, alin. 3 interzicând pedeapsa cu 
moartea. În ceea ce privește dreptul la integritate 
� zică și psihică, art. 22, alin. 2 prevede că nimeni nu 
poate �  supus torturii și nici unui fel de pedeapsă 
sau de tratament inuman sau degradant. Un corolar 
al dreptului la viaţă și la integritate  � zică și psihică 
îl constituie și dreptul fundamental prevăzut de art. 
26, adică dreptul la viaţa intimă, familială și privată. 
De exemplu, art. 26, alin. 1 din Constituţia României 
stipulează că „autorităţile  publice  respectă  și  ocro-
tesc  viaţa  intimă, familială și privată”, iar în alin. 2 se 
prevede că „persoana � zică are dreptul să dispună 
de ea insăși, dacă nu încalcă drepturile și libertăţile 
altora, ordinea publică sau bunele moravuri”.  

Când vorbim despre acest drept, putem aborda 
patru aspecte. Acestea sunt:  

A. Dreptul la respectarea vieţii private,

subsumând: dreptul la secretul vieţii private; 
dreptul la integritatea � zică și morală a persoanei, 
dreptul persoanei de a stabili și dezvolta relaţii cu 
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semenii săi, dreptul la nume, viaţa privată persona-
lă, dreptul la imagine, viaţa privată socială, dreptul 
la un mediu sănătos.  

În literatura de specialitate se menţionează că o 
persoană poate considera că face parte din viaţa sa 
privată orice aspect ce ar avea legătură cu starea de 
sănătate, convingerile sale morale, religioase, " lo-
zo" ce, viaţa sentimentală și de familie, relaţiile de 
prietenie.  Noţiunea de viaţă privată cuprinde: drep-
tul persoanei la viaţa privată intimă, dreptul aceste-
ia la viaţa privată socială și dreptul persoanei la un 
mediu înconjurător sănătos.

O  altă  componentă  a  vieţii  private  este  drep-
tul  persoanei  la  imagine. Astfel, într-o societate 
informaţională acest drept poate "  încălcat prin 
publicarea imaginii unei persoane, fără consim-
ţămantul ei, dacă ar avea ca urmare prejudicierea 
materială sau morală a acesteia. Poluarea  cauzată  
de  exploatarea  unui  aeroport  a% at  în vecinătatea  
reclamanţilor ori  de  pericolul radiaţiilor nucleare, a 
celor provenite de la diferite sisteme de telecomu-
nicaţii sau a sistemelor automate folosite la diferite 
locuri de muncă pot avea o in% uenţă negativă asu-
pra sănătăţii persoanei.  

B. Dreptul la respectarea vieţii de familie 

De protecţia dreptului la respectarea vieţii de fa-
milie bene" ciază căsătoriile reale și efective, relaţiile 
dintre părinţi și copii, bunici și nepoţi. 

C. Dreptul la respectarea inviolabilităţii domiciliului 

Prin domiciliu se înţelege spaţiul " zic determinat 
unde o persoană își desfășoară viaţa privată și de fa-
milie. Zgomotul, emisiile nu sunt încălcări concrete 
sau materiale, dar pot împiedică persoanele să se 
bucure în mod liniștit de acest spaţiu.  

 În jurisprudenţa Curţii Europene, noţiunea de 
domiciliu dobândește noi valenţe, prin aceasta în-
ţelegându-se și locul unde o persoană își desfășoa-
ră activitatea profesională, precum și, în anumite 
limite, sediile și agenţiile unei societăţi comerciale.

 Articolul 26 alin. (1) din Constituţia Republicii 
Moldova determină că: ”Domiciliul și reședinţa sunt 
inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne 
în domiciliul sau în reședinţa unei persoane fără 
consimţământul acesteia [4].   

De la prevederile alineatului (1) se poate deroga 
prin lege în următoarele situaţii: 

a) pentru executarea unui mandat de arestare 
sau a unei hotărâri judecătorești; 

b) pentru înlăturarea unui pericol care ameninţă 
viaţa, integritatea " zică sau bunurile unei persoane; 

c) pentru prevenirea răspândirii unei epidemii. 
D. Dreptul la respectarea corespondenţei 

Articolul  8 din Convenţia  europeană  ocroteș-
te  toate  tipurile  de  corespondenţă,  proclamând 
dreptul persoanei de a-și comunica prin scris, prin 
telefon ori pe cale radiotelefonică sau prin orice  
alte mijloace gândurile și opiniile sale, fără a-i "  cu-
noscute de alţii, cenzurate sau făcute publice.  

Totodată, în art. 28 din Constituţia României se 
prevede că secretul scrisorilor, al  telegramelor, al 
altor trimiteri poștale, al convorbirilor telefonice și 
al celorlalte mijloace legale de comunicare este in-
violabil [5]. 

Revoluţia informaţională a adus pe lângă toate 
bene" ciile și oportunităţile, și provocările  cauzate 
de folosirea inadecvată a informaţiei. În ţările care 
folosesc tehnici biometrice pe scară largă au fost 
de-a lungul timpului diverse discuţii cu privire la:  
probleme legate de drepturile omului; protecţia 
datelor cu caracter personal în cazurile colectării 
și tratării acestora în mod automat; transferul unor 
date între instituţii, precum și corecta lor înregistra-
re și prelucrare.  

Convenţia 108 pentru protecţia persoanelor faţă 
de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter 
personal a Consiliului Europei stabilește principii-
le generale aplicabile în vederea protejării datelor 
pentru a evita interferenţa în viaţa privată a persoa-
nelor [3]. 

Potrivit art. 2 din Convenţia nominalizată, pentru 
protecţia persoanelor în ceea ce privește prelucra-
rea datelor cu caracter personal și libera circulaţie 
a acestor date, prin date cu caracter personal se în-
ţelege orice informaţie referitoare la persoana " zică 
identi" cată sau identi" cabilă.  

 Prin prelucrare a datelor cu caracter personal în-
ţelegem orice operaţiune sau set de operaţiuni care 
se efectuează asupra datelor cu caracter personal, 
prin mijloace automate sau neautomate, cum  ar 
"  colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, 
adaptarea  ori  modi" carea, extragerea, consultarea, 
utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, 
diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori  com-
binarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.  

S-a discutat mult pe plan internaţional vizavi de 
maniera în care corpul uman ajută în biometrie, unii 
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neacceptând ideea că o parte din corpul uman este 
supus și utilizat de un asemenea mijloc tehnico-ști-
inţi� c, rezistenţa acestora � ind de factură socio-cul-
turală ori religioasă. Ne referim la faptul că datele 
cu caracter personal ce urmează să facă obiectul 
prelucrării trebuie să � e:  

- prelucrate cu bună-credinţă și în conformitate 
cu dispoziţiile legale în vigoare;  

- colectate în scopuri determinate, explicite și 
legitime;  

- adecvate, pertinente și neexcesive prin rapor-
tare la scopul în care sunt colectate și ulterior pre-
lucrate;  

- exacte și actualizate;  
- stocate într-o formă care să permită identi� -

carea persoanelor vizate strict pe durata necesară 
realizării scopurilor în care datele sunt colectate și 
ulterior prelucrate.  

Orice prelucrare de date cu caracter personal 
poate �  efectuată numai dacă persoana vizată și-a  
dat consimţămîntul  în mod expres  și  neechivoc  
pentru  această  prelucrare. 

Menţionăm faptul că domeniul de acţiune al Le-
gii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 
133 din 08.07.2011 nu se extinde asupra: 

a) prelucrării datelor cu caracter personal efectu-
ate de către operatori exclusiv pentru necesităţi  per-
sonale sau familiale, dacă prin aceasta nu se încalcă 
drepturile subiecţilor datelor cu caracter personal; 

b) prelucrării datelor cu caracter personal atribu-
ite la secretul de stat în modul stabilit, cu excepţia 
celor indicate la alin. (2) lit.d); 

c) operaţiunilor de prelucrare și transmitere 
transfrontalieră a datelor cu caracter personal ce se 
referă la făptuitorii sau victimele crimelor de geno-
cid, ale crimelor de război și ale crimelor împotriva 
umanităţii [7].

În societatea informaţională de astăzi sunt din ce 
în ce mai frecvente anumite încălcări ale  normelor 
sociale stabilite și ale legilor, precum: dezvăluirea 
unor date personale delicate, a secretelor unor cor-
poraţii, distribuirea fără permisiune a unor materia-
le asupra cărora există drepturi de autor, înregistrări 
con� denţiale răspândite de diferite organizaţii, cu 
violarea  reglementărilor și a politicii o� ciale.

Informaţiile compromiţătoare și uneori inexac-
te pot �  folosite împotriva oamenilor în domeniul 
� nanciar, al angajării într-un post sau al serviciilor 

de sănătate. Drepturile la con� denţialitatea infor-
maţiilor presupun apărarea autonomiei individului 
împotriva puterii pe care instituţiile sau alţi  indivizi 
o pot dobândi asupra sa prin folosirea informaţiilor 
personale delicate.  

În unele rapoarte tehnice din domeniul calcula-
toarelor și laboratoarelor de inteligenţă  arti� cială 
au fost regăsite și problemele con� denţialităţii on-

line, a dreptului de autor și a strategiilor răspândirii 
informaţiei în contextul în care acestea au fost prea 
mult dominate de ideea restrângerii accesului. Ast-
fel, autorii au propus o alternativă la abordarea de 
tipul ”ascunde informaţia sau o vei  pierde“, care 
caracterizează în prezent politica dominantă de 
pe web. În acest sens, se vorbește despre realiza-
rea unor sisteme orientate spre responsabilitatea 
informaţiei și folosirea adecvată a acesteia, nu spre 
siguranţa datelor și restrângerea accesului. De ase-
menea, autorii mai vorbesc despre modul în care 
transparenţa și responsabilizarea pot �  sprijinite 
printr-o serie de mecanisme tehnice pe care le-au 
numit „conștiinţa strategică”.

Protecţia  datelor cu caracter personal se referă 
la dreptul persoanei � zice de a-i �  apărate acele ca-
racteristici care conduc la identi� carea sa și obliga-
ţia corelativă a statului de a adopta măsuri adecvate 
pentru a asigura o protecţie e� cientă. Pentru prote-
jarea datelor personale care sunt prelucrate în sec-
torul comunicaţiilor electronice, furnizorii acestui 
tip de serviciu sunt obligaţi să ia o serie de măsuri 
care să garanteze con� denţialitatea și securitatea 
comunicărilor în reţele. 

Comunicările comerciale care constituie un 
serviciu al societăţii informaţionale sau o parte a 
acestuia, trebuie să respecte cel puţin următoarele 
condiţii:  

a) să � e clar identi� cabile ca atare;  
b) persoana � zică sau juridică, în numele căreia 

sunt făcute, să � e clar identi� cabile;  
c) ofertele promoţionale, precum reducerile, 

premiile și cadourile, să � e clar identi� cabile, iar 
condiţiile care trebuie îndeplinite pentru obţinerea 
lor să � e ușor accesibile și clar prezentate;  

d) competiţiile și jocurile promoţionale să � e clar 
identi� cabile ca atare, iar condiţiile de participare să 
� e ușor accesibile și clar prezentate;  

e) orice alte condiţii impuse prin dispoziţiile le-
gale în vigoare.  
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Viaţa, integritatea  corporală  sau libertatea pot 
�  periclitate și atunci când vorbim despre  situaţia 
martorilor protejaţi, a părţii vătămate, a părţii civi-
le ori a rudelor apropiate ale acestora. Codurile de 
procedură penală ale diferitelor ţări prevăd pro-
ceduri speciale de ascultare a acestor persoane, 
proceduri care se pot aplica și investigatorilor sub 
acoperire, precum și experţilor. Complexitatea  fe-
nomenului infracţional și gravitatea unor fapte pot 
determina ca martorii, membrii familiei acestora ori 
cei apropiaţi lor să � e expuși numeroaselor pericole, 
ameninţări ori șantaje.  

Uneori sunt su� ciente acţiuni de intimidare în-
dreptate asupra unor persoane care deţin date 
importante într-o cauză pentru a-i determina să nu 
spună ceea ce cunosc despre o anumită faptă, iar 
alteori refuză să apară în calitate de martori în faţa 
instanţei.  

Ca  urmare a numeroaselor situaţii apărute în în-
treaga lume și pentru a  asigura  buna  desfășurare a 
procesului penal, Codurile de procedură penală ale 
diferitelor ţări prevăd proceduri speciale de asculta-
re a martorilor protejaţi, care se pot aplica și investi-
gatorilor sub acoperire, precum și experţilor.

În Franţa, legislaţia prevede că atunci când nece-
sitatea anchetei și a instrucţiei este justi� cată, audi-
erea unei persoane și confruntarea acesteia pot �  
efectuate prin videoconferinţă (art. 706-711 Codul 
de procedură penală francez)  [6].

În Germania, actele legislative privitoare la pro-
tecţia martorilor permit ca audierea unui martor să 
� e înregistrată pe video și, în special, a martorilor 
care sunt sub vârsta de 16 ani. Audierea se poate 
face și în alt loc decât sala de audiere, cu scopul de 
a-l proteja pe acesta. 

În baza celor relatate, evidenţiem câteva conclu-
zii, și anume:

1. Păstrarea con� denţialităţii într-o societate li-
beră este deosebit de importantă. De� niţia clasică 
dată con� denţialităţii de Alan Westin în studiul său 
„Con� denţialitatea și libertatea” [8, p. 71]: „Con� -
denţialitatea este pretenţia indivizilor, a grupurilor 
sau a instituţiilor de a hotărî singure când, cum și în 
ce măsură informaţiile despre ele sunt comunicate 
altora“, rămâne și astăzi actuală, stabilind păstrarea 
con� denţialităţii într-o societate liberă.  

2. Con� denţialitatea, protejarea dreptului de au-
tor și a secretelor de stat sunt ilustrări ale  domenii-

lor care constituie mari provocări pentru societatea 
informaţională.  

3. Pe plan naţional și mondial, principalele pre-
ocupări în domeniu sunt protejarea  con� denţiali-
tăţii individului, asigurarea corectitudinii datelor și 
a prelucrării acestora, respectându-se prevederile 
legale.  

4. Chiar dacă nu există garanţii că toate datele fo-
losite sunt corecte sau că ele vor �  folosite  potrivit 
regulilor, există la nivel mondial un puternic meca-
nism de reacţie inversă, construit pentru a  corecta 
greșelile.  

5. Viaţa, integritatea corporală sau libertatea pot 
�  periclitate și atunci când vorbim despre  situaţia 
martorilor protejaţi, a părţii vătămate, a părţii civi-
le ori a rudelor apropiate ale acestora. Codurile de 
procedură penală ale diferitelor ţări prevăd proce-
duri speciale de ascultare a acestor persoane, pro-
ceduri care pot �  aplicate și investigatorilor sub aco-
perire, precum și experţilor.
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REZUMAT

Protecţia datelor personale și a vieţii private 

în condiţiile noilor generaţii de tehnologii in-

formatice și de comunicaţii. În prezentul articol 
autorul se referă la drepturile condiţionate, care 
sunt drepturi individuale și care bene� ciază de o 
protecţie relativă. Acestea ţin de situaţiile în care 

se protejează securitatea colectivă, sănătatea sau 

morala publică sau drepturile altora, de cazurile în 

care se poate limita exerciţiul acestor drepturi.  Este 

examinată, în special, primă categorie de drepturi 

fundamentale, ce cuprinde acele drepturi care au 

ca obiect ocrotirea  persoanei  umane  și  a  vieţii  ei  

private  faţă  de  orice amestec din afară. Din această 

categorie fac parte dreptul la viaţă și la integritate 

� zică și psihică, la libera circulaţie, inviolabilitatea 

domiciliului și reședinţei, secretul corespondenţei 

și a celorlalte mijloace de comunicare, libertatea 

conștiinţei, dreptul la informaţie.  

ABSTRACT

Protection of Personal Data and Privacy in 

the Conditions of New Generations of Informa-

tion and Communication Technologies. In this 

article the author refers to conditional rights, which 

are individual rights and enjoy a relative protection. 

These are related to situations wherein the collec-

tive security, public health or morals or the rights 

of others are protected, to cases where the exerci-

se of these rights may be limited. It is examined in 

particular the � rst category of fundamental rights, 

covering those rights which have as an object the 

protection of the human person and his/her priva-

te life from any outside interference. This category 

includes the right to life and to physical and mental 

integrity, to freedom of movement, inviolability of 

domicile and residence, secrecy of correspondence 

and other means of communication, freedom of 

conscience, the right to information.

РЕФЕРАТ

Защита персональных данных и неприкос-

новенности частной жизни в эпоху новых по-

колений информационно-коммуникационных 

технологий. В данной статье автор рассматри-

вает условные права, представляющие собой 

индивидуальные права и пользующиеся защи-

той, которая носит относительный характер. Они 

связаны с теми случаями, когда осуществляется 

обеспечение коллективной безопасности, охра-

на здоровья или общественной нравственности 

либо защита прав других лиц, когда осуществле-

ние этих прав может быть ограничено. В частно-

сти, рассматривается первая категория основ-

ных прав, включающая в себя те права, которые 

связаны с охраной человеческой личности и его 

частной жизни от любых посягательств извне. 

К данной категории относятся право на жизнь, 

физическую и психическую неприкосновен-

ность, право на свободу передвижения, непри-

косновенность жилища и места пребывания, 

тайна переписки и иных видов связи, свобода 

совести, право на информацию.
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РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА ЗАТРО-
НУЛО ВСЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА. ОСОБЕННО ЗНА-

ЧИТЕЛЬНЫМ ЕГО ВЛИЯНИЕ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ОКАЗАЛОСЬ 
В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА. ПОЯВЛЕНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
ОКАЗАЛОСЬ РЕВОЛЮЦИОННЫМ СОБЫТИЕМ ДЛЯ МИРОВОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО И КУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА. ОСОБЕННОСТЬ 
СЕТИ ИНТЕРНЕТ – ОТСУТСТВИЕ В НЕЙ КАКОГО-ЛИБО ПОДОБИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ, СТАЛ ВОЗМОЖЕН СВОБОДНЫЙ 
ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ГРАЖДАНАМИ РАЗНЫХ СТРАН, 
РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НАУКИ, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА, 
С КОТОРЫМИ ПОТЕНЦИАЛЬНО МОЖЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ САМАЯ 
ШИРОКАЯ АУДИТОРИЯ. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИИ, 
РАЗМЕЩАЕМОЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ, ОХРАНЯЕТСЯ АВТОРСКИМ 
ПРАВОМ И СМЕЖНЫМИ ПРАВАМИ.

Во-первых, она может воспроизводиться нео-
граниченное количество раз без ухудшения ка-
чества, в том числе, если для воспроизведения 

используется не оригинал, а копия с оригинала 
или копия с копии. Во-вторых, цифровые фор-
маты позволяют существенно уменьшать объ-
ем, что позволяет использовать сеть для пере-
дачи самых разных произведений, включая зву-
ко- и видеозаписи, так как объем информации в 
случае использования аналоговой и цифровой 
копий одного и того же объекта не сопоставим. 
Приведённые обстоятельства создают целый 
ряд проблем при охране прав авторов, исполни-
телей, производителей фонограмм и вещатель-
ных организаций. Возникающие проблемы но-
сят принципиально новый характер, поэтому от-
сутствуют отработанные способы их решения.

Не меньшее значение использование сети 
Интернет имеет и для предпринимателей по все-
му миру, получивших возможность просто и де-
шево рекламировать свои товары и услуги за ру-
бежом, информировать о них самую широкую 
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общественность (затрачивая на это минимум 
сил, средств и времени) и поддерживать тесную 
и оперативную связь с потребителями. На сегод-
няшний день многие товары могут продаваться 
непосредственно через Интернет. Это, в первую 
очередь, программное обеспечение для ком-
пьютеров, базы данных, произведения литерату-
ры, науки и искусства, выраженные в цифровой 
форме, иными словами, объекты, охраняемые 
авторским правом и смежными правами.

В Интернете, так же как и вне сети, предпри-
ниматели пользуются средствами индивидуали-
зации своих товаров, работ и услуг – товарными 
знаками и знаками обслуживания, наименовани-
ями мест происхождения товаров и фирменными 
наименованиями. Появилось и принципиально 
новое средство индивидуализации – доменное 
наименование, что приводит к конфликтам меж-
ду правами на традиционные средства индивиду-
ализации и правами на доменные имена.

Следует обратить внимание на то, что суще-
ствует фундаментальное противоречие между 
территориальным характером прав интеллек-
туальной собственности и трансграничной, гло-
бальной природой сети Интернет. Указанное 
противоречие приводит к значительным слож-
ностям как при применении существующего за-
конодательства по охране интеллектуальной 
собственности к «сетевым» отношениям, так и 
при разработке специального правового регу-
лирования по соответствующим вопросам [4].

По причине отсутствия в Интернете нацио-
нальных границ, эффективное решение про-
блем, связанных с охраной интеллектуальной 
собственности в сети, невозможно без разра-
ботки и принятия международно-правовых ак-
тов, направленных на унификацию права в дан-
ной сфере. Особую роль в таких условиях игра-
ет и гармонизация, осуществляемая на основе 
как правовых, так и рекомендательных актов, 
разрабатываемых и принимаемых международ-
ными организациями. Наконец, велико значе-
ние обычаев делового оборота, формирующих-
ся в указанной сфере, а также роль националь-
ного законодательства, положения которого мо-
гут послужить ориентирами и при разработке 
международно-правовых норм.

Однако отметим, что принятые на настоящий 
момент универсальные международные догово-
ры, содержащие нормы, направленные на охра-
ну авторских и смежных прав в Интернете, вклю-
чают лишь самые общие положения, не позволя-
ющие однозначно разрешить многие возникаю-
щие вопросы. И до сих пор не существует между-
народных договоров, содержащих специальное 
регулирование вопросов охраны прав на сред-
ства индивидуализации в сети.

Региональное международно-правовое ре-
гулирование вопросов охраны интеллектуаль-
ной собственности в сети не свободно от суще-
ственных недостатков. Все это, с одной стороны, 
увеличивает количество нарушений прав интел-
лектуальной собственности в сети Интернет, а, с 
другой стороны, грозит разрушить сложивший-
ся баланс между интересами правообладателей 
и общества. 

Формальный перенос зарубежного и между-
народного опытов в отечественное законода-
тельство с целью повысить уровень охраны ав-
торских и смежных прав в Интернете не толь-
ко не решает многих существующих проблем, 
но и приводит к увеличению их числа. Следу-
ет отметить, что до сих пор далеко не все го-
сударства мира имеют в своем законодатель-
стве положения, направленные на охрану ин-
теллектуальной собственности в сети Интер-
нет. В этих условиях особенно возрастает роль 
международно-правового регулирования, а так-
же значение международных рекомендатель-
ных актов и обычаев делового оборота [3].

Большинство исследователей сосредоточили 
свое внимание на национальном законодатель-
стве. Комплексное исследование международно-
правовой охраны интеллектуальной собственно-
сти в сети ранее не проводилось.

На наш взгляд, необходимо организовть
комплексное исследование проблем междуна-
родно-правовой охраны интеллектуальной соб-
ственности в Интернете; исследование про-
цессов унификации и гармонизации в данной 
сфере, выявление недостатков международно-
правового и национального регулирования в 
области охраны интеллектуальной собственно-
сти в сети Интернет и формулирование предло-
жений по их устранению.
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Для достижения указанной цели предстоит 

решить следующие задачи:

1. Выявить основные теоретические и практи-

ческие проблемы становления и развития пра-

вового регулирования в сфере охраны интел-

лектуальной собственности в Интернете, как на 

международном, так и на национальном уровне.

2. Установить основные тенденции и перспек-

тивные направления развития правового регу-

лирования указанной сферы.

3. Проанализировать международно-право-

вые акты, национальное законодательство Ре-

спублики Молдова и иностранных государств, 

судебную практику по исследуемой теме. Про-

вести сравнительный анализ правовых механиз-

мов охраны интеллектуальной собственности в 

сети Интернет.

4. Раскрыть недостатки механизмов, исполь-

зуемых для охраны интеллектуальной собствен-

ности в Интернете, в том числе, недостатки дей-

ствующих международных и национальных пра-

вовых норм, дать рекомендации по устранению 

обнаруженных недостатков.

5. Вскрыть формирующиеся противоречия меж-

ду интересами обладателей прав интеллектуаль-

ной собственности и интересами потребителей 

информации в сети Интернет и предложить вари-

анты решения обнаруженных противоречий.

6. Разрешение споров по защите интеллекту-

альной собственности является для судов слож-

ной задачей, так как отсутствует наработанная 

практика, нет сформировавшейся модели рас-

смотрения дел названной категории. Между тем, 

эффективность системы охраны прав интеллек-

туальной собственности зависит от быстрого и 

квалифицированного рассмотрения судами дел, 

связанных с нарушением указанных прав. 
Затруднения заключается не только в несо-

вершенстве отечественного законодательства, 

оставляющего значительные пробелы для недо-

бросовестных производителей и пользователей. 

С такого рода нарушениями прав чужой соб-

ственности общество борется давно, и прогресс 

этой борьбы заметен с каждым днём. Затрудни-

тельно обстоит дело и с изменением системы 

мышления отечественных предпринимателей, 

которые невнимательны к защите прав и инте-

ресов в сфере интеллектуальной собственности. 

Такие элементы современного менеджмента, как 

информационный менеджмент, разработка вну-

тренней документации на продукт «ноу-хау», 

введение производственных стандартов и сер-

тификация качества, в недостаточной степени 

применяются в практике нашего бизнеса.

Следует обратить внимание на то, что оформ-

ление прав на результаты интеллектуальной де-

ятельности необходимо не только в государстве 

правообладателя, но и там, где правооблада-

тель намерен вести свое дело. Оформление сво-

их прав на объекты интеллектуальной собствен-

ности возможно несколькими путями. Существу-

ет несколько систем регистрации товарных зна-

ков. Они различаются участвующими в них стра-

нами, процедурами регистрации и регистриру-

ющими органами.

Рассмотрим несколько систем.

Система стран Бенилюкса

Регистрация товарных знаков в странах Бени-

люкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) пред-

полагает наличие единого правового простран-

ства для целей регистрации товарных знаков.

Под товарными знаками подразумевают-

ся обозначения товаров или услуг (то есть не-

посредственно товарные знаки и знаки обслу-

живания). В соответствии с законодательством 

лишь зарегистрированные товарные знаки мо-

гут защищаться. Перед регистрацией проводит-

ся проверка товарного знака «на неповторяе-

мость» (уникальность). Данные о регистрации 

публикуются в едином печатном органе «Benelux 

Merkenblad». Регистрация проводится в соответ-

ствии с международной классификацией.

Мадридская система

В Мадридской системе участвует в общей 

сложности 92 государств. При этом некоторые 

из них являются участниками только Мадридско-

го соглашения, некоторые – только Мадридско-

го протокола, а некоторые участвуют и в Мадрид-

ском соглашении, и в Мадридском протоколе.

Любое государство-участник Парижской 

конвенции по охране промышленной соб-

ственности может стать участником Протоко-

ла. Государства-участники Протокола, даже 

если они не являются участниками Мадридско-

го соглашения, являются членами того же Сою-

за, что и страны-участницы Мадридского согла-
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шения. Разница между Мадридским соглашени-

ем и Протоколом к Мадридскому соглашению в 

следующем: Мадридское соглашение дает зая-

вителю право подавать заявку на международ-

ную регистрацию только после получения на-

циональной регистрации товарного знака, а со-

гласно положениям Мадридского протокола, за-

явитель вправе подавать заявку на международ-

ную регистрацию сразу же после подачи первич-

ной заявки в национальное ведомство, не дожи-

даясь национальной регистрации. Это дает зая-

вителю выиграть время от нескольких месяцев 

до года. А также в соответствии с Соглашением 

вся документация ведется на французском язы-

ке, а рабочим языком Мадридского протокола 

стал английский, что облегчило деятельность 

патентных ведомств ряда государств и послужи-

ло тому, что Мадридская система стала привле-

кательной для англоязычных стран [1].

Регистрация в рамках Мадридской системы 

проходит в соответствии с Мадридским согла-

шением и Протоколом к Мадридскому соглаше-

нию, а именно: заявка подается в Международ-

ное бюро ВОИС, в заявке должны быть указаны 

страны, в которых испрашивается защита. Товар-

ный знак регистрируется [2], сведения о реги-

страции подлежат опубликованию. В патентные 

ведомства стран, в которых испрашивается ре-

гистрация, рассылаются уведомления. С момен-

та регистрации, произведенной таким образом 

в Международном бюро, в каждой заинтересо-

ванной стране-участнице знаку предоставляет-

ся такая же охрана, как если бы он был заявлен 

там непосредственно.

В условиях расширения рынка и ассортимента 

товаров, а также стремления завоевания клиентов, 

товарный знак – один из основных компонентов 

создания имиджа фирмы, способствующий про-

движению на рынке и раскрутке самого товара.

Совсем скоро, мы должны будем, активно 

осваивать интеллектуальные продукты, создан-

ные мировыми технологиями, и при этом, созда-

вать свои продукты, соответствующие мировым 

стандартам. Именно в этом направлении –

будущее современной экономики – в достиже-

нии показателей конкурентоспособности, кото-

рые смогут вывести нашу республику на новый 

уровень.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1.  Мадридское соглашение о международной 

регистрации знаков от 14 апреля 1891 г., с 

последующими изменениями, к которому 

Республика Молдова присоединилась Постано-

влением Парламента Республики Молдова 

№ 1624-XII от 26.10.1993 г.

2. Протокол к Мадридскому соглашению о 

международной регистрации знаков, принятый 

в Мадриде 28.06.1989 г., к которому Республика 

Молдова присоединилась Постановлением 

Парламента Республики Молдова № 1252-XIII от 

10.07.1997 г.

3. ЭНТИН, В. Меры обеспечения прав на
интеллектуальную собственность в Европей-
ском праве // Интеллектуальная собственность. 

Авторское право и смежные права. 2005. № 6. 

С. 37-43

4. ЛУКАШУК, И.И. Глобализация, государство 
и право, XXI век. М., 2002. 163 с.

РЕФЕРАТ

Теоретические и практические вопросы 

разработки и развития нормативных право-

вых актов в области охраны интеллектуаль-

ной собственности в Республике Молдова. 

Появление сети Интернет оказалось революци-

онным событием для мирового информацион-

ного и культурного обмена. Особенность сети 

Интернет – отсутствие в ней какого-либо подо-

бия государственных границ, стал возможен 

свободный обмен информацией между гражда-

нами разных стран, размещение произведений 

науки, литературы и искусства, с которыми по-

тенциально может ознакомиться самая широкая 

аудитория. Большая часть информации, разме-

щаемой в сети Интернет, охраняется авторским 

правом и смежными правами. В этих условиях,  

существует целый ряд проблем при охране прав 

авторов, исполнителей, производителей фоно-

грамм и вещательных организаций. Возникаю-

щие проблемы носят принципиально новый ха-

рактер, поэтому отсутствуют отработанные спо-

собы их решения.
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REZUMAT

Aspecte teoretice și practice privind elabo-

rarea și dezvoltarea actelor juridice normative 

în domeniul protecţiei proprietăţii intelectua-

le în Republica Moldova. Apariţia Internetului a 
constituit un eveniment crucial care a revoluţionat 
schimburile culturale și de informaţii la nivel mon-
dial. Speci� cul reţelei Internet constă în lipsa orică-
ror aparenţe de frontiere de stat, astfel devenind 
posibil schimbul liber de informaţii între cetăţenii 
din diferite ţări, plasarea operelor știinţi� ce, litera-
re și artistice, care ar putea �  potenţial disponibile 
publicului larg. Cea mai mare parte a informaţiilor 
publicate pe Internet este protejată prin drept de 
autor și drepturi conexe. În aceste condiţii, există 
o serie de probleme aferente protecţiei drepturilor 
autorilor, interpreţilor, producătorilor de fonogra-
me și organizaţiilor de difuziune. Problemele care 
apar poartă un caracter fundamental nou, astfel în-
cât nu există un algoritm bine de� nit de rezolvare 
a acestora.

ABSTRACT

Theoretical and Practical Issues of the De-

sign and Development of Normative Legal Acts 

in the Field of Intellectual Property Protection 

in the Republic of Moldova. The advent of the 
Internet network proved a revolutionary event for 
the worldwide information and cultural exchange. 
The feature of the Internet network - lack therein 
of any semblance of state borders, has been made 
possible the free exchange of information betwe-
en citizens of di! erent countries, placement of the 
works of science, literature and art, with which can 
potentially familiarize the widest audience. Most of 
the information posted on the Internet is protected 
by copyright and related rights. Under these condi-
tions, there are a number of problems in the protec-
tion of the rights of authors, performers, producers 
of phonograms and broadcasting organizations. 
Emerging problems have fundamentally new cha-
racter, so there are no well-tested methods for their 
solution.



30 | 

| INESA COLESNIC, 
ȘEF SECŢIE TEHNICI AGROINDUSTRIALE, 
DEPARTAMENTUL INVENŢII, SOIURI DE PLANTE, AGEPI                                                 

C���� �� �!"#�$%�� & �'(�'%���"!

ESTE AXIOMATIC FAPTUL CĂ PROGRESUL ȘI PROSPERITATEA 
SOCIETĂŢII DEPIND, ÎN MARE MĂSURĂ, DE NIVELUL CREATI-

VITĂŢII ÎN DOMENIUL TEHNIC, CEEA CE CONDIŢIONEAZĂ NECESITA-
TEA DE PROTECŢIE JURIDICĂ A INVENŢIILOR. 

Protecţia invenţiilor favorizează investiţiile, con-
duce la alte inovaţii și, nu în ultimul rând, stimulea-
ză creșterea economică și crearea locurilor noi de 
muncă. Totodată, protecţia invenţiilor contribuie la 
instaurarea unui echilibru între interesele inventa-
torului și interesul public, în bene( ciul tuturor.

Cum pot �  protejate invenţiile?

Din momentul creării unei invenţii, inventatorul 
poate opta pentru una din căile de protecţie a aces-
teia prin:

 ▪ brevet de invenţie;
 ▪ brevet de invenţie de scurtă durată, model de 

utilitate etc.;
 ▪ secret comercial;
 ▪ acord con( denţial „know-how”.

Alegerea căii optime de protecţie ţine de strate-
gia inventatorului referitor la o invenţie concretă și 
aici este important să înţelegem de ce, în unele ca-
zuri, inventatorii sau companiile aleg protecţia prin 
brevet, iar în alte cazuri, decid să meargă pe o cale 
diferită.

Pentru comparaţie, să parcurgem aceste opţiuni 
de protecţie și să începem cu brevetele de invenţie.

1. Brevetele de invenţie

Brevetul reprezintă un “contract” între inventator 
și stat: inventatorul își ia obligaţia de a dezvălui so-
cietăţii invenţia sa, statul, în schimb, îi oferă inven-
tatorului, printr-un titlu de protecţie care conţine 
informaţia despre invenţie, un drept exclusiv de a 
exploata invenţia și de a interzice terţilor fabricarea, 
oferirea spre vânzare, vânzarea, folosirea, importul 
sau stocarea în aceste scopuri a produsului breve-
tat sau a produsului obţinut direct prin procedeul 
brevetat.

Titularul de brevet are acest drept pentru o pe-
rioadă limitată de timp, de regulă – 20 de ani. Tot-
odată, brevetul reprezintă un drept teritorial. De 
exemplu, un brevet acordat de o( ciul de brevete 
din Republica Moldova va conferi titularului drep-
turi exclusive doar în Republica Moldova, brevetul 
acordat de o( ciul de brevete din Germania va con-
feri drepturi exclusive doar în Germania.

Brevetele de invenţie sunt acordate de o( ciile 
naţionale de brevete sau de o( ciile regionale care 
activează pentru un șir de ţări, cum ar (  O( ciul Euro-
pean de Brevete (OEB) sau O( ciul Eurasiatic de Bre-
vete (OEAB). Prin aceste o( cii regionale solicitantul 
poate cere protecţie pentru invenţia sa în mai multe 
ţări. După acordarea brevetului regional, solicitan-
tul trebuie să respecte orice dispoziţii naţionale re-
levante, cum ar ( , de exemplu, cerinţa de a furniza o 
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traducere a documentaţiei de brevet în limba o� ci-
ală a ţării în care este solicitată protecţia. 

Invenţiile pot �  brevetate și prin intermediul Tra-
tatului de Cooperare în Domeniul Brevetelor (PCT), 
administrat de Organizaţia Mondială de Proprietate 
Intelectuală (OMPI), care prevede depunerea unei 
singure cereri de brevet internaţionale, având ace-
lași efect ca și mai multe cereri de brevet naţionale 
în ţările desemnate în cererea PCT. După o așa-
numită fază internaţională, solicitantul trebuie să 
decidă în care o� cii naţionale și regionale vrea să 
aplice pentru a obţine un brevet.

În procesul de brevetare a invenţiei este necesa-
ră achitarea taxelor de examinare  a cererii, de vali-
dare și de menţinere a brevetului în vigoare. 

Este important să menţionăm faptul că nu orice 
invenţie poate �  protejată prin brevet, ci doar cele 
ce corespund cerinţelor de bază pentru brevetabi-
litate: 

 ▪ invenţia trebuie să � e susceptibilă de aplica-

re industrială; 

 ▪ invenţia trebuie să � e nouă; 

 ▪ invenţia trebuie să implice o activitate in-

ventivă.

2. Modelele de utilitate 

Într-un șir de ţări invenţiile sunt protejate și prin 
titluri de protecţie de tipul „model de utilitate”, 

„brevet de scurtă durată”, „brevet mic”, „brevet 

de inovare”, „inovaţie incrementală”, „certi� cat 

de utilitate” sau „protecţie de nivelul doi”, care 
sunt acordate, ca și brevetele de invenţie, de ace-
leași o� cii de brevet.

Care sunt principalele diferenţe între titlurile de 

protecţie menţionate și un brevet de invenţie?

 ▪ cerinţa de activitate inventivă pentru aceste 
titluri de protecţie nu este atât de strictă, exigen-
tă, este mai redusă sau chiar lipsește și oferă o cale 
de protecţie a inovaţiilor cu o inventivitate slabă, 
pe când, după cum am speci� cat, o invenţie este 
protejată prin brevet de invenţie dacă aceasta este 
nouă, implică o activitate inventivă și este suscepti-
bilă de aplicare industrială;

 ▪ termenul de protecţie este mai scurt, între 6 și 
10 ani, fără posibilitatea de prelungire sau de reîn-
noire (comparativ cu 20 de ani pentru brevete);

 ▪ aceste titluri de protecţie pot �  obţinute, de 
obicei, fără examinarea de fond a cererii, procesul 
de înregistrare � ind simplu și rapid; 

 ▪ taxele pentru ele sunt reduse; 
 ▪ în unele ţări aceste titluri de protecţie pot �  

obţinute doar pentru anumite domenii tehnologice 
sau doar pentru produse, nu și pentru procedee.

Criteriile care pot �  folosite pentru a alege în-
tre protecţia prin brevet de invenţie și protecţia 
de tipul model de utilitate sunt următoarele: dacă 
aveţi o inovaţie incrementală cu o inventivitate sla-
bă sau doriţi să protejaţi un produs cu un ciclu de 
viaţă mai scurt, dacă competitivitatea inovaţiei este 
scăzută, dacă doriţi să economisiţi timp și bani, ar 
�  bine să alegeţi protecţia de tipul model de utili-
tate. Multe întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) 
utilizează acest tip de protecţie din cauza constrân-
gerilor � nanciare și temporale. Prin urmare, aces-
ta este potrivit pentru IMM-uri care, de obicei, fac 
îmbunătăţiri minore și adaptări ale produselor deja 
existente. 

Însă, dacă este necesară o protecţie juridică pe 
termen lung, dacă inovaţia constituie o cercetare 
de bază pentru viitoarele modi� cări, are o noutate 
și semni� caţie știinţi� că, tehnică sau comercială, 
dacă există o perspectivă reală de restricţie a concu-
renţei pe termen lung, atunci este recomandabilă 
protecţia prin brevet de invenţie.

3. Secretul comercial

În anumite circumstanţe, o invenţie este proteja-
tă  ţinând-o în secret, adică prin secret comercial.

Prin secret comercial se subînţeleg informaţii-
le ce nu constituie secret de stat, ţin de producţie, 
tehnologie, administrare, de activitatea � nanciară 
sau altă activitate a agentului economic, a căror di-
vulgare (transmitere, scurgere) poate să aducă atin-
gere intereselor sale.

Informaţiile ce constituie un secret comercial 
sunt proprietatea agentului sau se a$ ă în posesia, 
folosinţa sau la dispoziţia acestuia, în limitele stabi-
lite de el în conformitate cu legislaţia.

Într-o piaţă globalizată, cu o dezvoltare rapidă 
a tehnologiilor și telecomunicaţiilor, protecţia prin 
secret comercial devine tot mai importantă și, în 
special, produsele și procedeele care nu sunt bre-

vetabile pot �  protejate pe această cale.
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În ce cazuri protecţia prin secret comercial este 
oportună?

În cazul în care ar �  di� cil de a copia procedeul, 
construcţia sau de a descifra formula de pe produ-
sul comercializat în sine, un secret comercial poate 
oferi o protecţie durabilă. În afaceri este esenţial să 
se încheie acorduri de non-divulgare în care două 
sau mai multe părţi promit să păstreze informaţiile 
în secret.

Cu toate acestea, un secret comercial nu împie-
dică pe nimeni să inventeze același procedeu sau 
produs în mod independent. Prin urmare, în aceas-
tă situaţie, e� cacitatea secretului comercial va �  
subminată în mod substanţial.

Cel mai cunoscut exemplu de protecţie a in-
venţiei prin secret comercial este formula chimică 
pentru producerea băuturii Coca-Cola care, și după 
zeci de ani, este încă ţinută în secret, perioadă ce a 
depășit cu mult termenul de 20 de ani de protecţie 
a brevetului.

Deci, care sunt avantajele și dezavantajele secretu-

lui comercial?

 ▪ brevetele asigură protecţia pentru o perioadă 
limitată de timp și solicită dezvăluirea completă a 
invenţiei, pe când secretele comerciale nu sunt dez-
văluite și protecţia lor poate �  nelimitată în timp; 

 ▪ secretul comercial nu necesită elaborarea și 
depunerea unei cereri, plata taxelor de examinare 
și menţinere în vigoare, dar poate �  pierdut atunci 
când cineva va inventa același produs sau, de exem-
plu, va descifra formula. Secretul comercial mai 
poate �  furat în diferite moduri, inclusiv prin  fraudă, 
tăinuire, copiere neautorizată, schiţe de producţie, 
desene, fotogra� i, transmiterea, descărcarea de 
� șiere și prin alte tipuri de transfer neautorizat.

4. Acordul con� denţial know-how

Atunci când proprietarul unei invenţii brevetate 
este, de asemenea, dezvoltatorul și deţinătorul unor 
cunoștinţe speci� ce, se consideră că el are know-
how-ul unei proprietăţi intelectuale particulare. 
Prevederile referitoare la know-how pot �  incluse în 
contractul de licenţă sau într-un document separat 
numit acord sau contract de know-how. În confor-

mitate cu acesta, o parte, furnizorul de know-how, 
se angajează să comunice know-how-ul altei părţi, 
receptorului de know-how, pentru utilizare.

Know-how-ul poate �  comunicat într-o formă 

tangibilă: documente, fotogra� i, planuri, scheme, 
carduri de calculator, micro� lme etc.

Exemple concrete de know-how într-o astfel de 
formă sunt planurile arhitecturale ale clădirilor unei 
fabrici, diagramele de amplasare a echipamentelor 
în fabrică, desenele sau schemele mașinilor, listele 
de piese de schimb, manualele sau instrucţiunile de 
funcţionare a mașinilor sau a ansamblului de com-
ponente, listele și speci� caţiile de materiale noi, cal-
culele forţei de muncă, schemele logice de proces, 
instrucţiunile de ambalare și depozitare, rapoartele 
privind aspectele de mediu, descrierile locurilor de 
muncă pentru personalul tehnic și profesionist etc. 
Astfel de know-how în formă tangibilă se referă la 
informaţii sau date tehnice.

De asemenea, informaţia know-how poate �  co-
municată într-o formă intangibilă. De exemplu, în 
cazul în care un inginer al furnizorului de know-how 
explică un proces inginerului receptorului sau când 
inginerul receptorului asistă, monitorizează linia de 
producţie în cadrul întreprinderii furnizorului. Un 
alt exemplu ar �  trainingul personalului receptoru-
lui la întreprinderea acestuia sau a furnizorului.

Know-how-ul în formă intangibilă ce ţine de de-
monstrarea sau consilierea cu privire la producere, 
fabricare sau alte operaţiuni tehnologice se referă 
la servicii tehnice, know-how-ul legat de trainingul 
personalului se referă la asistenţă tehnică, iar cel  
legat de plani� care, de administrarea � nanţelor sau 
a personalului, de marketing se referă la servicii de 

management.

Este de menţionat că furnizorii de know-how 
sunt de multe ori într-adevăr preocupaţi de faptul 
că, în timpul comunicării între furnizor și receptor, 
know-how-ul poate �  divulgat accidental terţi-
lor. Din aceste motive, este necesar ca în contract 
dispoziţiile privind know-how-ul să includă diverse 
măsuri de protecţie împotriva divulgării acestuia 
persoanelor neautorizate.
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REZUMAT

Căile de protecţie a invenţiilor. În articol sunt 
prezentate diferite căi de protecţie a invenţiilor, 
sunt speci� cate avantajele și dezavantajele acesto-

ra, precum și criteriile care pot �  folosite pentru a 

alege calea optimă de protecţie. Alegerea căii op-

time de protecţie ţine de strategia inventatorului 

referitor la o invenţie concretă și aici este important 

să înţelegem de ce, în unele cazuri, inventatorii sau 

companiile aleg protecţia prin brevet, iar în alte ca-

zuri, decid să meargă pe o cale diferită.

РЕФЕРАТ

Способы охраны изобретений. В статье 

представлены различные способы охраны изо-

бретений, приведены их преимущества и недо-

статки, а также критерии, которые могут быть ис-

пользованы при выборе оптимального способа 

охраны. Выбор оптимального способа охраны 

зависит от стратегии изобретателя по отноше-

нию к конкретному изобретению и здесь важно 

понять, почему в некоторых случаях изобретате-

ли или компании останавливают свой выбор на 

патентной охране, а в других – они решают идти 

другим путём.

ABSTRACT

Ways of Protection of Inventions. The paper 

presents di� erent ways of protection of inventions, 

speci� es the advantages and disadvantages there-

of, and the criteria that can be used to choose the 

optimal way of protection. Choice of optimal way 

of protection deals with the strategy of inventor on 

a speci� c invention and here is important to under-

stand why, in some cases, inventors or companies 

choose patent protection, and in other cases they 

decide to choose a di� erent way.
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T�&#&#�%�� PCT

TRATATUL DE COOPERARE ÎN DOMENIUL BREVETELOR (PA-
TENT COOPERATION TREATY, ÎN CONTINUARE – TRATATUL 

PCT) ESTE UN ACORD INTERNAŢIONAL ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI 
INVENŢIILOR ÎN CADRUL CONVENŢIEI DE LA PARIS.

 Tratatul PCT a fost semnat la Washington la 19 
iunie 1970 și a intrat în vigoare la 24 ianuarie 1978, 
întrunind în prezent 148 de state membre. Republi-
ca Moldova a aderat la Tratatul PCT în anul 1991. 

Tratatul PCT stabilește un sistem internaţional 
de depunere a cererilor de brevet de invenţie, in-
cluzând:

 ▪  depunerea unei cereri internaţionale, care 
echivalează cu depunerea mai multor cereri naţio-
nale în statele contractante în care este dorită pro-
tecţia invenţiei;

 ▪  efectuarea documentării internaţionale pen-
tru stabilirea stadiului anterior;

 ▪  efectuarea, la dorinţă, a documentării inter-
naţionale suplimentare;

 ▪  efectuarea, la dorinţă, a examinării prelimina-
re internaţionale în vederea stabilirii corespunderii 
invenţiei solicitate criteriilor de brevetabilitate: nou-
tate, activitate inventivă și aplicabilitate industrială.

Legislaţia referitoare la procedura PCT (http://
www.wipo.int/pct/en/):  

 ü Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor 
(PCT); 

 ü Regulamentul de aplicare a PCT;
 ü Instrucţiunea Administrativă referitoare la PCT;
 ü  Ghidul pentru o' ciul receptor;
 ü  Ghidul de documentare internaţională și de 

examinare preliminară.
Procedura de brevetare a invenţiilor conform 

Tratatului PCT include două faze: internaţională și 
naţională.

Faza internaţională
Depunerea și înregistrarea cererilor internaţio-

nale în conformitate cu regula 19 din Regulamen-
tul de aplicare a PCT este de competenţa AGEPI și 
se efectuează în cazul în care unul dintre solicitanţi 
este cetăţean al Republicii Moldova sau persoană 
cu domiciliu în Republica Moldova.

 În acest caz, AGEPI acţionează în calitate de o' -
ciu receptor, adică recepţionează documentele ce-
rerii PCT și percepe taxele stabilite. 

 Brevetarea în străinătate a invenţiilor create în 
Republica Moldova se efectuează conform art. 45 
(2) din Legea nr. 50/2008 privind protecţia invenţi-
ilor după expirarea termenului de 1 lună de la data 
depunerii la AGEPI a unei cereri naţionale de brevet 
pentru aceeași invenţie. 
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O cerere internaţională de brevet de invenţie, 
conform art. 3(2) al Tratatului PCT, trebuie să con-
ţină: o cerere propriu-zisă, o descriere, una sau mai 
multe revendicări, unul sau mai multe desene, după 
caz, și rezumatul.

 În funcţie de Autoritatea Internaţională de Do-
cumentare competentă selectată, cererea se va 
depune în limba rusă sau engleză – atunci când 
documentarea se va face la Rospatent (or. Mosco-
va, Federaţia Rusă), sau în una din limbile: engleză, 
franceză, germană – în cazul în care documentarea 
se va efectua la O� ciul European de Brevete (OEB). 
După același criteriu va �  selectată și limba publica-
ţiei internaţionale.

 În cazul în care cererea PCT este depusă în lim-
ba o� cială a ţării noastre, materialele cererii se vor 
traduce în una din limbile menţionate mai sus, în 
termen de o lună de la data recepţionării cererii in-
ternaţionale la AGEPI, conform termenului prevăzut 
la reg. 12(3) din Regulamentul PCT.

 Cererea internaţională PCT, la alegerea solicitan-
tului, poate �  depusă:

 ü pe un formular-tip PCT/RO/101, elaborat de 
Biroul Internaţional OMPI, care poate �  obţinut 
direct la AGEPI sau poate �  găsit pe site-ul OMPI: 
http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm;

 ü în formă de imprimat computerizat, forma-
tul și conţinutul căruia corespund formularului-tip 
PCT/RO/101;

 ü   în format PCT-SAFE, � ind însoţită de un CD 
PCT-SAFE.

   Biroul Internaţional OMPI a elaborat un pro-
gram numit “PCT-EASY” (actualmente se numește 
PCT-SAFE  “Secure Applications Filed Electronical-
ly”), ce permite completarea și imprimarea formula-
rului cererii în format electronic, asigurând un grad 
înalt de exactitate a datelor bibliogra� ce și de evita-
re a unor erori.

 În cazul depunerii cererii în formatul PCT-SAFE, 
solicitantul va bene� cia de o reducere a taxei de de-
punere internaţională cu 111 dolari SUA (în decur-
sul anului taxa poate �  modi� cată).     

Textul descrierii, revendicărilor, rezumatului va 
�  tipărit cu intervalul de 1,5. Numerotarea � lelor 
se va face cu cifre arabe pe centru, în partea de sus 
sau de jos a � lei. Fiecare desen va �  executat pe � le 
separate și numerotat în funcţie de numărul � lelor 

cu desene: 1/7; 2/7; 3/7 etc. Toate materialele cererii 
vor �  prezentate în câte 3 exemplare.

În cererea internaţională, solicitantul are drep-
tul să revendice, conform prevederilor Convenţiei 
de la Paris, prioritatea unei cereri anterioare pentru 
aceeași invenţie în termen de 12 luni de la data de 
depozit a cererii anterioare. O� ciul receptor este 
responsabil de pregătirea certi� catului de prioritate 
cu condiţia achitării taxei respective.

La cerere se va anexa: 
 ▪ procura reprezentantului, în cazul în care soli-

citantul acţionează prin intermediul acestora,
 ▪ dovada de plată a taxei de depunere interna-

ţională, transmitere, documentare internaţională, 
eliberare a certi� catului de prioritate de către AGEPI.

  AGEPI efectuează examinarea formală a cererii 
PCT și invită solicitantul să completeze sau să corec-
teze, după caz, cererea internaţională.

  O� ciul receptor, după o veri� care formală, atri-
buie cererii data de depozit internaţional și trans-
mite un exemplar al cererii (numit “record copy”) 
Biroului Internaţional OMPI, un alt exemplar (numit 
“search copy”) – Administraţiei de Documentare In-
ternaţională, păstrând un exemplar (numit ”home 

copy”) la AGEPI. 
AGEPI, ca o� ciu receptor, trimite exemplarele re-

cord copy și search copy ale cererii PCT în termen de 
cel mult 15 zile până la expirarea termenului de 13 
luni de la data priorităţii.

Conform cerinţelor Regulamentului PCT, o� ciul 
receptor percepe și furnizează taxele pentru docu-
mentarea internaţională – Administraţiei de Docu-
mentare Internaţională, și taxa de depunere inter-
naţională – Biroului Internaţional OMPI. 

Dintre taxe pot �  menţionate următoarele: taxa 
pentru depunerea internaţională – 1471$; taxa de 
documentare internaţională efectuată la Rospatent,  
dacă cererea a fost depusă în limba rusă – 209$; dacă 
cererea a fost depusă în limba engleză – 868$ sau 
efectuată la OEB – 1875€; taxa pentru transmiterea 
cererii PCT – 100€, taxa pentru eliberarea unui act 
de prioritate – 20€. 

Cuantumul taxelor este supus periodic unor mo-
di� cări.

Taxa pentru depunerea internaţională se reduce 
cu 90% pentru cererile internaţionale ale căror soli-
citant este o persoană � zică din Republica Moldova.
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Taxa de documentare internaţională (în cazul în 
care documentarea este efectuată de către OEB) 
pentru solicitanţi persoane � zice resortisante sau 
domiciliate într-un stat contractant, în care venitul 
naţional mediu pe locuitor este mai mic de 3000 de 
dolari SUA, bene� ciază de o reducere de 75%.

Taxa pentru depunerea internaţională, taxa de 
documentare internaţională și taxa pentru transmi-
terea cererii PCT se achită în termen de 1 lună de la 
depunerea cererii PCT, conform reg. 474 din Regu-
lamentul privind procedura de depunere și exami-
nare a cererii de brevet de invenţie și de eliberare a 
brevetului pentru Republica Moldova.

Conform reg. 475 din Regulamentul privind pro-
cedura de depunere și examinare a cererii de brevet 
de invenţie și de eliberare a brevetului pentru Repu-
blica Moldova, dacă taxele necesare nu sunt achita-
te în termenul și cuantumul stabilit, AGEPI noti� că 
acest fapt solicitantului, oferindu-i posibilitatea de 
a achita taxele în termen de 1 lună de la data ex-
pedierii noti� cării, cu achitarea taxei suplimentare. 
Dacă în termenul � xat taxele stabilite și taxa supli-
mentară nu sunt achitate, cererea internaţională se 
consideră retrasă. 

 Administraţia de Documentare Internaţională 
are la dispoziţie 3 luni pentru a efectua documen-
tarea internaţională.

 Ca rezultat al documentării internaţionale, se în-
tocmește un raport de documentare internaţională 
care este transmis solicitantului și în care sunt citate 
elementele din stadiul anterior pertinente în raport 
cu revendicările din cererea internaţională PCT de-
pusă de solicitant.

Raportul de documentare internaţională permi-
te solicitantului să evalueze șansele de obţinere a 
unui brevet în ţările desemnate în cererea interna-
ţională și să decidă dacă are interesul să continue 
brevetarea invenţiei sale în statele desemnate.

În cazul unui raport de documentare defavora-
bil, solicitantul are posibilitatea să modi� ce reven-
dicările din cerere sau să retragă cererea PCT până 
la publicarea acesteia.

După ce a primit raportul de documentare in-
ternaţională, solicitantul poate cere efectuarea unei 
examinări preliminare internaţionale în vederea obţi-
nerii unei opinii privind corespunderea invenţiei din 
cererea depusă criteriilor de brevetabilitate: nouta-
tea, activitatea inventivă și aplicabilitatea industrială. 

Această procedură este facultativă și se efectuează 
doar la cererea expresă a solicitantului prin depu-
nerea la Administraţia de Examinare Preliminară In-
ternaţională competentă a formularului OMPI PCT/
IPEA/401 (http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.
html) și după achitarea taxei respective.

Rezultatele examinării efectuate de Administraţia 
de Examinare Preliminară Internaţională sunt intro-
duse într-un raport, care este trimis solicitantului și 
o� ciilor alese. Opinia privind brevetabilitatea inven-
ţiei expusă în acest raport oferă solicitantului posibi-
litatea de a evalua mai exact șansele sale de a obţine 
brevet în ţările alese. Dacă solicitantul ajunge la con-
cluzia că nu are nicio șansă, el poate sau să retragă 
cererea, sau să nu întreprindă nimic, în acest caz ce-
rerea internaţională va pierde efectele unei cereri na-
ţionale și procedura va înceta în mod automat.

Conform Reg. 45bis1 din Regulamentul PCT, 
până la expirarea a 19 luni de la data priorităţii so-
licitantul are posibilitatea să ceară efectuarea do-
cumentării internaţionale suplimentare prin depu-
nerea formularului OMPI PCT/IB/375 (http://www.
wipo.int/pct/en/forms/index.html) la Biroul Inter-
naţional al OMPI și plata taxei respective. 

Documentarea internaţională suplimentară 
permite solicitantului să ceară, pe lângă documen-
tarea internaţională principală, una sau mai multe 
documentări internaţionale suplimentare, care să 
� e efectuate de către o Autoritate de Documentare 
Internaţională, alta decât Autoritatea de Documen-
tare Internaţională care a efectuat documentarea 
internaţională principală.

Raportul de documentare internaţională supli-
mentară este, în general, asemănător raportului 
de documentare internaţională principală; conţine 
o listă de referinţe la documentele de brevet și li-
teratura de specialitate care ar putea afecta bre-
vetabilitatea invenţiei revendicate în cererea inter-
naţională. Totodată, în această listă nu se repetă 
documentele care au fost deja citate în raportul de 
documentare internaţională principală, însă rapor-
tul de documentare internaţională suplimentară 
poate conţine explicaţii mai detaliate decât cele din 
raportul de documentare internaţională principală. 

La expirarea termenului de 18 luni de la data pri-
orităţii, Biroul Internaţional OMPI publică online cere-
rea PCT în Baza de Date a OMPI PATENTSCOPE: www.
wipo.int/patentscope/search/en/structuredSearch.jsf.
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 Publicarea conţine pagina de titlu, purtând da-
tele bibliogra� ce furnizate de solicitant, indicele 
clasi� cării internaţionale la care se referă invenţia, 
descrierea, revendicările, rezumatul, desenele, după 
caz, și raportul de documentare internaţională.

Faza naţională

Solicitantul trebuie se deschidă faza naţională în 
ţara în care dorește să obţină protecţie, în termenul 
prevăzut de legislaţia naţională a statului respectiv.

În conformitate cu reg. 482 din Regulamentul 
privind procedura de depunere și examinare a cere-
rii de brevet de invenţie și de eliberare a brevetului 
pentru Republica Moldova, termenul de deschidere 
a fazei naţionale pentru cereri PCT constituie 31 de 
luni de la data de depozit sau de prioritate a cererii 
internaţionale.

(Lista statelor membre ale PCT, cu indicarea ter-
menului pentru deschiderea fazei naţionale, poate 
�  accesată online la adresa:  http://www.wipo.int/
pct/en/texts/time_limits.html)  

REFERINŢE 
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4. Regulamentul privind procedura de depune-

re și examinare a cererii de brevet de invenţie și de 
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REZUMAT

AGEPI – o" ciu receptor în cadrul Tratatului 

PCT. În baza Tratatului PCT, depunerea la un o� ciu 
receptor a unei cereri internaţionale, cu desemna-
rea în această cerere a tuturor statelor în care se 
dorește obţinerea protecţiei, produce efectele unei 
cereri naţionale în � ecare stat contractant desem-
nat pentru obţinerea unui brevet în această ţară, cu 
condiţia deschiderii fazei naţionale în ţara respec-
tivă în conformitate cu prevederile PCT și achitării 
taxelor stabilite. Depunerea și înregistrarea cererilor 
internaţionale în conformitate cu regula 19 din Re-
gulamentul de aplicare a PCT este de competenţa 

AGEPI și se efectuează în cazul în care unul dintre 
solicitanţi este cetăţean al Republicii Moldova sau 
persoană cu domiciliu în Republica Moldova.  În 
acest caz AGEPI acţionează în calitate de o� ciu re-
ceptor, adică recepţionează, prelucrează documen-
tele cererii PCT și percepe taxele stabilite. 

ABSTRACT

AGEPI – Receiving O$  ce under the PCT Trea-

ty. Under the PCT Treaty, � ling with a receiving o#  -
ce of an international application, designating in 
this application all countries wherein protection is 
sought, produces the e$ ects of a national applicati-
on in each designated Contracting State to obtain a 
patent in this country, provided that opening of the 
national phase in that country in accordance with 
the PCT provisions and payment of prescribed fees 
is performed. Filing and registration of internatio-
nal applications under Rule 19 of the Implementing 
Regulations under the PCT is within the competen-
ce of AGEPI and is carried out where one of the ap-
plicants is a national of the Republic of Moldova or 
person residing in the Republic of Moldova. In this 
case AGEPI acts as a receiving o#  ce, that is receives, 
processes PCT application documents and collects 

the established fees.

РЕФЕРАТ

AGEPI как получающее ведомство в рамках 

Договора РСТ. На основании Договора РСТ, по-
данная в получающее ведомство международ-
ная заявка с указанием в ней всех государств, в 
которых испрашивается охрана, имеет силу на-
циональной заявки в каждом указанном догова-
ривающемся государстве при условии перехода 
на национальную фазу в соответствующей стра-
не согласно положениям РСТ и уплаты установ-
ленных пошлин. Подача и регистрация между-
народных заявок в соответствии с правилом 19 
Инструкции к РСТ входит в компетенцию AGEPI 
и осуществляется, если один из заявителей яв-
ляется гражданином или жителем Республики 
Молдова. В этом случае, AGEPI выступает в каче-
стве получающего ведомства, то есть принима-
ет, обрабатывает документы заявки РСТ и взима-

ет установленные пошлины. 
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SISTEMUL INDICAŢIILOR GEOGRAFICE ESTE UNUL NOU PEN-
TRU REPUBLICA MOLDOVA. EXPERIENŢA ALTOR STATE 

ARATĂ CĂ ACESTA ARE UN IMPACT BENEFIC PENTRU DEZVOLTA-
REA ECONOMICĂ ȘI FORTIFICAREA COMPLEXULUI AGROINDUSTRIAL 
ATÂT ÎN ŢĂRILE DEZVOLTATE, CÂT ȘI ÎN ŢĂRILE ÎN CURS DE DEZ-
VOLTARE. 

 Pornind de la premisa că anume consumatorul 
este factorul decisiv al succesului sau nereușitei sis-
temului indicaţiilor geogra( ce și în vederea evaluă-
rii perspectivelor dezvoltării acestui sistem în Repu-
blica Moldova, în perioada 7-25 iulie 2014, autorul a 
efectuat un sondaj de opinie în rândul consumato-
rilor din ţara noastră. 

Scopul și obiectivele sondajului:
 ▪ aprecierea nivelului de importanţă pe care 

consumatorul o acordă originii geogra( ce a produ-
selor agroalimentare; 

 ▪ determinarea atitudinii consumatorului faţă 
de produsele autohtone; 

 ▪ stabilirea gradului de cunoaștere de către 
consumatorii autohtoni a noţiunii „indicaţie geo-
gra( că”; 

 ▪  aprecierea potenţialului sistemului indicaţii-
lor geogra( ce în Republica Moldova.

Aspecte metodologice

Metoda: anchetă sociologică pe un eșantion re-
prezentativ.

Eșantion:

 ü volumul eșantionului: 385 de persoane cu 
vârsta de la 15 ani;

 ü eșantion: strati( cat, probabilist.
Interviurile au fost realizate la telefon. Pentru 

selectarea numerelor de telefon, a fost utilizat un 
program de calculator care a generat o listă cu 1000 
de numere aleatorii, constituite din 6 cifre, după 
care la ( ecare dintre aceste numere au fost adău-
gate pre( xele a doi cei mai mari operatori naţionali 
de telefonie mobilă 079 și 069. Mai mult de 1/3 din 
numere s-au dovedit a (  nedisponibile, inexistente 
sau în afara ariei de acoperire. Dintre persoanele 
contactate, aproximativ 10% au refuzat să răspun-
dă, restul 90% (385 de persoane) au acceptat inter-
viul. Interviul a fost realizat în limbile română și rusă, 
oferindu-se respondenţilor posibilitatea de a alege 
varianta. 

Interviul a cuprins toate raioanele Republicii 
Moldova, inclusiv teritoriul din stânga Nistrului și 
UTA Găgăuzia. 
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Tabelul 1 

Acoperirea geogra� că a sondajului

Nr. crt. Raionul
Numărul 

respondenţilor
Nr. crt. Raionul

Numărul 
respondenţilor

1. Anenii Noi 6 2. Hâncești 11

3. Bălţi 19 4. Ialoveni 11

5. Basarabeasca 6 6. Leova 10

7. Briceni 5 8. Nisporeni 10

9. Cahul 9 10. Ocniţa 9

11. Călărași 11 12. Orhei 9

13. Cantemir 6 14. Rezina 7

15. Căușeni 10 16. Râbniţa 2

17. Ceadâr-Lunga 3 18. Râșcani 8

19. Chișinău 80 20. Sângerei 7

21. Cimișlia 8 22. Șoldănești 6

23. Comrat 9 24. Soroca 9

25. Criuleni 13 26. Ștefan Vodă 7

27. Dondușeni 5 28. Strășeni 7

29. Drochia 7 30. Taraclia 9

31. Dubăsari 7 32. Telenești 5

33. Edineț 7 34. Tighina 4

35. Fălești 9 36. Tiraspol 4

37. Florești 8 38. Ungheni 11

39. Glodeni 10 40. Vulcănești 1

Eșantionul ales este strati' cat, ' ind reprezentativ atât pentru mediul rural, cât și pentru cel urban.

Tabelul 2

Structura eșantionului

Nr. respondenţilor %

Total 385 100%

Mediu
rural 183 47,5%

urban 202 52,5%

Sex
feminin 206 53,5%

masculin 179 46,5%

Vârstă

15-24 47 12,2%

25-34 112 29,1%

35-49 144 37,4%

50 și mai mult 82 21,3%
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Nr. respondenţilor %

Total 385 100%

Studii

medii incomplete 24 6%
medii 126 33%
superioare incomplete 87 23%
superioare 148 38%

Nivelul 
veniturilor

scăzut (mai puţin de 1650 de lei pentru o 
persoană)

130 34%

mediu (1650-3050 de lei 
pentru o persoană)

169 44%

înalt (mai mult de 3050 de lei 
pentru o persoană)

86 22%

 ▪ Reprezentativitate: eșantionul este reprezen-
tativ pentru populaţia adultă a Republicii Moldova, 
cu o marjă de eroare maximală de ±5% (probabili-
tate 95%).

Ca rezultat al sondajului, putem a' rma că pentru 
majoritatea covârșitoare a respondenţilor – 362 de 
persoane (94%), provenienţa geogra' că se numără 
printre factorii care in+ uenţează calitatea unui pro-
dus agricol sau alimentar.

Tabelul 3 

Importanţa acordată de către respondenţi provenienţei geogra" ce

După părerea Dvs., provenienţa geogra" că in# uenţează calitatea 
unui produs agricol sau alimentar?

foarte tare într-o oarecare măsură deloc

Total   220 57% 142 37% 23 6%

Mediu
rural 109 50% 65 46% 9 39%

urban 111 50% 77 54% 14 61%

Sex
feminin 116 53% 82 58% 8 35%

masculin 104 47% 60 42% 15 65%

Vârstă

15-24 22 10% 23 16% 2 9%

25-39 58 26% 43 30% 11 48%

35-49 89 40% 48 34% 7 30%

50 și mai mult 51 23% 28 20% 3 13%

Studii

medii incomplete 10 5% 13 9% 1 4%

medii 62 28% 53 37% 11 48%

superioare incomplete 57 26% 28 20% 2 9%

superioare 91 41% 48 34% 9 39%

Nivelul 
veniturilor

scăzut (mai puţin de 1650 de lei 
pentru o persoană) 66 30% 56 39% 8 35%

mediu (1650-3050 de lei pentru o 
persoană) 104 47% 56 39% 9 39%

înalt (mai mult de 3050 de lei 
pentru o persoană) 50 23% 30 21% 6 26%

Din cele 362 de persoane care au răspuns că 
provenienţa geogra' că in+ uenţează calitatea unui 
produs agricol sau alimentar, 57% au atribuit aces-

teia o importanţă foarte mare, în unele cazuri chiar 
decisivă. 



| 41 

 Figura 1. Importanţa acordată de către respondenţi provenienţei geogra� ce

În același timp, răspunsurile oferite de repre-
zentanţii mediului rural diferă ușor de răspunsuri-
le oferite de reprezentanţii mediului urban. Astfel, 
respondenţii din mediul rural atribuie provenienţei 

geogra! ce o importanţă mai mare – 60% dintre res-
pondenţii din mediul rural, faţă de 55% dintre res-
pondenţii din mediul urban, au răspuns că proveni-
enţa geogra! că in" uenţează calitatea unui produs 
agricol sau alimentar foarte tare.

Figura 2. Importanţa acordată de către respondenţi provenienţei geogra� ce 

în funcţie de mediul de provenienţă a respondenţilor

Răspunsurile la această întrebare sunt compa-
rabile cu răspunsurile la un sondaj realizat în anul 
2005 în rândul consumatorilor din SUA, în cadrul că-
ruia a fost stabilit că pentru 72% dintre respondenţi 
caracteristicile geogra! ce, cum ar !  solul, clima, in-
" uenţează gustul și calitatea alimentelor1. 

 Rezultatele obţinute în ţara noastră sunt chiar 
mai favorabile instituirii sistemului indicaţiilor ge-
ogra! ce, comparativ cu rezultatele din SUA, deoa-
rece consumatorul moldovean pune un preţ mai 
mare pe originea geogra! că a produsului (94% 

1      GUIDE TO GEOGRAPHICAL INDICATIONS, Linking pro-
ducts and their origins, Daniele Giovannucci, Tim Josling, 
William Kerr, Bernard O’Connor, May T. Yeung, International 
Trade Center, 2009

faţă de 72%). Acest lucru poate !  explicat, în spe-
cial, prin faptul că Republica Moldova este un stat 
preponderent agrar, iar consumatorul ! e că este el 
însuși din mediul rural, ! e că are legături de rudenie 
cu persoane din mediul rural, astfel ! ind familiarizat 
su! cient cu procesul de cultivare și fabricare a pro-
duselor agricole și alimentare.

Unul dintre obiectivele studiului a fost determi-
narea gradului de încredere de care se bucură pro-
dusele agricole și alimentare autohtone în rândul 
consumatorilor. 
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Tabelul 4 

Gradul de încredere acordat de respondenţi produselor moldovenești

Dacă preţul unui produs agricol sau alimentar ar "  același, Dvs.:

aţi prefera un produs 
moldovenesc

aţi prefera un pro-
dus de import

nu faceţi nicio diferență 
după criteriul originii 

geogra" ce

Total   337 88% 9 2% 39 10%

Mediu
rural 162 48% 4 44% 17 44%

urban 175 52% 5 56% 22 56%

Sex
feminin 179 53% 6 67% 21 54%

masculin 158 47% 3 33% 18 46%

Vârstă

15-24 31 9% 4 44% 12 31%

25-34 99 29% 1 11% 12 31%

35-49 131 39% 2 22% 11 28%

50 și mai mult 76 23% 2 22% 4 10%

Studii

medii incomplete 14 4% 3 33% 7 18%

medii 106 31% 3 33% 17 44%

superioare incomplete 79 23% 2 22% 6 15%

superioare 138 41% 1 11% 9 23%

Nivelul 
veniturilor

scăzut (mai puţin de 1650 de lei pen-
tru o persoană)

114 34% 1 11% 15 38%

mediu (1650-3050 de lei pentru o 
persoană)

147 44% 7 78% 15 38%

înalt (mai mult de 3050 de lei pentru 
o persoană)

76 23% 1 11% 9 23%

În această ordine de idei, constatăm cu satisfacţie 
că 88% dintre respondenţi preferă produsele moldo-
venești celor de import, în condiţiile în care preţul nu 
diferă. Ţinând cont de datele furnizate de Biroul Na-
ţional de Statistică2, în Republica Moldova numărul 
populaţiei cu vârsta de peste 15 ani atinge cifra de 
2,97 mln de persoane. Astfel, cele 88% de respondenţi 

2    h! p://statbank.sta" s" ca.md/pxweb/Dialog/varval.asp?m
a=POP0102&" =Popula" a+stabila+pe+virste%2C+medii+si+s
exe%2C+la+inceputul+anului%2C+1980-2014&path=../Data-
base/RO/02%20POP/POP01/&lang=1

reprezintă echivalentul a 2,6 mln de consumatori care 
preferă produsele autohtone celor de import.

Mai mult decât atât, o bună parte a respondenţi-
lor a răspuns că vor alege un produs moldovenesc 
chiar și în cazul în care acesta va +  mai scump, cu 
condiţia ca diferenţa de preţ să + e rezonabilă.

 Totuși, este alarmant faptul că doar 66% dintre 
reprezentanţii tinerei generaţii (15-24 ani) ar alege 
un produs moldovenesc, 8% ar alege produse de 
import, iar 26% nu fac nicio diferenţă între produse 
după criteriul provenienţei.

Figura 3. Gradul de încredere acordat de respondenţi produselor moldovenești
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Figura 4. Gradul de încredere acordat 

de respondenţii cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani 

produselor moldovenești

În acest sens, este necesară întreprinderea unor 
măsuri de educare a tinerei generaţii în vederea 
sporirii gradului de � delitate referitor la produsele 
agricole și alimentare autohtone. 

De asemenea, este elocvent și faptul că dintre 
cei 39 de respondenţi care au răspuns că nu fac 
nicio diferenţă între produsele moldovenești și 
cele de import, doar 4 anterior au a� rmat că pro-
venienţa geogra� că nu in! uenţează calitatea unui 
produs agricol sau alimentar. Restul, 35 de persoa-
ne, și-au motivat răspunsul prin lipsa de încredere 
în produsele moldovenești care, din spusele lor, nu 
sunt chiar atât de naturale precum se vehiculează. 
Ţinând cont de aceste comentarii, putem presupu-
ne că implementarea sistemului indicaţiilor geogra-
� ce ar contribui la reorientarea acestor respondenţi, 
deoarece indicaţiile geogra� ce, pe lângă indicarea 
provenienţei produsului marcat, garantează și cali-
tatea acestuia. 

La capitolul dat mai sunt multe de întreprins, dat 
� ind faptul că, după cum arată studiul, doar 15% (57 
de persoane) dintre respondenţi au declarat că cunosc 
semni� caţia noţiunii de produs cu indicaţie geogra� că.

Tabelul 5 

Cunoașterea noţiunii „produs cu indicaţie geogra# că protejată“ 

Cunoașteţi noţiunea „produs cu indicaţie geogra# că protejată»?

    DA NU

Total   57 15% 328 85%

Mediu
rural 24 42% 159 48%

urban 33 58% 169 52%

Sex
feminin 33 58% 173 53%

masculin 24 42% 155 47%

Vârstă

15-24 6 11% 41 13%

25-34 20 35% 92 28%

35-49 24 42% 120 37%

50 și mai mult 7 12% 75 23%

Studii

medii incomplete 1 2% 23 7%

medii 15 26% 111 34%

superioare incomplete 16 28% 71 22%

superioare 25 44% 123 38%

Nivelul 
veniturilor

scăzut (mai puţin de 1650 de lei 
pentru o persoană) 16 28% 114 35%
mediu (1650-3050 de lei 
pentru o persoană) 27 47% 142 43%
înalt (mai mult de 3050 de lei 
pentru o persoană) 14 25% 72 22%

Fiind solicitaţi să dea o de� niţie a ceea ce în-
seamnă produs cu indicaţie geogra� că protejată, 
doar 2 dintre respondenţi au putut oferi un răspuns 
cât de cât apropiat de cel corect. De� niţiile oferite 

de respondenţi s-ar rezuma la: „produs dintr-o anu-
mită regiune, care comportă indicaţia provenienţei 
pe etichetă sau pe ambalaj”. O bună parte dintre 
respondenţii care au declarat că ar cunoaște noţiu-
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nea de „produs cu indicaţie geogra� că”, au confun-
dat-o cu cea de „produs BIO”. 

După adresarea întrebării deschise și notarea 
răspunsului oferit, atât în cazul în care responden-
tul a răspuns că nu cunoaște noţiunea de produs cu 
indicaţie geogra� că, cât și în cazul în care acesta a 
oferit o de� niţie inadecvată, intervievatorul i-a citit 
următoarea de� niţie: „Produs cu indicaţie geogra� că 

este un produs care provine dintr-o anumită regiune 

geogra� că și care are calităţi/caracteristici/reputaţie 

deosebite, condiţionate de această provenienţă ge-

ogra� că”. Această de� niţie, deși nu este întru totul 

conformă celei date de Legea 66-XVI/2008 privind 
protecţia indicaţiilor geogra� ce, denumirilor de ori-
gine și specialităţilor tradiţionale garantate, a fost 
aleasă pentru simplitate și pentru faptul că este 
conformă de� niţiei date de Acordul TRIPS.

După ce le-a fost explicată noţiunea de produs 
cu indicaţie geogra� că, respondenţii au fost invitaţi 
să răspundă la întrebarea dacă ar �  gata să plăteas-
că mai mult pentru un produs agricol sau alimentar 
cu indicaţie geogra� că protejată, 77% dintre res-
pondenţi răspunzând  a� rmativ.

Tabelul 6 

Disponibilitatea respondenţilor de a plăti mai scump 

pentru un produs cu indicaţie geogra� că

Aţi �  gata să plătiţi mai mult pentru un produs cu indicaţie geogra� că protejată?

    DA NU

Total 296 77% 89 23%

Mediu
rural 136 46% 47 53%

urban 160 54% 42 47%

Sex
feminin 162 55% 44 49%

masculin 134 45% 45 51%

Vârstă

15-24 35 12% 12 13%

25-34 81 27% 31 35%

35-49 111 37% 33 37%

50 și mai mult 69 23% 13 15%

Studii

medii incomplete 16 5% 8 9%

medii 90 30% 36 40%

superioare incomplete 71 25% 16 18%

superioare 119 40% 29 33%

Nivelul veni-
turilor

scăzut (mai puţin de 1650 de lei 
pentru o persoană)

98 33% 32 36%

mediu (1650 - 3050 pentru o 
persoană)

128 43% 41 46%

Înalt (mai mult de 3050 de lei pentru 
o persoană)

70 24% 16 18%

Menţionăm că ponderea răspunsurilor a� rmati-
ve este direct proporţională cu nivelul veniturilor 
per persoană – cu cât veniturile sunt mai mari, cu 
atât și ponderea respondenţilor care sunt gata să 
plătescă mai mult pentru produse cu indicaţie ge-
ogra� că este mai mare.

 Astfel, 81% dintre respondenţii cu venituri mai 
mari de 3050 de lei/persoană s-au declarat pregătiţi 
să plătească mai mult pentru produse cu indicaţii 
geogra� ce, comparativ cu 75% din rândul persoa-
nelor cu venituri mai mici de 1650 de lei/persoană, 
care au declarat același lucru.

Figura 5. Disponibilitatea respondenţilor 

de a plăti mai scump pentru un produs 

cu indicaţie geogra# că
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Din totalul de 296 de persoane care au răspuns 
a� rmativ la întrebarea dacă ar �  gata să plătească 
mai mult pentru un produs cu indicaţie geogra� că 
protejată – 47,3% s-au declarat disponibili să plă-
tească mai mult cu până la 10%, – 43,58% mai mult 
cu 10-20%, iar 9,12% s-au declarat pregătiţi să plă-
tească chiar mai mult cu 20%.

Figura 6. Ponderea respondenţilor disponibili 

să plătească mai scump pentru un produs 

cu indicaţie geogra# că (pe categorii)

Pentru comparaţie, relevăm datele unui sondaj 
de opinie efectuat în anul 1999 în spaţiul comunitar, 
cu un eșantion de 20000 de persoane, conform că-
ruia 51% dintre respondenţi s-au declarat pregătiţi 
să plătească cu 10-20% mai mult pentru un produs 
cu indicaţie geogra� că protejată faţă de un produs 
echivalent fără indicaţie geogra� că protejată. Potri-
vit altor 2 studii realizate în anii 1996 și 1999 în spa-
ţiul comunitar asupra a 16000de  persoane – 43% 
dintre consumatorii comunitari erau gata să plă-
tească suplimentar 10% pentru produse cu indica-
ţie geogra� că protejată; 8% ar �  plătit suplimentar 
20%; și 3% ar �  plătit până la 30% mai mult pentru 
produse cu indicaţie geogra� că protejată, în com-
paraţie cu un produs similar care nu prezintă semne 
de calitate și origine3.

3    GUIDE TO GEOGRAPHICAL INDICATIONS, Linking products 
and their origins, Daniele Giovannucci, Tim Josling, William 
Kerr, Bernard O’Connor, May T. Yeung, Interna! onal Trade 
Center, 2009

Tabelul 7

Ponderea respondenţilor disponibili să plătească mai scump pentru un produs cu indicaţie geogra# că (pe categorii)

 

Cât aţi #  disponibil să plătiţi în plus pentru un produs cu indicaţie geogra# că protejată?

până la 10% 10-20% mai mult de 20%

Total   140 47% 129 44% 27 9%

Mediu
rural 71 51% 55 43% 11 41%

urban 69 49% 74 57% 16 59%

Sex
feminin 84 60% 69 53% 9 33%

masculin 56 40% 60 47% 18 67%

Vârstă

15-24 17 12% 11 9% 7 26%

25-34 38 27% 34 26% 9 33%

35-49 49 35% 52 40% 10 37%

50 și mai mult 36 26% 31 24% 2 7%

Studii

medii incomplete 11 8% 5 4% 0 0%

medii 35 25% 50 39% 4 15%

superioare incomplete 44 31% 21 16% 6 22%

superioare 50 36% 52 40% 17 63%

Nivelul 
veniturilor

scăzut (mai puţin de 1650 de lei pentru 
o persoană)

61 44% 32 25% 6 22%

mediu (1650-3050 de lei pentru o 
persoană)

57 41% 62 48% 8 30%

înalt (mai mult de 3050 de lei pentru o 
persoană)

22 16% 35 27% 13 48%
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Referitor la rezultatele obţinute în Republica 
Moldova, atragem atenţia asupra faptului că nivelul 
veniturilor in� uenţează nu doar dorinţa de a plăti 
mai mult, dar și suma pe care este gata să o plăteas-

că consumatorul autohton; astfel, cu cât veniturile 
sunt mai mari, cu atât consumatorul este gata să 
plătească mai mult pentru a avea garanţia originii și 
calităţii unui produs agricol sau alimentar.

Tabelul 8

Repartizarea respondenţilor disponibili să plătească mai scump pentru un produs 

cu indicaţie geogra� că (pe categorii de venituri)

Sunt gata să plătească mai mult pentru un produs cu indicaţie geogra� că

Venituri până la 1650 lei/
persoană

Venituri de la 1650 până la 
3050 lei/persoană

Venituri mai mari de 3050 lei/
persoană

Nr. respond. % Nr. respond. % Nr. respond. %

Până la 10 % 61 62% 57 45% 22 31%

10 – 20 % 32 32% 62 49% 35 50%

Mai mult de 20 % 6 6% 8 6% 13 19%

Total 99 100% 127 100% 70 100%

Este interesant faptul că, numeric, mai multe fe-
mei (79%) decât bărbaţi (75%) s-au declarat gata să 
plătească mai mult pentru un produs cu indicaţie 

geogra" că, dar bărbaţii care s-au declarat pregătiţi 
să plătească mai mult – sunt gata să achite supra-
preţuri mai mari decât femeile.

Figura 7. Repartizarea respondenţilor disponibili să plătească mai scump 

pentru un produs cu indicaţie geogra# că (pe sexe)

La " nele chestionarului, respondenţii au fost in-
vitaţi să propună unul-două produse care, după pă-
rerea lor, ar putea bene" cia de sistemul indicaţiilor 
geogra" ce. Întrebarea adresată a fost: Dacă ar �  să 

alegeţi un produs deosebit cultivat/produs/preparat 

în regiunea a cărui originar sunteţi, care ar �  acela? 
Marea majoritate a respondenţilor  au răspuns:

 ▪ fructe: mere (r-nele Edineţ, Dondușeni, Dro-
chia), prune (r-nele Strășeni, Călărași),  cireșe (r-nul 
Șoldănești); 

 ▪ legume: roșii (r-nul Orhei, satul Pelivan), car-
to"  (r-nul Briceni)), 

 ▪ brânză (r-nele Taraclia, Leova, Ceadâr-Lunga);
 ▪ miere (r-nele Cimișlia, Hâncești); 
 ▪ carne și produse din carne (r-nul Anenii-Noi, 

satul Domulgeni din r-nul Florești); 
 ▪ găini și ouă (r-nul Criuleni) etc. 

Astfel, acest prim sondaj efectuat în rândul con-
sumatorilor din Republica Moldova a demonstrat 
că aceștia sunt " deli produselor moldovenești și ar 
"  gata să plătească mai mult pentru produsele cu 
origine și calitate garantată, iar acest lucru ne face 
să credem că promovarea sistemului indicaţiilor ge-
ogra" ce în Republica Moldova ar contribui nu doar 
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la a� rmarea produselor moldovenești pe pieţele ex-

terne,  dar și la forti� carea poziţiei acestora pe piaţa 

naţională.
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REZUMAT

Evaluarea perspectivelor de dezvoltare a sis-

temului indicaţiilor geogra" ce în Republica Mol-

dova. Indicaţiile geogra� ce constituie instrumente 

e� ciente pentru promovarea dezvoltării rurale, de-

oarece ajută producătorii să obţină un suprapro� t 

în schimbul garanţiei calităţii, ajută la distribuirea 

mai corectă și echitabilă a veniturilor pe întreg lan-

ţul de producere, începând cu producătorii mate-

riilor prime și terminând cu comercianţii, valori� că 

locul de origine al produsului, creează locuri de 

muncă și preîntâmpină exodul rural. Sistemul indi-

caţiilor geogra� ce s-a dovedit a �  viabil atât în spa-

ţiul comunitar, cât și în astfel de ţări ca India, China, 

Republica Islamică Iran, Georgia. Va �  oare acesta 

oportun și dezvoltării sistemului agroindustrial din 

Republica Moldova?

ABSTRACT

Evaluation of the Prospects of Development 

of the System of Geographical Indications in 

the Republic of Moldova. Geographical indicati-

ons are e# ective tools for promoting rural develo-

pment, because they help producers get a super-

pro� t in exchange for quality guarantee, contribute 

to the correct and equitable distribution of income 

throughout the production chain, beginning with 

producers of raw materials and ending with mer-

chants, exploit the site of origin of the product, 

create jobs and prevent rural exodus. The system of 

geographical indications proved to be viable both 

in the Community space and in such countries as 

India, China, Iran, Georgia. Will it also be opportune 

for the development of agroindustrial system in the 

Republic of Moldova?

РЕФРЕАТ

Оценка перспектив развития системы ге-

ографических указаний в Республике Мол-

дова. Географические указания являются эф-

фективными инструментами содействия раз-

витию сельской местности, поскольку они

помогают производителям получать дополни-

тельную прибыль взамен гарантии качества, 

способствуют более правильному и справедли-

вому распределению доходов по всей произ-

водственной цепочке, начиная от производи-

телей сырья и заканчивая торговцами, помога-

ют эксплуатировать место происхождения това-

ра, создавать новые рабочие места и предот-

вратить отток сельского населения. Система ге-

ографических указаний оказалась жизнеспо-

собной как в государствах Европейского Сооб-

щества, так и в таких странах, как Индия, Китай, 

Исламская Республика Иран, Грузия. Окажется 

ли она благоприятной и для развития агропро-

мышленного комплекса Республики Молдова?
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ÎNCĂ ÎN ANTICHITATE, UN ȘIR DE PRODUSE DE NATURĂ DI-
VERSĂ CĂPĂTAU O NOTĂ DE DISTINCŢIE DIN MOMENTUL ÎN 

CARE LE ERA ATRIBUIT NUMELE GEOGRAFIC AL REGIUNII DE UNDE 
PROVENEAU. DENUMIREA ATRIBUITĂ REPREZENTA O VERITABILĂ 
AUTENTICITATE A ORIGINII PRODUSULUI ȘI, ÎN ACELAȘI TIMP, O GA-
RANŢIE A CALITĂŢII SALE.

Noţiunea de denumire de origine este foarte ve-
che, ea % ind folosită pentru identi% carea produselor 

care circulă purtând un nume geogra% c. Cele mai 

vechi referinţe la denumirile de origine se regăsesc 
în Biblie, unde se amintește de vinul de Samarie (Pa-
lestina) sau de vinul de Helbon (Liban). Antichitatea 
greacă sau romană desemnează anumite vinuri cu 
indicaţie geogra% că, acestea având o calitate speci-

% că ce le deosebea de altele. Din acea perioadă este 

cunoscut vinul de Ismaros, pe care îl pierde Cyclop 
în favoarea lui Ulysse; Ismaros nu era altceva decât 
un masiv muntos izolat din Thrace. Din Evul Mediu 
se păstrează diverse texte care vorbesc despre vinu-
rile cu denumire de origine. Franţa, care se mândrea 
că purta torţa viticulturii de calitate în lumea occi-
dentală, se lupta cu fenomenul imitaţiei vinurilor cu 
reputaţie. Roger Dion citează două decrete, cele din 
1351 și din 1415, în care apare speci% caţia că vân-
zătorii care dau alt nume vinului decât cel al zonei 

în care a fost creat își pierd produsul și sunt amen-
daţi. Arhivele politice și comerciale indică asupra 
unei veritabile ierarhii în ceea ce privește produsele 
vinicole, fapt susţinut și de diferenţele de preţ ale 
acestora. 

În perioadă respectivă, un succes bulversant l-au 
avut două nume prestigioase: Bordeaux și Bourgog-

ne. Însă succesul a fost umbrit de numeroase frau-
de, fabricându-se còpii iconice ale acestor produse 
în diverse părţi ale lumii. Un exemplu în acest sens 
ar %  tipul de vin inventat în sec. XVIII: Champagne. 
Astfel, începând cu sec. XVIII, guvernul francez în-
ţelege necesitatea elaborării unei legislaţii în do-
meniul protecţiei denumirilor de origine, pentru a 
stopa abuzurile.

Prima încercare de a de% ni noţiunea de origine 
controlată datează din 28 iulie 1824 și prezintă o 
lege franceză care stipula că atribuirea unei locaţii 
geogra% ce, alta decât cea a fabricării produsului, 
este susceptibilă de sancţiuni penale. Și dacă vinul 
Champagne a reușit să-și salveze imaginea, atunci 
în cazul brânzei franţuzești Camembert, doar nego-
cierile internaţionale au permis reglarea problemei 
còpiilor (franceze și altele), ca și în cazul brânzetu-
rilor olandeze (introduse de Colbert în secolul al 
XVII-lea în Sreenvorde) sau al celor elveţiene. Pute-
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rea politică nu a putut rămâne insensibilă la o astfel 
de situaţie, ceea ce a condus la adoptarea Legii din 
1 august 1905 privind reprimarea fraudelor în vân-
zarea de bunuri și în cazul falsi� cării unor produse 
alimentare și agricole. Deși legea avea un caracter 
general și se referea la fraudele și falsi� carea tuturor 
produselor alimentare, nimeni nu punea la îndoială 
faptul că ţinta acestei acţiuni legislative era anume 
criza vinului, care reprezenta obiectul principal al 
preocupărilor guvernamentale. Legea respectivă 
pune bazele respectării originii și calităţii vinurilor 
în măsura în care „intenţionează să pedepsească 
pe oricine înșeală sau intenţionează să înșele con-
tractantul în privinţa naturii, calităţilor substanţiale, 
compoziţiei, � e referitor la specie și origine și denu-
mirea speciei și originii”. 

Deși Legea din 1905 a contribuit în mod semni� -
cativ la reprimarea fraudelor, falsi� cărilor, asigurând 
loialitatea tranzacţiilor comerciale în domeniul agro-
alimentar, iar din 1978 și a produselor industriale, 
aceasta atrăgea nemulţumiri din partea producători-
lor de vin, instituind delimitări administrative în ma-
terie. A fost făcută o tentativă de a delimita zonele în 
care produsele agricole ar putea bene� cia de denu-
miri de origine. Aici amintim de primul decret emis în 
temeiul Legii din 1 august 1905, privind delimitarea 
regiunii Champagne, fapt care a dus la revolta din 
1911, numită La Révolte de la Champagne. 

Pornind de la conjunctura creată, în 1913 ajun-
ge pe masa parlamentarilor un nou proiect de lege, 
care este adoptat în 1919 și care prevede delimita-
rea zonelor denumirilor de origine pe cale judiciară. 
Astfel, Legea din 6 mai 1919 suprimă tot ceea ce 
ţine de delimitarea administrativă și consacră:

 ▪  Dreptul exclusiv atribuit tribunalelor civile de 
a de� ni denumirile de origine;

 ▪  Denumirea de origine ca un drept colectiv de 
proprietate;

 ▪  Imposibilitatea denumirilor de origine vitico-
le de a prezenta un caracter generic și de a „cădea” 
în domeniul public.

În perioada 1920-1925, numeroase denumiri de 
origine sunt recunoscute de către tribunale. Coe-
renţa deciziilor însă nu era evidentă. Dacă majori-
tatea respectau, într-o oarecare măsură, uzanţele 
locale, loiale și constante, de� nite și precizate de ex-
perţi, altele aprobau propunerile de acord teritorial 
restrictiv pentru a elimina vecinii periculoși. Primii 

care au reacţionat referitor la insu� cienţa Legii din 6 
mai 1919 au fost producătorii de brânză Roquefort. 
Aceștia au cunoscut succesul datorită producţiei lor 
din lapte de oaie. Însă denumirea de origine respec-
tivă putea �  folosită și la fabricarea brânzeturilor fa-
bricate din lapte de vacă. Legea din 16 iulie 1925 
vine să pună capăt con" ictului existent, de� nind 
condiţiile speci� ce de producţie necesare pentru a 
bene� cia de o denumire de origine. 

 În anul 1935 a fost creat Comitetul Naţional al 
Denumirilor de Origine. La 16 iulie 1947 acest or-
gan interprofesional a devenit Institut, căruia i-au 
fost delegate anumite împuterniciri. Și anume, ni-
cio denumire de origine nu putea „să vadă” lumina 
zilei dacă respectivul institut nu a luat o decizie fa-
vorabilă, aprobând un text precis pentru a o de� ni. 
Succesul economic al denumirilor de origine a vi-
nurilor și băuturilor spirtoase a încurajat legislato-
rul să extindă competenţa Institutului Naţional al 
Denumirilor de Origine asupra tuturor produselor 
agricole prelucrate și neprelucrate, precum și a ce-
lor alimentare.

Ulterior, înregistrăm apariţia unui set de legi, 
cum ar �  cea din 6 iulie 1966, care precizează de� ni-
ţia o� cială a denumirii de origine, cea din 12 decem-
brie 1973, ce prevedea că orice denumire de origine 
trebuie să � e de� nită printr-un decret, precum și Le-
gea din 2 iulie 1990, care acorda Institutului Natio-
nal al Denumirilor de Origine statut public.

Din cele relatate, deducem că un sistem legis-
lativ atât de complet, pentru a de� ni producţia de 
calitate, ca cel al Franţei de astăzi, nu a fost elaborat 
dintr-o dată, chiar dacă creează impresia că a fost 
scris de o inteligenţă unică și de un singur condei.

Desigur, Franţa dispune de un palmares bogat în 
ceea ce privește evoluţia instituţiilor și a sistemului 
legislativ referitor la denumirile de origine, indica-
ţiile geogra� ce și specialităţile tradiţionale garan-
tate. Or, această ţară a fost prima care a constatat 
necesitatea protecţiei produselor sale printr-o de-
numire de origine sau indicaţie geogra� că. Anume 
acest fapt a constituit imboldul pentru dezvoltarea 
la nivel internaţional a sistemului legislativ privind 
indicaţiile geogra� ce, denumirile de origine și spe-
cialităţile tradiţionale garantate, inclusiv o serie de 
instrumente internaţionale, cum sunt: Convenţia de 
la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 
20 martie 1883 (în continuare – Convenţia de la Pa-
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ris), Convenţia de la Lisabona cu privire la protecţia 
denumirilor de origine și înregistrarea internaţiona-
lă a acestora din 31 octombrie 1958, Aranjamentul 
de la Madrid privind sancţiunile pentru indicaţiile 
false sau înșelătoare de provenienţă a produselor 
din 14 aprilie 1981, Acordul privind aspectele drep-
turilor de proprietate intelectuală legate de comerţ 
din 15 aprilie 1994. 

Iniţiativele Uniunii Europene în materie de politi-
că a calităţii produselor agroalimentare demarează 
în 1991. Datorită experienţei Franţei în domeniu, 
în iulie 1992 Comunitatea Europeană stabilește un 
sistem de protecţie a denumirilor geogra� ce ale 
produselor europene, prin adoptarea a două regu-
lamente:

 ▪  Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2081 din 
14 iulie 1992 privind protecţia indicaţiilor geogra� -
ce și denumirilor de origine ale produselor agricole 
și alimentare, înlocuit prin Regulamentului Consi-
liului (CE) nr. 510/2006 din 20 martie 2006 privind 
protecţia indicaţiilor geogra� ce și a denumirilor de 
origine ale produselor agricole și alimentare și regu-
lile privind certi� catele cu caracter speci� c pentru 
produsele agricole și produsele alimentare. 

 ▪  Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2082 din 
14 iulie 1992 privind atestatele de speci� citate ale 
produselor agricole și alimentare, modi� cat, înlocu-
it cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 509/2006 din 
20 martie 2006 privind specialităţile tradiţionale ga-
rantate din produse agricole și produse alimentare.

După declararea independenţei, Republica Mol-
dova nu dispunea de un cadru legal în domeniul 
proprietăţii intelectuale. Astfel, ţara noastră a dat 
startul procesului de stabilire a unui sistem modern 
de proprietate intelectuală, compatibil cu sisteme-
le internaţionale și regionale. Republica Moldova a 
trebuit să-și dezvolte propriul sistem de protecţie a 
proprietăţii intelectuale ab initio. La 25 decembrie 
1991, Republica Moldova a aderat la Organizaţia 
Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) și la 
Convenţia de la Paris, ceea ce a constituit punctul 
de pornire în dezvoltarea cadrului legal în domeniul 
protecţiei IG, DO și STG. Amintim cele mai impor-
tante acte normative care au dezvoltat pe parcurs 
domeniul dat în ţara noastră, și anume: 

 ▪  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova (HG) 
nr. 456 din 26.07.93 cu privire la protecţia proprietăţii 
industriale în Republica Moldova (abrogată);

 ▪  Legea nr. 588-XIII din 22.09.1995 privind măr-
cile și denumirile de origine a produselor (abrogată);

 ▪  Legea viei și vinului nr. 131-XIII din 02.06.1994 
(abrogată);

 ▪  Legea viei și vinului nr. 57 din 10.03.2006;
 ▪ Legea Republicii Moldova nr. 322-XV din 

18.07.2003 cu privire la declararea complexului „Com-
binatul de vinuri „Cricova” S.A.” drept obiect al patri-
moniului cultural-naţional al Republicii Moldova;

 ▪  Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind pro-
tecţia indicaţiilor geogra� ce, denumirilor de origine 
și specialităţilor tradiţionale garantate;

 ▪  Regulamentul privind procedura de depune-
re, examinare și înregistrare a indicaţiilor geogra� -
ce, denumirilor de origine și specialităţilor tradiţio-
nale garantate, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 610 din 05.07.2010;

 ▪  Legea Republicii Moldova nr. 199-XVI din 
28.07.2005 cu privire la acordarea statutului de 
obiectiv al patrimoniului cultural-naţional al Re-
publicii Moldova bunurilor Întreprinderii de Stat 
“Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”;

 ▪  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
nr. 644 din 19.07.2010 cu privire la desemnarea 
autorităţilor competente abilitate cu atribuţii și res-
ponsabilităţi referitoare la produsele cu denumiri 
de origine și indicaţii geogra� ce și la specialităţile 
tradiţionale garantate și a autorităţilor competente 
responsabile de controalele o� ciale privind confor-
mitatea acestor produse.

Din această listă evidenţiem Legea nr. 588-XIII 
din 22.09.1995 privind mărcile și denumirile de 
origine a produselor (în continuare – Legea nr. 588-

XIII/1995). Actualmente această Lege este abrogată, 
dar ea  reprezintă o etapă premergătoare în dezvol-
tarea sistemului de protecţie a denumirilor de ori-
gine (DO) și indicaţiilor geogra� ce (IG). Astfel, la art. 
3 din Legea nr. 588-XIII/1995 este dată următoarea 
de� niţie: „denumirea de origine a produsului este 
denumirea ţării, regiunii sau localităţii (zonei geo-
gra� ce), precum și denumirea istorică a acestora, 
utilizate pentru desemnarea produsului ale cărui 
calităţi deosebite sunt determinate, exclusiv sau în 
principal, de factorii naturali și/sau etnogra� ci ca-
racteristici zonei geogra� ce respective.” 

Conform aceluiași articol, IG reprezintă: „indica-
ţia ce servește la identi� carea unui produs ca � ind 
originar dintr-o ţară, teritoriu, regiune sau localitate 
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a unei ţări, în cazul în care o calitate, un renume sau 
o altă anumită caracteristică pot �  atribuite în mod 
esenţial acelei regiuni geogra� ce.” 

Legea nr. 588-XIII/1995 nu se referă la specialită-
ţile tradiţionale garantate. 

Din cele citate, observăm că se făcea o mare con-
fuzie în ceea ce privește protecţia IG. Reglementări 
referitoare la indicaţiile geogra� ce găsim doar la 
art. 3, 4 și 22 din Legea nr. 588-XIII/1995. IG bene� -
ciau de o protecţie indirectă prin neadmiterea înre-
gistrării, în cadrul mărcii, spre a nu induce în eroare 
consumatorul.

În ceea ce privește DO, acestea nu erau regle-
mentate separat, ci în comun cu prevederile refe-
ritoare la marcă, de exemplu: protecţia juridica a 
mărcii și a denumirii de origine a produsului (art. 
4), cererea de înregistrare a mărcii sau a denumirii 
de origine a produsului și cererea de recunoaștere 
a notorietăţii mărcii (art. 8), folosirea mărcii și a de-
numirii de origine a produsului (art. 22), adică, prin 
această Lege, mărcilor li se acorda o importanţă mai 
mare. 

 Procedura de înregistrare prevăzută de Legea nr. 
588-XIII/1995 se referea doar la denumirile de ori-
gine, iar IG, după cum am menţionat mai sus, erau 
protejate indirect, prin neadmiterea de a �  înregis-
trate ca mărci. Legea nr. 588-XIII/1995 prevedea că 
o DO putea �  înregistrată de una sau mai multe per-
soane � zice sau juridice care desfășoară activitatea 
de întreprinzător în zona geogra� că respectivă, pe 
când noua Lege nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind 
protecţia indicaţiilor geogra� ce, denumirilor de ori-
gine și specialităţilor tradiţionale garantate (în con-
tinuare – Legea nr. 66-XVI/2008), prin art. 9, admite 
înregistrarea unei DO doar de un grup de persoane. 
În Legea veche cerinţele faţă de o DO nu erau atât 
de stricte. 

 Legea nouă, susţinută și de Regulamentul pri-
vind procedura de depunere, examinare si înregis-
trare a indicaţiilor geogra� ce, a denumirilor de origi-
ne și a specialităţilor tradiţionale garantate, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 
610 din 05.07.2010, stipulează condiţii riguroase. 
Spre exemplu, conform Legii vechi, dacă solicitan-
tul depunea cererea în limba rusă, nu era obligat să 
prezinte traducerea. Conform noii Legi, solicitantul 
este obligat să prezinte traducerea. Legea veche nu 

făcea referire la caietul de sarcini. În conformitate 
cu Legea nouă, cererea trebuie să conţină caietul de 
sarcini, speci� cat la art. 8. 

De remarcat faptul că Legea nr. 588-XIII din 22 
septembrie 1995 privind mărcile și denumirile de 
origine a produselor a fost o lege imperfectă, care 
reglementa foarte vag domeniul de protecţie a de-
numirilor de origine și a indicaţiilor geogra� ce, des-
pre asigurarea calităţii acestora nici nu poate �  vor-
ba. Oricum, această lege a contribuit semni� cativ la 
dezvoltarea unui cadru legal competitiv, într-un timp 
relativ scurt, în ritmul necesităţilor economice de 
moment, reușind să conducă la aderarea Republicii 
Moldova la sistemul internaţional de protecţie a IG. 

Republica Moldova dispune de un potenţial va-
loros și considerăm că ţara noastră trebuie să-și per-
fecţioneze și în continuare cadrul legal în domeniu, 
pentru a corespunde standardelor internaţionale, 
necesităţilor economice și sociale.

 Multe state au conștientizat faptul că indicaţiile 
geogra� ce, denumirile de origine și specialităţile 
tradiţionale garantate nu reprezintă doar indicaţii 
ale unei ţări, regiuni sau localităţi, ci pot �  atribui-
te culturii și tradiţiei, constituind o carte de vizită a 
ţării și pot reprezenta această ţară la nivel mondial, 
ceea ce accentuează încă o dată valoarea incomen-
surabilă a acestora și necesitatea protecţiei lor ju-
ridice. Necesitatea de a proteja produsele de feno-
menul contrafacerii, de a asigura calitatea lor și de a 
reprima concurenţa neloială, reprezintă priorităţile 
care stimulează dezvoltarea sistemelor naţionale și 
internaţionale de protecţie a indicaţiilor geogra� ce, 
denumirilor de origine și specialităţilor tradiţionale 
garantate.

REFERINŢE

1. FILHOL, D. et CHATELET, A. Historique Des Ap-

pellations D’Origine Contrôlées et Pratiques Oenolo-

giques, Paris, 2001.
2. Institut National Des Appelations D’Origine 

Des Vins Et Eaux-De-Vie, L’Appellation D’Origine 
Contrôlée.

3. STUART, Eugene, FANO, Edoardo, SCALES, Lin-
da, LEONAVICIENE, Gerda, LAZAREVA, Anna. Legis-

laţia și politicile în domeniul proprietăţii intelectuale. 

Chișinău, iulie 2010.



52 | 

4. COCOȘ, Ștefan. A,b,c,-ul protecţiei și valori� că-

rii proprietăţii industriale. București, 2004.
5. ABC-ul proprietăţii intelectuale,  Ediţia a II-a, 

AGEPI, Chișinău, 2009.
6. WIPO, Organizaţia Mondială a Proprietăţii In-

telectuale. Introducere în Proprietatea Intelectuală, 
București, 2001.

7. BODENHAUSEN, G.H.C. Guide to the applicati-

on of the Paris Convention For The Protection Of In-

dustrial Property. (WIPO Publication 2007).
8. MUNTEANU, S. Protection of geographical indi-

cations in the Republic of Moldova. Worldwide Sym-
posium on Geographical Indications, 2009. INTEL-
LECTUS 3/2009, Chișinău.

9. FLORESCU, Oana-Maria. Acordul TRIPS, Acord 

Multilateral al OMC. București, 2007.
10. Symposium Sur Les Appelations D’Origine 

Et Indications De Provenance, Bordeaux, 3-5 no-
vembre 1988. (Publication de l’OMPI)

11. Bilanţul activităţii desfășurat de AGEPI în 
anul 2010. AGEPI, Info 1/2011.

12. Buletin O% cial de Proprietate Industrială 
(BOPI) nr. 8/2012.

13. MUNTEANU, Svetlana. Protecţia denumirilor 

de origine. În: Intellectus,    nr. 3/2001.
14. Sct/6/3 Comité permanent du droit des ma-

rques, des dessins et modèles industriels et des in-
dications géographiques. Sixième session, Genève, 
12-16 mars 2001. Indications géographiques: histo-
rique, nature des droits, systèmes de protection en 
vigueur et obtention d’une protection e;  cace dans 
d’autres pays. 

15.  Legea Republicii Moldova privind protec-
ţia indicaţiilor geogra% ce, denumirilor de origine și 
specialităţilor tradiţionale garantate nr. 66-XVI din 
27.03.2008, Monitorul O% cial al R. Moldova nr. 134-
137/527 din 25.07.2008.

16.  Legea Republicii Moldova nr. 588-XIII din 
22.09.1995 privind mărcile și denumirile de origine 

a produselor (abrogată).
17. Legea viei și vinului nr. 57 din 10.03.2006, 

Monitorul O% cial al R. Moldova nr. 75-78 din 
19.05.2006.

18. Legea Republicii Moldova nr. 199-XVI din 
28.07.2005 cu privire la acordarea statutului de 
obiectiv al patrimoniului cultural-naţional al Re-

publicii Moldova bunurilor Întreprinderii de Stat 
“Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici”. 
Monitorul O% cial al R. Moldova nr. 117-118/596 din 
02.09.2005.

19. Legea Republicii Moldova nr. 322-XV din 
18.07.2003 cu privire la declararea complexului 
„Combinatul de vinuri „Cricova” S.A.” drept obiect al 
patrimoniului cultural-naţional al Republicii Moldo-
va. Monitorul O% cial al R. Moldova nr. 191-195/754, 
05.09.2003.

20. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
pentru aprobarea Regulamentului privind procedu-
ra de depunere, examinare și înregistrare a indicaţii-
lor geogra% ce, a denumirilor de origine și a speciali-
tăţilor tradiţionale garantate nr. 610 din 05.07.2010, 
Monitorul O% cial al R. Moldova nr. 119-120/691 din 
13.07.2010.

21. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
cu privire la desemnarea autorităţilor competente 
abilitate cu atribuţii și responsabilităţi referitoare la 
produsele cu denumiri de origine și indicaţii geo-
gra% ce și la specialităţile tradiţionale garantate și a 
autorităţilor competente responsabile de controa-
lele o% ciale privind conformitatea acestor produse 
nr. 644 din 19.07.2010, Monitorul O% cial nr. 129-
130/729 din 27.07.2010.

22. Directiva 2005/29/CE a Parlamentului Euro-
pean și a Consiliului din 11 mai 2005 privind prac-
ticile comerciale neloiale ale întreprinderilor pe 
piaţa internă faţă de consumatori și de modi% care 
a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 
97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului 
European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) 
nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Con-
siliului.

23. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 510/2006 
din 20 martie 2006 privind protecţia indicaţiilor ge-
ogra% ce și a denumirilor de origine ale produselor 
agricole și alimentare și regulile privind certi% cate-
le cu caracter speci% c pentru produsele agricole și 
produsele alimentare.

24. Directiva 2004/48/CE a Parlamentului Eu-
ropean și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

25. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 509/2006 din 
20 martie 2006 privind specialităţile tradiţionale ga-
rantate din produse agricole și produse alimentare.



| 53 

REZUMAT

Evoluţia sistemului de protecţie juridică a 

indicaţiilor geogra� ce, denumirilor de origi-

ne și specialităţilor tradiţionale garantate. Este 
abordată, prin prisma istoricului, calea de dezvol-
tare a sistemului de protecţie juridică a indicaţiilor 
geogra� ce, denumirilor de origine și specialităţilor 

tradiţionale garantate. Sistemul dat a cunoscut o 

evoluţie semni� cativă pe plan internaţional, care 

s-a re� ectat ulterior și în legislaţiile naţionale. Un 

rol important în acest proces i-a revenit Franţei, ţară 

care a fost un promotor și un punct de pornire în 

evoluţia instituţiilor și a sistemului legislativ privind 

denumirile de origine, indicaţiile geogra� ce și spe-

cialităţile tradiţionale garantate. 

ABSTRACT

Evolution of the System of Legal Protection 

of Geographical Indications, Appellations of 

Origin and Traditional Specialties Guaranteed. It 

is addressed, through the prism of history, the way 

of development of the system of legal protection 

of geographical indications, appellations of origin 

and traditional specialties guaranteed. This system 

experienced a signi� cant evolution internationally, 

which was further re� ected in the national legislati-

on. An important role in this process went to Fran-

ce, a country that was a promoter and a starting po-

int in the evolution of institutions and legal system 

of appellations of origin, geographical indications 

and traditional specialties guaranteed. 

РЕФЕРАТ

Развитие системы правовой охраны гео-

графических указаний, наименований мест 

происхождения и гарантированных тра-

диционных продуктов. Рассматривается 

путь развития системы правовой охраны гео-

графических указаний, наименований мест

 происхождения и гарантированных традицион-

ных продуктов в историческом разрезе. Дан-

ная система получила значительное развитие 

на международном уровне, которое впослед-

ствии отразилось и на национальные законода-

тельства. Важная роль в этом процессе отводи-

лась Франции, являющейся своего рода праро-

дительницей, отправной точкой в развитии ин-

ститутов и правовой системы в области наиме-

нований мест происхождения, географических 

указаний и гарантированных традиционных 

продуктов.
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PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT(PPP) REPREZINTĂ O DIREC-
ŢIE IMPORTANTĂ A DEZVOLTĂRII ECONOMIEI MONDIALE DE 

TIP INOVAŢIONAL. TRANZIŢIA MOLDOVEI PE CALEA INOVAŢIONALĂ 
DE DEZVOLTARE POATE FI REALIZATĂ NUMAI ÎN CONDIŢIILE COO-
PERĂRII STRÂNSE DINTRE STAT ȘI MEDIUL DE AFACERI. TOTODATĂ, 
INIŢIATORUL CREĂRII PARTENERIATULUI ÎN MATERIE DE INOVAŢIE AR 
TREBUI SĂ FIE STATUL. 

Această poziţie dominantă se explică prin faptul 
că statul:

 ▪ este interesat în dezvoltarea economiei ino-
vaţionale a ţării, poate acţiona ca factor de stabili-
zare. Mecanismele sale sunt întotdeauna relevante 
(mai ales în contextul crizei & nanciare și economice, 
atunci când investiţiile private sunt reduse);

 ▪ dispune de resurse semni& cative;
 ▪ creează  mediul pentru inovaţie, subvenţio-

nează crearea ei (inovaţiile sunt asociate cu costuri 
pe termen lung și riscuri mari);

 ▪ poate acţiona ca garant pe o parte serioasă 
de risc, în special în primele etape ale ciclului de 
inovare;

 ▪ poate &  iniţiator și organizator și, totodată, 
poate acţiona în calitate de organ de reglementare 
a interacţiunilor inovaţionale.

Factorii principali care contribuie la constitu-

irea și dezvoltarea parteneriatului public-privat 

în economia de piaţă la etapa actuală. Parteneri-
atul dintre stat și sectorul privat are o tradiţie lun-

gă – de la momentul apariţiei statului. Constitui-
rea și dezvoltarea parteneriatului public-privat se 
datorează câtorva factori de bază [2], care contri-
buie la consolidarea rolului formelor de partene-
riat în economia de piaţă la etapa actuală. Acești 
factori sunt:

1. Privatizarea activelor de stat – una dintre cele 
mai importante direcţii de liberalizare economică. 
Acest curs a fost urmat, cum era și & resc, de majo-
ritatea ţărilor – în anii 1980-1990. PPP joacă un rol 
important, deoarece aceasta înseamnă privatizarea 
parţială a proprietăţii de stat și municipale și a ser-
viciilor publice.

2. Lipsa de resurse ! nanciare su! ciente. Guver-
nele naţionale nu au volume su& ciente de resur-
se & nanciare pentru modernizarea, întreţinerea 
și extinderea infrastructurii industriale și sociale. 
Însă implicarea mediului de afaceri în procesul de 
reproducere creează baza pentru transformarea ei 
structurală, orientată asupra dezvoltării complexu-
lui inovaţional și investiţional.

3. Mobilitatea, viteza de adoptare a deciziilor, ca-

pacitatea de a inova, utilizarea inovaţiilor tehnice și 

tehnologice de către mediul de afaceri în comparaţie 
cu statul. Totodată, statul poate asigura susţinerea 
întreprinderilor publice-private, inclusiv prin pâr-
ghii economice.

Caracteristicile de bază ale parteneriatului pu-
blic-privat sunt următoarele:
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 ▪ părţile parteneriatului sunt statul, pe de o 
parte, și întreprinderile private – pe de altă parte;

 ▪ interacţiunea are loc pe bază legală o% cială;
 ▪ interacţiunea oferă drepturi egale pentru am-

bele părţi;
 ▪ proiectul are o orientare socială;
 ▪ în procesul de realizare a proiectelor în baza 

PPP, părţile își consolidează contribuţiile/aporturile 
și resursele.

Costurile și bene% ciile, de regulă, sunt distribuite 
între părţi, în proporţii stabilite anterior. De regulă, 
iniţiativa de organizare a PPP îi aparţine statului, 
care urmărește să intereseze % rmele private în par-

ticiparea la implementarea  proiectelor social im-
portante [6].

Forme concrete, metode și modele de aplicare a 

parteneriatului public-privat în economia moder-

nă. Există o mare varietate de forme de parteneriat 
public-privat, care utilizează oportunităţi potenţiale 
semni% cative.  Metodele și formele concrete de in-
teracţiune pot %  diferite, în funcţie de maturitatea și 
particularităţile naţionale ale relaţiilor de piaţă.

În baza consolidării experienţei modelelor na-
ţionale și internaţionale de parteneriat, s-a format 
următoarea clasi% care a formelor de PPP  [6]. 

  Tabelul 1

Formele de organizare a parteneriatului public-privat, aplicate în economia modernă

Contracte de prestări servicii

Pe termen scurt (1-3 ani)
contracte pentru executarea lucrărilor și prestarea serviciilor publice;
atragerea companiilor private în realizarea problemelor speci% ce, soluţionarea cărora 
este di% cilă pentru stat (spre exemplu, la lichidarea urmărilor dezastrelor naturale)

Contracte de administrare

Pe termen mediu (3-8 ani)
contract pentru deservire, conform  căruia statul încredinţează sectorului privat deser-
virea unui obiect;
contractul de administrare, conform căruia statul încredinţează sectorului privat admi-
nistrarea unui obiect;
contract  „la cheie” – statul % nanţează, iar sectorul privat se implică în proiectarea, con-
strucţia și administrarea obiectului

Contracte de arendă și transmitere 

temporară a drepturilor de proprietate

Pe termen lung (8-15 ani)

leasingul: compania privată primește obiectul de la stat. Responsabilităţile chiriașului 
ţin de deservirea, încasarea și transferarea plăţilor pentru utilizare către stat;
acordul de împărţire a producţiei (transferul unei anumite părţi din producţie de către 
% rmele private statului ca plată pentru dreptul de realizare a unui anumit proiect)

Acorduri de concesiune

Pe termen lung (15-30 ani)
statul sau unităţile administrativ-teritoriale concesionează (transmite) unui investitor 
dreptul de prospectare, exploatare, valori% care sau restabilire a resurselor naturale, 
obiectelor de infrastructură, bunurile mobile și imobile proprietate publică a statului 
în schimbul unor redevenţe în formă de plăţi periodice 

Corporatizarea

Pe termen nedeterminat
participarea capitalului privat în întreprinderile de stat (întreprinderi mixte)

Sursa: Инновационный вектор экономики знаний. Науч. ред. Г. Ф. Унтура; А. В. Евсеенко. Рос. акад.
наук, Сиб. отд. Ин-тa эконом. и орг. пром. произв. Новосибирск; Изд-во СО РАН. 2011-279с. ISBN978-5-
7692-1197-3

Cele mai moderne și mai de perspectivă forme 
de PPP sunt: Fondul de investiţii; Mega-proiectele și 

proiectele naţionale; Structurile integrate (companii 

cu participarea statului).

În practică, formele de PPP sunt foarte diferen-
ţiate: de la contractele individuale de stat până la 
sistemul de sprijin din partea statului a companii-
lor locale prin reglementarea tarifar-vamală, întâ-

ietatea producătorilor autohtoni la achiziţionarea 
de echipamente din contul mijloacelor bugetare, 
stimularea exportului de tehnologii inovatoare 
și produse ale companiilor moldave și transferul 
tehnologilor și produselor de către companiile 
străine.

Modelele de PPP sunt multiple și diverse. Prin-
cipalele dintre acestea sunt prezentate în % gura 1.
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Fig.1. Modele de parteneriat public-privat

Sursa: Elaborată de autor după: Дерябина М. Государственно-частное партнерство: теория и практика // 

Вопр. экономики. –2008. – № 8. – с. 68-69.

În principiu, în viitor în Republica Moldova va #  
posibilă utilizarea tuturor modelelor de parteneriat 
public-privat enumerate mai sus.

Baza legislativă și normativ-juridică privind 

parteneriatul public-privat. În tabelul 2 prezentăm 
etapele de dezvoltare a cadrului legislativ privind 
parteneriatul public-privat în diferite grupe de ţări. 

                   Tabelul 2

Cadrul legislativ privind PPP în diferite ţări

Grupe de ţări Măsuri legislative privind PPP, realizate în diverse forme

Germania, Polonia, România, Cehia, Ungaria, 
Grecia, Brazilia, Coreea de Sud, Japonia, Argen-
tina, Letonia, Moldova, Kârgâzstan, Federaţia 
Rusă, Ucraina

Sunt adoptate legi speciale privind parteneriatul public-privat

Italia, Marea Britanie, SUA, China, Bulgaria, 
Croaţia, Slovacia, India, Lituania, Azerbaidjan, 
Kazahstan, Uzbekistan

Exista unele acte legislative, care consolidează principiile de bază și instrumentele 
PPP

Austria, Armenia, Israel, Suedia, Siria, Estonia, 
Turkmenistan

Parteneriatul public-privat încă nu este reglementat prin legislaţie

Rusia și unităţile administrativ-teritoriale fede-
rale

Au fost adoptate proiecte de legi regionale. În Rusia a fost elaborată legea model 
„Cu privire la participarea subiecţilor Federaţiei Ruse, învăţământului municipal în 
cadrul proiectelor de parteneriat public-privat”. În lege au fost re( ectate: de# niţia 
PPP; domeniul de aplicare a PPP; blocul de angajamente # nanciare, care în cadrul 
legislaţiei bugetare pot #  asumate de către organele administraţiei de stat și mu-
nicipale; principalele contracte pentru proiecte de PPP.

Kazahstan, Ucraina, Moldova, Kârgâzstan, Uz-
bekistan

Se elaborează intensiv mecanisme de asigurare normativ-juridică a PPP; se reali-
zează un șir de proiecte de PPP; se creează bazele instituţionale ale parteneriatu-
lui; se identi# că condiţiile și instrumentarul de aplicare a PPP regional. În Moldova, 
Kârgâzstan și Ucraina  au fost adoptate legi privind parteneriatul public-privat

Sursa: elaborat de autor în baza studierii experienţei străine.
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De menţionat faptul că Republica Moldova este 
una dintre primele ţări în care au început să se pună 
bazele legislative ale parteneriatului public-privat.  
Astfel, în anul 1995, Parlamentul ţării a adoptat Le-

gea cu privire la concesiuni, concesiunea ! ind cea 
mai principală și cea mai e! cientă formă de PPP în 
toată lumea. În 2008 a intrat în vigoare Legea „Cu 

privire la parteneriatul public-privat”. Însă, cu toate 
că aceste două legi au  fost adoptate, practic până 
în anul 2012 ele nu au funcţionat. Acest lucru se 
explică prin neglijarea celor doi factori: natura ca-

drului legislativ și lipsa bazei normativ-juridice, care 
urmau să concretizeze și să reglementeze aplicarea  
legislaţiei în practică (instrucţiuni, ghiduri, directive, 
regulamente, contracte tip etc.). Cele două legi pri-
vind PPP nu au fost interconexe și nici armonizate 
cu alte legi ale ţării.

Până în prezent, în legislaţia Republicii Moldova, 
termenul „PPP” nu are încă o de! niţie legală clară, 
de aceea este interpretat foarte ambiguu. Legea în 
vigoare „Cu privire la  parteneriatul public-privat” 
oferă o de! niţie a PPP, a proiectelor  de parteneri-
at public-privat, formelor posibile de realizarea a 
acestuia, stabilește principiile, ordinea și condiţiile 
de interacţiune a partenerilor publici și privaţi la în-
cheierea și  realizarea contractelor privind PPP,  sunt 
determinate condiţiile contractelor de PPP, garanta-
rea drepturilor și intereselor legitime ale parteneri-
lor publici și privaţi. Proiectul de lege are drept scop 
identi! carea regulilor unice și clare de joc pentru 
participanţii la proiectele PPP, care sunt garanţii su-
plimentare pentru investitorii privaţi.

Factorii (barierele) care împiedică și limitează 

dezvoltarea PPP în Republica Moldova. Studiul 
privind problemele funcţionării parteneriatului pu-
blic-privat în Republica Moldova, realizat în baza 
interviurilor cu experţi în domeniu,  a permis să ! e 
identi! cate mai multe bariere în dezvoltarea parte-
neriatului public-privat.

1. Lipsa unei noţiuni, concepţii și tactici comu-

ne, care ar descrie parteneriatul în R. Moldova ca 
pe o formă de realizare a modelului de economie 
mixtă. Parteneriatul va !  într-adevăr e! cient în con-
diţii de claritate deplină și previzibilitate a strategiei 
pentru dezvoltarea durabilă a ţării. Este necesar de 
a schimba mentalitatea în înţelegerea și realizarea 
practică  a funcţiilor de drept public ale statului.

2. Mediul instituţional-juridic limitat de dez-

voltare a parteneriatului public-privat. Legislaţia 
naţională care reglementează interacţiunile dintre 
partenerul public și partenerul privat este imper-
fectă. De aceea, este necesar de a elabora norme 
juridice care ar reglementa și proteja informaţiile 
ambelor părţi (statul și mediul de afaceri).

3. Lipsa comenzilor permanente pe termen 

lung pentru realizările tehnologice și inovaţiona-

le, care împiedică crearea PPP, în special, în sectoa-
rele inovaţional-tehnologice. Aceasta conduce la 
faptul că capitalurile mari, practic, nu sunt implicate 
în realizarea proiectelor inovaţionale. 

4. Lipsa unor abordări comune faţă de de" niţi-

ile formelor de interacţiune a sectorului de stat cu 

mediul de afaceri, realizate în baza de PPP:
 ▪ existenţa erorilor sistemice în procesul de 

constituire a interacţiunilor cu mediul de afaceri, 
care provoacă neîncrederea investitorilor și nu per-
mit de a realiza proiecte potenţial avantajoase și 
necesare partenerului public;

 ▪  lipsa competenţelor adecvate departamen-
telor, care acţionează în calitate de parte a relaţiilor 
de parteneriat cu mediul de afaceri; 

 ▪  insu! cienta dezvoltare a  instituţiilor care asi-
gură realizarea relaţiilor de proprietate.

5. Lipsa unui sistem permanent de interacţiune 

dintre mediul de afaceri și stat. Nu există  o înţele-
gere clară a relaţiei dintre sarcinile politicii investiţi-
onale de stat și factorii de dezvoltare. 

6. Existenţa reală a diferenţierii în preferinţe. În 
condiţiile unei Constituţii unice, diverse entităţi ale 
relaţiilor de piaţă bene! ciază de drepturi diferite. 
Spre exemplu, companiile private mari și corporaţi-
ile publice funcţionează în temeiul dreptului public, 
bene! ciind de o varietate de privilegii, care nu sunt 
disponibile pentru întreprinderile mici și mijlocii. 

7. Administrative. Lipsa de interes a funcţiona-
rilor de stat în dezvoltarea PPP, deoarece  partici-
pantul la PPP este protejat prin legislaţia în vigoare 
de funcţionarii de stat, fapt ce îngustează substan-
ţial sfera de activitate a corupţiei. Legea cu privire 
la contractele de concesiune elimină posibilitatea 
funcţionarilor de stat de a contacta personal cu ce-
tăţenii angajaţi în parteneriatul respectiv.

 8. Nivelul înalt al corupţiei în toate sectoare-

le, sferele, regiunile, municipalităţile, care poartă 
deja un caracter sistemic și conduce la utilizarea 
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ine� cientă a mijloacelor � nanciare. Pentru a lupta 
realmente împotriva corupţiei este nevoie de un 
cadru juridic clar, de dorinţă și  angajament nedi-
simulat.

9. Pregătirea slabă a cardelor. Lipsa de cunoș-
tinţe în rândul funcţionarilor publici în domeniul 
pregătirii, încheierii și mentenanţei proiectelor de 
PPP. În prezent, asemenea cadre nu sunt pregătite 
în instituţiile din Republica Moldova, deoarece nu 
există profesori cali� caţi, manuale și materiale di-
dactice su� ciente. Cunoștinţele funcţionarilor de 
stat se limitează, în principal, la capacitatea de a 
evalua venitul actualizat net al unui proiect de PPP 
în baza cunoscutelor tehnici de evaluare a proiecte-
lor de investiţii. Funcţionarii de stat sunt obligaţi să  
înţeleagă din punct de vedere profesional proble-
mele politice, conceptuale și strategice în ceea ce 
privește rolul și locul PPP în planurile de dezvoltare 
pe termen lung a ţării, să cunoască  abordările so-
� sticate de partajare a riscurilor între parteneri, să 
evalueze implicaţiile � nanciare ale proiectului, să 
știe a alege cea mai bună formă de parteneriat, să 
poată negocia cu partenerii din mediul de afaceri. 
Contractele de PPP sunt documente juridice com-
plexe, astfel încât de buna pregătire și de compe-
tenţa funcţionarilor de stat depinde în mare măsură 
realizarea proiectelor și atingerea interesului public.

10. Lipsa poziţiilor clar de" nite cu privire la 

responsabilităţile părţilor și compensarea reală 

a pierderilor la realizarea achiziţiilor publice (în 
Legea cu privire la concesiuni și în alte contracte). 

În acest sens, este necesar de a spori rolul statului 
în ceea ce privește crearea condiţiilor favorabile și 
facilităţilor necesare pentru reducerea cheltuielilor, 
promovarea noilor produse pe piaţă, aplicarea ex-
perienţei pozitive a ţărilor străine în acest domeniu.

Deși statul promovează o politică activă  în aceas-
tă direcţie, totuși în Republica Moldova cele mai 
multe structuri private sunt încă slab implicate în 
activităţi de PPP și, de obicei, nu iau în considerare 
experienţa internaţională sau soluţiile inovaţionale 
ale altor ţări. Situaţia dată nu mai poate �  tolerată, 
ţinând cont de faptul că parteneriatul public-privat 
reprezintă un instrument esenţial de atragere a in-
vestiţiilor private în sectorul public pentru realiza-
rea proiectelor de interes public, creșterea e� cienţei 

și calităţii lucrărilor și serviciilor publice, precum și a 
altor activităţi de interes public orientate spre utili-
zarea e� cientă a patrimoniului public și a � nanţelor 
publice.

În ţara noastră, economia căreia are nevoie de 
stimulente serioase pentru a depăși situaţia de cri-
ză, realizarea parteneriatelor public-private poate 
aduce rezultate vizibile în atragerea unor investiţii 
în infrastructură și în alte domenii, aplicarea mana-
gementului privat în sectorul public, diversi� carea 
și creșterea calităţii serviciilor publice.

Parteneriatul public-privat în domeniul inovării 
tehnologice este esenţial pentru creșterea  compe-
titivităţii economiei. De aceea considerăm ca � ind 
necesar să se elaboreze un cadru speci� c pentru:

 ▪ a facilita punerea PPP în aplicare și a asigura 
împărţirea riscurilor și responsabilităţilor între păr-
ţile interesate din domeniul public și cel privat;

 ▪ a garanta accesul la � nanţări prin intermediul 
subvenţiilor, al achiziţiilor publice sau al investiţiilor.
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REZUMAT

Parteneriatul public-privat: forme, probleme, 

abordări. Parteneriatul public-privat reprezintă o 
direcţie importantă a dezvoltării economiei mondi-
ale de tip inovaţional. Tranziţia Moldovei pe calea 
inovaţională de dezvoltare poate �  realizată numai 
în condiţiile cooperării strânse dintre stat și mediul 
de afaceri. Totodată, iniţiatorul creării parteneriatu-
lui în materie de inovaţie ar trebui să � e statul. În 
practică, formele de PPP sunt foarte diferenţiate: de 
la contractele individuale de stat până la sistemul 
de sprijin din partea statului a companiilor locale 
prin reglementarea tarifar-vamală,  întâietatea pro-
ducătorilor autohtoni la achiziţionarea de echipa-
mente din contul mijloacelor bugetare, stimularea 
exportului de tehnologii inovatoare și produse ale 
companiilor moldave și transferul tehnologilor și 
produselor de către companiile străine.

ABSTRACT

Public-Private Partnership: Forms, Problems, 

Approaches. Public-private partnership is an impor-
tant direction of development of the world innovati-
on-type economy. Moldova’s transition to innovative 
development path can be achieved only under close 
cooperation between the state and business envi-
ronment. However, the initiator of creation of the 
partnership in terms of innovation should be the sta-
te. In practice, the forms of PPP are highly di! erenti-

ated: from individual state contracts to state support 
system of local companies through tari! -customs 
regulation, the primacy of domestic producers to 
purchase equipment from the budget, stimulation of 
the export of innovative technologies and products 
of Moldovan companies and transfer of technologies 
and products by foreign companies.

РЕФЕРАТ

Государственно-частное партнерство: фор-

мы, проблемы, подходы. Государственно-
частное партнерство является важным направ-
лением развития мировой экономики иннова-
ционного типа. Переход Молдовы на иннова-
ционный путь развития может быть достигнут 
только в условиях тесного взаимодействия меж-
ду государством и бизнесом. При этом инициа-
тором создания партнерства в области инно-
ваций должно выступать государство. На прак-
тике формы ГЧП весьма многочисленны и раз-
нообразны: от индивидуальных государствен-
ных договоров до системы поддержки местных 
компаний со стороны государства посредством 
таможенно-тарифного регулирования, конку-
рентные преимущества отечественных произво-
дителей при закупке оборудования за счет бюд-
жетных средств, стимулирование экспорта ин-
новационных технологий и продукции молдав-
ских компаний, а также передача технологий и 
продукции иностранными компаниями.
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НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ПРОВОДИМОЙ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА ЯВ-

ЛЯЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ. ДАННЫЙ 
ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙ-
ЧИВОГО И СБАЛАНСИРОВАННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУ-
РЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ. ОДНИМ ИЗ ОСНОВОПО-
ЛАГАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ КАПИТАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК. 

Мировой опыт перехода к инновацион-
ной экономике свидетельствует, что одним из 
основных условий при этом является форми-
рование рынка прав на результаты интеллекту-
альной деятельности. Так, в Японии, начиная с 
1960-х годов, проводилась капитализация нема-
териальных активов предприятий за счет скуп-
ки за рубежом прав на результаты интеллекту-
альной деятельности и превращения их в соб-
ственные нематериальные активы. Этот опыт 
был успешно применен в девяностые годы XX 
века в США. В Японии к интеллектуальной соб-

|ДОЦЕНТ, АСПИРАНТ ЛЮДМИЛА ТОДОРОВА, 

МОЛДАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ственности и население, и правительство отно-
сятся весьма трепетно. Ежегодно японское пра-
вительство занимается разработкой и внедре-
нием национальных стратегических программ 
развития по вопросам создания и защиты ин-
теллектуальной собственности (ИС) [4]. Особен-
ность японского правового механизма систе-
мы развития и охраны интеллектуальной соб-
ственности заключается в том, что неуклонно 
следуя своей стратегии развития интеллекту-
альной собственности, Япония последователь-
но внедряет новые правовые механизмы, по-
зволяющие, с одной стороны, адекватно защи-
щать права Японии на свою интеллектуальную 
собственность, а с другой стороны, выводить на 
рынок национальные компании, которые зани-
маются усовершенствованием не своих, а зару-
бежных разработок. Такая тенденция регулиро-
вания различных инновационных механизмов 
отражается в высоких оценках японской моде-
ли экономического развития международных 
исследований как европейских, так и амери-
канских аналитических компаний.
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Рис. 1. Динамика международного индекса прав интеллектуальной 
собственности некоторых стран

Источник: [2]

Международный альянс интеллектуальной 

собственности (International Intellectual Property 

Alliance) оценивает ИС как прибыльный сектор 

американской экономики (почти 5% ВНП). Рынок 

интеллектуальной собственности США создает 

рабочие места для 4,3 млн американцев, что со-

ставляет 3,24 % рабочих мест в стране [3].

Особенный интерес представляет динами-

ка китайской инновационной модели развития. 

Хотя американские ученые включают Китай в 

группу стран со средне-низким уровнем за-

щиты прав интеллектуальной собственности в 

рамках инновационной политики в отличие от 

лидеров инновационного развития (США, Япо-

ния, Финляндия, Сингапур), на современном 

этапе Китай отходит от модели строго государ-

ственного регулирования инновационных про-

ектов, оставляя за собой контроль на макроу-

ровне. В соотношении с ближайшими экономи-

ческими партнерами Китай увеличивает свои 

позиции в 2013 г. по сравнению с 2007 г. П ово-

рот в сторону инновационного развития эко-

номики страны был объявлен ведущей целью 

двенадцатой пятилетки (2011-2015 гг.). Данный 

план включает в себя ряд целей, а именно: по-

вышение уровня внедрения новых научных от-

крытий и технологий до 55%, повышение вне-

дрения НИОКР до 2,2% [5].

Рис. 2. Динамика международного индекса прав интеллектуальной 
собственности стран БРИК

Источник: [2]

В позиции стран БРИК индекс прав ИС как 

один из параметров измерения уровня инно-

вационного развития Индия, Китай и Бразилия 

в 2012-2013 гг. почти синхронно развиваются в 

данной области. Положение России ниже, хотя 

и просматривается определенная стабильность 

за 2012-2013 гг. В последние годы правительство 

Индии уделяет большое внимание проблеме 

инновационного развития экономики. Бюджет 

страны на 2013/14 гг. предусматривает выделе-

ние на научно-техническое развитие и иннова-

ции около 3,3 млрд долл. США [3].
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Все государства, встающие на путь инноваци-

онного развития экономики, осознают важность 

эффективного функционирования рынка интел-

лектуальной собственности и, хотя в различных 

регионах по-разному оценивается уровень вли-

яния прав ИС на политику инноваций, междуна-

родные исследования свидетельствуют о тесной 

взаимосвязи данных параметров.

Рис. 3. Взаимосвязь индексов инновационной политики и прав ИС

Источник: составлено автором на основе [1].

Соотношение показателей индексов по 50 го-

сударствам в рамках регрессионной модели по-

казывает величину коэффициента корреляции 

R2 = 0,80. Это свидетельствует о сильной степе-

ни прямой линейной зависимости, равной 80 %, 

между степенью защиты прав интеллектуальной 

собственности в стране и уровнем инновацион-

ной политики. 

Четко очерченные права ИС являются непре-

менным условием для инновационной эконо-

мики. Эффективная защита и обеспечение со-

блюдения прав интеллектуальной собственно-

сти стимулирует инноваторов инвестировать 

в исследования, разработки и коммерциализа-

цию технологий, содействуя их распростране-

нию. Однако слабая защита прав интеллектуаль-

ной собственности снижает поток прямых ино-

странных инвестиций и передачу технологий. 

Без адекватной защиты ИС, будет меньше инно-

ваций в целом.

Права интеллектуальной собственности вы-

рабатывают, по крайней мере, пять основных 

преимуществ для стран на пути инновационно-

го развития:

1. Более прочные права на интеллектуальную 

собственность стимулируют инновационную 

деятельность. Увеличивая частную норму при-

были и приближая ее к социальной выгоде, 

интеллектуальная собственность направлена 

на решение проблемы стимулирования акти-

вов знаний, что позволяет изобретателям 

реализовать экономическую выгоду от 

своих изобретений, тем самым катализируя 

экономической рост. Кроме того, получая выгоду 

от инновационной деятельности инноваторы 

также приобретают ресурсы для продолжения 

следующего поколения инновационной дея-

тельности, порождая эффективный цикл инно-

ваций для страны. 

2. В качестве условия получения опреде-

ленных прав интеллектуальной собственности, 

таких как патенты, инноваторы обязаны рас-

крывать свои знания, что создает распростра-

нение знаний, которые помогают в создании 

других новшеств. В действительности, побочные 

эффекты от инновационной деятельности 

огромны. Ряд исследований показали, выгоды 

для общества от корпоративных исследований 

и разработок, а также инновационной дея-

тельности, по крайней мере, вдвое превышают 

результаты, получаемые компанией - создателем.

3. Права интеллектуальной собственности 

могут помочь странам действовать более эф-

фективно и продуктивно за счет снижения 

операционных издержек. Например, торговые 

марки сигнализируют о качестве продуктов, что 

способствует снижению издержек потребителей 

на поиск. 

4. Четвертое преимущество прав интеллек-

туальной собственности касается международ-
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ной диффузии инноваций, которая характеризует 
введение иностранной продукции, процессов 
и технологий в соответствующую экономику. 
Когда страны распространяют защиту прав 
интеллектуальной собственности, чтобы не только 
их собственные предприятия, но и иностранные 
стремились внедрять новые продукты, процессы 
или технологии на свои рынки, это способствует 
диффузии знаний и технологий через границы, 
создавая преимущества для потребителей и 
предприятий в других государствах. 

5. Следующая выгода для стран в том, что 
увеличение защиты прав интеллектуальной 
собственности стимулирует и увеличивает экс-
порт как развитых, так и развивающихся стран.

Сочетая эти преимущества становится ясно, 
что эффективные права интеллектуальной соб-
ственности являются жизненно важными для ин-
новационной политики, ведущей к повышению 
конкурентоспособности страны.
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РЕФЕРАТ

Международный опыт развития рынка 

прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности в рамках инновационной политики. 
В эпоху глобализации мировой экономики меж-
дународная конкурентоспособность и уровень 

экономического развития страны основаны на 
эффективном функционировании основных ин-
струментов инновационной политики. Одним 
из основополагающих условий мирового опы-
та перехода к инновационной экономике яв-
ляется формирование рынка прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности. Интел-
лектуальная собственность является тем фун-
даментом, который позволяет стране получить 
вначале экономические, затем социальные и, в 
конечном итоге, политические преимущества.

 REZUMAT

Experiența internațională în dezvoltarea 

pieței drepturilor asupra rezultatelor activității 

intelectuale în cadrul politicii inovaționale. În 
epoca globalizării economiei mondiale, competiti-
vitatea pe plan internațional și nivelul de dezvolta-
re economică ale țării sunt bazate pe funcționarea 
eQ cientă a instrumentelor principale ale politicii 
inovaționale. O condiție fundamentală dictată 
de experiența mondială de tranziție la economia 
inovațională o constituie formarea pieței de drep-
turi asupra rezultatelor activității intelectuale. Pro-
prietatea intelectuală reprezintă acea temelie care 
îi permite unei țări să obțină, inițial, avantaje eco-
nomice, urmate de cele sociale și, în Q nal, avantaje 

politice.

ABSTRACT 

International Experience in Market Develop-

ment Rights to Intellectual Activity Results in the 

Framework of Innovation Policy. International ex-
perience in market development rights to results 
of intellectual activity in the framework of innova-
tion policy. In the era of globalization of the world 
economy, the international competitiveness and 
the level of economic development of the country 
are based on the e$ ective functioning of the main 
instruments of innovation policy. One of the main 
conditions of the world experience of transition to 
innovative economy is the formation of the market 
of rights to intellectual activity results. Intellectual 
property is the foundation that allows the country 
to get Q rst economic, social and ultimately political 
advantages.
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DATA DE 1 SEPTEMBRIE 2014 MARCHEAZĂ ÎNCEPUTUL 
UNEI NOI ETAPE DE DEZVOLTARE A REPUBLICII MOLDOVA 

ȘI ESTE UN PUNCT DE REFERINŢĂ ÎN RELAŢIILE DINTRE REPUBLI-
CA MOLDOVA ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ. ÎNCEPÂND CU ACEASTĂ 
DATĂ,  ACORDUL DE ASOCIERE DINTRE UNIUNEA EUROPEANĂ 
ȘI COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE ȘI STATELE 
MEMBRE ALE ACESTORA, PE DE O PARTE, ȘI REPUBLICA MOLDOVA, 
PE DE ALTĂ PARTE, SEMNAT LA BRUXELLES LA 27 IUNIE 2014, 
ESTE APLICAT CU TITLU PROVIZORIU. ACEST FAPT A FOST POSI-
BIL GRAŢIE DECIZIEI CONSILIULUI UE DIN 16 IUNIE 20141 ȘI LA 
ADOPTAREA CĂREIA S-A ŢINUT SEAMA DE “RELAŢIILE ISTORICE DIN-
TRE CELE DOUĂ PĂRŢI ȘI DE LEGĂTURILE TOT MAI STRÂNSE DINTRE 
ACESTEA, PRECUM ȘI DE DORINŢA LOR DE A-ȘI CONSOLIDA ȘI LĂRGI 
RELAŢIILE ÎNTR-UN MOD AMBIŢIOS ȘI INOVATOR..”.  

Ce este un Acord de asociere și de ce este acest do-
cument atât de important pentru Republica Moldova? 

În accepţia Uniunii Europene2, Acordul de aso-
ciere este un acord internaţional dintre Comunita-
tea Europeană/Uniunea Europeană și o ţară terţă, 
având drept obiectiv stabilirea unui cadru atotcu-
prinzător de relaţii bilaterale. În mod tradiţional, 
Acordul de asociere prevede liberalizarea gradu-

1    Decizia 2014/492/UE a Consiliului din 16 iunie 2014 pri-
vind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea 
cu titlu provizoriu a Acordului de Asociere între Uniunea 
Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 
și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica 
Moldova, pe de altă parte (JO L 260, 30.8.2014, p. 1).
2    http://eeas.europa.eu/association/

ală a comerţului, inclusiv crearea de zone de liber 
schimb, uniuni vamale etc.  

În anumite cazuri, acestea pregătesc integrarea 
în Uniunea Europeană. Deși diferite ca conţinut și 
+ nalitate, Acordurile de asociere trebuie să întru-
nească o serie de criterii, și anume: 

 ▪ Baza legală pentru semnarea acestora este 
Articolul 217 al Tratatului de Constituire a Uniunii 
Europene (TFEU);

 ▪ Intenţia de a stabili cooperarea economică și 
politică extinsă (mai mult decât o simplă coope-
rare);

 ▪ Crearea unor organe mixte pentru adminis-
trarea cooperării, cu competenţe în luarea de decizii 
obligatorii pentru ambele părţi semnatare;

 ▪ Oferirea statutului naţiunii celei mai favorizate;
 ▪ Promovarea unei relaţii privilegiate dintre 

Uniunea Europeană și partenerul său;
 ▪ Începând cu anul 1995, clauza referitoare la 

respectarea drepturilor omului și principiilor demo-
cratice constituie un element sistematic și esenţial 
al Acordului de asociere;

 ▪ În cele mai multe cazuri, Acordul de asociere 
vine să înlocuiască un acord de cooperare și astfel 
să intensi+ ce relaţia dintre cele două părţi. 

În cazul Republicii Moldova, Acordul de Asocie-
re (AA) vine să substituie Acordul de parteneriat și 
cooperare care a constituit baza relaţiilor bilaterale  
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dintre Comunităţile Europene și Republica Moldova 
pe parcursul ultimului deceniu și creează premisele 
necesare pentru integrarea ulterioară a Republicii 
Moldova în Uniunea Europeană. 

Astfel, semnarea acestui acord cons� nţește as-
piraţiile europene ale Republicii Moldova și stabi-
lește un nou cadru juridic al relaţiilor bilaterale cu 
UE,  transferând această relaţie la o nouă etapă de 
dezvoltare, cea a asocierii politice și integrării eco-
nomice, inclusiv prin crearea unei zone de liber 
schimb aprofundat și cuprinzător. Pentru Republica 
Moldova, acest document nu este doar o re� ecţie a 
relaţiilor moldo-comunitare, ci și o agendă de refor-
me, a căror menire este să asigure pregătirea țării 
noastre pentru integrarea plenară în familia statelor 
europene. 

Sub aspect structural documentul cuprinde: 
 ▪ Un  Preambul  care reprezintă o declaraţie in-

troductivă a Acordului, ce stabilește scopul Acordu-
lui și � loso� a acestuia. 

 ▪ Șapte titluri  care conţin Principiile Genera-
le; Cooperarea Politică și Politicile de Securitate și 
Afaceri Externe; Libertatea Justiţiei și Securitatea; 
Cooperarea Sectorială și Economică; Comerţul și 
Aspecte legate de Comerţ (DCFTA); Cooperarea Fi-
nanciară inclusiv Prevederile Antifraudă, precum și 
Prevederile Instituţionale, Generale și Finale;

 ▪ Anexe care stabilesc legislaţia UE ce urmează 
să � e preluată până la o dată anumită,  și

 ▪ patru Protocoale.
Drepturile de proprietate intelectuală sunt re� ec-

tate în Acordul de Asociere alături de alte sectoare ce 
vizează aspectele comerciale ale relaţiei dintre Repu-
blica Moldova și Uniunea Europeană și sunt parte a 
titlului V  „Comerţul și Aspectele legate de Comerţ”, 
care vizează instituirea Zonei de liber schimb apro-
fundat și cuprinzător (DCFTA). DCFTA oferă Repu-
blicii Moldova cadrul necesar pentru modernizarea 
și consolidarea relaţiilor sale economico-comerciale 
graţie deschiderii pieţei UE prin excluderea taxelor 
vamale și a cotelor de export, dar și prin armonizarea 
cuprinzătoare a legislaţiei, normelor și reglementări-
lor Republicii Moldova cu legislaţia UE, asigurând ali-
nierea sectoarelor cheie ale economiei moldovenești 
la standardele europene. 

Titlul V al Acordului de Asociere este structurat pe 
15 capitole, 20 de anexe și 2 protocoale. Drepturile 

de proprietate intelectuală sunt vizate în capitolul 9 
(articolele 277-332) al Titlului V, care acoperă toate 
aspectele drepturilor de PI legate de comerţ și re� ec-
tă întreg spectrul de angajamente asumate de UE și 
Republica Moldova în cadrul Acordului TRIPS3. 

Având drept obiective principale i) facilitarea 
producţiei și comercializării produselor inovative și 
creative,  ii) atingerea unui nivel adecvat și efectiv 
de protecţie și respectare a drepturilor de proprie-
tate intelectuală, capitolul 9 încorporează în patru 
secţiuni distincte toate aspectele proprietăţii inte-
lectuale legate de comerţ, după cum urmează:  

– Secţiunea I (articolele 277-279 ale AA) de� neș-
te principiile generale ale cooperării în domeniul 
vizat, inclusiv natura, scopul, dar și epuizarea drep-
turilor de proprietate intelectuală . 

 – Secţiunea II (articolele 280-317 ale AA) vizea-
ză standardele asumate de UE și Republica Moldo-
va în materie de proprietate intelectuală, inclusiv 
tratatele internaţionale la care Republica Moldova 
și UE sunt sau urmează să devină parte și a căror 
prevederi trebuie să � e respectate de către ambele 
părţi.  Astfel, în subsecţiunea 1 a secţiunii II sunt 
re� ectate angajamentele părţilor ce ţin de protec-
ţia drepturilor de autor și drepturilor conexe, inclu-
siv excepţiile și limitările la acestea, termenele de 
protecţie, dar și promovarea de către părţi a dialo-
gului și cooperării între organizaţiile de gestiune 
colectivă.  Standardele aplicate protecţiei mărcilor, 
inclusiv mărcilor notorii, sunt prevăzute la artico-
lele 292-295 (subsecţiunea 2). Subsecţiunea 3 este 
dedicată protecţiei indicaţiilor geogra� ce și trans-
pune în articolele 296-306 prevederile Acordului 
dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană 
cu privire la protecţia indicaţiilor geogra� ce ale 
produselor agricole și alimentare, întocmit la Bru-
xelles la 26 iunie 2012. În următoarea subsecţiune 
(subsecţiunea 4, articolele 307-311) sunt re� ec-
tate principiile de protecţie aplicabile designului 
industrial, atât celui înregistrat cât și neînregistrat. 
Subsecţiunea 5 (articolele 312-317) conţine preve-
deri ce reglementează angajamentele părţilor în 
materie de brevete, inclusiv protecţia prin brevet 

3    Acordul TRIPs – Acordul privind aspectele legate de co-
merţ ale drepturilor de proprietate intelectuală, semnat în ca-
drul Organizaţiei Mondiale a Comerţului, care constituie ane-
xa 1 C  a Acordului privind constituirea Organizaţiei Mondiale 
de Comerţ (OMC), semnat la Marrakech la 15 aprilie 1994.  
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a soiurilor de plante. Articolele 315 și 316 ale sub-
secţiunii 5 reglementează protecţia datelor pre-
zentate pentru obţinerea autorizaţiei de punere 
pe piaţă a unui produs farmaceutic și, respectiv, a 
unui produs de protecţie a plantelor.   

– Secţiunea III (articolele 318-332 ale AA) este 
dedicată aspectelor ce ţin de respectarea dreptu-
rilor de proprietate intelectuală și conţine preve-
deri referitoare la măsurile și procedurile necesare 
garantării unui nivel efectiv de asigurare a dreptu-
rilor, inclusiv mijloacele de reparare a prejudiciilor. 
În subsecţiunea 1 sunt prevăzute angajamentele 
părţilor în cadrul procedurilor civile de asigurare a 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală, 
inclusiv măsurile de conservare a dovezilor, măsuri 
provizorii și asigurătorii, măsuri corective și alterna-
tive. A doua parte a secţiunii (subsecţiunea 2) vizea-
ză măsurile de protecţie a drepturilor de proprie-
tate la frontieră, regulile de conduită și cooperarea 
organelor responsabile de asigurarea drepturilor a 
celor două părţi. 

Pentru gestionarea relațiilor bilaterale UE – Mol-
dova, Acordul de Asociere presupune o platformă 
instituțională complexă și prevede instituirea or-
ganelor de cooperare de diferit nivel. Consiliul de 
Asociere UE – Moldova este organul de cel mai înalt 
nivel și este investit cu putere de decizie cu caracter  
obligatoriu. Acesta va $  asistat în realizarea sarcini-
lor asumate de către Comitetul de Asociere care, la 
rândul său, va crea subcomitete pentru implemen-
tarea cooperării sectoriale. 

Astfel, în virtutea articolului 306 al Acordului 
de Asociere, este instituit Subcomitetul pentru 
indicații geogra$ ce, care urmează să asigure moni-
torizarea aplicării prevederilor acordului în materie 
de indicații geogra$ ce, să intensi$ ce cooperarea și 
dialogul bilateral în acest sector. 

 Pentru implementarea prevederilor Acordului 
de Asociere  și a Agendei de integrare, Guvernul 
Republicii Moldova a aprobat un amplu Plan de 
acțiuni, care cuprinde o perioadă de trei ani și in-
clude prioritățile-cheie de cooperare. Documentul 
reprezintă instrumentul de bază pentru implemen-
tarea și monitorizarea procesului de integrare euro-
peană și include acţiunile ce vor $  realizate de către 
instituţiile responsabile, termenele de realizare și 
resursele $ nanciare necesare în acest sens. 

***

Date de referinţă: 

12 ianuarie 2010 – lansarea negocierilor dintre 
UE și Republica Moldova asupra Acordului de Aso-
ciere;

27 februarie 2012 – lansarea negocierilor asupra 
Acordului privind instituirea Zonei de liber schimb 
aprofundat și cuprinzător (DCFTA);

29 noiembrie 2013 – parafarea Acordului de Aso-
ciere în cadrul celui de-al 3-lea Summit al Parteneri-
atului Estic de la Vilnius;

27 iunie 2014 – semnarea Acordului de Asociere 
dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europea-
nă a Energiei Atomice și statele membre ale acesto-
ra, pe de o parte, și Republica Moldova; 

2 iulie 2014 – rati$ carea de către Parlamentul Re-
publicii Moldova a Acordului de Asociere;

1 septembrie 2014 – aplicarea cu titlu provizoriu a 
Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și UE. 

 REZUMAT

Acordul de asociere Moldova – UE și dreptu-

rile de proprietate intelectuală. La 27 iunie 2014, 
Republica Moldova și Uniunea Europeană au sem-
nat un Acord de Asociere. Acordul oferă un nou 
cadru juridic de cooperare și reprezintă  cel mai 
ambițios proiect din istoria relațiilor bilaterale mol-
do-comunitare. Acordul cons$ nțește aspirațiile eu-
ropene ale Republicii Moldova și con$ rmă intenția 
părților de a dezvolta o relație apropiată și de dura-
tă bazată pe valori comune: democrație, respecta-
rea drepturilor omului  și a libertăților fundamenta-
le, supremația legii și a economiei de piață. Având 
drept scop aprofundarea relațiilor politice și econo-
mice dintre Moldova și UE, inclusiv integrarea gra-
duală a Republicii Moldova pe piața internă a UE, 
Acordul de asociere prevede instituirea unei Zone 
de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA).  
Parte a DCFTA, drepturile de proprietate intelectua-
lă sunt re& ectate pe larg în textul Acordului atât la 
nivel de standarde asumate, cât și de mecanisme de 
asigurare a drepturilor. 
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 ABSTRACT

Moldova-EU Association Agreement and 

Intellectual Property Rights. On June 27, 2014, 
the Republic of Moldova and the European Union 
signed an Association Agreement. The agreement 
provides a new legal framework for cooperation 
and is the most ambitious project in the history of 
the Moldovan-Community bilateral relations. The 
agreement enshrines Moldova's European aspira-
tions and con� rms parties’ intention to develop a 

close and sustained relationship based on shared 

values: democracy, observation of human rights 
and fundamental freedoms, rule of law and mar-
ket economy. Aiming to strengthen political and 
economic relations between Moldova and the EU, 
including the gradual integration of Moldovan eco-
nomy into the EU domestic market, the Associati-
on Agreement provides for the establishment of a 
Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA). 
Part of the DCFTA, intellectual property rights are 
widely re� ected in the text of the Agreement both 

at the level of applied standards and right enforce-

ment mechanisms. 

РЕФЕРАТ

Соглашение об ассоциации Молдова – ЕС 

и права интеллектуальной собственности. 

27 июня 2014 года Республика Молдова и Евро-

пейский Союз подписали Соглашение об ассоци-

ации. Документ предусматривает новую право-

вую базу сотрудничества и является самым ам-

бициозным проектом в истории двусторонних 

отношений между Молдовой и ЕС. Соглашение 

закрепляет европейские устремления Респу-

блики Молдова и подтверждает намерения сто-

рон развивать тесные и долгосрочные отноше-

ния, основанные на общих ценностях: демокра-

тии, уважении прав человека и основных сво-

бод, верховенстве права и рыночной экономике. 

Нацеленное на укрепление политических и эко-

номических отношений между Молдовой и ЕС, а 

также на постепенную интеграцию Республики 

Молдова во внутренний рынок ЕС, Соглашение 

об ассоциации предусматривает создание Углу-

бленной и всеобъемлющей зоны свободной тор-

говли (DCFTA). Являясь частью DCFTA права ин-

теллектуальной собственности широко отраже-

ны в тексте Соглашения, как на уровне приме-

няемых стандартов, так и на уровне механизмов 

обеспечения прав.
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 Introduction

IT IS KNOWN THAT THE EFFECTIVE FUNCTIONING OF RESEAR-
CH-INNOVATION SYSTEM DEPENDS ON THE KEY FACTORS: 

POLITICAL, ECONOMICAL, SOCIAL. EVERY FACTOR HAS IT’S SPHERE 
OF INLUENCE ON THE RESEARCH-INNOVATION SYSTEM, THAT’S WHY 
ARE NECESSARY THE MECHANISMS FOR THE STIMULATION OF THE 
SYSTEM. THE FIRST IS REPRESENTED BY THE STATE POLICY IN THE 
SPHERE OF RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION, WHICH 
MEANS ADOPTING THE LAWS FOR INCOURAGING AND STIMULATING 
INNOVATION CAPACITY OF THE COUNTRY. 

In Republic of Moldova in 2004 was adopted the 
Science and Innovation Code. This Code governs 
legal relations pertaining to the development and 
promotion of State policy in the sphere of science 
and innovation, scienti! c research, innovation and 
technology transfer, of scienti! c-technological in-
formation, accreditation of organizations in the 
sphere of science and innovation, attestation of 
scienti! c and scienti! c-pedagogical personnel of 

higher quali! cation, protection of intellectual prop-
erty, the legal status of the subjects of science and 
innovation. This normative act changed the con-
struction of the system and initiated a new way 
of developing the innovative system in our coun-
try. The most important things that were changed 
when the code entered into force were that Acad-
emy of Science was named as the responsible insti-
tution for developing the research and innovational 
system, also were created some new institutions, 
like Agency for Innovation and Technology Transfer 
(AITT), Agency on Intellectual Property (AGEPI) and 
National Council for Accreditation and Attestation 
(CNAA), that were directly involved in developing 
the system.

Agency for Innovation and Technology Transfer 
was founded on October 29, 2004, with the main 
objective to coordinate, stimulate and implement 
the mechanisms of innovation and technology 
transfer in Moldova. In order to coordinate, stimu-

       1AGENCY FOR INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER, ACADEMY OF SCIENCES OF MOLDOVA, 
CHISINAU, REPUBLIC OF MOLDOVA 
2TECHNICAL UNIVERSITY OF MOLDOVA, CHISINAU, REPUBLIC OF MOLDOVA

|     VADIM IAȚCHEVICI 1 

    |SERGIU MAZURU2
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late and implement the mechanisms of innovation 
activity and technology transfer the Agency per-
forms the following functions:

 – Implementation of the state policy in the 
sphere of innovation and technology transfer;

 – De! ning main directions in the sphere of in-
novation and technology transfer, in terms of di" e-
rent programs and projects at all levels; 

 – Participating in establishing partnerships be-
tween di" erent organizations in the sphere of sci-
ence and innovation, higher education institutions 
and production units; 

 – Coordinating the process of creating infra-
structure in the sphere of innovation and techno-
logy transfer; 

 – O" ering specialized assistance in the sphere 
of innovation and technology transfer.

The Agency for Innovation and Technology Trans-
fer is the only institution of this type in Republic of 
Moldova, so that we are trying to do everything pos-
sible to harmonize and approximate our legislation. 
The Agency has contributed each year to the elabo-
ration and implementation of legislative strategies in 
order to promote and further develop the innovati-
on sector of the Republic of Moldova.

Latter, in 2007 was adopted the Law on Science 
and Technology Parks and Innovation Incubators, 
which regulates the legal status of the organizati-
on and functioning of the scienti! c-technological 
parks and innovation incubators.   The purpose of 
this law is to stimulate the activities of innovation 
and technological transfer aimed to transform the 
results of scienti! c researches and innovations in 
products, services, new or improved processes. 

Partnership Agreement between the Gover-
nment and Academy of Science of Moldova is 
another legislative act that directly regulates the 
innovational system. The partnership agreement 
is negotiated every 4 years in order to provide all 
the aspects for develop an e" ective and modern 
innovational system. In the same time, this act re-
gulates the ! nancial aspect of innovational and te-
chnology transfer projects and determine the most 
important ! elds of the projects, in accordance with 
society needs. 

In order to the regulations of presented laws was 
elaborated the Innovation strategy of the Republic 

of Moldova for the period 2013-2020 “Innovations 
for competitiveness”. It is a speci! c strategic do-
cument on innovation in Moldova. This strategy 
de! nes the vision, objectives and measures for 
developing innovation activities in the Republic of 
Moldova. The overarching aim is that innovation 
should contribute to achieving a sustainable and 
competitive in the knowledge-based economy. 
The strategy assesses the current situation and the 
development potential in the area of innovation. 
It includes an analysis of strengths, weaknesses, 
opportunities and threats, and identi! es innovati-
on strategic priorities. The main innovation policy 
makers of the Strategy are the Academy of Sciences 
and the Ministry of Economy.

With the introduction of a long-term strategy for 
innovation and competitiveness (2013-2020), the 
government aims to achieve a more stable and pre-
dictable economic growth of the country focusing 
heavily on innovation. The strategy aims to achieve 
by 2020 a production of innovative goods that wo-
uld account for 25% of the GDP. To reach this ambi-
tious target, Moldova has to turn to a new model 
of sustainable growth, which would facilitate inves-
tments and would be export-oriented. There is the 
need in a diversi! cation of exports, a reduction of 
the share of primary goods in the export structu-
re and increase the level of high added value pro-
ducts, including science intensive products.

As regards the import and export of innovation 
products, there is no precise statistics at the natio-
nal level. Since the AITT is the only national agency 
that deals with the promotion of innovation, in the 
tables below is presented the data regarding the 
2011-2013 technology transfer projects and those 
within the innovational structure (Science and te-
chnology parks and business incubators).  

The last three years, we had a constant positive 
trend in the commercialization of innovative pro-
ducts and this trend has been positive since 2005 
when AITT funded the ! rst projects. In 2011, the 
Agency funded 25 technology transfer projects. 

With an input of 7.35 mln lei (≈$639000) we attrac-
ted additional 7.82 mln lei of co-! nancing and the 
output, which is measured by the monetary equi-
valent of the goods commercialized in the same 

period, amounts to 32.17 mln lei (roughly $2.8 ml 
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 Diagram 1 

In 2012 we observed an increase in the volume 
of innovative products traded on the market of 
about 18.6%, that reached the sum of $3,127 mln. 
This � gure becomes even more signi� cant if we 

take into account that the funding from the agency 

decreased by 5.5%. What is encouraging for the fu-
ture development of these initiatives is that we see 
an increase in other private funds attracted by in-
novative projects. In this particular case, there was 
20% more co-� nancing over the previous year. Du-

ring 2013 we saw some further improvements with 

a higher rate of the innovative production volume 

traded and again a higher rate of attracted funds 

but for the third consecutive year, the funding from 

the agency declined slightly. These positive results 

are showing that there is a great potential in TT pro-

jects and with a higher budget we could develop 

further this activity.

Another source of commercialization of innova-

tive products is the residents of our science parks 

and business incubators. In this case, over the last 

three years the investments in innovational infra-

structure reached an overall of $3 mln, but in this 
case the funds from the AITT budget are conside-
rably lower. In 2012 the allocation for business in-
cubators reached almost 3 mln lei while the resi-
dents invested additional 36 mln lei. The Agency’s 
activity in this direction is not limited to funding the 
infrastructure but o� ers also other services to the 
residents, such as innovational marketing. Another 
service that aims to promote innovative products 
refers to participation in various trade fairs within 
the country and abroad. The full picture of the 
last three years shows that compared with a total 
investment of 86.2 mln lei, we have obtained a vo-
lume of commercialization of innovative products 
amounted to 276.589 mln lei. These data tell us that 
innovation products have a big value added and 
in return of a modest investment can bring great 
bene� ts. Supporting tools for companies investing 
in innovation can be improved further but with no 
doubt this is the path to follow in the future.

Diagram 2
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At the moment, responsibility for innovation po-
licy is mainly split between the Moldovan Academy 
of Sciences and the government bodies, especially 
the Ministry of Economy. The Ministry of Economy 
coordinates economic development policies acro-
ss the various ministries, public organizations and 
industrial associations. It oversees the implemen-
tation of actions for accelerating economic growth 
and for enhancing competitiveness. At the same 
time, most practical aspects of innovation policy 
are dealt with by the ASM. Unfortunately coordina-
tion between the ministry and ASM is rather weak. 
The ASM governing bodies include only scientists. 
Consultative bodies of the ministry, on the other 
hand, do not include ASM representatives, who are 
responsible for innovation policy in the country.

Overall, the Moldovan innovation governance is 
highly centralized. Policy formulation and priority 
setting, as well as policy implementation and evalu-
ation are concentrated in the ASM. The centralized 
system ensures continuity of the funding stream and 
provides stable priorities for pursuing long-term re-
search. There is an obvious risk that such an innovati-
on system is not very e�  cient and slow to respond to 

emerging topics. Furthermore, cooperation between 

public and private research institutions depends ful-

ly on the Academy’s actions. The low level of parti-

cipation of the private sector in the governance of 

the Academy of Science, and in innovation activity 
in general, means that the academy has only limited 
feedback from companies on the e� ectiveness and 
relevance of its activities and policies.
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ABSTRACT

Mechanisms for stimulating innovation and 
technology transfer in the Republic of Moldova. 
Innovation is a challenge of modern society, which 
aims to improve the quality of human life and in 
the meantime to use limited resources. Implemen-
tation of new technologies and innovation plays 
decision-making role in: economic and social deve-
lopment, enhancing productivity and competitive-
ness, better quality of life. In the vision of authors, 
for the economic growth of the country, the sphere 
of science and innovation policies must provide the 
e� ective implementation of the mechanisms for sti-
mulating innovation and technology transfer.

REZUMAT 

Mecanisme de stimulare a inovării și transferu-
lui tehnologic în Republica Moldova. Inovarea este 
o provocare a societăţii moderne, care are scopul de 
a îmbunătăţi calitatea vieţii umane și, totodată, de a 
utiliza în mod e# cient resursele limitate. Implemen-
tarea noilor tehnologii și inovaţii in$ uențează asupra 
adoptării deciziilor privind dezvoltarea economică și 
socială, creșterea productivităţii și a competitivităţii, 
ameliorarea calității vieţii. În viziunea autorilor, pen-
tru a asigura creșterea economică a ţării, este necesar 
ca sfera știinţei și politicilor inovării să prevadă im-
plementarea efectivă a mecanismelor de stimulare a 
inovării și transferului tehnologic. 

РЕФЕРАТ

Механизмы стимулирования инновацион-
ной деятельности и трансфера технологий в 
Республике Молдова. Инновационная деятель-
ность – это вызов современного общества, целью 
которого является улучшение качества человече-
ской жизни, а также эффективное использование 
ограниченных ресурсов. Внедрение новых тех-
нологий и инноваций влияет на принятие реше-
ний о социально-экономическом развитии, рост 
производительности и конкурентоспособности, 
улучшение качества жизни. По мнению авторов, 
для обеспечения экономического роста страны 
необходимо предусмотреть в сфере науки и ин-
новационной политике эффективное внедрение 
механизмов стимулирования инновационной де-
ятельности и трансфера технологий.
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LA FINELE ANULUI 2013, GUVERNUL REPUBLICII MOL-
DOVA, PRIN HOTĂRÂREA NR. 952 DIN 27.11.2013 CU 

PRIVIRE LA APROBAREA STRATEGIEI INOVAŢIONALE A REPUBLICII 
MOLDOVA PENTRU PERIOADA 2013-2020 „INOVAŢII PENTRU 
COMPETITIVITATE”, A FORMULAT PROBLEMELE CU CARE SE CON-
FRUNTĂ ECONOMIA NAŢIONALĂ PE SEGMENTUL ÎN CAUZĂ ȘI A 
SCHIŢAT CĂILE DE SOLUŢIONARE A ACESTORA [4]. DOCUMEN-
TUL ÎN CAUZĂ SUBLINIAZĂ ROLUL-CHEIE AL CONSILIULUI NAŢI-
ONAL PENTRU ACREDITARE ȘI ATESTARE (CNAA) ÎN PROCESUL 
INOVAȚIONAL, ÎN CALITATE DE STRUCTURĂ A ADMINISTRAȚIEI PU-
BLICE CENTRALE, ABILITATĂ CU FUNCȚII DE ACREDITARE A ORGANI-
ZAŢIILOR DIN SFERA ȘTIINŢEI ȘI INOVĂRII. ÎN ACELAȘI TIMP, PROCE-
SUL DE ACREDITARE ȘTIINŢIFICĂ ESTE PREZENTAT, ÎN SPECIAL, PRIN 
PRISMA UNOR LIMITĂRI ALE ACCESULUI LA MIJLOACELE PUBLICE 
PENTRU CERCETARE-DEZVOLTARE IMPUSE UNOR ORGANIZAȚII ȘI, 
RESPECTIV, ESTE CARACTERIZAT DREPT OBSTACOL ÎN CALEA AC-
TIVITĂŢII INOVAȚIONALE. TOTODATĂ, ÎN ACEST DOCUMENT SE 
STIPULEAZĂ CĂ “…SUPORTUL DE STAT PENTRU CERCETARE ȘI 
DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ESTE ACORDAT NUMAI ENTITĂŢILOR 
ACADEMICE ACREDITATE”. ESTE EVIDENT CĂ ABORDAREA PROBLE-
MEI SUB ACEST UNGHI DE VEDERE IMPUNE DOAR SOLUŢIA SISTĂRII 
ACREDITĂRII ȘTIINŢIFICE.

Procesul de acreditare știinţi* că este unul com-
plex și are ca obiectiv major evaluarea și impulsi-
onarea activităţii pe toate segmentele spectrului 
de cercetare-inovare, deși, indubitabil, impunerea 
anumitor standarde/criterii de acreditare presupu-
ne din start prezenţa anumitor subiecţi care nu vor 
corespunde acestor rigori și, respectiv, nu vor bene-
* cia de anumite facilităţi acordate de Stat.

În practica internaţională certi* carea compe-
tenţei de cercetare nu se face neapărat în procesul 
acreditării știinţi* ce [2, 3]. În unele concepte predo-
mină elementul de atestare știinţi* că, cu deplasarea 

accentelor de pe corespunderea cu standardele de 
atestare pe evidenţierea nivelului de performanţă. 
Cert este că entităţile ce pretind la * nanţare publi-
că, în special, la * nanţare instituţională, urmează a 
*  certi* cate de o instituţie abilitată, iar strategia de 
referinţă, deja aprobată, nu prevede explicit această 
procedură.

Lucrarea are drept scop elucidarea unor aspecte 
ale acreditării știinţi* ce, precum și argumentarea 
necesităţii de a menţine procesul de certi* care a 
competenţei de cercetare în sfera știinţei și inovării 
a Republicii Moldova.

Concepte privind certi� carea 

activităţii știinţi� ce

 Codul cu privire la știinţă și inovare de* nește 
acreditarea ca proces prin care instituţia publică de 
acreditare și atestare recunoaște o* cial competenţa 
organizaţiei din sfera știinţei și inovării și a persona-
lului ei de a desfășura activităţi speci* ce pro* lului 
lor, în conformitate cu normele de evaluare și cri-
teriile de acreditare [1]. Spre deosebire de cea aca-
demică, acreditarea știinţi* că are o istorie mult mai 
scurtă și, în majoritatea cazurilor, este aplicată cu 
elemente de atestare. Sau, altfel * ind spus, activită-
ţile nu se limitează doar la estimarea corespunderii 
cu standardele de acreditare, dar mai includ o ana-
liză amplă a indicatorilor de rezultat în scopul apre-
cierii e* cienţei și e* cacităţii organizaţiei evaluate.

Din aceste considerente, procedura de recunoaș-
tere a competenţei de cercetare este de* nită în 
unele ţări drept acreditare știinţi& că [6, 7], în altele – 
atestare sau, mai des, evaluare și certi& care a activităţii 
știinţi& ce [2, 3, 5, 8]. În practica internaţională persistă 
o gamă largă de modele de evaluare a performanţei 
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știinţi� ce. Astfel, în Anglia, Italia, Spania, Grecia etc., 
evaluarea știinţi� că în scopul certi� cării performan-
ţei presupune o monitorizare continuă a activităţii 
de cercetare, cu implicarea unui personal numeros și 
a multor instituţii specializate. În SUA, Franţa, Belgia, 
Germania, ţările nordice, modalităţile de evaluare 
sunt mai simpliste, accentul � ind pus pe fondurile 
atrase prin și pentru cercetarea știinţi� că.

În Belarus este aplicată formula acreditării știin-
ţi� ce. Kazahstanul, pe durata mai multor ani, a apli-
cat atestarea știinţi� că în cazul instituţiilor publice 
și acreditarea – în cazul celor private. Mai recent, 
această ţară a uni� cat regulile, acreditarea știinţi� că 
� ind impusă și organizaţiilor publice. 

O atenţie aparte merită transformările operate 
de Federaţia Rusă la acest capitol. În 1997, guvernul 
acestei ţări a lansat procedura de acreditare știinţi-
� că, stabilind câteva standarde privind activitatea 
instituţiilor de cercetare-dezvoltare, precum și o 
listă restrânsă de indicatori de evidenţă statistică. 
Atribuţiile respective au fost puse în sarcina Minis-
terului Știinţei și Tehnologiilor, ca mai apoi, în 2005, 
acestea să � e preluate de Serviciul Federal pentru 
Supraveghere în Învăţământ și Știinţă. 

În 2009, Federaţia Rusă a substituit acreditarea 
cu atestarea știinţi� că, anulând standardele de 
acreditare, dar extinzând lista indicatorilor de rezul-
tat. Dreptul de certi� care a organizaţiilor, cu acor-
darea acestora a 3 categorii de cali� care știinţi� că, 
a revenit structurilor executive federale și acade-
miilor de știinţe statale cărora le sunt subordonați 
pretendenţii. În același timp, în noiembrie 2013, 
guvernul acestei ţări a hotărât delegarea funcţiilor 
decizionale și de gestionare privind atestarea orga-
nizaţiilor știinţi� ce și speci� carea categoriilor de ca-
li� care unei comisii interdepartamentale, instituite 
pe principii de paritate de către Ministerul Educaţiei 
și alte structuri federale interesate.

Un alt element, ce necesită a �  menţionat în in-
tenţiile de modi� care a cadrului normativ al Federa-
ţiei Ruse, este metodologia aprecierii performanţei 
în scopul clasi� cării entităţilor de cercetare. Astfel, 
se propune de a forma așa-numite grupe de referin-

ţă sau, altfel spus, grupe de instituţii apropiate după 
speci� cul activităţilor desfășurate. Pentru � ecare 
grupă de referinţă se estimează indicatorii medii de 
activitate. Aprecierea performanţei � ecărei instituţii 
în parte se face prin prisma mediilor pentru grupa 

de referinţă la care ea este atribuită. Categoria I de 
cali� care știinţi� că se conferă organizaţiilor care de-
ţin indicatori de activitate ce depășesc, iar catego-
ria III – celor ce sunt inferioare mediilor stabilite cu 
25% și mai mult. Respectiv, instituţiile cu indicatori 
de activitate între extremele menționate pretind la 
categoria II de cali� care știinţi� că.

 Am remarcat aceste subtilități de ordin norma-
tiv caracteristice Federaţiei Ruse pentru a face în 
continuare o paralelă cu principiile de apreciere a 
performanţei știinţi� ce aplicate în cazul Republicii 
Moldova. 

 O situaţie similară celei din Federaţia Rusă se în-
registrează și în România. Astfel, în 2002, Guvernul 
român a decis evaluarea, atestarea și acreditarea 
unităţilor de cercetare-dezvoltare. În 2007, o nouă 
hotărâre de guvern a pus în aplicare criteriile, stan-
dardele și metodologia de evaluare, atestare și acre-
ditare a entităţilor din sfera știinţei și inovării, care a 
fost abrogată în 2011 printr-o altă decizie a execu-
tivului privind aprobarea normelor metodologice 
pentru evaluarea și clasi� carea în vederea certi� că-
rii unităţilor și instituţiilor de cercetare-dezvoltare 
din România. Altfel spus, Guvernul României a de-
plasat accentele de pe elementul de corespundere 
cu anumite criterii/standarde de activitate pe cel 
de evaluare a performanţei și clasi� care a entităţi-
lor știinţi� ce reieșind din e� cienţa demonstrată. În 
po� da faptului că termenul acreditare a fost omis, 
procedura de atestare lansată prevede o serie de 
standarde/condiţii privind activitatea instituţiilor 
de cercetare-dezvoltare.

Procedura de evaluare și clasi� care în vederea 
certi� cării instituţiilor de cercetare-dezvoltare și 
unităţilor structurale este coordonată de Colegiul 
Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare. 
Instituţiilor și unităţilor de cercetare-dezvoltare li se 
atribuie una din cele 5 categorii: A+, A, A-, B, C. 

În Franţa evaluarea în scopul clasi� cării unităţilor 
de cercetare este efectuată de Agenţia pentru Eva-
luare în Cercetare și Învăţământ Superior. În baza 
performanţei demonstrate, unităţile de cercetare-
dezvoltare obţin o apreciere: A+, A, B, C. 

 În Republica Moldova, după cum a fost menţi-
onat mai sus, procedura de acreditare este regle-
mentată de Codul cu privire la știinţă și inovare. În 
articolul 99 (Cerinţele acreditării) acest document 
prevede:
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(1) De dreptul la acreditare bene� ciază organiza-
ţiile din sfera știinţei și inovării, indiferent de tipul 
de proprietate și forma juridică de organizare. 

(2) Pentru a �  acreditată, organizaţia din sfera 

știinţei și inovării trebuie să îndeplinească următoa-

rele cerinţe: 

 ▪ să consemneze cu rigurozitate volumul activi-

tăţii din sfera știinţei și inovării în planurile, în dările 

de seamă și în publicaţiile știinţi� ce ori să le găseas-

că o altă con� rmare obiectivă; 

 ▪ să aibă un consiliu știinţi� c; 

 ▪ să dispună de spaţii proprii, primite în folosin-

ţă sau în arendă, adecvate procesului de cercetare, 

precum și de servicii auxiliare, su� ciente pentru 

desfășurarea genurilor de activitate; 

 ▪ personalul său scriptic să cuprindă cel puţin 

13 doctori și doctori habilitaţi; 

 ▪ să nu aibă restanţe la salarizarea personalului 

și la plata serviciilor; 

 ▪ să asigure alocarea a cel puţin 20% din buge-

tul său (indiferent de sursa � nanţării) pentru achizi-

ţionarea de echipament știinţi� c, acoperirea cheltu-

ielilor de specializare, stagiere, instruire, cooperare 

tehnico-știinţi� că, participare la simpozioane, con-

ferinţe, congrese, expoziţii și de detașare a persona-

lului pentru schimb de experienţă; 

 ▪ să editeze o revistă știinţi� că periodică, publi-

când în proporţie de cel puţin 20% autori din stră-

inătate. 

Fiind conștienţi de faptul că, aplicate în for-

mula actuală, aceste criterii demonstrează foar-

te puţin e� cienţa și e� cacitatea organizaţiei es-

timate, Consiliul Naţional pentru Acreditare și 

Atestare a elaborat un instrument de evaluare a 

performanţei în cercetare, expus în Regulamentul

privind activitatea comisiilor specializate de evaluare 

a organizaţiilor din sfera știinţei și inovării, aprobat 

prin hotărârea Comisiei de Acreditare a CNAA din 

27.05.2010. Au fost selectaţi peste 100 de indicatori 

statistici de activitate a organizaţiilor din sfera știin-

ţei și inovării, structuraţi în cadrul a 5 compartimen-

te (� g. 1). Primul compartiment re" ectă indicatorii 

de resurse, iar celelalte 4 compartimente – indica-

torii de rezultat. Ponderea punctajului prevăzut la 

compartimentul Relevanţa economică re" ectă pozi-

ţia prioritară a acestuia, alături de compartimentul 

Performanţă și vizibilitate internaţională în cadrul 

indicatorilor de rezultat. Astfel, Consiliul Naţional 

pentru Acreditare și Atestare evidenţiază cele două 

direcţii principale, prin care are intenţia să impulsi-

oneze activitatea știinţi� că, aplicând instrumentele 

de evaluare/atestare/acreditare disponibile.

Fig. 1. Ponderea compartimentelor estimate în cadrul instrumentului de evaluare a performanţei (%)

Relevanţa economică este apreciată în baza ur-

mătorilor indicatori: proiecte de transfer tehnolo-

gic; cereri de brevetare depuse la AGEPI, cereri apli-

cate la Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de 

Plante; brevete obţinute, adeverinţe de soi, regula-

mente tehnice, standarde înregistrate; brevete im-

plementate; contracte de licenţă (cesiune) în baza 

brevetelor, know-how și soiurilor de plante omolo-

gate, raselor, tipurilor, liniilor de animale și păsări; 

produse știinţi� ce create și omologate, înregistrate 

(linii, hibrizi, soiuri, rase, sușe); mostre de mașini, 

echipamente, dispozitive funcţionale elaborate; 

produse, echipamente asimilate în fabricare de se-

rie; tehnologii, secvenţe tehnologice, produse noi și 

seminţe de soiuri realizate și valori� cate de agenţi 

economici prin contract; alte tipuri de rezultate do-
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cumentate (metode, procedee, materiale, tehnolo-
gii, substanţe, softuri) etc.

Instituţiile evaluate au fost distribuite pe 7 lo-
turi conform speci� cului acestora, ulterior � ind 

determinată media pe lot pentru � ecare indicator 

estimat. 

În baza acestui instrument, comisiile specializate 
de evaluare dau aprecieri pro� lurilor de cercetare 

analizate (insu� cient, su� cient, bine, foarte bine), pre-
cum și cali� cative organizaţiilor estimate (indicatori 

insu� cienţi de activitate, categoriile C, B, A). Calculul 
se face prin raportarea indicatorilor de activita-
te la medianele pe loturi de referinţă. Aprecierile/
cali� cativele se atribuie în baza raportului punctaj 

obţinut/punctaj maxim prevăzut. În ambele cazuri se 
aplică scala relativă de punctaj: <25%, 25-50%, 51-
75%, >75% din punctajul maxim prevăzut. Este im-
portant de a remarca că metodologia de evaluare a 
performanţei știinţi� ce pusă în aplicare în 2013 de 
Federaţia Rusă este foarte apropiată celei aplicate 
din 2010 de către Consiliul Naţional pentru Acredi-
tare și Atestare al Republicii Moldova.

Acreditarea știinţi� că în vizorul documente-

lor strategice naţionale

Recent Guvernul Republicii Moldova a apro-
bat două documente strategice ce vizează, într-o 
anumită măsură, și procedura acreditării știinţi� ce: 
Strategia Inovaţională a Republicii Moldova pentru 

perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate” 

[4] și Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii 

Moldova până în 2020. Documentul din urmă nu a 
fost publicat în Monitorul O� cial, de aceea, în conti-
nuare ne vom axa pe problema abordată prin pris-
ma Strategiei Inovaţionale.

Menţionăm, de la bun început, că strategia de 
referinţă, în linii generale, pare a �  un document 
reușit, inspirat în mare parte din documentele si-
milare europene, cu unele speci� cări induse de 
coloritul naţional. În același timp, unele postulate 
ale strategiei nu sunt su� cient de argumentate sau 
se bazează pe date incorecte sau incomplete și, în 
viziunea noastră, urmează a �  contestate, deoarece 
generează concluzii eronate. 

De exemplu, nu sunt corecte a� rmaţiile din 
Strategia Inovaţională că „...suportul de stat pentru 
cercetare și dezvoltare tehnologică este acordat nu-
mai entităţilor academice acreditate” (1.4.5. Nivelul 

de so� sticare a companiilor, p. 47). Pe durata anilor 
2005-2013 au fost acreditate peste 60 de organizaţii 
din sfera știinţei și inovării. Între timp unele dintre 
ele au fost reorganizate. La 01.01.2014 activau 59 
de entităţi ce dispun de acreditare știinţi� că. Distri-
buirea lor sectorială este re$ ectată în � g. 2. Ponde-
rea instituţiilor din cadrul AȘM constituie doar 31% 
din numărul total al entităţilor acreditate știinţi� c. 
În anul 2012, au bene� ciat de alocaţii din mijloace 
publice 55 de organizaţii acreditate, ponderea celor 
subordonate direct AȘM � ind de 33%.

Fig. 2. Distribuirea sectorială a organizaţiilor cu acreditare știinţi� că
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Dispun de acreditare știinţi� că 64,5% din numă-
rul total al instituţiilor de învăţământ superior înre-
gistrate și 72,2% din instituţiile de cercetare-dezvol-

tare ce prezintă anual Biroului Naţional de Statistică 
rapoarte privind activitatea știinţi� că (� g. 3).

Fig. 3. Acreditarea organizaţiilor din sfera știinţei și inovării

Printre instituţiile acreditate știinţi� c, integrate 
în sectorul real al economiei naţionale menţionăm: 

 ▪ Întreprinderea de Stat Institutul de Tehnică 
Agricolă „Mecagro”;

 ▪ Întreprinderea de Stat Institutul de Dezvolta-
re a Societăţii Informaţionale;

 ▪ Întreprinderea de Stat „INCERCOM”;
 ▪ Instituţia Publică Institutul de Fitotehnie „Po-

rumbeni”;
 ▪ Instituţia Publică Institutul de Cercetări pen-

tru Culturile de Câmp „Selecţia”;

 ▪ Institutul Știinţi� co-Practic de Biotehnologii 
în Zootehnie și Medicină Veterinară;

 ▪ Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protec-
ţie a Solului „N. Dimo”.

Nu este întru totul corectă și a� rmaţia expusă 
în același punct al documentului strategic, precum 
că cota surselor private este nulă. Fig. 4 re# ectă și o 
� nanţare sau co� nanţare a procesului de cercetare 
din surse extrabugetare. Ponderea acestor mijloace 
� nanciare în volumul alocaţiilor din sfera știinţei și 
inovării s-a diminuat pe durata ultimilor 10 ani, ca 

Fig. 4. Finanţarea procesului de cercetare-dezvoltare
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urmare a creșterii semni� cative a suportului � nan-
ciar guvernamental, însă asemenea mijloace, totuși, 
există.

Reieșind din logica expunerii problemei, în 
Strategie sunt schiţate Obiective speci� ce și acţiuni 

pentru depășirea situaţiei. Astfel, p. 3 al comparti-
mentului C2 (Facilitarea accesului inovatorilor la 

resurse de ! nanţare) prevede „revizuirea Codului 

cu privire la știinţă și inovare în vederea anulării cri-
teriului de acreditare academică pentru accesarea 
fondurilor publice alocate pentru activităţi de cer-
cetare-dezvoltare-inovare și ajustarea cadrului nor-
mativ pentru liberalizarea condiţiilor de acces”. Aici 
se impune o precizare – în documentul de referinţă 
este utilizată noţiunea de acreditare academică, însă 
din context derivă că se are în vedere, totuși, acre-

ditarea știinţi� că. 
Cât privește propunerea de înlăturare a stan-

dardelor pentru liberalizarea condiţiilor de acces la 
mijloacele � nanciare publice, aceasta ar �  mai con-
vingătoare dacă la compartimentul D2 (Sporirea 

e! cacităţii entităţilor inovaţionale în implemen-

tarea inovaţiilor provenite din cercetare) nu s-ar 
recomanda:

„1) promovarea și stimularea implementării sis-
temelor de management al calităţii și acreditării la-
boratoarelor în entităţile inovaţionale;

…3) de� nirea criteriilor de performanţă a enti-
tăţilor inovaţionale pentru � nanţarea activităţilor 
respective din surse publice”. 

Altfel spus, se propune stabilirea de criterii și 
acreditarea unităţilor ce pretind la � nanţare din sur-
se publice. Dar cum rămâne cu liberalizarea condi-

ţiilor de acces la mijloacele � nanciare guvernamen-
tale, care este adusă ca argument de bază pentru 
sistarea acreditării știinţi� ce?

Identi� carea soluţiilor în contextul imple-

mentării bunelor practici 

În această logică de abordare a problemei, posi-
bil, mai corect ar �  de revăzut criteriile de acreditare 
și nu de substituit acreditarea știinţi� că cu acredita-

rea inovaţională, mai cu seamă că la � nanţare publi-
că pretind nu doar entităţile plasate pe segmentul 
transferului tehnologic, dar și cele cu atribuţie la 
segmentul fundamental al spectrului de cercetare-

inovare. Entităţile din urmă, de asemenea, ar urma 
să � e certi� cate pentru a pretinde la � nanţarea pu-
blică instituţională (cel puţin aceasta re# ectă practi-
ca internaţională). 

Consiliul Naţional pentru Acreditare și Atestare a 
propus mai multe soluţii pentru perfectarea cadru-
lui normativ existent în domeniul evaluării/atestă-
rii/acreditării știinţi� ce:

- elaborarea unui sistem unic de evaluare/atesta-
re/acreditare a personalului, unităţilor structurale și 
organizaţiilor din sfera știinţei și inovării;

- elaborarea unor standarde diferenţiate pentru 
diferite tipuri de organizaţii din sfera știinţei și ino-
vării;

- certi� carea performanţei știinţi� ce;
- aplicarea restricţiilor � nanciare privind activita-

tea știinţi� că doar în cazul � nanţării instituţionale; 
- distribuirea mijloacelor � nanciare publice (� -

nanţarea instituţională) în funcție de categoriile or-
ganizaţiilor, atribuite în baza performanţei demon-
strate în procesul acreditării știinţi� ce etc.;

- � nanţarea proiectelor inovaţionale, fără a ţine 
cont de acreditarea știinţi� că etc.

Către acest moment s-a reușit punerea în apli-
care doar a certi� cării performanţei știinţi� ce. Da-
tele din � g. 5 re# ectă distribuirea organizaţiilor și a 
pro� lurilor lor de cercetare reieșind din performan-
ţa demonstrată în procesul acreditării știinţi� ce. 
Următorul pas care s-ar impune, pentru a stimula 
e� cienţa în cercetare-inovare, ar �  � nanţarea di-
ferenţiată a organizaţiilor, în dependenţă de cate-
goria de cali� care deţinută. De altfel, categorii de 
cali� care știinţi� că se atribuiau organizaţiilor și în 
cadrul sistemului sovietic de organizare a economi-
ei naţionale, iar � nanţarea instituţiei era corelată cu 
categoria deţinută.

Un alt element implementat în limitele cadrului 
normativ existent este ratingul organizaţiilor din 
sfera știinţei și inovării. Acesta se întocmește pe 
cele 7 loturi de instituţii menţionate mai sus. Drept 
exemplu, prezentăm tab. 1, în care este re# ectat ra-
tingul instituţiilor cu atribuţie la domeniul știinţelor 
exacte și tab. 2, care expune clasi� carea instituţiilor 
de învăţământ superior în baza performanţelor ști-
inţi� ce.
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     a)                  b)

Fig. 5. Aprecierea performanţei organizaţiilor acreditate conform pro� lurilor lor de cercetare: 

a) - organizaţii; b) - pro� luri de cercetare

Tabelul 1

Ratingul institutelor de cercetare din domeniul știinţelor exacte

RD Instituţia

S
u

b
o

rd
o

n
a

re Punctaj

Total

Capacitatea 
instituţională 
de cercetare

Rezultate 
și e$ cienţă

Suplimentar, 
acordat CSE

1 Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii
 „D. Ghiţu”

I 882 270 532 80

2 Institutul de Matematică și Informatică I 848 265 506 77

3 Institutul de Fizică Aplicată I 806 295 451 60

4 Institutul de Energetică I 745 245 432 68

5 Institutul de Geologie și Seismologie I 589 235 354 0

6. Î.S. Institutul de Dezvoltare a Societăţii
 Informaţionale

I 452 210 242 0

Notă: RD – rating pe domeniu;

 I – membru instituţional al Academiei de Știinţe a 

Moldovei;

 CSE – Comisie specializată de evaluare.

Ratingurile organizaţiilor, precum și clasi% carea 
pro% lurilor lor de cercetare, pot %  accesate pe pa-
gina o% cială a Consiliului Naţional pentru Acredi-

tare și Atestare (www.cnaa.md). Datele prezentate 
au fost aduse pentru a combate imaginea atribuită 
procesului de cercetare știinţi% că drept un proces 
simplist, care ar avea ca scop principal limitarea ac-
cesului la mijloace publice pentru cercetare-dezvol-
tare a instituţiilor ce nu satisfac anumite standarde, 
stabilite, pe alocuri, într-un mod arbitrar. 

Tabelul 2

Ratingul instituţiilor de învăţământ superior

RD Instituţia

Punctaj

Total
Capacitatea 

instituţională de 
cercetare

Rezultate și e$ cienţă
Suplimentar, 
acordat CSE

1 Universitatea Tehnică a Moldovei 893 270 542 81

2 Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 
„N. Testemiţanu” 

839 285 478 76
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RD Instituţia

Punctaj

Total
Capacitatea 

instituţională de 
cercetare

Rezultate și e� cienţă
Suplimentar, 
acordat CSE

3 Universitatea de Stat din Moldova 796 270 454 72

4 Academia de Studii Economice a Moldovei 758 255 447 56

5 Universitatea Agrară de Stat din Moldova 739 285 412 42

6 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică și Sport 726 230 443 53

7 Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” 
din Chișinău 

694 235 408 51

8 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 639 235 354 47

9 Universitatea de Stat din Tiraspol 623 235 353 35

10 Instituţia de Învăţământ „Universitatea Slavonă” 534 165 344 25

11 Universitatea de Studii Europene din Moldova 509 155 354 0

12 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova 502 180 322 0

13 Universitatea de Studii Politice și Economice 
Europene „C. Stere” 

497 165 309 23

14 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului 
Afacerilor Interne al Republicii Moldova

485 200 253 32

15 Academia Militară a Forţelor Armate 
„Alexandru cel Bun” 

397 110 287 0

Obiectivul procesului de acreditare știinţi! că 
este impulsionarea activităţii de cercetare-dezvol-
tare. Nu toate organizaţiile au reușit acreditarea 
știinţi! că din prima încercare. Entităţilor din cadrul 
sectorului real, precum și celor private care au avut 
probleme la acest capitol li s-a asigurat consultanţa 
necesară pentru a structura/redresa sectorul știinţi-
! c și a reitera solicitarea de acreditare știinţi! că. 

În principiu, termenul acreditare știinţi� că poate 
!  omis, deoarece practica internaţională re# ectă 
diverse concepte de certi! care a activităţii de cer-
cetare-dezvoltare. Incontestabil, certi! carea știinţi-
! că, în urma unui proces de acreditare, atestare sau 
evaluare a performanţei știinţi! ce, este oportună, în 
special, pentru pretendenţii la ! nanţare instituţio-
nală a activităţii știinţi! ce.

CNAA dorește să identi! ce o modalitate de com-
promis, care ar permite menţinerea procesului de 
certi! care a activităţii știinţi! ce, aplicat pe larg în 
practica internaţională, și conformarea prevederi-
lor documentului strategic de referinţă. Formula de 
compromis, la care s-a convenit în conlucrarea cu 
AȘM privind proiectul modi! cărilor operate în ca-
drul normativ existent, în cazul Republicii Moldova, 
ar !  substituirea acreditării știinţi! ce cu „certi� ca-

rea de către Consiliul Naţional pentru Acreditare 

și Atestare a competenţei organizaţiei din sfera 

știinţei și inovării și a personalului ei de a des-

fășura activităţi speci� ce pro� lului lor, care are 

ca � nalitate obţinerea dreptului la � nanţarea 

instituţională pe următoarele niveluri: A+, A, A-, 
B și C, în conformitate cu metodologia evaluării 
performanţei în sfera știinţei și inovării, aproba-
tă de Guvern”.
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REZUMAT

Acreditarea știinţi# că: suport sau frână în 

procesul inovaţional? Strategia Inovaţională a Re-
publici Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inova-
ţii pentru competitivitate”, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 952 din 27.11.2013, prevede sistarea 
acreditării știinţi$ ce, invocând accesul limitat al 
unităţilor inovaţionale la mijloacele publice pentru 
cercetare-dezvoltare, indus de standardele acredi-
tării. În articol se demonstrează că instrumentele 

aplicate de către CNAA în procesul certi$ cării știin-
ţi$ ce sunt chemate să impulsioneze activităţile atât 
pe segmentul fundamental, cât și pe cel de transfer 
tehnologic al spectrului de cercetare-inovare.

ABSTRACT

Scienti# c Accreditation: Support or Brake of 

the Innovation Process?

Innovation Strategy of the Republic of Moldo-
va for 2013-2010 „Innovations for Competitive-
ness”, approved by Government Decision no. 952 
of 27.11.2013, stipulates the cessation of scienti$ c 
accreditation, invoking the limited access of inno-
vation entities to public means for research and de-
velopment, induced by the standards of accredita-
tion. The article demonstrates that the instruments 
applied by the CNAA in the scienti$ c certi$ cation 
process are called on to speed up activities on both 
fundamental and technological transfer segment of 
the research and innovation spectrum.

РЕФЕРАТ

Научная аккредитация: поддержка или 

тормоз инновационного процесса? Инноваци-
онная стратегия Республики Молдова на пери-
од 2013-2020 гг.: «Инновации для конкурентоспо-
собности», утвержденная Постановлением Пра-
вительства № 952 от 27.11.2013 г., предусматри-
вает прекращение научной аккредитации, а в ка-
честве аргумента приводится ограничение досту-
па инновационных предприятий к государствен-
ным средствам на научные исследования и раз-
работки, чему способствуют стандарты аккреди-
тации. В статье показано, что применяемые НСАА 
в процессе научной сертификации инструменты 
призваны стимулировать деятельность в научно-
исследовательской и инновационной области, 
как в направлении фундаментальных наук, так и 
на сегменте трансфера технологий.
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PREZENTA CERCETARE A FOST REALIZATĂ ÎN CADRUL PRO-
IECTULUI DEZVOLTAREA SUPORTULUI INFORMAŢIONAL 

PENTRU EFECTUAREA STUDIILOR SCIENTOMETRICE ÎN REPUBLICA 
MOLDOVA (2013-2014), COD: 13.817.18.05A  (LINK CĂ-
TRE PROIECT HTTP://IDSI.MD/INFOSCIENTIC)

Acronime utilizate: CNAA - Consiliul Naţional pen-

tru Acreditare și Atestare; CSȘDT – Consiliul Suprem 

pentru Știinţă și Dezvoltare Tehnologică; IDSI – In-

stitutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale al 

AȘM; OSȘI – organizaţie din sfera știinţei și inovării; 

IOD – instituţie organizatoare de doctorat; UPC – uni-

tate primară de cercetare; SȘP – seminar știinţi% c de 

pro% l; RȘP – revistă știinţi% că de pro% l; CȘS – consiliu 

știinţi% c specializat; CED – comisie de experţi în dome-

niu a CNAA; CD – conducător de doctorat; ȘD – școală 

doctorală; CDI – cercetare – dezvoltare – inovare; IBN – 

Instrument Bibliometric Naţional.

6. Programele de studii de doctorat 

6.1. Conţinutul academic al programelor doc-

torale. După cum s-a mai a$ rmat, o caracteristică 
esenţială a educaţiei doctorale o constituie faptul 
că aceasta se prezintă ca $ ind un proces de învăţa-
re-cercetare, constituită din două componente – un 
proces de învăţare, aprofundare și extindere a cunoș-
tinţelor și unul de cercetare și aprofundare a cunoș-
tinţelor prin cercetare, procesare de noi cunoștinţe. 
Programele de doctorat se alcătuiesc în conformitate 
cu strategiile, misiunile și pro$ lurile IOD.

Procesul de avansare în învăţătură cuprinde stu-
dii aprofundate în domeniul specializării, efectuate 
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în mare parte de sine stătător de către doctorand, 
sub supravegherea conducătorului de doctorat, și 
cursuri interdisciplinare, auxiliare, despre care se va 
vorbi mai jos.

Programele doctorale sunt elaborate de IOD, 
în conformitate cu condiţiile și criteriile stipulate 
în Legea învăţământului (Codul educaţiei). Pentru a 
asigura calitatea scontată, programele studiilor de 
doctorat trebuie acreditate. La aprecierea lor trebu-
ie să participe savanţi din afara instituţiei respecti-
ve, precum și din străinătate. 

6.2. Studierea în profunzime a obiectului. In-
vestigaţiile știinţi# ce se efectuează în profunzime, 
numai astfel se poate contribui esenţial la crearea 
de noi cunoștinţe, de aceea în studiile de doctorat 
se prevede o specializare îngustă, avansată. No-
menclatorul de specialităţi știinţi# ce al RM prevede 
399 de specializări. La data de 1.09.2013 se efectu-
au studii prin doctorat la 201 dintre acestea. Dese-
ori însă temele de mare actualitate în cercetare se 
găsesc la con$ uenţa câtorva domenii, astfel încât 
la rezolvarea problemei știinţi# ce trebuie să se facă 
uz de cunoștinţe din mai multe ramuri ale știinţei, 
să se apeleze la cele mai diverse laturi ale gândirii 
știinţi# ce. 

6.3. Studiile interdisciplinare. O specializare 
îngustă și rigidă are însă un randament de scurtă 
durată, pe când în viaţă se cere o specializare de lun-
gă durată, adaptată la necesităţile știinţei, culturii și 
economiei. Studiile doctorale urmează să satisfacă 
necesităţile unei pieţe a muncii mai largi decât a 
celei academice. De aceea, în strategiile și politicile 
lor, IOD trebuie să-și asume responsabilitatea pen-
tru ca programele doctorale și cele de antrenament 
în cercetare să # e în consens cu provocările timpu-
lui, să includă oportunităţi de studiu ce ţin de locul 
de muncă al viitorului specialist. De la bun început, 
IOD trebuie să-și plani# ce o diversitate de opţiuni, 
să creeze structuri inovative și să includă antrena-
mente interdisciplinare, să-i dezvolte doctorandu-
lui deprinderi transferabile, încât specializarea să 
# e una $ exibilă, pentru a da  posibilitate viitorului 
specialist să se adapteze la mai multe profesii sau 
cerinţe impuse de dinamica sporită a necesităţilor 
societăţii. 

În ultimul timp, în lume s-a produs o schimbare 
semni# cativă de accent în ceea ce privește studiile 

doctorale, de la specializarea îngustă la cea poliva-
lentă, importanţa diversităţilor # ind una crucială 
[23]. Multi-, inter- și trans- disciplinaritatea au de-
venit trăsături de bază ale cercetării și gândirii știin-
ţi# ce actuale, care au îmbunătăţit substanţial cali-
tatea pregătirii cadrelor știinţi# ce. Multilateralitatea 
în instruire conduce la viziuni globale și de sistem, 
încurajează utilizarea metodelor de investigaţie din 
alte domenii (exploatându-le părţile bune și asigu-
rându-le circularea), dezvoltă capacităţile creatoare 
ale omului. Totodată, multilateralitatea prezintă un 
mijloc e# cient de a# rmare profesională a doctoran-
dului, de adaptabilitate și mobilitate, de trecere de 
la o activitate (specialitate) la alta, înmulţind astfel 
opţiunile acestuia de a se înscrie în câmpul muncii 
și de a-și croi conștient un drum în viaţă. În conse-
cinţă, ea conduce la o ameliorare a condiţiilor de 
trai și de lucru, la sporirea avuţiei materiale și spi-
rituale, lucruri care garantează dezvoltarea liberă 
și a# rmarea plenară a personalităţii umane și, prin 
aceasta, asigură satisfacerea în condiţii superioare 
a intereselor și cerinţelor generale ale societăţii. 
Multilateralitatea în pregătirea cadrelor știinţi# ce 
este văzută azi ca un garant al progresului material 
și spiritual al civilizaţiei, de aceea, această idee adi-
ţionează tot mai multe sisteme naţionale de învăţă-
mânt doctoral [32, 45, 48].  

6.4. Curs de documentare. Lucrul asupra tezei 
de doctorat înseamnă o intensă cercetare docu-
mentară prealabilă, abilitatea de a selecta elemen-
tele valoroase și utile de cele vechi și depășite ale 
informaţiei și asimilarea operativă a acestora, se-
lecţia informaţiei # ind tot atât de importantă ca și 
cunoașterea propriu-zisă. De aceea trebuie să li se 
ţină doctoranzilor un curs de biblioteconomie, de 
documentare, de # șare a literaturii, ideilor... Tot de 
aici vine și cerinţa ca un exemplar al tezei examinate  
la CNAA să # e depus obligatoriu la Biblioteca Naţio-
nală. Pentru a familiariza comunitatea știinţi# că din 
republică cu structura și abordarea metodologică a 
tezelor de doctorat elaborate în alte state, CNAA a# -
șează pe site-ul său versiunea electronică a tezelor 
susţinute peste hotare. Ulterior IBN ar putea depozi-
ta și tezele de doctorat, dar și cele de masterat.

6.5. Cunoașterea unei limbi de circulaţie uni-

versală. Randamentul funcţionării unei comunităţi 
știinţi# ce este determinat în mare măsură de nivelul 
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de comunicare a membrilor acesteia. De aceea, un 
element obligatoriu pentru viitorii cercetători știin-
ţi� ci este cunoașterea unei (unor) limbi de circulaţie 
universală și menţinerea cunoașterii acesteia în ac-
tualitate.

6.6. Istoria și metodologia știinţelor. Randa-
mentul cercetării depinde mult de instrumentele și 
metodele de cercetare utilizate; în știinţă, la fel ca și 
în alte domenii, se cere maximum de rezultat cu mi-
nimum de consumuri. Însă în știinţă instrumentele 
și metodele de cercetare sunt mult mai complexe, 
de aceea în cadrul studiilor de doctorat acestora 
li se atrage o atenţie aparte. Doctorandul se vede 
obligat să însușească cele mai moderne instrumen-
te și metode de cercetare, pentru a-și pune în ordi-
ne ideile, pentru a obţine abilităţi de a rezolva și a 
formula probleme, a arunca o privire de ansamblu 
asupra lor, a rezolva probleme prin cele mai diverse 
și mai moderne metode, a interpola și extrapola cu-
noștinţele, a le lărgi spre alte cazuri sau situaţii sau 
a le adânci spre elucidarea cauzală a unor situaţii 
sau cazuri cunoscute, a transfera învăţămintele și 
metodele dintr-un domeniu știinţi� c în altele, a face 
o analiză spectrală și hologra� că a rezultatelor, a 
reproduce sau simula procese/situaţii prin modele 
experimentale sau matematice.  

6.7. Utilizarea metodelor matematice. Cerce-
tarea în știinţa modernă cere și o solidă formaţie 
teoretică în domeniul matematicii. Rezultatele cer-
cetării, oricare ar �  domeniul, nu pot �  evaluate co-
rect și puse în valoare decât cu ajutorul metodelor 
matematice corespunzătoare. Argumentele expri-
mate în cifre totdeauna devin mai ponderabile, mai 
credibile. În plus,  matematica permite a efectua 
cercetări teoretice relativ ieftine în toate domenii-
le știinţei. Prin intermediul modelelor matematice 
poate �  simulat comportamentul celor mai so� sti-
cate sisteme. Prin crearea de modele matematice 
(intelectuale) ale fenomenelor reale, știinţa poate 
să le înţeleagă pe acestea, să le stăpânească, apoi să 
le convertească în mijloace de ampli� care a puteri-
lor (� zice și intelectuale) omenești. Utilizarea pe larg 
a matematicii în alte domenii ale știinţei le deschi-
de acestora orizonturi noi, un exemplu elocvent în 
acest sens � ind � zica. Progresând cu ajutorul mate-
maticii, celelalte știinţe, la rândul lor, impulsionează 
dezvoltarea matematicii. 

6.8. Cunoașterea calculatorului. Doctorandul, 
de asemenea, trebuie să însușească bine calculato-
rul. Acest instrument a produs o revoluţie în munca 
intelectuală a cercetării, în primul rând, prin capacita-
tea nelimitată de a informa, de a depozita și prelucra 
o cantitatea enormă de informaţie în timp restrâns. 
Calculatorul a extins cu mult câmpul problemelor 
rezolvabile, ajută la automatizarea experienţelor, la 
culegerea, depozitarea și prelucrarea rapidă a infor-
maţiei și prezentarea acesteia în cele mai variate for-
me. Calculatorul a preluat sarcinile ingrate ale rutinei 
și repetiţiilor, eliberând prin aceasta mult timp pen-
tru creaţie; el permite simularea celor mai complexe 
sisteme și fenomene, optimizarea soluţiilor, asigură 
unitatea gestiunii și a adoptării  deciziilor, facilitează 
comunicarea la distanţă cu alţi cercetători. 

6.9. Cunoașterea știinţei managementului. 
Doctorandul trebuie să însușească și știinţa gestiu-
nii, deoarece nimic în societate nu funcţionează fără 
gestiune. Astăzi unitatea de bază a știinţei devine 
proiectul, proiectul are titlu, obiect și deviz, la care 
se atașează un desen, o schiţă, un plan de acţiune 
ce indică � ecare pas care trebuie de făcut. Chiar și 
o idee, ca să circule, are nevoie de o regizare ce ţine 
de legile marketingului. În știinţa și economia de azi 
este preferat specialistul în domeniu său, dar care are 
și o pregătire managerială, randamentul acestuia � -
ind  mai mare. Decalajul UE faţă de SUA în materie 
economică se datorează de� cienţelor de organizare, 
precum și însușirii insu� ciente a principiilor știinţi� ce 
ale managementului modern. În SUA s-a conștienti-
zat demult faptul că numai o gestiune bună poate 
garanta progresul societăţi, în această ţară gestiu-
nea merge mână în mână cu știinţa – se editează un 
mare volum de  literatură știinţi� că privind subiectul 
managerial, metodologia gestiunii � ind vastă, de la 
studiile experimentale directe până la simularea fe-
nomenelor și modelarea matematică. Managemen-
tul în doctorat se studiază la concret, la locul unde se 
aplică (orientându-se către viitorul loc de muncă al 
doctorandului): instituţie știinţi� că, guvern, armată 
etc., gestiunea e interdisciplinară. Orice proiect nu 
poate �  realizat fără consum de bani, de aceea doc-
torandul trebuie să � e instruit cum să alcătuiască un 
deviz de cheltuieli pentru a obţine un rezultat maxim 
cu consumuri minime, lucruri foarte însemnate în 
condiţii de concurenţă. 
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6.10. Organizarea studiilor doctorale con-

form modulelor. Urmând principiul funcţionali-
tăţii, cunoștinţele trebuie să � e predate conform 
modulelor, lucru care permite să � e folosite ace-
leași module în diferite combinaţii pentru a obţi-
ne tipul de profesie căruia i se acordă predilecție. 
Nu există profesii tipizate și bine de� nite, ci roluri 
individualizate și complexe. De aceea IOD trebuie 
să dispună de programe de învăţare individuală și 
abordare interdisciplinară. Planurile de învăţământ 

și programele analitice a studiilor doctorale sunt, în 

fond, liste de module ale doctorandului, compuse 

din cursuri aprofundate, cursuri generale, auxiliare, 

interdisciplinare, lectură, experienţe, lucrări de la-

borator, ateliere de lucru, participare la seminare și 

conferinţe știinţi� ce (la care capătă curajul de a-și 

susţine ideile) și alte activităţi, toate având în vizor 

viitorul loc de muncă al doctorandului. Este la lati-

tudinea conducătorului de doctorat să stabilească 

parcursul modulelor, reieșind din cerinţele sociale 

și ţinând cont de doleanţele, vocaţia și capacităţile 

doctorandului. Oricare combinaţie de module este 

în fond un itinerar interdisciplinar.

6.11. Elaborarea tezei de doctorat. Cea mai 

importantă etapă în procesul de pregătire și de 

cali� care a oamenilor de știinţă este aprofundarea 

cunoștinţelor prin cercetare, elaborarea și susţine-

rea publică a tezei de doctorat. Susţinerea tezei de 

doctorat prezintă testul principal al evaluării activi-

tăţii știinţi� ce a pretendentului la grad știinţi� c. Ce-

lor care trec cu succes acest test li se conferă grad 

știinţi� c și li se eliberează un certi� cat de cali� care – 

diplomă de doctor / doctor habilitat într-un anumit 

domeniu, document care garantează aptitudinile 

de cercetător știinţi� c ale deţinătorului, sporind ast-

fel poziţia acestuia pe piaţa muncii și în societate. 

Tema tezei de doctorat se stabilește de către 

conducătorul de doctorat împreună cu autorul cer-

cetării. Obligatoriu ea trebuie să ţină de domeniul 

de pregătire universitară a pretendentului la grad 

știinţi� c sau de unul a! at la intersecţie cu acesta, 

să se încadreze în domeniul de doctorat la care IOD 

este abilitată, să � e corelată cu direcţiile prioritare 

de cercetare-dezvoltare ale ţării și cu tendinţele ști-

inţei mondiale, să răspundă la necesitățile societăţii. 

Tema trebuie să concorde cu scopul organizaţiei și 

cu capacităţile creative ale doctorandului. Ea poate 

să prevadă o investigare separată sau să facă parte 

dintr-o cercetare mai amplă, dar în mod obligatoriu 

trebuie să � e ancorată în real și în realizabil, să aibă 

termen de executare � xat, să dezvolte doctorandu-

lui o psihologie de autonomie, de încurajare și de 

încredere în forţele proprii. Doctorandul trebuie să 

� e motivat serios pentru a studia această temă, iar 

lucrul asupra tezei să devină pentru el o întreprin-

dere pasionantă și de mare tensiune emoţională. 

Tema tezei de doctorat trebuie să � e aprobată de  

consiliul știinţi� c / senatul universitar al IOD și în-

registrată la CNAA. Titlul ei urmează să � e formu-

lat concis, scurt, clar și fără ambiguităţi, să re! ecte 

exact și complet conţinutul, ideea, sensul și relevan-

ţa investigaţiilor care trebuie efectuate, să cuprindă 

și câteva cuvinte-cheie, ca să poată �  prelucrat în 

bazele de date știinţi� ce. 

Activitatea de elaborare și de redactare nemijlo-

cită a tezei (și a autoreferatului) este o continuare 

� rească a activităţii de cercetare și de documenta-

re autentică întreprinse în prealabil de către pre-

tendentul la un grad știinţi� c pe parcursul unui șir 

întreg de ani. Cercetările efectuate și sintetizate în 

teza de doctorat sunt subordonate cerinţei de di-

seminare a rezultatelor teoretice și practice în pu-

blicaţii de prestigiu naţionale și internaţionale (în 

formă de articole știinţi� ce, brevete, softuri…) și de 

aprobare a acestora la prestigioase conferinţe ști-

inţi� ce naţionale și internaţionale. Conţinutul tezei 

(autoreferatului) trebuie să corespundă întocmai 

celui al lucrărilor știinţi� ce publicate, în baza cărora 

aceasta este scrisă. Teza se scrie în conformitate cu 

anumite standarde știinţi� ce, care cer să � e formu-

lată problema, subliniată actualitatea temei, preci-

zată baza teoretică și empirică a cercetării, indicate 

concepţiile, ipotezele și ideile ce stau la baza cerce-

tării, suportul știinţi� c și metodologic, principiile, 

metodele și tehnicile de investigaţie utilizate, sur-

sele de informare folosite, însemnătatea știinţi� că și 

practică a rezultatelor obţinute, gradul de validitate 

și de implementare a acestora, concluzii și dezvol-

tări ulterioare. 

Teza de doctor trebuie să conţină elemente de 

creaţie, să ofere o soluţie inedită a unei probleme 

știinţi� ce actuale de reală importanţă pentru o anu-

mită arie de cunoștinţe sau a unei probleme apli-

cative însemnate, să conţină rezultate teoretice și/

sau practice noi de nivel naţional și mondial, de o 

relevantă valoare știinţi� că, să aducă contribuţii ori-
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ginale la suma de cunoștinţe din domeniul știinţi� c 
respectiv, să conţină idei generatoare de noi cunoș-
tinţe. Teza de doctor habilitat trebuie să prezinte so-
luţia unei probleme știinţi� ce de mare importanţă, 
să conţină rezultate principial noi, originale, pentru 
știinţă și practică, deschizătoare de direcţii, rezulta-
te care să fundamenteze soluţii globale, să contri-
buie la progresul tehnologic, să conţină concepţii, 
teorii, legi, idei noi, mai cuprinzătoare, care circulă, 
dovedite prin citări pe scară largă, să prezică feno-
mene noi.

6.12. Cerinţele de bază faţă de o teză de doc-

tor în știinţe. Pentru stabilirea cali� cativului ce va 
�  acordat pretendentului la grad știinţi� c, experţii 
dau note la un șir întreg de elemente caracteristi-
ce ale tezei: motivaţia cercetării; alegerea temei 
de studiu, actualitatea și însemnătatea acesteia 
pentru domeniul respectiv; formularea problemei 
și alegerea căii de soluţionare a ei; cunoașterea și 
prezentarea adecvată a realizărilor la zi în domeniul 
de cercetare (nivelul de cunoaștere a literaturii din 
domeniu, capacitatea pretendentului de a selecta 
cele mai relevante surse bibliogra� ce și de a le ana-
liza prin prisma temei cercetate);  gradul de autono-
mie faţă de sursele bibliogra� ce (prelucrarea critică 
a acestora, formularea propriului punct de vedere, 
enunţarea de  idei sau deschideri teoretice origi-
nale); stabilirea jaloanelor cercetării și claritatea 
obiectivelor știinţi� ce urmărite; relevanţa reperelor 
teoretice alese (fundamentarea teoretică a temei 
propuse, rigurozitatea și corectitudinea utilizării 
conceptelor, ideilor etc., nivelul de fundamentare a 
ipotezelor înaintate și gradul de validare a acesto-
ra); rigoarea și noutatea metodologiei de cercetare 
(reușita alegerii teoriilor, aparatajului experimental, 
subiecţilor experimentului – lot, eșantion, cazuri 
etc., algoritmilor, metodelor de prelucrare a datelor 
și de evaluare a rezultatelor cercetării…) și corela-
ţia acesteia cu obiectivele tezei; nivelul știinţi� c și 
gradul de complexitate și de interdisciplinaritate a 
cercetării; capacitatea de sinteză a autorului și ca-
litatea generalizărilor și sintezelor făcute; relevan-
ţa concluziilor și dezvoltărilor ulterioare; valoarea 
rezultatelor obţinute și capacitatea acestora de a 
genera noi cunoștinţe; contribuţia originală a auto-
rului la suma de cunoștinţe din domeniul respectiv; 
stilul și originalitatea în tratarea materialului vizat 

și gradul de coerenţă a conţinutului tezei; reușita 
structurării tezei pe capitole, subcapitole și para-
grafe, precum și cea a formulării concise și la obiect 
a titlurilor acestora; plenitudinea listei bibliogra� ce, 
corectitudinea citărilor; respectarea cu stricteţe a 
prevederilor actelor normative.

6.13. Cerinţele de bază faţă de un pretendent 

la gradul știinţi! c de doctor. Principalul rezultat 
al educaţiei doctorale este pregătirea unor cerce-
tători la stadiul incipient și contribuţia acestora 
adusă știinţei prin cercetări originale, recunoscute 
și diseminate în cadrul comunităţii știinţi� ce. În pe-
rioada studiilor, inclusiv cea a activităţii de cercetă-
tor, doctorandul trebuie să � e determinat de mo-
tivaţia interioară, cointeresat în lărgirea continuă 
a orizontului cunoașterii, în obţinerea unui întreg 
arsenal de cunoștinţe, competenţe și abilităţi de 
specialitate, care să-i deschidă orizonturi largi și de 
perspectivă în câmpul muncii. El trebuie să posede 
pe deplin termenii știinţei moderne, să � e conștient 
de primordialitatea experimentului și e� cacitatea 
calcului, să acumuleze întreg setul de experienţe, 
competenţe și deprinderi necesare la viitorul loc de 
muncă. 

De asemenea, pretendentul la gradul știinţi� c de 
doctor trebuie să posede un șir de calități remarca-
bile: 

- de lucrător onest și ordonat: să demonstreze or-
dine și exigenţă în activitate și în organizarea e� ci-
entă a timpului, perseverenţă în muncă pentru a-și 
atinge obiectivele propuse, punctualitate, compor-
tament etic, să slujească numai adevărului știinţi� c, 
să-și controleze gândurile și emoţiile, să manifeste 
toleranţă faţă de colegi, să dea dovadă de respon-
sabilitate; 

- de persoană care stăpânește mecanismele cu-
noașterii: de a înţelege comprehensiv, sistemic lite-
ratura de specialitate aferentă temei abordate, de a 
se orienta în % uxul enorm de informaţii și de a găsi 
și a alege informaţia veritabilă necesară, de a dis-
tinge esenţialul de neesenţial, ideile și problemele 
știinţi� ce importante din domeniu, de a clari� ca lu-
crurile ce nu se știu despre obiectul cercetat, de a 
însuși, înţelege, � xa, veri� ca și aplica cunoștinţele, 
metodele și  tehnicile de lucru, de a aplica instru-
mentele de autoevaluare, autocontrol și de corecţie 
prin feed-back a celor însușite;
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- de cercetător știinţi� c: de a face observaţii și 
a clasi� ca, de a argumenta și justi� ca, de a face le-
gături între diferite fenomene, de a utiliza cele mai 
avansate tehnici și metodologii de cercetare asoci-
ate domeniului, a utiliza cunoștinţe, metode și idei 
din alte discipline, de a combina și a extinde (inter-
pola, extrapola, transfera) cunoștinţele, de a gândi 
logic, abstract, de a-și forma o viziune de ansamblu 
asupra întregului, de a analiza critic cunoștinţele și 
ideile acumulate în domeniu, de a stabili corelaţii 
dintre cauză și efect, de a da dovadă de iniţiativă, 
imaginaţie și gândire creatoare, de a concepe și a 
efectua investigaţii de sine stătător (a formula și re-
zolva probleme, a înainta ipoteze de lucru pentru 
soluţionarea acestora și a le veri� ca, a stabili algo-
ritmi și mijloace de soluţionare, a veri� ca, analiza, 
evalua și generaliza rezultatele obţinute, a stabili 
cauzele primare ale fenomenelor, a trage concluzii 
și a face previziuni, de a �  gata să facă faţă noilor 
provocări ale știinţei, să intervină în natură, de a 
gândi liber și a avea îndrăzneala de a propune so-
luţii inedite, inovative, generatoare de noi cunoș-
tinţe, teoretice sau practice, care să contribuie la 
dezvoltarea economică, socială și culturală a ţării, 
la progresul cunoașterii, în contextul edi� cării unei 
societăţi bazate pe cunoaștere, de a anticipa și sin-
tetiza probleme complexe, de a formula rezultatele 
obţinute conform regulilor comunităţii știinţi� ce;

- de specialist într-un domeniu, dar care a însușit 
și deprinderi auxiliare necesare activităţii: de execu-
tare a anumitor lucrări manuale sau mecanice (ex-
perienţe în laborator, operaţii…), de aplicare a unor 
strategii prin combinare a alternativelor multiple 
(tehnici complementare, cercetări interdisciplina-
re etc.), de folosire a calculatorului (pentru calcu-
le, prelucrarea datelor, simularea unor fenomene, 
tehnoredactare, prezentarea ilustrativă a rezulta-
telor…), de management (de cunoaștere a aspec-
telor gestiunii în domeniu, de a organiza, plani� ca 
și elabora un proiect, un deviz de cheltuieli…), de 
conducere (de coordonare a unor proiecte, de mo-
tivare a altor persoane…), de  recepţionare (a unor 
rapoarte a specialiștilor, a prezentărilor colegilor, 
a opiniilor colegilor…), de comunicare (de a purta 
discuţii pe teme știinţi� ce, a expune rezultatele sau 
alte informaţii știinţi� ce în scris și verbal în câteva 
limbi…), de diseminare a cunoștinţelor acumulate/
dobândite (prin publicarea de articole, instruirea 

altora, implementarea rezultatelor știinţi� ce…), de 
a-și concorda activitatea cu necesităţile viitorului 
său loc de muncă.

Dat � ind faptul că randamentul societăţii depin-
de mult de modul în care oamenii comunică, doc-
torandul trebuie instruit cum să comunice cu alţi 
cercetători, cum să lucreze în echipă, să activeze în 
societate, într-un mediu multicultural. De aceea tre-
buie să i se creeze posibilitatea de a cunoaște per-
sonal cele mai importante � guri din domeniu, de a 
comunica cu alte sectoare de activitate în vederea 
stabilirii unor relaţii cu potenţialii angajatori.

7. Asigurarea calităţii cercetărilor efectuate 

de doctorand (a tezelor de doctorat)

Sistemul de CDI este unul speci� c, astfel încât 
aici ocupă un loc aparte evaluarea [49, 8], procedu-
ra care determină în ce măsură obiectivul stabilit a 
fost atins. Pentru a �  e� cientă, evaluarea rezultate-
lor în această sferă de activitate poate �  efectuată 
doar de persoane din același segment de activitate 
(din cadrul aceleiași instituţii sau a uneia de același 
pro� l din ţară ori din străinătate). Din această cauză, 
în sfera CDI, precum și în cea a învăţământului prin 
doctorat se folosesc metode și mijloace speci� ce de 
asigurare a calităţii. În cazul atestării cadrelor știinţi-
� ce și știinţi� co-didactice la diferite niveluri, o ches-
tiune de principiu o constituie faptul ca în calitate 
de experţi să � e admise numai persoane cu certi� -
cat de cali� care în domeniul de referinţă, superior 
celui solicitat de pretendent.  Un doctor în știinţe, 
de exemplu, nu este admis la aprecierea unei teze 
de doctor habilitat. Totodată,  atestarea se face în 
baza unor criterii (standarde) clare și bine de� nite, 
deoarece primează criteriile, nu expertul (pedago-
gul), ultimul doar aplică criteriile în cunoștinţă de 
cauză. La evaluarea rezultatelor știinţi� ce obţinute 
de doctoranzi participă un șir întreg de structuri. 
CNAA a depus multe eforturi pentru a pune pe pi-
cioare acest sistem, mai mult ca atât, a făcut tot ce 
este posibil ca să � m remarcați în lume [50].

7.1. Conducătorii de doctorat. Fiind un ciclu uni-
versitar deosebit, după cum am mai menţionat, stu-
diile doctorale necesită un control riguros, monitori-
zare. Supravegherea presupune un efort colectiv, cu 
responsabilităţi clare și bine determinate pentru IOD 
(și parteneri), supraveghetorul de bază și doctorand, 
legitimat printr-un contract transparent. Ţinând cont 
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de unicitatea � ecărui om ca creator, în doctorat se 
ia o atitudine diferenţiată faţă de cei care învaţă, ei 
au profesori individuali, îndrumători, „ca � ii de regi” 
(precum Macedon l-a avut pe Aristotel). În doctorat, 
rolul principal de supraveghere îl joacă conducăto-
rul de doctorat (CD), de la care se cere: să � e stăpân 

pe materia disciplinei pe care o împărtășește, să � e 
la curent cu rezultatele de ultimă oră, sensibil la ide-
ile noi, activ în cercetare (să dispună de lucrări știin-
ţi� ce valoroase în ultimii ani de activitate, ce ţin de 
arealul tematicii tezei doctorandului), să participe 
la conferinţe știinţi� ce naţionale și internaţionale. 
CD este strategul cercetării, călăuzește doctorandul 
prin labirintul necunoscutului, arătându-i drumul 
și ajutându-l să ocolească înfundăturile, el îl învaţă 
pe doctorand cum să-și organizeze munca, datele, 
cum să formuleze o problemă și cum să caute soluţia 
acesteia, cum să facă o analiză știinţi� că, să altoiască 
pe cunoștinţele posedate noile achiziţii ale știinţei, să 
integreze datele obţinute în reţeaua de legităţi care 
explică știinţi� c realitatea și permite să se acţioneze 
asupra ei, stabilește data certă pentru sfârșitul pro-
gramului de cercetare. (Doctoranzii prin cotutelă au 
doi conducători, unul din instituţia din ţară, altul din 
cea de peste hotare).

De la CD se mai cere să � e și un bun pedagog 

și psiholog, să dea dovadă de răbdare, toleranţă, 
putere de convingere. El este cel care educă și in-
struiește concomitent, determină regimul de lecţii, 
teme, colocvii și lucrări ale doctorandului. De la el 
se cere să comunice doctorandului informaţii clare, 
ordonatoare, argumentate, să știe cum să declanșe-
ze liberul elan al doctorandului, să-i aprindă imagi-
naţia și entuziasmul, să-l înveţe cum să acumuleze 
cunoștinţe atât sub aspect intelectual, cât și emotiv, 
cum să mărească capacitatea de asimilare a infor-
maţiei, să sporească motivaţia doctoranzilor de a în-
suși materialul și a efectua cercetările plani� cate, de 

a-și utiliza la maxim pro� lurile forte ale inteligenţei. 
El, de asemenea, trebuie să știe să plaseze datele pe 
care le obţine discipolul său pe terenul curiozităţii, 
să arate stările de nedeterminare pe care acestea le 
ridică, căci acolo unde există nedumerire, alterna-
tive, are loc și transmisie de informaţie. Scoaterea 
în evidenţă a confruntării dramatice a faptelor, a 
noutăţii, captează atenţia și interesul discipolului, 
determină un avânt stimulator, pro� lează vocaţii  și 
orientează  formaţii. 

Doctoratul trebuie să dezvolte și să promoveze 
un simţ mai pregnant al scopurilor personale, o rea-
lizare multiplă a persoanei. De aceea, CD trebuie să 
aibă grijă de dezvoltarea individuală a doctorandu-
lui. Aceasta înseamnă că el trebuie să-și cunoască 
discipolul, să-și edi� ce  relaţiile cu acesta pe o plat-
forma afectivă, de respect și încurajare a demnităţii 
umane, de încredere în puterea și chemarea proprie 
a discipolului, de sprijinire în opera de constituire 
a personalităţii acestuia, toate cele enumerate ser-
vind pentru discipol drept stimulent pentru a învăţa 
și a  asimila noi cunoștinţe și deprinderi. 

Conducătorii de doctorat servesc, de cele mai 
multe ori, drept modele pentru doctoranzi,  de ace-
ea ei trebuie să dea dovadă de o conduită exempla-
ră, etică, de un nivel de cultură superior, de elocven-
ţă în comunicare, să cultive discipolului sentimente 
de înaltă considerare la adresa știinţei și culturii. Tot-
odată, CD trebuie să � e ancorat în realitate, să nu � e 
indiferent faţă de problemele lumii în care trăiește, 
să-l trateze pe doctorand ca pe un coleg de breaslă, 
de conlucrare cu acesta depinzând mult și viitoarele 
sale cercetări. 

CD nu deţin monopolul asupra învăţării doctoran-
zilor, ei sunt, la rândul lor, supravegheaţi. Este o res-
ponsabilitate a IOD să asigure nu numai supraveghe-
rea CD, ci și dezvoltarea profesională a acestora, prin 
organizarea de cursuri de perfecţionare, schimburi de 
experienţă [51]. Pentru a consolida cultura suprave-
gherii în procesul de pregătire și atestare a cadrelor 
știinţi� ce, CNAA elaborează în permanenţă strategii 
de comunicare e� cientă cu IOD, cu CD (organizează 

consfătuiri, preconizează elaborarea unui ghid pen-

tru CD) și cu doctoranzii, elaborează sondaje [26, 27], 

utilizând pe larg în acest scop tehnologiile informaţi-
onale, obiectivul � nal � ind asigurarea calităţii în pro-
cesul de pregătire a cadrelor știinţi� ce [49, 50].  

7.2. Unitatea  primară de cercetare (UPC). Ve-
riga principală în procesarea de noi cunoștinţe și de 
pregătire a cadrelor știinţi� ce este UPC (laboratorul, 
catedra, grupul de creaţie…), în care activează con-
ducătorul de doctorat și în care doctorandul (post-
doctorandul) elaborează teza de doctorat. Acredita-
tă odată cu instituţia, UPC este cea care analizează 
și evaluează rezultatele știinţi� ce obţinute de doc-
torand (postdoctorand) la toate etapele și le reco-
mandă spre publicare sau spre susţinerea tezei.  
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7.3. Seminarele știinţi� ce de pro� l (SȘP). O 
verigă importantă în pregătirea și atestarea cadre-
lor știinţi� ce și știinţi� co-didactice în Republica 
Moldova o constituie reţeaua de SȘP, care activează 
în OSȘI, la specialităţi cuprinse în pro� lurile de cer-
cetare ale instituţiilor respective, la care acestea, cu 
predilecție, desfășoară o activitate de doctorat. Sar-
cinile SȘP rezidă în stabilirea în OSȘI a unui climat 
știinţi� c adecvat – de discutare liberă, transparentă, 
civilizată și constructivă a problemelor știinţi� ce, de 
excludere a monopolismului și a dublărilor în cer-
cetare. În cadrul SȘP se discută rezultatele curente 
din știinţă, precum și cele obţinute de cercetători 
și doctoranzi, tezele de doctorat în domeniu ce 
urmează a �  susţinute. Aici doctoranzii își cultivă  
deprinderile de a-și expune rezultatele cercetării în 
faţă unui auditoriu profesional, capătă încredere în 
propriile forţe.

7.4. Revistele știinţi� ce de pro� l (RȘP). Un rol 
aparte în atestarea cadrelor știinţi� ce și știinţi� co-
didactice le revin RȘP, acreditate de către CSȘDT și 
CNAA, în care își publică lucrările pretendenţii la 
grade știinţi� ce și la titluri știinţi� ce și știinţi� co-di-
dactice. RȘP au misiunea de a disemina rezultatele 
știinţi� ce de valoare obţinute de cercetători, de a 
selecta  și încuraja persoanele care manifestă o cer-
tă vocație pentru știinţă. De atitudinea RȘP faţă de 
materialele prezentate spre publicare depinde și ca-
litatea tezelor susţinute în Republica Moldova. Pen-
tru asigurarea calităţii articolelor știinţi� ce publica-
te, revistele sunt periodic acreditate după anumite 
criterii. În prezent, în RM există 77 de RȘP acreditate, 
clasi� cate pe categorii, conform calităţii articolelor 
publicate și a gradului de vizibilitate internaţională 
a acestora.

7.5. Consiliile știinţi� ce specializate (CȘS). 

Principala verigă în atestarea cadrelor știinţi� ce o 
constituie consiliile știinţi� ce specializate. Ele sunt 
instituite în cadrul OSȘI,  la specialităţile la care 
acestea desfășoară o activitate de doctorat, speci-
alităţi cuprinse în pro� lurile de cercetare ale insti-
tuţiei. În funcţia lor intră examinarea, evaluarea și 
asigurarea susţinerii publice a tezelor de doctorat, 
având sarcina de a garanta o bună calitate a tezelor 
susţinute și, prin aceasta, o înaltă cali� care a cadre-
lor știinţi� ce pregătite. Pentru a asigura o maximă 
obiectivitate în procesul de apreciere a tezelor, în 

componenţa CȘS, precum și în calitate de referenţi 
o� ciali se includ anumiți experţi din afara instituţi-
ei și din străinătate. În perioada anilor 2007-2013, 
bunăoară, la expertizarea tezelor de doctorat ela-
borate în Republica Moldova au participat 768 de 
experţi străini, din 15 ţări ale lumii, 268 în calitate 
de membri ai consiliilor știinţi� ce specializate și 500 
în calitate de referenţi o� ciali.

7.6. Instituţia de experţi a CNAA. O verigă în-
semnată în atestarea cadrelor știinţi� ce și știinţi� co-
didactice este instituţia de experţi, formată din  co-
misii de experţi în domeniu (în unele cazuri, create 
ad-hoc) și experţi con� denţiali, inclusiv din alte ţări. 
În sarcina acestora intră expertizarea dosarelor (cu 
materialele respective) ce vizează acordarea de gra-
de știinţi� ce, precum și recunoașterea și echivala-
rea celor obţinute peste hotare, acordarea titlurilor 
știinţi� ce și știinţi� co-didactice și formularea unor 
recomandări profesionale în baza cărora Comisia 
de atestare a CNAA să ia deciziile de rigoare privind 
conferirea gradelor și a titlurilor solicitate.  

7.7. Comisia de atestare a CNAA. Decizia � nală 
privind acordarea de grade știinţi� ce și titluri știinţi-
� ce și știinţi� co-didactice o adoptă Comisia de ates-
tare a CNAA, în baza dosarelor depuse la CNAA, a 
hotărârilor CȘS și a senatelor universitare / consiliilor 
știinţi� ce ale OSȘI și a recomandărilor date de CED.

8. Concluzii

Privite prin prisma politicilor UE în domeniu, cele 
mai importante probleme ale sistemului naţional 
CDI și ale celui de pregătire și atestare a cadrelor 
știinţi� ce și știinţi� co-didactice sunt: determinarea 
insu� cient de clară a domeniilor prioritare; dezvol-
tarea domeniilor știinţi� ce fără a se ţine cont cu 
precădere de priorităţile naţionale; � nanţarea rela-
tiv redusă; di� cultatea de a asigura o masă critică a 
unor parametri; cooperarea nesatisfăcătoare a insti-
tuţiilor pe plan naţional și internaţional; implicarea 
insu� cientă a sectorului privat în dezvoltarea știin-
ţei și în procesul de pregătire a cadrelor știinţi� ce 
prin doctorat și postdoctorat; trecerea cu vederea 
a unor principii latente care acţionează în societate, 
cum sunt principiul antropic, principiul feed-back 
ș.a.  În acest context, se impune: majorarea numă-
rului de doctoranzi, având în vederea necesitatea 
de  a asigura echilibrul domeniilor și corespunderea 
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numărului acestora necesităţilor economice și soci-
ale ale ţării; creșterea alocaţiilor pentru un docto-
rand și introducerea granturilor doctorale;  aproba-
rea cadrului legislativ pentru a concentra studiile în 
școli doctorale; antrenarea sectorului privat în pre-
gătirea cadrelor știinţi� ce; racordarea programelor 
de studii doctorale la cele europene.

Pentru a e� cientiza sistemul de pregătire a cadre-
lor știinţi� ce, ar �  mai indicat ca studiile doctorale să 
� e organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ 
superior (care au tradiţii și capacităţi de a conser-
va, transfera și genera cunoștinţe și deprinderi, de 
a asigura doctoranzilor un mediu cultural adecvat 
și condiţii de cazare; de asemenea, ele pot să in� u-
enţeze operativ  verigile inferioare ale învăţământu-
lui spre a le optimiza activitatea) – prin cooperare 
cu instituţiile de cercetare (veriga cea mai sensibilă 
la noutăţile academice, la cercetările prioritare ale 
știinţei naţionale și internaţionale), precum și cu 
diverși factori economici (această componentă a 
viitoarelor consorţii � ind mai sensibilă la cerinţele 
pieţei de muncă și având, totodată, menirea de a 
sprijini � nanciar învăţământul de calitate din ţară). 
Aceste schimbări ar urma să � e întreprinse în con-
textul studierii celor mai bune practici ale statelor 
dezvoltate, cum sunt SUA și ţările UE.
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REZUMAT

Dezvoltarea durabilă a societăţii – problema 

fundamentală a știinţei în Republica Moldova 

(principii, criterii, standarde, date statistice, 

analize, omologări, opinii). Sunt abordate princi-
piile scrise și nescrise ce stau la baza dezvoltării du-
rabile a unei societăţi. Se analizează datele statistice 
ale Republicii Moldova în domeniul cercetării-dezvol-
tării-inovării și pregătirii și atestării cadrelor știinţi$ ce 
sub aspectul asigurării economiei republicii cu cadre și 
competenţe necesare, edi$ cării unei societăţi moder-
ne, informaţionale, bazate pe cunoaștere. Subiectul 
este tratat în contextul încadrării Republicii Moldova 
în Spaţiul European al Cercetării și Spaţiul European 
al Învăţământului Superior și interconectării acestor 
spaţii, prin utilizarea bunelor practici folosite în dome-
niu în UE și SUA, în mod special cele ce ţin de dezvolta-
rea școlilor doctorale, reieșind  din obiectivele politicii 
știinţi$ ce ale Republicii Moldova. 

Cuvinte cheie: dezvoltare durabilă, studii docto-
rale, indicatori de evaluare, procesul Bologna, princi-
piile Salzburg, școli doctorale
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ABSTRACT

Sustainable development of society – the 

fundamental problem of Republic of Moldova’s 

science (principles, criteria, standards, statistics, 

analyses, approvals, opinions). The article addres-
ses the written and unwritten principles underlying 
the sustainable development of a society. It analy-
zes the statistical data of the Republic of Moldova in 
the � eld of research and development - innovation 
and training and attestation of the scienti� c sta�  
in terms of providing country’s economy with the 
necessary sta�  and skills, building a modern, infor-
mation and knowledge-based society. The subject 
is treated in the context of Moldova’s inclusion in 
the European Research Area and the European Hi-
gher Education Area and interconnection of these 
areas, using the best practices used in the � eld in 
the EU and the USA, especially those related to the 
development of doctoral schools, proceeding from 
the objectives of the scienti� c policy of the Repu-
blic of Moldova.

Keywords: Sustainable development, doctoral 
studies, evaluation indicators, Bologna process, Sal-
zburg principles, doctoral schools

РЕФЕРАТ 

Устойчивое развитие общества – фунда-

ментальная проблема науки Республики 

Молдова (принципы, критерии, стандарты, 

статистика, анализ, апробации, мнения). Рас-

сматриваются писанные и неписанные принци-
пы, лежащие в основе устойчивого развития об-
щества. Проводится анализ статистических дан-
ных Республики Молдова в области научных ис-
следований и инноваций, подготовки и аттеста-
ции научных кадров в плане обеспечения эконо-
мики республики необходимыми кадрами и на-
выками, построения современного информаци-
онного общества, основанного на знаниях. Во-
прос рассматривается в свете интеграции Респу-
блики Молдова в Европейское пространство на-
учных исследований и Европейское простран-
ство высшего образования, а также в контек-
сте взаимосвязи этих пространств путем приме-
нения лучших практик, используемых в данной 
области в ЕС и США, в частности, относящихся к 
развитию докторских школ, учитывая задачи на-
учной политики Республики Молдова. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, док-
торантура, оценочные показатели, Болонский 
процесс, Зальцбургские принципы, докторские 
школы
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CONFORM DATELOR BIROULUI NAŢIONAL DE STATISTICĂ, 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA COTA COMBUSTIBILILOR DE 

ORIGINE LOCALĂ CONSTITUIE LA MOMENTUL ACTUAL DOAR 4 LA 
SUTĂ, 96% DIN CONSUMUL TOTAL DE RESURSE ENERGETICE PRO-
VENIND DIN IMPORT (TAB. 1). 

În structura resurselor interne, combustibilii so-
lizi sunt reprezentaţi preponderent de lemne, pe 
când în structura celor de import – de cărbune. 
Energia hidroelectrică valori* cată la hidrocentrale-
le din Dubăsari și Costești, începând cu anul 2003, 
este în descreștere. 

Tabelul 1 

Resursele energetice interne și importate (Terajouli)

Indicii
Anii

2004 2005 2006 2007

Surse interne 3563 3693 3853 3709
Combustibili lichizi 347 429 296 672
Gaze naturale 8 8 5 4
Combustibili solizi 2995 2951 3276 2913
Energie hidroelectrică 213 305 276 120
Import 87882 91605 90448 88767
Combustibili lichizi 25569 26091 25327 27041
Gaze naturale 45408 50498 50328 46523
Combustibili solizi 4796 4326 4411 4641
Energie electrică 12109 10690 10382 10562

Total 91445 95298 94301 92476

În structura importului de resurse energetice, 
cota gazelor naturale constituie 50-52%, a combus-
tibililor lichizi – 23-30%, a energiei electrice – 22%, 
în anul 2000, și 11% în anul 2007, iar  a combustibi-
lilor solizi (cărbune) – 3...5% respectiv.

Importul masiv de resurse energetice in/ uen-
ţează negativ asupra situaţiei social-economice din 
Republica Moldova. În perioada 2001-2006 pro-
dusul intern brut s-a majorat de 2,27 ori, iar costul 
resurselor energetice importate - de 2,8 ori. Costul 

resurselor energetice importate constituie 20-25% 
din costul total al importului pe ţară (tab. 2), ceea 
ce echivalează cu 13-18% din PIB. Cota speci* că a 
resurselor energetice în PIB s-a majorat cu 23,5% în 
anul 2006 faţă de 2001. Majorările cheltuielilor pen-
tru procurarea resurselor energetice se datorează 
în primul rând creșterii preţurilor la acestea de 1,78 

ori în perioada 2001...2006,  pe când consumul de 

energie și combustibil în aceeași perioadă a sporit 

în valoare absolută de 1,28 ori (tab. 1).   
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Tabelul 2

  Costul resurselor energetice importate și cota lor în PIB

Indicii
Anii

1999 2003 2004 2005 2006
Produsul intern brut, mln.$ 1172 1981 2598 2988 3356
Costul resurselor energetice importate, 
inclusiv al energiei electrice, mln.$ 304,0 272,0 353,9 464,1 618,0

Costul resurselor energetice din importul total, % 51.8 19,0 20,2   20,2 23,4
Costul resurselor energetice importate  în PIB, % 25,9 13,7 13,9 15,5 18,4

Datele menţionate demonstrează dependenţa 
puternică a economiei naţionale de resursele ener-
getice importate.

Totodată, conform studiilor monogra& ce rea-
lizate în domeniul & totehniei și horticulturii din 
Republica Moldova, în & ecare an se obţin resturi 
vegetale în cantitate medie de substanţă uscată 
de 4,8...6,3 milioane t, având la ardere un potenţial 
energetic de 84...110,6 PJ, ceea ce este comparabil 
cu consumul anual de energie (73,8...95,3 PJ) (tab. 
1). Însă resturile vegetale menţionate nu sunt utili-
zate raţional: în multe cazuri acestea sunt arse pe 
câmpuri, provocându-se  daune ecologice. O solu-
ţie e& cientă de valori& care a masei vegetale este 
utilizarea a 30...35% din cantitatea anuală în scopuri 
energetice, restul cantităţii menţionate (65...70%) 
& ind folosit pentru menţinerea fertilităţii  solului. 
Așadar, numai prin combustia e& cientă a resturilor 
vegetale agricole poate &  obţinută anual o cantitate 
de energie egală cu 28...37 PJ.    

În  anul 2008 cantitatea de energie importată în 
RM sub formă de gaz natural și cărbune a constituit 
49,5 PJ, costul integral al acesteia & ind de 4,23 mlrd. 
lei. Prin urmare, există posibilitatea reală de a redu-
ce cu 57...75% importul de gaze naturale și cărbune, 
ceea ce însumează  2,4...3,2 mlrd. lei. Pentru bene& -
ciarii autohtoni, resturile vegetale recoltate și pro-
cesate în scopuri energetice (P=28...37 PJ) vor costa 
nu mai mult de 1,92 mlrd. lei, micșorând cheltuielile 
cu 0,48...1,28 mlrd. lei/an. 

Până în prezent biomasa este utilizată la noi sub 
formă de lemne, resturi vegetale (paie, rîpcă etc.), 
în gospodării individuale, pentru obţinerea energiei 
termice cu tehnologii și instalaţii rudimentare, care 
asigură randamentul sub nivelul de 25...40%. După 
cum o demonstrează studiile de marketing, valori& -
carea potenţialului energetic al biomasei la un nivel 
competitiv necesită în Republica Moldova elabora-
rea unor tehnologii și mijloace tehnice de e& cienţă 

înaltă pentru recoltarea, procesarea și combustia  
acesteia.

Utilizarea rămășiţelor vegetale provenite din 
agricultură, procesate în combustibil solid sub for-
mă de pelete și brichete, se extinde din an în an. 
Acest fenomen este determinat de majorarea pre-
ţurilor la combustibilii fosili și apariţia pe piaţă a uti-
lajului pentru producerea biocombustibilului  solid  
și transformarea acestuia în  energie termică.

Pe parcursul ultimilor cinci ani Institutul de Teh-
nică Agricolă „Mecagro” a efectuat un șir de cercetări 
și lucrări de proiectare, în rezultatul cărora a fost ela-
borat un set de utilaje pentru recoltarea, colectarea, 
procesarea rămășiţelor de masă vegetală provenite 
din activitatea producătorilor agricoli și producerea 
din ele a combustibilului solid (pelete și brichete). 

Fig. 1. Combina de recoltat plante cu tulpini groase: 

1 – vindrover; 2 – aparat de alimentare; 

3 – aparat de mărunţire; 4 – toba de accelerare; 

5 – cadru; 6 – mecanism de acţionare

Combina [1,2] (& g. 1) pentru recoltarea plante-
lor cu tulpini groase (inclusiv plantelor energetice) 
este agregată de un tractor cu puterea motorului 
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≥ 58 kW, având lăţimea de lucru egală cu 1,4 m și pro-
ductivitatea de până la 0,7...0,9 ha/h. Combina (� g. 1) 
efectuează următoarele operaţiuni: tăierea și tocarea 
tulpinilor, strivirea și evacuarea masei tocate într-un 
mijloc de  transport. 

Linia tehnologică pentru producerea peletelor 
(� g. 2) este constituită din agregatele de bază: to-
cător de paie, buncăr pentru depozitarea opera-

tivă a materiei prime, granulator, răcitor, agregat 
de dozare și ambalare a produsului � nit [3] și uti-
laje auxiliare (ventilatoare, transportoare, conducte 
pneumatice). Linia tehnologică pentru producerea 
brichetelor (� g. 3) este constituită din presa de 
brichetat și tocător de paie sau de lemne. În cazul 
brichetării masei lemnoase, linia se dotează cu us-
cătorie.

Fig. 2. Linia tehnologică pentru producerea peletelor

1 – tocător de paie; 2 – buncăr pentru depozitare 

operativă; 3 – granulator; 4 – răcitor-cernător

Fig. 3. Linia tehnologică pentru producerea brichetelor

1 – tocător de paie; 2 – buncăr pentru depozitare 

operativă; 3 – agregat pentru uscarea materiei prime; 

4 – presă mecanică

Tocătorul de paie (� g. 4a) [4] este destinat pentru 
mărunţirea paielor cu fracţia de până la 2 mm, am-
balate în baloturi, utilizate în producerea peletelor 
și brichetelor, și este constituit din două blocuri: de 
încărcare și de mărunţire.

Blocul de mărunţire (� g. 4b) conţine un cadru, 
pe care este montată o carcasă de formă cilindrică 
cu două racorduri și capace pe părţile exterioare 

și unul intermediar în care este instalat rotorul cu 
două discuri între care, pe bolţuri, sunt amplasate 
ciocănele. Rotorul este montat pe arborele motoru-
lui de acţionare. Între capacul din spate și cel inter-
mediar este amplasat rotorul ventilatorului, iar între 
capacul intermediar și cel din faţă – sita. Pe capacul 
din faţă și pe discul din faţă al rotorului sunt instala-
te contra cuţite și, respectiv, cuţite radiale, totodată, 
pe discul din faţă este instalat un disc auxiliar cu cu-
ţite orizontale, verticale și înclinate. 

Blocul de încărcare este constituit dintr-o carca-
să, în care este instalat un transportor cu lanţ și cuie. 
Acţionarea transportorului se efectuează de la un 
motor-reductor prin intermediul unui invertor cu 
posibilitatea reglării vitezei de avans a balotului în 
blocul de mărunţire. Blocul de încărcare este unit 
cu blocul de mărunţire printr-un disc intermediar. 
Evacuarea măcinișului din tocător se efectuează cu 
! uxul de aer creat de ventilator.

         a)                     b)

Fig. 4. Tocător pentru baloturi de paie
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Fig. 6. Granulator

În vederea acumulării și folosirii ulterioare a făinii 
lemnoase sau din paie este elaborat un buncăr des-
tinat pentru depozitare operativă (� g. 5), dotat cu 
ciclon, obturator cu ecluze și dozator. Pentru evita-

rea îndesării făinii și formarea bolţurilor, în interiorul 
buncărului este instalat un amestecător, acţionat 
de un motor-reductor, iar pe suprafaţa exterioară –
un vibrator. Volumul buncărului se determină în 
funcție de productivitatea granulatorului pentru 
asigurarea funcţionării fără întrerupere a acestuia.

Fig. 5.  Buncăr pentru depozitare operativă 

a materiei prime

1 – tocător pentru baloturi de paie; 

2 – buncăr pentru depozitare operativă; 

3 – granulator; 4 – răcitor-cernător

Dozatorul are forma unui melc, � ind dotat cu 
captator de impurităţi metalice. Acţionarea doza-
torului se efectuează de la un motor-reductor prin 
intermediul unui invertor, cu posibilitatea reglării 
sarcinii granulatorului.

Granulatorul (� g. 6) este constituit din cadru, pe 
care este instalată carcasa și motorul de acţionare. 
În carcasă, pe rulmenţi, este instalat un arbore tubu-
lar cu planșaibă, pe care se � xează matriţa cilindrică. 
În interiorul arborelui tubular, pe rulmenţi, este in-
stalat un ax � x cu traversă, pe care sunt amplasate 
rolele de presare. 

Axul este unit cu carcasa cu bolţuri de siguranţă, 
pentru evitarea deteriorării matriţei și rolelor în ca-
zul pătrunderii în zona de presare a obiectelor străi-
ne sau depășirii sarcinii de presare.

Pentru condiţionarea făinii supuse presării, 
granulatorul este dotat cu un malaxor-condiţioner 
(� g. 7) [5, 6] și un dispozitiv (� g. 8) pentru injectarea 
dozată a apei în malaxorul-condiţioner. Malaxorul-
condiţioner este constituit dintr-o carcasă cilindrică 
cu picioare pentru � xarea pe carcasa granulato-
rului, o platformă pentru motorul de antrenare și 
două racorduri – încărcare și descărcare. În carcasă, 
pe rulmenţi, este instalat un rotor cu palete. Con-
strucţia paletelor și amplasarea lor este executată 
astfel încât să asigure amestecarea intensă a făinii  
și deplasarea ei. Acţionarea  rotorului se efectuează 
de la motorul de antrenare prin transmisie cu lanţ.

Dispozitivul pentru injectarea apei (� g. 8) este 
constituit dintr-un rezervor pentru apă, o pompă, 
un � ltru pentru curăţirea � nă și un  sistem de con-
ducte cu robinete și manometru. Reglarea dozării 
apei se efectuează în rezultatul modelării presiunii, 
� ind controlată de un manometru.

Peletele obţinute se supun condiţionării, care 
include răcirea lor și separarea de făina nepresată. 
Pentru răcirea peletelor este elaborat răcitorul (� g. 
9) [7,8], care constă dintr-o carcasă cilindrică, cu ra-
cord pentru conectarea ventilatorului și o gură de 

Fig. 7. Malaxor-condiţioner
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alimentare, instalată pe cadru. Pe gura de alimen-
tare este instalat un obturator cu ecluze și cu un 
jgheab de încărcare. Sub carcasă este instalat un 
dispozitiv de evacuare a peletelor răcite în ciurui-
torul constituit din valţuri de debitare, acţionate de 

Fig. 10. Dispozitiv de descărcare a răcitorului

un motor-reductor prin transmisie cu lanţ. Răcirea 
peletelor se efectuează cu un ! ux de aer de la ven-
tilator, conectat la racordul carcasei. Racordul de re-
fulare al ventilatorului este conectat cu buncărul de 
depozitare prin ciclon și obturator cu ecluze.

Separarea peletelor de făina nepresată se efec-
tuează cu un ciuruitor  (" g. 11) [9], constituit din-
tr-o carcasă cu  jgheab pentru evacuarea peletelor 
și un racord pentru evacuarea prafului de făină. În 
carcasă este instalată o sită vibratoare, antrenată de 
un mecanism cu excentric. Evacuarea făinii cernute 
se efectuează cu un ventilator, racordul de refulare 
a căruia este conectat cu buncărul de depozitare 
prin ciclon și obturator cu ecluze. Peletele răcite și 
curăţate de praf se împachetează în saci sau se rea-
lizează în vrac.

La institutul „Mecagro” este elaborată presa me-
canică cu șoc (" g. 11), destinată pentru presarea făi-
nii de paie și masă lemnoasă în brichete rotunde cu 
diametrul de 70 mm. 

Fig. 9. RăcitorFig. 8. Dispozitiv pentru injectarea  apei

Fig. 11. Ciuruitor

Presa este constituită din cadrul pe care este in-
stalat blocul de presare cu mecanismul de acţiona-
re, staţia de lubri" ere a suprafeţelor de frecare, blo-
cul de alimentare, buncărul de încărcare cu dozator 
și răcitor. Blocul de presare este constituit din cadrul 
pe care este instalat mecanismul bielă-manivelă. În 
partea frontală este instalată camera de recepţie, de 
care este " xată camera intermediară cu cămașă de 
apă și elemente de încălzire, iar de cameră – matri-
ţa secţionată cu dispozitiv de strângere. Suprafaţa 
interioară a matriței este executată în formă coni-
că, pentru crearea rezistenţei necesare de formare 
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a brichetei. În camera de recepţie este instalat un 
tachet, unit cu poansonul mecanismului bielă-ma-
nivelă care, la mișcarea rectilinie alternativă, apucă 
o porţie de făină și o presează în matriţă. Pe pla-
ca de sus a cadrului este amplasat alimentatorul 
cu șnec, executat în forma unui trunchi de con, 
pentru presarea preventivă a făinii acumulate în 
camera de recepţie. Acţionarea alimentatorului 
este efectuată de un motor-reductor instalat pe 
arborele șnecului. Făina se dă în alimentator cu 
șnecul dozator din buncărul de încărcare, acţionat 
de un motor-reductor prin invertor, � ind posibilă 
reglarea sarcinii blocului de presare. Pentru evita-
rea îndesării făinii și formarea bolţurilor în interi-
orul buncărului, de asupra șnecului este instalat 
un amestecător, acţionat de la arborele șnecului 
dozator prin transmisie cu lanţ.

Din matriţă, bricheta presată este îndreptată 
mai departe în răcitor unde, după răcire și întărire, 
se secționează în bucăţi cu lungimea de 25...30 cm, 
comode pentru ambalare și transportare. 
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REZUMAT

Soluţii tehnice pentru producerea biocom-

bustibililor solizi. Sunt prezentate tehnologii și 
mijloace tehnice, elaborate la Institutul „Mecagro” 
în baza activităţii de cercetare-inovare pentru pro-
ducerea biocombustibililor solizi (brichetelor, pele-
telor): combina de recoltat plante cu tulpini groase, 
linii tehnologice pentru producerea brichetelor, 
peletelor, utilaje din componenţa acestor linii (to-
cător pentru baloturi de paie, malaxor-condiţioner, 
dispozitiv pentru injectarea apei, granulator, răcitor, 
ciuruitor, presa de brichetat cu șoc, buncăr pentru 
depozitare operativă).

Cuvinte cheie: masa vegetală, recoltare, combi-
nă, tocător, paie, malaxor-condiţioner, granulator, 
răcitor, ciuruitor, brichete, presă.

ABSTRACT

Technical Solutions for the Production of So-

lid Biofuels. Technologies and technical means are 
presented, elaborated at the Institute “Mecagro” 
based on research and innovation activities for the 
production of solid biofuels (briquettes, pellets): 
harvester of plants with thick stems, technological 
lines for the production briquettes, pellets, equip-
ments from the composition of these lines (straw 

bale chopper, mixer-conditioner, water injection 
device, granulator, cooler, grader, shock briquetting 
press, operative storage bunker).

Keywords: vegetable mass, harvesting, combi-
ne, chopper, straw, mixer-conditioner, granulator, 
cooler, grader, briquettes, press.

РЕФЕРАТ

Технические решения по производству 

твердых видов биотоплива. Представлены 

технологии и техническое средства, разработан-

ные в Институте «Mecagro» по результатам  на-

учной и инновационной деятельности по про-

изводству твердых видов биотоплива (брикетов, 

пеллет): комбайн для уборки растений с толсты-

ми стеблями,  технологические линии для произ-

водства брикетов, пеллет, оборудование из со-

става этих линий (измельчитель тюков соломы, 

смеситель-кондиционер, приспособление для 

инжектирования воды, гранулятор, охладитель, 

просеиватель, пресс ударно-механический для 

брикетирования, бункер для оперативного хра-

нения сырья).

Ключевые слова: растительная масса, убор-

ка, комбайн, измельчитель, солома, смеситель-

кондиционер, гранулятор, охладитель, просеи-

ватель, брикеты, пресс.
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LA ORA ACTUALĂ, TEHNOLOGIILE DE PRELUCRARE A PRO-
DUSELOR SE PERFECŢIONEAZĂ INTENS, INCLUSIV  CELE DIN 

SECTORUL AGRAR. ESTE UN PROCES BENEFIC PENTRU DEZVOLTA-
REA ECONOMICĂ A ORICĂRUI STAT, ACESTA  IMPUNE ÎNSĂ STABILI-
REA UNOR ANUMITE PERFORMANŢE ÎN RAPORT CU NOILE TEHNO-
LOGII ȘI INSTALAŢII. ÎN MOD DEOSEBIT, CERINŢA PRIMORDIALĂ A 
MOMENTULUI REZIDĂ ÎN MICȘORAREA CONSUMULUI DE RESURSE 
ENERGETICE, INCLUSIV A ENERGIEI ELECTRICE. 

În acest sens, s-a constatat că consumul de ener-
gie electrică poate %  redus substanțial utilizându-se 
pentru prelucrarea primară a produselor agricole 
electrotehnologiile bazate pe efectul electrohi-
draulic. Acesta este un procedeu de convertizare 
a energiei electrice în energie mecanică. Unirea a 
două componente care practic par separate – des-
cărcarea electrică de tensiune înaltă și lichidul – au 
dat rezultate incredibile. Descărcarea electrică în 
lichid produce o forţă distrugătoare, care formează 
un efect mecanic capabil să distrugă sau să mărun-
ţească chiar și unele materiale supradure. 

Efectul respectiv se obţine cu ajutorul a doi elec-
trozi, care sunt introduși într-un lichid, % ind situaţi 
axial unul faţă de altul la o distanţă de 10-100 mm. 
La acești electrozi se aplică impulsuri de tensiune 
înaltă (30-100 kV), cu durata de descărcare de 10-40 
μs. Între acești electrozi apare o descărcare electri-
că, ce produce un efect comparat cu explozia ma-
terialelor explozibile. Energia impulsului constituie 
aproximativ 300 kJ. Acţiunile mecanice puternice 

ale descărcării au loc în toată masa lichidului de 
descărcare și produc efecte de distrugere sau de-
formare a materialelor care se găsesc în zonă. Tot-
odată, descărcarea comportă și un puternic efect 
antibactericid, care se manifestă prin distrugerea 
microorganismelor a5 ate în lichid.  

Datorită proprietăților sale, efectul electrohi-
drauluic poate %  folosit atât în industrie, cât și în 
agricultură, de exemplu: la sterilizarea lichidelor, 
extragerea uleiurilor din seminţe, dezinfectarea de-
șeurilor ș.a.

Pentru a studia mai aprofundat proprietățile și 
posibilitățile de utilizare a efectului electrohidraulic, 
la catedra ,,Electri% carea și automatizarea mediului 
rural” a Universităţii Agrare de Stat din Moldova a 
fost elaborată o instalaţie, cu ajutorul căreia se re-
alizează diverse cercetări privind e% cienţa utilizării 
efectului la prelucrarea produselor agricole.

  În lucrarea de față prezentăm rezultatele cer-
cetărilor cu privire la determinarea și optimizarea 
parametrilor și regimurilor de funcţionare a instala-
ţiei electrohidraulice pentru prelucrarea primară a 
produselor agricole. 

Materiale și metode

Instalaţia utilizată în procesul de cercetare con-
stă din următoarele elemente: un transformator de 
ridicare a tensiunii TV, o diodă de redresare VD, un 
condensator C, un eclator E, camera de descărcare V 
cu electrozii 1 și 2. Schema de principiu a instalaţiei 
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electrohidraulice pentru obţinerea impulsurilor de 
tensiune înaltă este prezentată în � g. 1.

Fig. 1. Schema de principiu a instalaţiei pentru 

obţinerea impulsurilor de tensiune înaltă:

TV – transformator de ridicare a tensiunii; 

VD – redresor; C – condensator; V – vas cu lichid; 

E – eclator cu descărcare prin scântei; 1,2 – electrozi

Instalaţia funcţionează în modul următor: 

transformatorul TV, � ind conectat la reţeaua de 

alimentare, ridică tensiunea până la 30 kV, care 

este redresată de dioda de înaltă tensiune VD. Ten-
siunea redresată încarcă condensatorul C până la 
tensiunea aleasă pentru utilizare. Ca rezultat, are 
loc străpungerea spaţiului de aer dintre piesele 
sferice ale eclatorului și tensiunea condensatoru-
lui este aplicată la electrozii 1 și 2, care se a# ă în 
lichidul de descărcare, la o distanţă de 10-50 mm, 
selectată în funcţie de tensiunea aplicată. Drept 
urmare, în lichid are loc o descărcare electrică pu-
ternică, care declanșează fenomenele � zice speci-
� ce. Durata de descărcare este de 10-40 μs și între 
acești electrozi are loc o descărcare electrică, care 
produce un efect comparat cu explozia materiale-
lor explozibile. Energia impulsului constituie apro-
ximativ 300 kJ. 

Vederea generală a instalaţiei pentru obţinerea 
impulsurilor de tensiune înaltă este prezentată în 
fotogra� a din � g. 2.

Fig. 2. Instalaţia elaborată pentru obţinerea impulsurilor de tensiune înaltă (foto)

Rezultate și discuţii

Cercetările au demonstrat că efectul impulsurilor 
va �  cu atât mai pronunţat cu cât mai lung va �  cana-
lul de descărcare. Totodată, s-a observat că descărca-
rea electrică în lichid are același aspect ca și descărca-
rea atmosferică (ultima, după cum se știe, se produce 
într-o atmosferă îmbibată cu apă). După cum este 
cunoscut, descărcarea în atmosferă are loc în formă 
de strimer, ceea ce reprezintă un torent de electroni și 
ioni care este mai mare (trunchiul canalului este mai 
gros) la electrodul pozitiv și mai mic/subţire la elec-
trodul negativ. Canalul de descărcare reprezintă un 
trunchi cu ramuri subţiri, în formă de „mustăţi”. Înce-
putul strimerului este mai gros (lângă electrodul po-
zitiv) și mai subţire (lângă electrodul negativ). Canalul 

principal și ramurile sunt înconjurate de un înveliș, 
care reprezintă o peliculă de lichid monomolecular.

În cazul apei, este bine cunoscut faptul că ea di-
sociază slab în ioni pozitivi H+  și negativi OH-. S-a 
determinat că ultimii ioni joacă rolul principal la 
descărcarea electrică în apă. Într-adevăr, electro-
nii care se rup de la ionii OH- și nimeresc în canalul 
strimerului determină lungimea canalului de des-
cărcare. Ionul pozitiv H+ nu participă la formarea și 
creșterea strimerului. 

În consecinţă, este necesar de majorat cantitatea 
ionilor negativi OH- și de micșorat numărul de ioni 
pozitivi H+. Ionul negativ OH-  se descarcă pe elec-
trodul pozitiv (anod), iar ionul pozitiv H+ se descarcă 
pe electrodul negativ (catod). 
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S-a constatat că cu cât este mai mare suprafaţa 
electrodului, cu atât mai mulţi ioni se descarcă pe 
el. Adică, pentru a majora gradul de prezenţă a io-
nilor OH-, care in� uenţează pozitiv la descărcarea 
electrică în apă, și a micșora numărul de ioni pozi-
tivi H+ este necesar ca suprafaţa activă a electrodu-
lui pozitiv să � e cu mult mai mică decât suprafaţa 
electrodului negativ. Astfel, printr-o abordare con-
structivă foarte simplă s-a efectuat dezechilibrul 
între ionii pozitivi și negativi în apă. 

Modi� carea suprafeţei electrozilor contribuie la 
majorarea esenţială a lungimii canalului de descăr-
care. Această scânteie electrică în apă efectuează 
un lucru mecanic considerabil, cu un randament de 
convertizare a energiei electrice foarte mare.

S-a constatat că condensatorul se încarcă încet 
(în decurs de unităţi și zeci de secunde), acumulând 
energia electrică necesară și se descarcă foarte ra-
pid (în decurs de zeci de microsecunde) între elec-
trozii plasaţi în apă, întrucât rezistenţa circuitului de 
descărcare este foarte mică, de aceea curentul în 
canalul de descărcare poate să capete valori foarte 
mari (15-50) kA, iar puterea impulsului ajunge până 
la 500 mii kW (500 MW).

Canalul de descărcare reprezintă un mediu foar-
te puternic ionizat (plasmă) și întrucât diametrul 
lui este relativ mic, temperatura în mijlocul canalu-
lui (plasmei) atinge valori de până la 10 mii grade 
Kelvin. Datorită elasticităţii slabe a apei, încălzirea 
plasmei favorizează majorarea presiunii în canalul 
de descărcare până la 109 Pa care, radial transmisă 
apei, formează o undă puternică de șoc ce poate să 
distrugă materiale solide foarte dure. 

S-a determinat experimental că valorile presiu-
nilor obţinute în jurul canalului de descărcare sunt 
direct proporţionale cu puterea electrică a impulsu-
lui și depind de gradul de comprimare volumetrică 
a lichidului.

În momentele ulterioare, când apa din jurul ca-
nalului de descărcare începe să se deplaseze radi-
al, presiunea în canal scade brusc și în locul lui se 
formează o zonă de cavitaţie (un gol), care favori-
zează răcirea bruscă și deionizarea plasmei, ceea ce 
are ca efect stingerea descărcării electrice. Întrucât 
presiunea în zona de cavitaţie ce s-a format în lo-
cul canalului de descărcare este mai mică decât cea 
atmosferică, o parte din jurul acestei zone începe 
să se miște spre centru, umplând acest gol. Deci, o 

parte din lichid, mai îndepărtată de această zonă, 
se mișcă radial, spre periferie, sub acţiunea presiu-
nii formate anterior, iar alt torent de apă se mișcă 
spre centru, pentru a umplea golul din fostul canal 
de descărcare.

Presiunea primară și cavitaţia secundară formea-
ză în celula de descărcare torente foarte puternice 
de lichid, viteza de deplasare a cărora poate să � e 
de sute de metri pe secundă.

În afară de fenomenele descrise mai sus, în rezul-
tatul descărcărilor electrice în lichide mai apar radi-
aţii infra- și ultra- sonore, câmpuri electromagnetice 
de descărcare și fenomene de rezonanţă, care am-
pli� că procesele electrohidraulice.

Camera de tratare a produselor agricole repre-
zintă un cilindru de oţel cu diametrul de 100 mm 
și înălţimea de 150 mm. Deasupra se închide her-
metic cu un capac din material izolant, prin care 
trece electrodul pozitiv, iar în partea de jos, unit cu 
corpul, este plasat electrodul negativ (conectat, tot-
odată, la priza de pământ).

Elementele de bază ale instalaţiei sunt electrozii –
unul � ind în formă de bară (vargă), capătul căruia 
are formă semisferică și care este conectat la borna 
„plus”, iar al doilea � ind plan, având  suprafaţa cu 
mult mai mare faţă de primul și care se conectează 
la borna  „minus”.

În sistemul de electrozi se formează un câmp 
electric uniform. În aceste condiţii, distanţa optimă 
dintre electrozi, unde este posibilă străpungerea 
spaţiului dintre ei, s-a determinat cu expresia:

             

   (1)

în care: 
U

0
 – tensiunea, la care intensitatea câmpului elec-

tric la vârful barei (vergii) capătă valoarea critică E
cr
, 

su� cientă pentru amorsarea ionizării lichidului, V;
C – capacitatea condensatorului, F;
a= 3,6·103, V2·s/m – constantă;
b=2·10-4U

1 
– coe� cient, care este dependent de 

tensiunea la bornele condensatorului (U
1
);

γ – conductanţa apei, S/m;
U

1
 – tensiunea până la care s-a încărcat conden-

satorul, V;
A – aria suprafeţei dezgolite a capătului barei, m2.

Pentru anodul cu forma semisferică s-a determinat:
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                                  (2)

unde: 
r – raza curburii capătului barei, m;
l – distanţa dintre electrozi în lichid, m.
Dacă apa are conductibilitatea γ=2,5.10-2 S/m, 

atunci intensitatea critică a câmpului electric va �  

E
k
 = 3,6.106 V/m. În asemenea caz, distanţa optimă 

dintre electrozi este:

 

  (3)

Electrozii se amplasează în centrul camerei de 
descărcare în felul următor: electrodul care se leagă 
la borna (+) are suprafaţa mai mică și formă concavă 
și se trece în camera de descărcare prin intermediul 
materialului izolant al capacului; electrodul care se 
leagă la borna (-) are formă plană și o  suprafaţă mai 
mare; el se leagă de corpul împământat al camerei 
de descărcare. 

Puterea de descărcare este:
                                                          (4)

unde:
U1 = 30000 V, tensiunea de descărcare.

Puterea utilizată se determină conform urmă-
toarei formule:

                                                                                                                                                               (5)

η
i
 – randamentul instalaţiei.

Energia descărcării se determină:
 

    (6)

Întrucât volumul camerei este de 1 litru, vom ra-
porta energia la 1 l de lichid tratat:
    

                          (7)

Ţinând cont de randamentul instalaţiei, energia 
reală cheltuită la o descărcare este de:

 

  (8)

Deci pentru tratarea a 1 l de lichid, folosind insta-
laţia elaborată, se consumă 0,00062 kW⋅h de ener-
gie electrică.

Presiunea care se formează în canalul de descăr-
care pe o distanţă x≤2,5·l are valoarea:

 

                                                                                                                                                   

Odată cu îndepărtarea de la canalul de descărcare 
de la 2,5·1 până la 5·1,  presiunea scade cu 30%, iar 
după aceasta cade proporţional cu 1,1 ori la 2,5·1.

S-au efectuat cercetări asupra extragerii uleiu-
lui din seminţe de # oarea soarelui și din miez de 
nucă, cu ajutorul descărcărilor de tensiune înaltă. 
Seminţele, sau miezul s-au amestecat cu apă, apoi 
s-au turnat în camera pentru prelucrare. Camera 
se închidea ermetic cu ajutorul capacului confec-
ţionat din material izolant. După ce se închidea, 
la electrozi se aplica impulsuri de tensiune înaltă. 
Pentru aceasta condensatorul se încărca cu ajuto-
rul schemei din � g. 1, până la tensiunea de 28-30 
kV, apoi prin intermediul eclatorului tensiunea dată 
se aplica la electrozii plasaţi în camera de descăr-
care. Tensiunea de lucru aleasă se regla cu ajutorul 
eclatorului – se modi� ca distanţa dintre piesele sfe-
rice, cu ajutorul unui bulon de reglare. În rezultatul 
descărcărilor efectuate, din  amestecul respectiv se 
obţinea o masă spumantă sub forma unei suspen-
sii, alcătuită din ulei și apă. Datorită loviturilor de șoc 

ce se produceau în urma  descărcărilor de tensiune 

înaltă, seminţele oleaginoase se presau și din ele 
ieșea uleiul. În � nal, s-a obţinut un amestec de apă 
și ulei, care ulterior s-a decantat. Extragerea uleiului 
din apă se poate de efectuat și direct, folosind  alte 
metode de separare, cum ar �  cea prin centrifuga-
re. Pe parcurs,  s-a făcut încercarea de prelucrare a 
oleaginoaselor mărindu-se numărul de impulsuri 
de tensiune înaltă. S-a constatat că, folosind mai 
multe impulsuri, e� cacitatea prelucrării este mai în-
altă (mărunţirea este cu mult mai � nă și procentul 
de ulei extras din apă este considerabil  mai mare).

Având în vedere acţiunile antibactericide ale 
efectului electrohidraulic și procesele ce se petrec în 
interiorul camerei de descărcare, s-a încercat trata-
rea laptelui cu impulsuri de tensiune înaltă. S-a luat 
lapte proaspăt muls și s-a introdus în celula cilindrică 

(9)
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de descărcare, cu diametrul de 100 mm și înălţimea 
de 150 mm. În celulă s-au introdus cei 2 electrozi cu 
distanţa dintre ei de 15 mm. Ulterior se introducea 
laptele proaspăt în celulă (1l de lapte) și se închidea 
în etanș. La electrozii de la condensator se aplicau 
impulsuri de tensiune înaltă cu tensiunea de 30 kV. 
După descărcare se determina tensiunea la bornele 
condensatorului, care era în limitele de 3-5 kV. Mă-
surându-se  tensiunea de vârf și cea remanentă, se 
determina energia de descărcare după formula:
     
     (10)

unde:
U

1
 = 30000 V, tensiunea de vârf;

U
2
 = 5000 V, tensiunea remanentă;

C=3⋅10-6 F, capacitatea condensatorului.

                                                                 

 

(11)

Laptele tratat, precum și o probă din cel netratat 
se păstrau la temperatura de 200C și peste " ecare 
6-12 ore se măsura aciditatea cu ajutorul PH-metru-
lui (ionometru universal AV-74). După efectuarea 
controlului cu PH-metrul, s-a efectuat trecerea valo-
rii acidităţii din unităţi PH în grade Thorner. Variaţia 
în timp a acidităţii laptelui în funcţie de energia im-
pulsurilor de tratare este prezentată în " g. 3.

În cazul tratării laptelui cu un impuls de înaltă tensi-
une s-a consumat 935 J de energie la 1 litru de lapte. 
Pentru prelucrarea cu 2 impulsuri – 937,5 ⋅ 2 = 1875 
J/l, iar în cazul prelucrării cu 3 impulsuri – 2812,5 J/l.

J
UUC

W ,
2

)( 2

21 −⋅
=

        Fig. 3.Variaţia în timp a acidităţii produsului tratat  

în funcţie de numărul impulsurilor la tratare

1 – curba pentru proba netratată; 2 – proba tratată cu 
un impuls; 3 – proba tratată cu două impulsuri; 4 – proba 

tratată cu trei impulsuri

Folosirea instalaţiei electrohidraulice la tratarea 
laptelui are drept rezultat micșorarea cheltuielilor 
de energie electrică de 2,5 ori în comparaţie cu 
tehnologiile tradiţionale (pasteurizare și răcire), 
nemaivorbind de faptul că această metodă este cu 
mult mai simplă, mai ieftină, mai ușor de aplicat și, 
totodată, prin excluderea operaţiei suplimentare 
de răcire, va avea și un efect ecologic foarte înalt, 
excluzând freonul din uz, ca gaz  cu efect de seră. 

Întrucât instalaţia permite convertirea energi-
ei electrice în energie mecanică, cu un randament 
foarte înalt, în perspectivă se prevede  să " e folosită 
la extragerea uleiului din diferite seminţe de plan-
te agricole și medicinale. Această metodă va avea 
un efect economic foarte înalt, deoarece va înlocui 
operaţiile tradiţionale utilizate pentru aceasta. Deci, 
seminţele, spre exemplu, de # oarea soarelui nu vor 
mai trebui să " e prăjite și apoi presate; uleiul se va 
extrage din ele prin metoda electrohidraulică în 
mod direct. Mai mult decât atât: se știe de ,,împuș-
cătura bactericidă”, adică  de acţiunea antibacterici-
dă a efectului dat, sub in# uenţa căreia substanţele 
prelucrate capătă o dezinfectare foarte sigură. Deci, 
atât uleiul, cât și resturile seminţelor vor avea cali-
tăţi sanitare foarte înalte. Uleiul respectiv va avea 
proprietăţile calitativ-gustative asemenea celui ra-
" nat, iar reziduurile rămase vor găsi ușor utilizare 
pentru hrănirea animalelor. Din punct de vedere 
constructiv, o astfel de instalaţie este foarte simplă 
și ușor de realizat. Unicul neajuns pe care îl poate 
avea constă în necesitatea evitării pocniturilor ce se 
aud în urma descărcărilor electrice.

Așadar, continuând cercetările în ramura respec-
tivă, sperăm să ajungem la un rezultat foarte promi-
ţător, care ar oferi posibilitatea de a înlocui tehnolo-
giile tradiţionale foarte costisitoare cu o tehnologie 
nouă, mult mai ieftină și mai e" cientă. 

CONCLUZII

Instalaţia electrohidraulică permite convertirea 
energiei electrice în energie mecanică cu un ran-
dament foarte înalt și poate "  utilizată în sectorul 
agrar la extragerea uleiului din diferite seminţe de 
plante agricole și medicinale, la sterilizarea lichide-
lor și dezinfectarea deșeurilor agricole.

Cercetările de laborator efectuate au oferit po-
sibilitatea de a dimensiona și optimiza parametrii 
de bază ai instalaţiei: nivelul de tensiune, distanţa 
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dintre electrozi, volumul de lichid tratat, numărul 
impulsurilor la tratare. Totodată, s-au determinat 
regimurile de lucru și posibilităţile de aplicare în 
practică a instalaţiei.

Utilizarea instalaţiei la tratarea laptelui și la extra-
gerea uleiului din seminţele de � oarea soarelui a de-
monstrat e� cacitatea ei, � ind reduse cheltuielile de 
energie și simpli� cându-se procesul de producție.
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REZUMAT

Tratarea produselor agricole cu ajutorul des-

cărcărilor de tensiune înaltă. La momentul actual, 
cercetările privind utilizarea tehnologiilor netradiţi-
onale de prelucrare primară a produselor agricole 
sunt în curs de desfășurare intensă. Utilizarea efec-
tului electrohidraulic constituie o metodă netradiţi-
onală, destul de e� cientă, care poate �  aplicată pe 
larg în diferite ramuri ale agriculturii, inclusiv la pre-
lucrarea primară a produselor agricole. Acest efect 
poate �  folosit în agricultură la: sterilizarea lichide-
lor, extragerea uleiurilor din seminţe, dezinfectarea 
deșeurilor ș.a. Problema utilizării efectului electro-
hidraulic constă în dimensionarea corectă a para-
metrilor instalaţilor pentru obţinerea impulsurilor 
de tensiune înaltă și alegerea regimurilor de lucru. 

Această lucrare este dedicată cercetărilor cu privi-
re la determinarea și optimizarea parametrilor și regi-
murilor de funcţionare a instalaţiei electrohidraulice 
pentru prelucrarea primară a produselor agricole. 

ABSTRACT

Treatment of Agricultural Products Using 

High-Voltage Discharges. Currently, research on 
non-traditional technologies for primary proces-
sing of agricultural products are intensely carried 
out. Using electrohydraulic eQ ect is a quite eR  cient 
non-traditional method, which can be widely ap-
plied in various branches of agriculture, including 
in primary processing of agricultural products. This 
eQ ect can be used in agriculture for sterilization of 
liquids, extraction of oils from seeds, disinfection of 
waste, etc. The problem of using electrohydrauluic 
eQ ect consists in the correct sizing of plant parame-
ters to obtain high-voltage pulses and the choice of 
operating modes.

This paper is devoted to research on determina-
tion and optimization of parameters and regimes of 
operation of the electrohydraulic plant for the pri-
mary processing of agricultural products.

РЕФЕРАТ

Обработка сельскохозяйственной про-

дукции с использованием разрядов высоко-

го напряжения. В настоящее время исследова-
ния в области применения нетрадиционных тех-
нологий первичной обработки сельхозпродук-
ции находятся в полном разгаре. Использова-
ние электрогидравлического эффекта являет-
ся довольно действенным нетрадиционным ме-
тодом, который может найти широкое примене-
ние в различных отраслях сельского хозяйства, 
в том числе при первичной обработке сельхоз-
продукции. Данный эффект может быть исполь-
зован в сельском хозяйстве при: стерилизации 
жидкостей, экстракции масла из семян, дезин-
фекции отходов и т.д. Проблема использования 
электрогидравлического эффекта состоит в пра-
вильном расчете параметров установок для по-
лучения импульсов высокого напряжения и вы-
бора рабочих режимов.

Данная работа посвящена исследованиям, на-
правленным на определение и оптимизацию па-
раметров и рабочих режимов электрогидрав-
лической установки для первичной обработки 
сельхозпродукции.
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Введение

В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ, 
ВСЛЕДСТВИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА И 

НА ФОНЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ, 
ВОЗНИКАЕТ МНОГО ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С НЕДОСТАТОЧНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТЬЮ РАСТЕНИЙ К АБИОТИЧЕСКИМ СТРЕССАМ. В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКИХ И СТАБИЛЬНЫХ УРОЖАЕВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ И ВАЖНЫХ СЕЛЕКЦИОННО-
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. 

Успешная ее реализация предполагает ис-
пользование в селекционном процессе геноти-
пов адаптированных к стрессовым абиотиче-
ским факторам среды и болезням. По мнению 
ряда авторов [1], действие лимитирующих фак-
торов, снижающих продуктивность, проще и де-
шевле преодолевать с помощью генетики и се-
лекции, так как агротехника, в принципе, не мо-
жет преодолеть многие из них. В этом плане осо-
бую актуальность приобретают исследования по 
разработке методов адаптивной селекции, осно-
ванные на современных достижениях генетики и 
биотехнологии, позволяющие в короткие сроки 
повышать эффективность традиционных селек-
ционных подходов на основе создания новых ге-
нотипов – доноров устойчивости к стрессовым 
факторам. Достаточно перспективным методом 
клеточной инженерии, дающим возможность 
проводить в условиях in vitro направленный от-

бор генотипов с заранее заданными свойствами, 
является клеточная селекция. Культура изолиро-
ванных тканей в сочетании с селективными сре-
дами позволяет увеличить полиморфизм рас-
тений, в первую очередь, по адаптивным при-
знакам. Успешными оказались и исследования 
адаптивных свойств линий-регенерантов яро-
вого ячменя, у которых отмечено расширение 
полиморфизма форм по ряду признаков, обу-
словленных сомаклональной изменчивостью. В 
полевых экспериментах эти генотипы обнару-
жили наследуемые отличия от своих родитель-
ских форм по высоте растений, крупности зер-
на, а также по устойчивости к стрессовым фак-
торам [2]. Генетически проанализированы со-
маклоны томатов, обнаружены формы с рецес-
сивными мутациями (бесколенчатость плодо-
ножки, оранжевая окраска мякоти плода, пиг-
ментдефектность, крапчатость листьев), а так-
же доминантные мутации, контролирующие со-
зревание плодов и габитус. Кроме того, в поко-
лении R1 от растений-регенерантов была иден-
тифицирована доминантная мутация устойчи-
вости к Fusarium oxysporum расы 2 [3]. В у слови-
ях  осмотического стресса  in vitro [4] получили 
Сd-устойчивые  клеточные линии и регенеран-
ты табака. В последнее время большое значение 
приобретает использование эмбриокультуры в 
селекции для получения отдаленных гибридов 
сельскохозяйственных культур, а также для от-

|                         Д-Р БИОЛОГИИ, КОНФ., ВЕД. НАУЧ. СОТР. ТАТЬЯНА САЛТАНОВИЧ, 
ИНСТИТУТ ГЕНЕТИКИ, ФИЗИОЛОГИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ АНМ

 ЮЛИЯ СЫРОМЯТНИКОВА, ИНСТИТУТ ГЕНЕТИКИ, ФИЗИОЛОГИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ АНМ
Д-Р БИОЛОГИИ МАРИЯ РОЖНЕВСКИ, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПРОДВИЖЕНИЯ

И ИЗДАТЕЛЬСТВА, ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (AGEPI)      
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бора устойчивых к болезням растений на ранних 

этапах развития при условии, что реакция взрос-

лого растения совпадает с реакцией пророст-

ков, полученных из зародышей [5]. Применение 

метода  культуры зародышей  позволяет даже в 

условиях отсутствия полноценного искусствен-

ного климата при минимальных затратах полу-

чать дополнительные поколения и в результа-

те ускорять селекционный процесс, при перево-

де линий кукурузы на цитоплазматическую муж-

скую стерильность [6]. Установлена эффектив-

ность использования эмбриокультуры на 40 раз-

личных гибридах Сapsicum Annuum var. аnnuum 

L. для селекции на раннеспелость и устойчи-

вость к болезням. Показана возможность полу-

чения трех-четырех поколений в год с исполь-

зованием этого метода в зависимости от группы 

спелости генотипа, с одновременной оценкой 

по комплексу хозяйственно ценных признаков. 

Разработан подход как для определения первич-

ной оценки скороспелости генотипа по скоро-

сти роста и развития зародышей в эмбриокуль-

туре, так и поражаемости вертициллезом исхо-

дного материала при введении в среду токсиче-

ского фильтрата гриба Verticillium dahliae Kleb на 

ранних фазах в лабораторных условиях [7]. 

 В то же время необходимо отметить, что лю-

бые исследования по изучению устойчивости ге-

нотипов, базирующиеся на существующей гене-

тической изменчивости признаков, требуют эф-

фективных методов скрининга, позволяющих 

эффективно, быстро и достоверно оценивать 

новый селекционный материал. Однако методы 

ранней диагностики устойчивости растений и 

экспресс-тесты оценки генотипов по признакам 

продуктивности и устойчивости разработаны и 

используются недостаточно. В связи с этим ис-

пользование неповреждающих методов диагно-

стики устойчивости к действию стресс-факторов 

позволит существенно ускорить проведение 

идентификации и отбора новых селекционно-

ценных генотипов. Использование набора мето-

дов гаметофитной селекции в этом плане может 

быть целесообразным подходом, так как зна-

ния о характере изменчивости показателей муж-

ского гаметофита в различных условиях имеют 

принципиальное значение для повышения каче-

ства оценки и последующего выделения устой-

чивых генотипов. Перспективность и эффектив-

ность таких исследований подтверждена рядом 

авторов на различных культурах [8-15]. 

В связи с этим цель проведенных исследова-

ний – оценка генотипов томата, полученных с 

использованием эмбриокультуры, на устойчи-

вость к повышенной температуре методами га-

метофитной селекции. 

Материал и методы исследований

Для проведения экспериментов в качестве 

объекта исследований использовали набор меж-

видовых гибридов томата, которые были созда-

ны методом эмбриокультуры. При получении 

гибридных комбинаций родительскими компо-

нентами служили сорта томатов, а также некото-

рые дикие виды и полукультурные разновидно-

сти. Использованные в исследованиях генотипы 

были предварительно оценены и выделены по 

признаку холодостойкости на этапе прораста-

ния семян. Для проведения экспериментов рас-

тения выращивали в полевых условиях по обще-

принятой для томатов методике до стадии цве-

тения. Собирали полностью раскрытые цветки, 

отделяли и подсушивали при оптимальной тем-

пературе пыльники, выделяли пыльцу, которую 

помещали в термостаты с температурными ре-

жимами 28º С (контроль) и 45º С (опыт) на 3 и 6 

часов. По истечении указанного времени прово-

дили посев пыльцы на искусственную питатель-

ную среду. Стекла с посевами помещали в чашки 

Петри на слой влажной фильтровальной бума-

ги, культивирование осуществляли в течение 3-х 

часов в термостате при постоянной температуре 

26º С. Анализ препаратов проводили под микро-

скопом, определяли жизнеспособность пыль-

цы по соотношению проросших ко всем подсчи-

танным пыльцевым зернам в процентах, изме-

ряли длину пыльцевых трубок (ПТ) при помощи 

окуляр-микрометра. На основании полученных 

результатов вычисляли устойчивость пыльцы, 

как соотношение показателей её жизнеспособ-

ности в опыте к контролю и выражали в процен-

тах; устойчивость ПТ, как соотношение средней 

их длины в опыте к контролю и также выражали 

в процентах. Параллельно в полевых условиях 
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определяли продуктивность полученных расте-

ний. Контролем служили 2 сорта томатов – Эль-

вира и Санта Мария. Статистическую обработку 

полученных результатов осуществляли метода-

ми многофакторного дисперсионного и корре-

ляционного анализов с использованием пакетов 

программ STATGRAF 5.1 и Excel 2010. 

Результаты и обсуждение

Проведенные нами исследования позволили 

детально проанализировать реакцию мужского 

гаметофита набора регенерантов томата на дей-

ствие температурного фактора. Установлено, что 

влияние температуры приводит к изменению та-

ких качественных характеристик пыльцевых зе-

рен, как жизнеспособность и устойчивость в сто-

рону их уменьшения в 2,2 раза по сравнению с 

контрольными значениями (рис. 1). Одновре-

менно установлено, что длина и устойчивость 

пыльцевых трубок в результате температурного 

воздействия также существенно уменьшались. 

Такие результаты свидетельствуют о том, что у 

изученных генотипов анализируемые признаки 

весьма термочувствительны и значительно ре-

агируют на температурное воздействие. Следу-

ет отметить важность анализа данных показа-

телей в связи с тем, что качество пыльцы (высо-

кая жизнеспособность и устойчивость) является 

важным условием успешного завязывания пло-

дов и семян. Кроме того, определение этих пока-

зателей представляется существенным элемен-

том пыльцевого анализа, так как позволяет су-

дить о репродуктивных особенностях генотипов 

и их адаптации к условиям произрастания. Об-

работка полученных данных методом трехфак-

торного дисперсионного анализа позволила вы-

явить основные источники вариабельности при-

знаков, а также определить относительную долю 

компонентов изменчивости, как по всему набо-

ру генотипов, так и по каждому образцу индиви-

дуально. 

Анализ структуры спектра изменчивости всех 

генотипов показал, что вариабельность призна-

ков обусловлена достоверным на самом высо-

ком уровне значимости влиянием генотипа, тем-

пературы и экспозиции. Выявленные различия 

по жизнеспособности и устойчивости пыльцы на 

74,6 и 93,8 % детерминированы существенным 

влиянием температурного фактора, сила влия-

ния экспозиции и генотипа были гораздо более 

слабыми и варьировали от 4,0 до 10,1 %. Измен-

чивость длины и устойчивости пыльцевых тру-

бок также в большей степени определялись тем-

пературным фактором (82,5 и 87,9 %), тогда как 

генотип детерминировал 3,7 и 8,6 % вариабель-

ности. Отмеченный по всем показателям невы-

сокий вклад генотипа, по нашему мнению, может 

быть результатом продолжительной высокотем-

пературной обработки пыльцы. Взаимодействие 

изученных факторов по всем признакам было на 

уровне 8,0…8,5 %.

Для селекционера, наряду с интегральной ха-

рактеристикой популяции, наиболее интересна 

индивидуальная оценка реакции каждого гено-

типа. В этой связи осуществлен анализ прорас-

тания пыльцы in vitro каждого регенеранта, что 

позволило охарактеризовать ее жизнеспособ-

ность, как при оптимальной, так и при повышен-

ной температуре. Выявлено, что у четырех гено-

типов (№ 50, 49, 55 и 52) значения этого показа-

теля были выше, чем у контрольного сорта Сан-

та Мария на 16,9; 15,7; 5,1 и 2,2 % соответствен-

но. Кроме того, обнаружено, что все указанные 

генотипы формировали и более длинные пыль-

цевые трубки, по сравнению с контролем. Одно-

временно, при проведении экспериментов от-

мечены генотипы № 46 и 47, у которых значения 

Рис. 1. Влияние температуры на изменчивость 

признаков мужского гаметофита

(1 – жизнеспособность пыльцы; 2 – устойчивость 

пыльцы; 3 – длина пыльцевых трубок; 

4 – устойчивость пыльцевых трубок).
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показателей превышали контрольные показате-

ли сорта Эльвира; тогда как два других геноти-

па – № 25 и 36, уступали контролю. При сравне-

нии генотипов по признаку длина ПТ установле-

но, что четыре регенеранта формировали гораз-

до более длинные пыльцевые трубки, что может 

свидетельствовать о достаточно высокой ско-

рости их роста и возможном преимуществе при 

участии в оплодотворении (табл. 1). 

 Исходя из того, что завязываемость семян и 

плодов тесно связаны показателем жизнеспособ-

ности пыльцы, определение качества (жизнеспо-

собности) пыльцы генотипов, вступающих в фазу 

плодоношения, позволяет прогнозировать адап-

тационные особенности генотипов. С этих пози-

ций оценка жизнеспособности пыльцы регене-

рантов представляется актуальной и важной в 

практическом плане, т.к. на гаметофитном уровне 

возникают дополнительные возможности, позво-

ляющие выделять и отбирать перспективные ге-

нотипы с дифференцированными реакциями на 

одинаковые условия внешней среды. 

 Таблица 1 

Жизнеспособность пыльцы и длина пыльцевых трубок регенерантов томата

№ Генотип
Жизнеспособность 

пыльцы, %
Длина пыльцевых 

трубок, у.е.

1 Контроль – с. Санта Мария 32,1 31,42

2 Pегенерант 50 48,95 45,53

3 Регенерант 49 47,83 56,45

4 Регенерант 55 37,23 54,90

5 Регенерант 52 34,25 36,83

6 Контроль – с. Эльвира 18,65 45,44

7 Регенерант 46 29,45 35,77

8 Регенерант 47 24,62 45,55

9 Регенерант 25 14,73 31,10

10 Регенерант 36 13,33 32,43

 НСР 
0,5

1,40 1,72

Обнаружены различия между генотипами и 

по способности поддерживать высокое каче-

ство гаметофита в результате продолжительно-

го действия температуры. Так, регенеранты 46 и 

47 обнаружили максимальную стабильность по-

казателей в результате 6-часовой обработки при 

температуре 45º С, при этом сила влияния фак-

тора не превышала 3-3,5 % в общей изменчиво-

сти. Следовательно, у этих генотипов при про-

должительном действии температуры пыльца в 

течение длительного времени будет высокожиз-

неспособной. В то же время у генотипов с номе-

рами 49 и 52 время температурного воздействия 

определяло 14 и 44 % вариабельности, что сви-

детельствует о гораздо более сильной реакции 

на стресс и значительном снижении качества 

пыльцы в условиях продолжительного действия 

высокой температуры.

В целом более половины изученных регене-

рантов обладали довольно высокой терморези-

стентностью и реализовали уровень устойчиво-

сти гаметофита 67,2-82,2 %. Максимальные зна-

чения уровня устойчивости отмечены у регене-

рантов № 49, 28, 36, 47 и 52 (табл. 2). Исходя из 

того, что ранее этот материал был оценен и отсе-

лектирован по признаку холодостойкости, мож-

но предположить, что эти генотипы сочетают 

устойчивость к пониженной и повышенной тем-

пературе, а в их геноме присутствуют генетиче-

ские факторы, детерминирующие как холодо-, 

так и жаростойкость. 

 Проведенный в полевых условиях анализ 

продуктивности растений показал, что линии-

регенеранты № 36 и 47 превышают по урожай-

ности контрольный сорт Эльвира. Следователь-

но, эти генотипы сочетают высокую термоустой-

чивость гаметофита и хорошие показатели про-

дуктивности. 
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  Таблица 2

Оценка термоустойчивости мужского гаметофита и продуктивности 

регенерантов томата

Генотип
Термоустойчивость,% Продуктивность,

т/гапыльцы пыльцевых трубок

Контроль – с. Эльвира 73.2 80.2 44,6

Регенерант 36 82.2 86.9 60,2

Регенерант 47 77.9 86.9 48,9

Контроль – с. Санта Мария 67.7 83.1 65,7

Регенерант 25 74.1 74.7 43,2

Регенерант 49 70.9 95.0 60,9

Регенерант 46 70.7 73.9 54,0

Регенерант 52 65.3 108.9 62,7

Регенерант 50 64.1 72.4 57,5

Регенерант 55 66.4 76.1 45,7

НСР 0,5 1.4 1.57

Для выявления степени сопряженности при-

знаков определены значения и уровни значимо-

сти корреляционных связей между анализируе-

мыми показателями, которые оказались высоко-

достоверными и положительными и составляли 

по жизнеспособности пыльцы и ее устойчивости 

(r=0,82***), а также по жизнеспособности пыль-

цы и длине пыльцевых трубок на температур-

ном фоне (r=0,86***), что указывает на перспек-

тиву их использования при оценке генотипов. 

В то же время между параметрами гаметофита 

и элементами продуктивности положительных 

связей не отмечено. 

Существует мнение [16], что отсутствие кор-

реляции между биометрическими показателя-

ми растения и основными показателями пыль-

цевого анализа обусловлено наличием сходных 

по биометрии растений, но отличающихся по 

результатам пыльцевого анализа. В связи с этим 

предположено, что эти различия могут влиять 

на потомство растений при индивидуальном от-

боре и данные показатели можно использовать 

в селекционном процессе как дополнительные 

критерии отбора в том случае, когда биометри-

ческие показатели отобранных растений сход-

ны, а объем выборки следует уменьшить. 

             Контроль                                      Опыт 

 Рис. 2. Различия по прорастанию и росту пыльцевых трубок у регенерантов томата
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Выводы 

Таким образом, проведенные исследования 
позволили детально охарактеризовать реакцию 
регенерантов томата на действие повышенной 
температуры на гаметофитном уровне, выде-
лить и отобрать перспективные генотипы с диф-
ференцированными реакциями на одинаковые 
условия внешней среды, которые могут быть ре-
комендованы для культивирования в услови-
ях повышенной температуры, а также при под-
боре родительских пар для гибридизации. Соз-
дание системы методов эмбриокультуры, гаме-
тофитной селекции и статистической обработки 
полученных данных для сравнительного анали-
за генотипов томата позволяют создавать и вы-
являть улучшенные и принципиально новые ге-
нотипы, обладающие устойчивостью к темпера-
турному фактору при сохранении и повышении 
их продуктивности. 
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РЕФЕРАТ

Выявление новых геноисточников устой-

чивости томата методами эмбриокультуры 

и гаметофитной селекции. Проведены иссле-

дования по оценке устойчивости к повышен-

ным температурам мужского гаметофита геноти-

пов томатов, полученных методом  эмбриокуль-

туры. Выделены генотипы с дифференцирован-

ными реакциями на тепловое воздействие и ото-

браны перспективные линии (по устойчивости и 

продуктивности), которые могут быть рекомен-

дованы для культивирования в условиях повы-

шенной температуры, а также при подборе ро-

дительских пар для гибридизации. 

REZUMAT

Identi! carea unor noi surse de gene de 
rezistență a tomatelor prin metode de embri-
ocultură și de selecţie la nivel gameto! tic. S-au 

efectuat investigații privind aprecierea rezistenței 

la temperaturi înalte a gameto# tului masculin al 

genotipurilor de tomate, obținute prin metoda de 

embriocultură. Au fost evidențiate genotipuri cu 

reacții diferite la acțiunea termică și selectate linii 

perspective (rezistente și productive), care pot #  re-

comandate atât pentru cultivare în condiții de tem-

peraturi înalte, cât și pentru utilizarea în procesul de 

hibridare în calitate de forme parentale.

ABSTRACT

Identi! cation of New Genosources of Tomato 
Sustainability by the Methods of Embryocultu-
re and Gametophyte Selection. Studies are car-

ried out on evaluation of resistance to high tem-

peratures of the male gametophyte genotypes of 

tomato, produced by the embryoculture method. 

Genotypes with di' erential responses to thermal 

e' ects are highlighted and the long-term lines are 

selected (on sustainability and productivity), which 

can be recommended for cultivation in conditions 

of high temperature, as well as in the selection of 

breeding pairs for hybridization.
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MATERIALELE CU PROPRIETĂŢI DE SEMICONDUCTORI SUNT 
SENSIBILE ȘI ÎȘI MODIFICĂ DESTUL DE ESENŢIAL PRO-

PRIETĂŢILE FIZICE SUB ACŢIUNEA RADIAŢIILOR EXTERIOARE ȘI LA 
BOMBARDAREA LOR CU PARTICULE ELEMENTARE DE ENERGII ÎNAL-
TE. SUB ACŢIUNEA RADIAŢIILOR EXTERIOARE SAU SUB ACŢIUNEA 
DIFERITELOR PARTICULE ELEMENTARE DE ENERGII ÎNALTE, ÎN CRIS-
TALE, DE OBICEI ÎN URMA IONIZĂRII, APAR CENTRE SUPLIMENTARE 
DE ÎMPRĂȘTIERE A PURTĂTORILOR DE SARCINĂ.

Studiul experimental și teoretic al acestor pro-
cese este actual din punctul de vedere al stabilităţii 
caracteristicilor dispozitivelor microelectronice și 
preîntâmpinării proceselor de degradare a apara-
telor confecţionate pe baza diferitelor materiale cu 
proprietăţi de semiconductori. Din aceste conside-
rente, este foarte importantă efectuarea cercetări-
lor ce ţin de in) uenţa fasciculelor de electroni cu 
energii până la 100 keV asupra proprietăţilor * zice 
ale semiconductorilor. Pentru a evidenţia modi* că-
rile ce au loc asupra proprietăţilor optice, fotoelec-
trice și de iradiere s-au cercetat spectrele de absorb-
ţie optică, fotoconductibilitate (FC) pentru probele 
neiradiate și iradiate cu diferite doze de electroni la 
anumite energii, inclusiv radiaţia ultravioletă [1]. În 
funcție de elementul de dopare, concentraţia im-
purităţii se a) a în intervalul (1,2·1019÷2·1020) cm–3. 
Tehnologia de creștere a tioindatului de zinc este 
descrisă detailat în [2, 3].

REZULTATELE EXPERIMENTALE 

REFERITOARE LA

CONDUCTIBILITATEA IRADIAŢIONALĂ

Conductibilitatea iradiaţională a fost măsurată 
în vid la temperatura de 296 K, atât în regim staţi-
onar, cât și modulat, conform metodei descrise în 
[4]. Densitatea curentului fasciculului de electroni 
era asigurată de ) uxul particulelor de ordinul 1016 
cm–2s–1 și energia de bombardare constituia cores-
punzător – 30; 40; 75 keV. 

Din dependenţa dintre schimbarea rezistenţei re-
lative R / R

0
 și densitatea curentului ) uxului de elect-

troni, pentru trei probe de ZnIn
2
S

4
 la 40 keV (* g. 1) se 

observă că această dependenţă pentru toate probe-
le reprezintă, practic, o funcţie liniară în tot intervalul 
de cercetare. 

De asemenea, a fost cercetată dependenţa din-
tre rezistenţa relativă (R / R

0
) și doza de iradiere la 

diferite valori de excitare ale energiei ) uxului de 
electroni. Conform acestei dependenţe, se observă 
că la 75 keV (curba 1, * g. 2) rezistenţa scade ușor, în-
tr-un interval îngust de variaţie a dozei de iradiaţie. 
La energia fasciculului de electroni de 40 keV (curba 
2, * g. 2), se observă că această trecere este foarte 
lentă, aproximativ liniară, iar la energia 30 keV de-
pendenţa de doză este practic o funcţie liniară în 
intervalul cercetat.
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Pentru toate măsurările descrise anterior s-a 
observat o conductibilitate constantă a probelor 
la întuneric, constituind (107÷109)Ω. La doze mari 
de iradiere, s-au înregistrat schimbări ireversibile 
ale rezistenţei la întuneric, în urma cărora ele pierd 
fotosensibilitatea. Schimbarea esenţială a conduc-
tibilităţii la întuneric la doze mari (1018÷1020) cm–2 
indică o creștere bruscă a concentraţiei purtătorilor 
de sarcină echilibraţi, în volumul monocristalului 

(cel puţin la adâncimea de pătrundere a electroni-

lor de ≈5 µm).

Dependenţa ∆R / R
0
 în funcţie de doza de iradia-

ţie, unde ∆R=R
0
-R, R – rezistenţa la întuneric a pro-

bei după iradierea cu doza de (1018÷1020) cm–2 este 

reprezentată în $ g. 3.

Din dependenţa respectivă rezultă că la doza de 

iradiere de 1020 cm–2 rezistenţa la întuneric devine 

foarte mică, aproximativ 102Ω cm.

Fig. 1. Dependenţa de mărimea curentului 

fasciculului de electroni pentru probe de ZnIn
2
S

4
; 

grosimea probelor: 1 – 0,20 mm; 2 – 0,5 mm; 3 – 1,0 mm

Fig. 2. Dependenţa dintre rezistenţa relativă  R / R
0  

și doza de iradiere la diferite valori ale energiei 

fasciculului de electroni: 1 – 75; 2 – 40; 3 – 30 keV

Fig. 3. Dependenţa  ∆R / R
0
 a monocristalelor 

ZnIn
2
S

4
 în funcţie de doza de iradiere, T=296K; 

1 -50 keV; 2 -100 keV

Fig. 4. Dependenţa de temperatură a parametrului φ 

pentru electroni acceleraţi:
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În � g. 4 este reprezentată dependenţa de tem-
peratură a parametrului φ pentru electroni accele-
raţi cu energia: 1 -50 keV și 2 -100 keV la doza de 
iradiere 5×1018 cm–2, unde

Astfel, în baza celor expuse se poate menționa că 
energia de activare a conductibilităţii scade odată 
cu micșorarea rezistenţei probei.

Utilizând rezultatele experimentale privind con-
ductibilitatea catodică a monocristalelor ZnIn

2
S

4
, 

rezultă că tipul de conductibilitate a monocristalelor 
în acest caz nu se schimbă. În viziunea noastră, sur-
plusul de concentraţie a purtătorilor echilibraţi apare 
datorită activării donorilor mărunţi care, probabil, se 
formează la o iradiere intensivă. Experimental s-a sta-
bilit că majorarea dozei duce la diminuarea energiei 
de activare. Spre exemplu, pentru doza de 5×1018 
cm–2, energia de activare a constituit 0,006 eV, care 
este comparabilă cu energia de ionizare a atomilor 
de Zn între noduri Zni pentru reţeaua ZnO, conform 
datelor din [5]. Deci, putem a� rma că, în urma inter-
acţiunii cu electronii de energii medii, în tioindatul 
de zinc apare zincul între nodurile reţelei cristaline. 

Conform rezultatelor obţinute anterior, vom exa-
mina unii parametri de exploatare ai detectoarelor 
de electroni cu energii până la 50 keV, confecţionaţi 
pe baza tioindatului de zinc. Pentru electronii cu 
energii de 50 keV și numărul electronilor excitaţi 
într-o secundă de ≈1015 s–1, timpul de viaţă a pur-
tătorilor liberi constituie aproximativ (τ≈10–3  s), iar 
coe� cientul de înmulţire interioară a purtătorilor 
la tensiunea de contact (5÷20)V calculată atinge 
valoarea ≈103 [6, 7] care, evident, este mai mic faţă 
de 108 pentru compușii binari. Determinată expe-
rimental, puterea detectorului a atins valoarea de 
5 W×cm–2, pe când pentru detectoarele în baza CdS 
și CdSe este de 10–3 W×cm–2 [8]. 

Pentru elaborarea detectoarelor de particule cu 
energie înaltă și de iradiaţie cu raze roentgen, trebu-
ie să se ţină cont și de alte avantaje: confecţionarea 
simplă a detectoarelor și funcţionarea lor în regim 
staţionar și modulat; stabilitatea înaltă la acţiunea 
fasciculelor de electroni cu energii mari și raze X. In-
vestigaţiile referitoare la elaborarea detectoarelor de 
tip nou sau a unor noi versiuni modi� cate ale aces-
tora, permit obţinerea unor parametri de exploatare 
mult mai performanţi comparativ cu cei existenţi. 

Posedând stabilitate înaltă la iradiere, compușii 
investigaţi au multiple aplicaţii practice, inclusiv 
pentru construirea detectorului de radiaţie roent-
gen. Așadar, parametrii optimi creează posibilitatea 
de a utiliza detectorul de raze X atât în medicină, 
biologie, cât și în agricultură. 

REZULTATELE EXPERIMENTALE ALE

STABILITĂŢII IRADIAŢIONALE

În prezenta lucrare sunt analizate rezultatele 
experimentale ale studiului asupra modi� cării pro-
prietăţilor fotoelectrice și de iradiere sub in& uenţa 
fasciculului de electroni acceleraţi în combinaţiile 
ternare de tipul compușilor AIIB

2
IIIC

4
VI  prin exem-

plul compusului tipic ZnIn
2
S

4
. Pentru cercetare s-au 

ales plăci perfecte după densitatea defectelor, cu o 
suprafaţă exterioară optic calitativă ce aveau grosi-
mea între 0,20 și 1,0 mm, obţinute din faza gazoasă, 
utilizând iodul în calitate de agent de transport.

În urma investigaţiilor experimentale, au fost 
determinate spectrele fotoconductibilităţii com-
pușilor strati� caţi ZnIn

2
S

4
 pentru proba iniţială 

(curba 1, � g. 5) și iradiată cu doze diferite de elec-
troni acceleraţi 1018 cm–2, 1020 cm–2 cu energia de 
60 keV, (curbele 2 și 3, � g. 5). FC a fost înregistrată 
în regim staţionar. Din comparaţia curbelor re-
spective se observă că, după iradierea cu doza de 
1018 cm–2, maximul spectrului se deplasează în re-
giunea energiilor joase, � ind situat la 2,68 eV (cur-
ba 2, � g. 5). Pe aripa energiilor înalte ale spectrului 
se observă clar o particularitate-platou, la 2,85 eV. 
Merită de menţionat faptul că la doza de iradiere 
1018 cm–2 are loc creșterea intensităţii semnalului 
FC în maximul situat la 2,85 eV, ce corespunde ab-
sorbţiei fundamentale.

În baza cercetărilor s-a constatat că spectrul FC al 
monocristalelor de ZnIn

2
S

4
 suportă schimbări radi-

cale, cu mărirea dozei de iradiere (curba 3, � g. 5). La 
iradierea tioindatului de zinc cu electroni acceleraţi 
la doza de 1020 cm–2 valoarea maximă a sensibilită-
ţii este deplasată și mai mult în regiunea energiilor 
joase și se � xează la 2,34 eV. Pe aripa energiilor în-
alte ale spectrului se evidenţiază un maximum su-
plimentar la  2,63 eV, cedând ca intensitate în fața 
spectrului iniţial (curba 1). La doze mari de iradiere 
1020 cm–2, ireversibil, la întuneric, rezistenţa probe-
lor scade până la 102 Ωcm, respectiv, se micșorează 
și fotosensibilitatea. 

[ ] 2

0R R cmϕ −
= ∆ Φ = .
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ANALIZA REZULTATELOR

Analizând rezultatele investigaţiilor asupra propri-

etăţilor monocristalelor de ZnIn
2
S

4
, iradiate cu diferi-

te doze de electroni acceleraţi cu energia de 60 keV, 

se poate constata că la doze mai mari de 1019 cm–2 au 

loc schimbări ireversibile ale proprietăţilor optice și 

fotoelectrice ale probelor semiconductorului.

Investigaţii similare s-au efectuat și asupra crista-

lelor de CdGa
2
S

4
 care au demonstrat că la iradierea 

lor cu doza de 1020 cm–2 se înregistrează schimbări 
esenţiale ale proprietăţilor optice și de iradiere.

Generalizând aceste rezultate, putem remarca 

stabilitatea înaltă a proprietăţilor optice și de iradie-
re a compușilor semiconductori CdGa

2
S

4
 și ZnIn

2
S

4
, 

fapt care este demonstrat și de rezultatele cercetă-
rilor spectrului de absorbţie optică a probelor de 
ZnIn

2
S

4
, iradiate cu electroni acceleraţi cu energia de 

50 și, respectiv, 100 keV, la o densitate a fasciculului 
de electroni de 1,5×10–2 A×cm–2, la temperatura de 
296 K (! g. 6). Sectorul exponenţial al spectrului de 
absorbţie se explică prin prezenţa „cozilor” densităţi-
lor de stare a benzii de conductibilitate condiţionată 
de dezordonarea subreţelei cationice. Acest fapt este 
descris detaliat în cazul tioindatul de zinc în [3].

În baza studiului asupra datelor bibliogra! ce se 
poate remarca faptul că schimbările esenţiale ale 

proprietăţilor semiconductorilor elementari sau 
binari [9] la iradierea lor cu electroni de energii 
de până la 100 keV au loc începând cu dozele de 
(1014÷1016) cm–2, iar în cazul compușilor ZnIn

2
S

4
 și 

CdGa
2
S

4
 asemenea schimbări majore ale proprietă-

ţilor optice se produc începând cu dozele mai mari 
de 1019 cm–2.

În cazul compușilor semiconductori ternari, care 
posedă o bandă de energie interzisă largă, mai 
mare decât 3 eV, la iradierea lor cu doze de ≈1014 
cm–2, se evidenţiază o micșorare a absorbţiei optice 
în domeniul ultraviolet al spectrului, numit efectul 

dozelor mici. Aceste rezultate corelează cu datele 
expuse în [10]. Creșterea absorbţiei se înregistrează 
la doze mai mari de 1015 cm–2.

Rezultatele obţinute și relatate în prezenta lucra-
re, referitoare la natura structurii clare a spectrului 
fotoconductibilităţii monocristalelor de ZnIn

2
S

4
 

iradiate cu doză de 1018 cm–2, sunt consecinţe ale 
îmbunătăţirii stării suprafeţei monocristalelor la 
etapa iniţială de iradiere, care presupunem că in$ u-
enţează recombinarea purtătorilor de sarcină liberi 
la suprafaţa probei.

În același timp, constatăm că mecanismul de 
formare a defectelor din zona de prag în compușii 
strati! caţi ZnIn

2
S

4
 se declanșează la doze mai mari 

Fig. 5. Spectrele fotoconductibilităţii compușilor 

ternari ZnIn
2
S

4
: probă iniţială (curba 1) și iradiată 

cu doze diferite de electroni acceleraţi D≈1018 cm–2, 

D≈1020 cm–2 (curbele 2 și 3), cu energia de 60 keV

Fig. 6. Absorbţia optică pentru monocristalele 

ZnIn
2
S

4
, iradiate cu electroni acceleraţi: 

1 – 50 keV; 2 – 100 keV;

 j=1,5·10–2 A·cm–2; T=296 K
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de 1018 cm–2. De asemenea, a fost cercetată FL mo-
nocristalelor iniţiale și a celor iradiate (7×1018 cm–2) 
cu electroni având energia 50 keV, excitată cu ajuto-
rul lămpii cu mercur de tipul HBO-500 și înregistrată 
la 80 K. 

În spectrul fotoluminescenţei probei dozate nu 
s-a observat o deplasare vădită a maximului. Se 
poate menţiona o anumită diferenţă în semilăţimea 
benzilor de emisie a probei iradiate și celei iniţiale 
de la 0,5 la 0,4 eV, respectiv, și o reducere esenţială 
a intensităţii în maximuri. Pe aripa energiilor joa-
se pentru probele iradiate apare un vârf maxim la 
energia de 1,5 eV. 

CONCLUZII

 ▪ Rezultatele experimentale privind particula-
rităţile modi$ cării spectrului energetic în compușii 
investigaţi vor stimula cercetările știinţi$ ce sub as-
pect teoretic, spre exemplu, la calcularea spectrului 
energetic al tranziţiilor optice intercentru, și sub as-
pect aplicativ: spectrul larg de transparenţă optică 
al acestor compuși determină posibilităţile majore 
de aplicare în optoelectronica contemporană; par-
ticularităţile spectrelor de catodo-, FL și RL demon-
strează posibilităţi largi de folosire a compușilor 
CdGa

2
S

4
 în calitate de element activ în modi$ carea 

laserelor. 
 ▪ Dependenţa liniară, înregistrată experimen-

tal, dintre rezistenţa relativă a tioindatului de zinc 
și mărimea curentului fasciculului de electroni ca 
excitanţi demonstrează că acești compuși semi-
conductori pot $  folosiţi cu succes ca element activ 
pentru detectoare de electroni și raze X. Se propune 
modelul detectorului de particule accelerate și raze 
X, care poate funcţiona atât în regim staţionar, cât 
și modulat. Se evaluează coe$ cientul de ampli$ care 
internă a purtătorilor de sarcină – la tensiunea apli-
cată de 20 V având valoarea de ≈103. S-a demon-
strat că parametrii optimi ai compușilor investigaţi 
fac posibilă utilizarea detectorului de electroni și 
raze X în medicină, ecologie, dar și în agricultură.
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  REZUMAT

Conductibilitatea și stabilitatea iradiaţiona-

lă a tioindatului de zinc. Sunt expuse rezultatele 
investigaţiilor asupra conductibilităţii și stabilităţii 
iradiaţionale ale monocristalelor de ZnIn

2
S

4
 într-o 

bandă largă de energii ale electronilor incidenţi 
(30÷75 keV) și, respectiv, doze (1014÷1019) cm–2. Se 
analizează posibilitatea confecţionării detectoare-
lor de electroni acceleraţi și se apreciază parametrii 
acestora. Luând în consideraţie faptul că valorile 
energiilor de ordinul 102 keV sunt în apropierea 
pragului de formare intensivă a defectelor structu-
rale, se analizează in� uenţa acestui fenomen asupra 
parametrilor detectorului.  

ABSTRACT

Irradiation Conductivity and Stability of the 

Zinc Thioindate. This study presents the results of 
investigations on the irradiation conductivity and 
stability of single crystals ZnIn

2
S

4
 in a wide range 

of incident electron energies (30÷75 keV) and the 

respective doses (1014÷1019) cm–2. It considers the 
possibility of manufacturing accelerated electron 
detectors and assesses their parameters. Conside-
ring that the energy values of the order 102 keV are 
near the threshold of intensive formation of struc-
tural defects, the in� uence of this phenomenon on 
the detector parameters is subject to analysis.

РЕФЕРАТ 

Проводимость и радиационная стойкость  
тиоиндата цинка. Изложены результаты иссле-
дований проводимости и радиационной стой-
кости монокристаллов ZnIn

2
S

4
 широкого диапа-

зона энергий падающих электронов (30÷75 кэВ) 
и соответственно доз (1014÷1019) см–2. Проведен 
анализ возможности изготовления детекторов 
ускоренных электронов и представлена оценка 
их параметров. Поскольку значения энергий по-
рядка 102 кэВ приближены к порогу интенсив-
ного формирования структурных дефектов, ана-
лизируется влияние данного явления на параме-
тры детектора. 
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LA MOMENTUL ACTUAL ÎN REŢELELE ELECTRICE REPUBLICA-
NE ARE LOC UN NUMĂR MARE DE DECONECTĂRI, CAUZATE 

DE DIFERIŢI FACTORI DE INFLUENŢĂ. DETERMINAREA CAUZELOR  
ACESTOR ÎNTRERUPERI ȘI ESTIMAREA INFLUENŢEI LOR ASUPRA FIA-
BILITĂŢII ECHIPAMENTELOR INSTALATE ÎN REŢELELE ELECTRICE PER-
MIT ELABORAREA UNOR MĂSURI DE ASIGURARE A CONTINUITĂŢII 
ALIMENTĂRII CONSUMATORILOR CU ENERGIE DE CALITATE. 

Penele frecvente de curent electric, cauzele apariţi-
ei și in' uența acestora asupra ) abilităţii sistemului de 
alimentare a consumatorilor cu energie electrică până 
în prezent nu sunt studiate su) cient.

Siguranța alimentării cu energie electrică a con-
sumatorilor poate )  garantată numai cunoscân-
du-se factorii care au un impact sesizabil asupra 
indicatorilor de performanță, ceea ce permite o 
plani) care justi) cată a măsurilor de asigurare a ni-
velului de ) abilitate.

OBIECTIVELE LUCRĂRII

Lucrarea este consacrată analizei factorilor de 
in' uenţă asupra ) abilităţii reţelelor electrice, având 

UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

ca scop elaborarea criteriului de estimare a impac-
tului acestor factori asupra indicatorilor de calitate 
ai alimentării cu energie electrică. 

Obiectivele principale ale lucrării constau în ela-
borarea expresiilor matematice pentru estimarea 
in' uenţei factorilor aleatorii asupra ) abilităţii și 
determinarea valorilor principalilor indicatori, care 
caracterizează calitatea de funcţionare a sistemelor 
de distribuţie, dar și estimarea ponderii factorilor de 
in' uenţă asupra acestor indicatori.

MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE

Pentru aprecierea nivelului de in' uenţă a facto-
rilor aleatorii asupra ) abilităţii, obiectul cercetărilor 
efectuate l-au constituit caracteristicile căderilor în 
reţelele electrice ale sistemului electroenergetic re-
publican, cauzate de diferiţi factori.

La soluţionarea problemelor formulate pentru 
cercetare au fost utilizate: teoria grafurilor și a ma-
tricelor; teoria probabilităţii; metodele de analiză 
statistică și procesare a datelor experimentale; teo-
ria ecuaţiilor liniare și neliniare; modelarea matema-
tică; tehnica de calcul. 
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Scoaterea în evidenţă a factorilor de in� uenţă 
s-a realizat în baza unui concept de abordare me-
todologică generalizată, cu privire la procesarea și 
clasi� carea � uxurilor de căderi care au avut loc în 
reţelele examinate. În conformitate cu acest proce-
deu, s-au clasi� cat toate întreruperile în funcţie de 
amplasarea geogra� că a reţelelor și în funcţie de 
cauzele acestora. 

Pentru estimarea impactului factorilor de in� uenţă 
asupra indicatorilor de � abilitate ai reţelelor electrice, 
a fost utilizată noţiunea de coe� cienţi de pondere ai 
factorilor de in� uenţă asupra nivelului de � abilitate 
și au fost elaborate expresiile matematice pentru de-
terminarea acestor coe� cienţi, pentru � ecare factor în 
parte. Ca exemplu, pentru un factor oarecare n, coe� -
cientul de pondere se determină cu expresia:

În această expresie s-au notat: NC
1k 

– numărul 
consumatorilor afectaţi de întreruperile k, cu dura-
ta T

1k
, cauzate de factorul aleatoriu de in� uenţă f

1
;  

NC
2l  

– numărul consumatorilor afectaţi de întreru-
perile l, cu durata T

2l
, cauzate de factorul aleatoriu 

de in� uenţă f
2
; NC

3r 
– numărul consumatorilor afec-

taţi de întreruperile r, cu durata T
3r

 , cauzate de fac-
torul aleatoriu de in� uenţă f

3
; NC

nv
– numărul consu-

matorilor afectaţi de întreruperile v, cu durata T
nv

 , 
cauzate de factorul aleatoriu de in� uenţă f

n
.

(1)

REZULTATE ȘI DISCUŢII

În conformitate cu criteriul propus pentru estima-
rea impactului factorilor de in� uenţă asupra � abilită-
ţii, la prima etapă au fost obţinute prin calcul valorile 
indicatorilor de � abilitate, care apreciază calitatea de 
funcţionare a reţelelor electrice: durata medie a că-
derilor (τ, h); frecvenţa medie a căderilor (λ); durata 

medie de restabilire a căderilor (μ, h); timpul mediu 

total de cădere (T
med

, h). Rezultatele calculării indica-

torilor de � abilitate sunt prezentate în tab. 1.

Tabelul 1 

Valorile indicatorilor de ! abilitate pentru sectoarele de reţele examinate

Sectorul 
de reţele
examinat

Indicator
Valorile sezoniere

Anual
Primăvara Vara Toamna Iarna

1

τ, h 0,92 1,12 1,09 1,23 4,36

λ 3,49 1,23 3,28 1,35 9,35

μ, h 0,26 1,71 1,59 1,88 0,47

T
med

, h 3,81 3,54 3,58 3,88 3,70

2

τ, h 5,88 6,97 5,52 7,64 26,01

λ 5,76 4,48 5,41 4,92 20,56

μ, h 1,02 4,66 2,36 5,11 1,26

T
med

, h 5,95 6,29 5,59 6,89 6,18

3

τ, h 8,22 8,73 7,72 9,57 34,23

λ 5,36 7,01 5,04 7,69 25,10

μ, h 1,53 5,60 1,53 6,15 1,36

T
med

, h 7,28 8,04 6,84 8,82 7,75

4

τ, h 4,40 4,64 4,13 5,09 18,26

λ 4,48 3,47 4,20 3,81 15,96

μ, h 0,98 2,92 0,98 3,21 1,14

T
med

, h 4,01 6,95 3,77 7,62 5,58
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Sectorul 
de reţele
examinat

Indicator
Valorile sezoniere

Anual
Primăvara Vara Toamna Iarna

5

τ, h 2,46 5,78 2,31 6,34 16,89

λ 2,39 4,37 2,24 4,80 13,80

μ, h 1,03 2,90 1,03 3,18 1,22

T
med

, h 4,87 4,29 4,57 4,70 4,61

Total

τ, h 3,99 7,03 3,74 7,71 22,47

λ 3,64 3,67 3,42 4,02 14,75

μ, h 1,09 4,22 1,09 4,63 1,52

T
med

, h 5,19 3,63 4,87 3,98 4,42

În conformitate cu expresiile obţinute pentru 
estimarea in# uenţei acestor factori asupra $ abilită-
ţii, s-au determinat coe$ cienţii de pondere pentru 

factorii examinaţi, ale căror valori medii anuale sunt 
prezentate în tab. 2.

Tabelul  2

 Valorile coe# cienţilor de pondere ai factorilor de in$ uenţă 

Factorii
Valorile medii anuale ale coe# cienţilor de pondere 

2008 2009 2010 2011 2012 Total

Nr Descrierea
K

p.med
, 

%
K

p.med
, 

%
K

p.med
, 

%
K

p.med
, 

%
K

p.med
,

 %
K

p.med
,

 %

1 Condiţii climaterice 39,7 26,7 37,6 41,0 25,5 34,1

2 Defecțiuni în echipamente 25,0 34,1 23,4 21,0 34,0 27,5

3 Factori neidenti$ caţi 20,1 22,0 20,7 18,5 23,2 20,9

4 Acte de vandalism 4,5 4,7 4,9 4,9 4,1 4,6

5 Defecțiuni în reţelele de transport 3,1 4,3 4,6 4,7 3,7 4,0

6 Defecțiuni la PDC-uri 1,7 1,4 2,7 2,9 2,1 2,1

7 Acţiunea animalelor 1,2 1,7 1,2 2,3 2,0 1,6

8 Acţiunea mecanismelor 1,5 1,7 2,1 1,7 1,8 1,7

9 Avarii cauzate de vegetaţie 1,5 1,6 1,1 1,5 1,8 1,5

10 Acţiunea consumatorului 1,1 0,9 0,5 0,5 0,8 0,7

11 Calitatea energiei electrice 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5

12 Erori de exploatare 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,42

Analizând valorile medii anuale ale coe$ cienţilor de 
pondere pen tru cei 12 factori cu impact asupra $ abilită-
ţii, se poate constata că cei mai in# uenţi dintre ei sunt: 
condiţiile climaterice, defecțiunile în echipamente și 
factorii neidenti$ caţi.

S-a stabilit că pentru a prognoza in# uenţa fac-
torilor aleatorii asupra $ abilităţii reţelelor electrice 
este absolut necesară determinarea legilor de dis-
tribuţie pentru căderile cauzate de factorii respec-
tivi și a parametrilor acestor distribuţii. În conformi-

tate cu cele menţionate, s-au examinat distribuţiile 
experimentale și cele teoretice pentru următorii in-
dici: frecvenţa de apariţie a căderilor pe $ ecare sis-
tem de reţele în funcţie de sezon, durata căderilor și 
numărul consumatorilor deconectaţi. 

La a doua etapă, s-au analizat caracteristicile fac-
torilor de in# uenţă cercetaţi, care au cauzat apari-
ţia întreruperilor aleatorii. În $ g. 1 este prezentată 
gra$ c caracteristica factorilor de in# uenţă pentru 
diferite etape ale perioadei examinate. 
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0,5%
0,6%

0,4%

1,1%
2,1%

1,2%
2,7%

4,6%

4,9%

20,7%

23,4%

37,6%

Condiţii climaterice Defecte în echipamente

Factori neidentifica"i Acte de vandalism

Defecte în reţelele de transport Defecte la PDC-uri

Acţiunea animalelor şi a păsărilor Acţiunea mecanismelor
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Fig. 1. Caracteristica factorilor de in� uenţă asupra indicatorilor de � abilitate

 în funcţie de ponderea acestora
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În baza analizei rezultatelor, s-a constatat că 
cea mai mare pondere în structura factorilor de 
in� uență asupra indica torilor de continuitate a 
alimentării cu energie electrică o au: condiţiile cli-
materice, defecțiunile în echipamente și factorii ne-
identi� caţi. 

La etapa a doua, conform conceptului de pro-
gnoză elaborat, s-au examinat distribuţiile experi-
mentale și cele teoretice, precum și valorile parame-
trilor ce caracterizează coe� cienţii de pondere (K

p
) 

pentru cei 12 factori aleatorii cu impact asupra in-
dicatorilor de � abilitate. Au fost examinaţi următorii 
parametri ai distribuţiilor: ponderea medie a facto-
rilor de in� uență asupra indicatorilor de � abilitate, 
dispersia, abaterea medie pătratică, coe� cientul 
de variaţie, ponderea minimă și maximă, diapazo-
nul, valorile marginale ale intervalului de încredere, 
coe� cienţii de asimetrie și exces și tipul funcţiei te-
oretice. Urmare analizei efectuate, s-a constatat că 
cei 12 factori de in� uenţă asupra indicatorilor de 
� abilitate au o distribuţie a ponderilor apropiată de 
cea normală sau Gaussiană pentru reţelele cerceta-
te. Caracteristica factorilor de in� uenţă asupra in-
dicatorilor de � abilitate, în funcţie de ponderea lor, 
indică faptul că ponderile calculate au o repartiţie 
uniformă și o variaţie anuală nesemni� cativă. 

Studiul oferă posibilitatea de a constata că factorii 
examinaţi determină nivelul de � abilitate a echipa-
mentelor instalate în reţelele electrice, iar rezultatele 
obţinute privind prognozarea lor permit o plani� ca-
re justi �  cată din punct de vedere tehnic și economic 
a activităţilor de asigurare a continuităţii și calităţii 
alimentării cu energie electrică a consumatorilor, cu 
respectarea indica torilor normaţi de � abilitate.

CONCLUZII

1. Analiza � uxurilor de căderi în reţelele electri-
ce de diferite niveluri de tensiune a scos în evidenţă 
12 factori, care au o in� uenţă directă asupra proce-
sului de funcţionare a echipamentelor instalate în 
aceste reţele. 

2. Valorile calculate ale indicatorilor de � abilita-
te a reţelelor electrice indică o deviere semni� cativă 

de la valorile normate, iar pentru sporirea nivelului 
de � abilitate este absolut necesar de cunoscut fac-
torii cu in� uenţă semni� cativă asupra indicatorilor 
de � abilitate.

3. Expresiile matematice elaborate pentru es-
timarea impactului diferiților factori de in� uenţă 
asupra � abilităţii au permis de a constata că cea mai 
mare pondere o au trei factori: condi ţiile climaterice, 
defecțiunile în echipamente, factorii neidenti� caţi.
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REZUMAT

Analiza factorilor de in� uenţă asupra indica-

torilor de � abilitate ai reţelelor electrice. Alimen-
tarea consumatorilor cu energie electrică de calita-
te este una din cerințele prioritare impuse rețelelor 
electrice. În prezent, în rețelele electrice au loc un 
număr mare de deconectări plani� cate și neplani-
� cate, care întrerup alimentarea cu energie și afec-
tează consumatorii, provocând daune economice. 
Pentru a asigura calitatea de alimentare cu energie 
electrică este absolut necesar să se cunoască facto-
rii care in� uențează � abilitatea rețelelor electrice, 

care au un impact vizibil asupra variației indica-

torilor de � abilitate a echipamentelor instalate în 

rețelele de alimentare cu energie electrică. 

Această lucrare este dedicată problemelor de 

calcul și analiză a � abilității rețelelor electrice și 

de estimare a impactului diverșilor factori care 

in� uențează procesul de alimentare cu energie a 

consumatorilor.

ABSTRACT

Analysis of In� uence Factors on the Indica-
tors of Power Network Operational Reliability. 
Consumers supply with quality electricity is one 

of the priority requirements imposed to the power 

supply networks. Currently, in the power supply ne-

tworks take place a large number of planned and 

unplanned disconnections, which interrupt the 

power supply and a! ect consumers causing eco-

nomic damages. To ensure the quality of power 

supply it is needed to know the factors in� uencing 

the reliability of power supply networks that have 

noticeable impact on the variation of reliability in-

dicators of the equipment installed in the power 

supply networks.

This paper is devoted to problems of computation 

and analysis of reliability of the power supply networks 

and estimation of the impact of various factors in� uen-

cing the process of power supply to consumers.

РЕФЕРАТ 

Анализ факторов, влияющих на показате-
ли надежности электросетей. Качественное 

электроснабжение потребителей является од-

ним из основных требований, предъявляемых к 

электрическим сетям. В настоящее время в элек-

тросетях зачастую происходят плановые и неза-

планированные отключения, что влечет за со-

бой перерывы в электроснабжении потреби-

телей, сказываясь на самих потребителях и на 

экономику в целом. Чтобы обеспечить качество 

электроснабжения важно знать факторы, влияю-

щие на надежность электросетей, а также оказы-

вающие заметное влияние на колебания показа-

телей надежности оборудования, входящих в со-

став сетей электроснабжения. 

Настоящая работа посвящена вопросам рас-

чета и анализа надежности электросетей, а также 

оценки воздействия различных факторов, влияю-

щих на процесс электроснабжения потребителей. 
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TEHNICA MODERNĂ ESTE INIMAGINABILĂ FĂRĂ PREZENȚA 
ROȚII. DEFINITĂ SUCCINT CA „DISC SAU OBADĂ CU SPIŢE, 

CARE SE ROTEȘTE PE O OSIE”, ROATA IMPLICĂ O MULTITUDINE DE 
VARIAŢII, TOATE ACESTEA FIIND LEGATE DE MIȘCAREA DE ROTAŢIE.

Astfel, se rotesc bilele în rulmenţi, multiplele roti-

ţe ale mecanismului ceasornicului, piesele și ansam-

blurile motorului și propulsorului automobilului, 

volantul-acumulatorul de energie și leatul roţii.

Se consideră că roata a fost inventată în Răsăritul 

Antic, în secolul IV e.n., iar după unele date, chiar în 

secolul X î.e.n. Prima redare gra( că a roţii (un fel de 
cărucior sau sanie cu roţi) a fost găsită într-o sche-
mă șumerică executată cu 35 de secole înainte de 
era noastră.  În acele timpuri, roţile prezentau niș-
te discuri din lemn (( g. 1, a). Prima roată cu spiţe 
(( g. 1, b) a fost utilizată în Asia Mică (astăzi, Turcia), 

în secolul 20 î.e.n., ajungând mai târziu în Europa, 
China și India [5-9]. Asemenea roţi se utilizau la 
confecționarea carelor pentru deplasarea oameni-
lor. Mai târziu, în Egipt, ele au început să ( e folosite 
și pentru transportarea încărcăturilor. 

Roţile și carele/căruţele erau utilizate pe larg în 
Grecia Antică, Roma Antică și în alte țări din acea 
vreme. Esenţa invenției grandioase a antichităţii 
poate  (  considerată osia, care ( xează roata la un 
loc stabilit și face posibilă rotirea acesteia. Osia i-a 
permis omului să realizeze un salt energetic origi-
nal. Odată cu apariţia roții și a osiei acesteia, con-
sumurile de energie la deplasarea greutăţilor s-au 
redus de multe ori. De exemplu, hamalul poate căra 
pe umerii săi aproximativ 500 tone de greutăţi pe 
an. Folosirea animalelor a majorat productivitatea 
până la 2500 tone de încărcături pe an, iar odată cu 
apariția carului, productivitatea a sporit brusc până 
la 10000 tone pe an sau de 20 ori mai mult compa-
rativ cu hamalul și de 4 ori comparativ cu animalele. 

Evident, roata a realizat o schimbare radicală 
în tehnica trecutului îndepărtat, servind cu devo-
tament omenirea până în zilele noastre. În 10 mii 
de ani tehnica nu a înregistrat un salt energetic 
de anvergura celui produs prin inventarea și uti-
lizarea roții. Însă în secolul nostru vertiginos roata 
deja nu mai poate satisface cerinţele tot mai mari 
ale umanității în ceea ce privește viteza, confortul, 

        a)                            b)

Fig. 1. Roţi de lemn: a) disc; b) roată cu spiţe
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economicitatea. Se consideră că în domeniul trans-
portului feroviar roata deja a devenit o frână a pro-
gresului tehnic.

În timpul de faţă iau naștere tot mai multe idei 
și concepte tehnice noi, la interferența știinţelor. 
Eventual, și acest articol ar putea constitui un im-
puls pentru promovarea unor asemenea idei, me-
nite să rezolve una din problemele actuale ale re-
voluţiei tehnice.

Tipuri de propulsoare 
Omenirea a inventat mai multe tipuri de propul-

soare, pe primul loc situându-se,  bineînțeles, roata. 
După ea urmează, probabil, șenila, apoi șurubul…

În ultimul timp sunt aplicate diverse propulsoare 
de genul: perne de aer, cu vacuum, electromagneti-
ce, hidraulice, precum și propulsoare electrostatice, 
electrodinamice etc. Nu sunt trecute cu vederea nici 
propulsoarele pășitoare. Multitudinea propulsoare-
lor utilizate se explică prin faptul că deocamdată nu 
există un propulsor universal acceptabil conform 
tuturor indicatorilor și util pentru toate condiţiile de 
exploatare.

După cum se știe, consumul de energie la depla-
sarea trăsurii pe roţi este mai mic decât în cazul de-
plasării pe șenile. Însă acest lucru se constată doar 
pe drumurile bătătorite. Pe sol moale constatăm o 
situație inversă. Trăsura pe șenile este energetic mai 
convenabilă cu 30%, în plus asigurându-se o vite-
ză de două ori mai mare. Astfel, puterea speci! că 
a transportului cu roti, necesară pentru deplasarea 
pe sol bătătorit, constituie aproximativ 1,5 kw/t, pe 
când la transportul cu șenile este de 4 kw/t. Însă pe 
sol moale, transportul cu șenile necesită 8 kw/t, iar 
cel cu roţi – 12 kw/t.

Cel mai economic propulsor este mersul. Pe sol 
tare, puterea speci! că necesară constituie 1-4 kw/t.

În această ordine de idei, un interes considerabil 
îl prezintă propulsoarele pășitoare. Sistemul legătu-
rii inverse permite reacţionarea la toate schimbările 
condițiilor mișcării. Sunt cunoscute autocamioane 
pășitoare (! g. 2).

Picioarele lungi ale propulsorului se îndoaie din 
„șold”, din „genunchi” și „gleznă” și îi asigură acestuia 
o mobilitate considerabilă. Autocamionul transpor-
tă o încărcătură de 250 kg și se deplasează în urcuș 
pe o pantă înclinată de 45º cu o viteză de 10 km/h. 

Astfel de autocamioane se utilizează în secţiile 
uzinelor automate. Fiind programat o singură dată, 
după aceasta respectivul vehicul repetă automat 
întreg traseul, fără intervenţia omului – acolo unde 
este necesar, „se așează pe burtă” (ca să ! e mai 
simplu de încărcat sau de descărcat), ori „se ridică 
în picioare” (ca să meargă în altă secţie). Iar atunci 
când este dotat cu traductori ai sistemului televizat 
de detectare a imaginilor și cu prehensoare, deja se 
transformă într-un robot cu posibilităţi multiple.

Utilizarea roții în domeniul transportului auto 
Nimeni dintre specialiști nu se îndoiește de fap-

tul că, pe uscat, transportul cu roţi va domina și 
după anul 2014. Vor rula pe roţi în continuare di-
verse  automobile, tractoare, trenuri, avioane – la 
decolare și aterizare; vehicule pentru explorarea 
planetelor Sistemului Solar etc. Atunci când urma 
să ! e selectat tipul de propulsoare pentru primele 
„lunomobile”, s-a optat, în cele din urmă, tot pentru 
utilizarea roții. În po! da abundenţei de noi idei în 
domeniul transportului, rolul roţii nu se diminuează 
nicidecât.

Rotirea este semnul distinctiv primar al tuturor 
vietăţilor mobile. Desenând schematic un om care 
merge, observăm că picioarele lui sunt ca niște 
pendule care oscilează în jurul axelor. Con! gurăm 
un cerc cu raza egală cu lungimea piciorului, având 
centrul pe axa de oscilaţie – și obținem roata.

Savanţii propun diferite tipuri de roţi și principii 
de pășire automată dezvoltată de acestea. Inginerul 
ceh Iulius Mackerle a executat obada roţii în formă 

Fig. 2. Autocamion cu propulsoare pășitoare
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de camere sferice, legate cu un sistem pneumatic. 
Transmițând aer comprimat în camera din urma 
roţii, el asigură ridicarea părţii din spate a acesteia. 
Centrul de greutate deplasându-se, roata se mișcă 
înainte împreună cu mașina. Mackerle a propus 
două variante de roţi. Rotirea se realizează datorită 
avansării presiunii într-una din camere cu interven-
ţia unui mecanism cu sertăraș (� g. 3, a). În a doua 
variantă elementul de împingere este acţionat de 
un piston hidraulic (� g. 3, b).

Fig. 3. Roţi “pășitoare” pneumatice:

1 – distribuitor de aer; 2 – cameră de presiune joasă; 

3 – cameră de presiune înaltă; 4 – piston împingător

Fig. 4. Roată “pășitoare” hidromecanică: 

1 – element de împingere; 2 – cilindru hidraulic

Fig. 5. Automobilul Lessner 6RS 1905 

cu roţi și spiţe de oţel

Fig. 6. Automobil “Pejo-Bebe” cu spiţe 

din oţel, anul 1912

Roţi pășitoare analogice (� g. 4) au fost executate 
cu utilizarea elementelor  de împingere în formă de 
cilindri hidraulici.

Roata automobilului este un simbol original al 
timpului nostru. În ţările dezvoltate, � ecărui cetă-
ţean îi revin, la modul convențional, câteva roţi de 
mașină. În viitor această situaţie va �  caracteristică 
pentru toată lumea. 

Prin ce este incomodă roata automobilului? Să 
examinăm retrospectiv evoluția acesteia.

Roţile primelor automobile se deosebeau puţin 
de cele ale căruţelor (� g. 5). În situația dată, auto-
mobilul, menit să dezvolte o viteză de deplasare 
superioară, nu făcea faţă așteptărilor: în timpul de-
plasării se produceau zdruncinături, deteriorarea 
suspensiei, instabilitate pe traseuri lunecoase etc.

Situaţia s-a ameliorat întrucâtva după ce obe-
zile roţilor au fost dotate cu fâșii de cauciuc. Apoi 
s-a făcut încă un pas – aplicarea pe roată a șinei 
pneumatice. Ea era ușoară și elastică. Spiţele grele 
de căruţă au fost înlocuite cu spiţe de oţel subţiri 
(� g. 6). Aceste modi� cări au sporit considerabil con-
fortul mersului cu mașina.

Însă roata cu o multitudine de spiţe era di� cil de 
confecţionat și necesita o atenţie sporită în proce-
sul exploatării. De aceea la următoarea etapă roata 

a fost înzestrată cu un disc pro� lat, ștanţat dintr-o 
foaie de oţel relativ subţire (� g. 7). Partea principală 
a roţii este șina. O compoziţie din cauciuc, în șinile 
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moderne, se armează cu o coardă din � bre. Fibrele 
corzii se instalează pe diagonală sau radial. Șinele au 

anumite neajunsuri: complicaţia producerii, montării 
și demontării, masa relativ mare, pericolul ce poate 
interveni în cazul spargerii sau ruperii șinei. Deja se 
produc șine fără coardă, confecționate prin turnarea 

cauciucului în formă sub presiune și extrudare.

Fig. 7. Automobil “Ford” cu roţi cu disc de oţel pro� lat, 

anul 1920

Următorul pas îl constituie nu doar excluderea 

camerei, dar și pomparea șinelor. La confecţionare, 

o astfel de șină se umple cu elastomer poros și nu 

necesită preocupări suplimentare în timpul exploa-

tării. Epruvetele experimentale promit micșorarea 

masei și avansarea durabilităţii. Distanţa parcursă 

va depăși 100 mii de kilometri. Unele � rme propun 
confecţionarea roţilor în ansamblu cu șinele, durata 
de exploatare a acestora � ind deci egală cu durata 
de utilizare a automobilului.

Pentru așa-zisele vehicule cross-country (rus.: 
vezdehod) au fost propuse propulsoare care îmbi-
nă pășirea și rotirea. La capătul pârghiei-balansier 
sunt instalate trei roţi, � xate pe axe la intervale de 
120º, având un butuc-montură comună. Fiecare 
balansier cu trei roţi formează câte un reazem. 
Autovehiculul are patru reazeme cu câte trei roţi 
conducătoare (� g. 8).

Fig. 8. Propulsor cu 12 roţi: 1 – roată; 2 – pârghii balansiere; 4 – axa balansierului

Astfel, întâlnind în cale un obstacol a cărui înăl-
ţime  depășește raza de rostogolire a roţii (distan-
ţa de la suprafaţa solului până la axa ei), pentru un 
autovehicul obișnuit ar �  „de netrecut”, pe când un 
vehicul cu construcţia prezentată în desen îl va de-
păși fără greutate. De îndată ce roata se oprește în 
obstacol, începe a se roti în jurul axei comune a ba-
lansierului cu cele trei roţi până când a treia roată 
depășește obstacolul. Fiindcă aceasta, de aseme-
nea, se rotește, ea impune reazemul să se rotească 
în jurul axei balansierului.

În cazul în care o roată s-a prăbușit în groapă 
(� g. 8, a), balansierul cu roţi se rotește din nou până 
una din roți se atinge de sol și vehiculul cross-coun-
try își continuă calea.

Pe lângă capacitatea roţilor de a păși, atunci când 
o cere situația, autocamionul este avantajat în stră-
baterea drumurilor cu di� cultate sporită și de faptul 
că are toate roţile conducătoare. Astfel, în contact 
cu solul se a# ă permanent șapte-opt din cele do-
uăsprezece roţi. Fiecare reazem are acţionare indi-
viduală. Aceasta înlesnește conducerea vehiculului: 
roţile dintr-o parte sunt frânate și automobilul se 
rotește pe loc, schimbându-și direcţia de mișcare.

Pentru o adaptare mai sigură a vehiculului cross-
country la neregularităţile drumului, carcasa aces-
tuia se secționează în două părţi, care se pot întoar-
ce una faţă de alta în plan perpendicular deplasării. 
Carcasa vehiculului este realizată articulat. Vehicu-
lele articulate, adică sistemele de roţi, capătă o răs-
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pândire tot mai largă. O secţie a acestei mașini poa-
te avea două sau patru roţi, la care se adaugă  încă 

una sau două părţi cu două roţi. Îmbinarea acestora 
se realizează în asemenea  mod încât vehiculul, la 
comandă, își poate schimba con� guraţia faţă de 
remorcă în orișice plan. Ridicând partea frontală, 
autovehiculul poate învinge orice obstacol: pietre, 
ridicături, canale etc.

Sunt executate autotrenuri asamblate din sec-
ţii cu câte două roţi (� g. 9). Un astfel de autotren 
poate avea de la două până la zece secţii. El ușor 
se acomodează la toate neregularităţile terenului și 
trece cu ușurință peste gropi. Toate roţile merg pe 
aceeași urmă, adică suportă o rezistenţă minimală. 
O asemenea construcţie corespunde completa-
mente cunoscutei teorii, potrivit căreia autovehicu-
lul cross-country trebuie să � e îngust și lung.

Fig. 9. Autovehicul cross-country cu două secţii:

1 – balansier cu roţi; 2 – semicarcase.

În ultimul timp se acordă o atenţie sporită roţi-
lor motoare, având în vedere  necesitatea elaborării 
mijloacelor de transport (tractoarelor, mașinilor de 
construcţii etc.) de mare capacitate (1-2 MN) care, 
din cauza normativelor rutiere limitate, sunt în 
exclusivitate constituite din mai multe elemente. 
Roţile motoare permit transmiterea cu ușurinţă a 
energiei la elementele remorcabile, care se găsesc 
la distanţe relativ mari unul față de altul (lungimea 
lor atinge 150...300 cm), și efectuarea comparării 
raţionale a autotrenurilor. Folosirea transmisiilor 
cardanice și a transmisiei mecanice clasice este ne-
rentabilă din cauza gabaritelor mari, complexităţii și 
� abilităţii scăzute.

În ceea ce privește construcția și exploatarea 
roţilor motoare ale autovehiculelor de mare capaci-
tate, un interes deosebit îl prezintă transmisiile pla-
netare cu mișcare de precesie cu angrenaj multiplu, 

elaborate la catedra „Teoria mecanismelor și organe 
de mașini” a Universităţii Tehnice din Moldova, care 
au obținut până în prezent mai mult de 70 brevete 
de invenție.

Caracterizându-se prin construcţie compactă, ra-
poarte de transmitere mari, funcţionare silenţioasă 
și valori reduse ale maselor, transmisiile planetare 
cu mișcare de precesie au perspective largi în ac-
ţionarea roţilor motoare. Avantajele principale ale 
acestor transmisii sunt:

 – capacitatea portantă înaltă datorită multipli-
cităţii angrenajului;

 – gabarit și masă proprie reduse, asigurate de 
consumul speci� c de materiale scăzut (0,02...0,05 
Nm/kg);

 – apoarte de transmitere mari (i=8...3600);
 – nivelul scăzut al zgomotului produs (35...70 

dB), fapt ce se datorează preciziei pro� lului dinţilor, 
� ind corectat corespunzător speci� cului mișcării 
sferice a satelitului.

Luând în considerare cele expuse mai sus, au fost 
elaborate o serie de roţi motoare cu transmisii cu 
mișcare de precesie. La baza tuturor roţilor motoare 
elaborate se a! ă transmisia planetară cu mișcare de 
precesie [1], a cărei schemă este prezentată în � g. 10.
Ea include 4 elemente principale: excentricul „H”, 
satelitul „g” cu două coroane dinţate, „g

1
” și „g

2
”, ro-

ţile conice centrale „a” și „b” și batiul.
Coroanele danturate „g

1
” și „g

2
” și roţile centra-

le conice „a” și „b” se a! ă în angrenare interioară, 
iar generatoarele lor se intersectează în punctul 
de intersecţie a axelor arborelui condus „V” și ex-

Fig. 10. Schema transmisiei planetare 

cu mișcare de precesie
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centricului „H”, numit centru de precesie. Satelitul 
„g” este instalat pe excentricul „H”, a cărui axă for-
mează cu axele roţilor centrale „a” și „b” un unghi 
θ. Excentricul înclinat „H” rotindu-se, comunică sa-
telitului o mișcare spaţial sferică faţă de centrul de 
precesie. Drept rezultat al angrenării coroanelor 
danturate „g

1
” și „g

2
” ale satelitului „g” corespunzător 

cu roţile centrale dinţate, nemișcată „b” și condusă 
„a”, ultima se va roti cu un raport de transmitere 

                 U=-
 

, unde:

      - numărul de dinţi ai coroanelor danturate

„g
1
” și „g

2
” ale satelitului „g”,

1

2 1

g b

a g g b

Z Z

Z Z Z Z−

1, 2g gZ Z

1

Fig. 11. Interacţiunea dinţilor la un ciclu de precesie: a) multiplicitatea angrenajului ε = 100%;

b) multiplicitatea angrenajului ε = 60%

Z
a
, Z

b
 – numărul de dinţi ai roţilor centrale conice.

Efectul cinematic maximal se obţine în cazul co-
relaţiei dinţilor 

1g
Z = 1aZ ± , 

2g
Z = 1bZ ± . 

Multiplicitatea angrenării reprezintă cea mai im-
portantă caracteristică, care determină capacitatea 
portantă a transmisiei, precizia cinematică, masa și 
gabaritele, cerinţele privind materialul roţilor din-
ţate ș. a. Multiplicitatea angrenării dinţilor poate 
%  evaluată analitic prin analiza gra% celor funcţiilor 
ζ

1
 = ζ

1
(ξ) și ζ = ζ (ξ) (% g. 11, a, b) [2]. 

Realizarea autovehiculelor de mare putere cu 
gabarite minime, funcţionare economică, ușor ma-
nevrabile și % abile presupune plasarea mecanismu-
lui de acţionare în zona roţilor de rulare.

Roata-motoare cu acţionare electrică [3, 4] (% g. 12)
include anvelopa 1, janta 2, electromotorul 3 și re-
ductorul de mișcare de precesie 4. Satelitul 5 cu 
danturile 6 și 7 este situat pe excentricul înclinat 8, 
legat cu arborele 9 al electromotorului 3. De ambele 
părţi ale satelitului 5 se a* ă roţile centrale conice 10 
și 11 legate corespunzător cu rama 12 și janta 2. Miș-
carea de rotaţie a arborelui 9 al electromotorului 3 
este transformată, prin intermediul excentricului 8, 
în mișcare de precesie a satelitului 5.

În cazul ilustrat în % g. 12, se obţine o construcţie 
compactă și simplă a roţii motoare cu performanţe 
ridicate.

Pentru construcția și exploatarea autovehicule-
lor de mare putere, un interes deosebit îl prezintă 
roţile motoare cu acţionare hidraulică. Schema unei Fig. 12. Schema roţii-motor cu acţionare electrică
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astfel de roţi, reprezentată în � g. 13, include hidro-
motorul 1 cu platoul înclinabil 2, instalat în butucul 
coroanelor danturate 3 și 4 ale satelitului 5, roata 
centrală 6, legată rigid cu rama și roata centrală 
condusă 8, legată cu janta 9, frâna 10 și anvelopa 
11. Mișcarea de rotaţie a platoului înclinabil 2, dato-
rită suprafeţelor laterale înclinate, se transformă în 
mișcare de precesie a satelitului 5, astfel încât dinţii 
coroanelor 3 și 4 angrenează cu dinţii roţilor dinţate 
centrale 6 și 8. În continuare, funcţionarea roții mo-
toare decurge similar cazului precedent.
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REZUMAT

Roata: aspectele devenirii unei invenții.  Ar-
ticolul prezintă o descriere succintă a inventării și 
evoluției pe parcursul istoriei a uneia dintre cele 
mai cunoscute creații tehnice a omenirii – roata. De 
asemenea, sunt descrise schemele mai multor tipuri 
de roți utilizate în prezent: roţi “pășitoare” pneuma-
tice, roți “pășitoare” hidromecanice, propulsoare cu 
12 roţi, roţi-motor cu acţionare electrică, transmisii 
planetare cu mișcare de precesie etc.

ABSTRACT

The Wheel: Aspects of Becoming an Inventi-

on. The article presents a brief description of inven-
tion and evolution throughout the history of one of 
the most popular technical creations of mankind 
– the wheel. It also describes several types of cur-
rently used wheels: pneumatic “step” wheels, hy-
dromechanical “step” wheels, 12-wheel propellers, 
electric drive motor wheels, planetary gears with 
precession motion, etc.

РЕФЕРАТ

Колесо: аспекты становления изобрете-

ния. В статье приводится краткое описание того, 
как изобреталось и развивалось на протяжении 
истории одно из самых популярных технических 
творений человечества, каким является колесо. 
Также описываются схемы нескольких типов ко-
леса, используемых в настоящее время: пневма-
тические «шагающие» колеса, гидромеханиче-
ские «шагающие» колеса, 12-колесные приводы, 
мотор-колеса с электрическим приводом, пла-
нетарные прецессионные передачи и т.д.

Fig. 13. Roată motor cu acţionare electrică
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M������� �  „D "#�$ %�#� #&���" &' 
� (��(� #)'*    �)#+#&)%�+#” 

(autor Iurie Badâr, doctor în economie, 
conferenţiar universitar)

LANSAREA CĂRŢII „DIMENSIUNEA ECONOMICĂ A PROPRIE-
TĂŢII INTELECTUALE”, SEMNATĂ DE IURIE BADÂR, DOCTOR 

ÎN ECONOMIE, CONFERENŢIAR UNIVERSITAR, EDITATĂ DE CĂTRE 
AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CON-
STITUIE UN EVENIMENT DEOSEBIT PENTRU ȘTIINŢA ȘI PRACTICA 
ECONOMICĂ, DETERMINAT DE ACTUALITATEA PROBLEMELOR ABOR-
DATE ȘI APORTUL ENORM AL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ÎN ASIGURAREA 
BUNEI FUNCŢIONĂRI A ECONOMIEI MODERNE. 

Noua economie bazată pe cunoștinţe și infor-
maţie se extinde vertiginos și asupra ţării noastre, 
actualizând problemele conceptuale și practice ale 
protecţiei și utilizării e� ciente a produselor inte-

lectuale. Proprietatea intelectuală constituie un do-
meniu fundamental al noii economii, fapt ce indică 
la importanţa în permanentă creștere a problemati-
cii abordate în prezenta monogra& e.

 Actualitatea cercetării este vizibilă deja în titlul 
cărţii – „Dimensiunea economică a proprietăţii in-
telectuale”. Autorul ne propune o abordare econo-
mică a unui fenomen care în mod tradiţional ţine 
de domeniul juridic, & ind de la începuturile teoriei 
economice izolat de obiectul acesteia. Atitudinea 
nihilistă constatată este o consecinţă a faptului că 
constituirea doctrinei economice clasice în timp a 
coincis cu edi& carea fundamentelor protecţiei mo-
derne a proprietăţii intelectuale, dar și a ponderii 
minimale a creaţiei intelectuale în dezvoltarea eco-
nomică, caracteristice sfârșitului sec. XVIII – începu-
tului sec. XIX. 

Axându-se pe dimensiunea economică a pro-
prietăţii intelectuale, autorul pune accentul pe 
obiectele proprietăţii industriale care dispun de o 
consistenţă economică mai pronunţată. Protecţia 
acestora este examinată ca un instrument de trans-
formare a produselor intelectuale în mărfuri. În opi-
nia semnatarului, acest fenomen este determinat 
de două aspecte majore: instituţionalizarea produ-

selor intelectuale și utilizarea lor. 

În primul caz, este vorba de consolidarea și ex-
tinderea protecţiei juridice a creaţiilor intelectuale 
sau, invers, limitarea acesteia. Ca urmare, are loc 
creșterea gradului de protecţie a produselor inte-
lectuale, sau diminuarea lui – fapt ce încurajează 
sau defavorizează dezvoltarea societăţii.

În al doilea caz – condiţiile de utilizare a pro-
dusului intelectual, în mod special a invenţiilor, de 
asemenea, in' uenţează dezvoltarea economică, în 
primul rând, ritmurile acesteia. Este cert faptul că 
utilizarea pe larg a realizărilor tehnologice creează 
condiţii favorabile pentru dezvoltarea economică 
susţinută, dar împiedică totodată activitatea in-
ventivă proprie. În aceeași măsură este veridică și 
cauzalitatea inversă: limitarea accesului la utilizarea 
produsului intelectual defavorizează dezvoltarea 
prin reducerea accesului la inovaţii, însă concomi-
tent stimulează activitatea inventivă corporativă, 
creând condiţii pentru creșterea productivităţii cor-
porative. 

Tendinţele menţionate sunt, de regulă, asociate 
cu relaţiile monopoliste și acţiunile lor distructive. 
Autorul propune o altă abordare, care provine din 
tratamentul inovării aplicat în Statutul Monopoluri-
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lor și din viziunile cunoscutului � losof și economist 
britanic J.S. Mill. Astfel, Statutul Monopolurilor în 
1623 abrogă privilegiile acordate de Curtea regală a 
Angliei, cu excepţia celor ce ţin de protecţia inven-
ţiilor, delimitând conotaţia negativistă a monopo-
lului de potenţialul și manifestările constructive ale 
invenţiilor. J.S. Mill, la rândul său, a� rmă că breveta-
rea ca fenomen de ordin monopolist nu provoacă o 
creștere neîntemeiată a preţurilor, ci doar o amâna-
re a diminuării ulterioare a acestora. 

Monogra� a este structurată judicios în patru ca-
pitole, șaptesprezece paragrafe, ultimele � ind, de 
asemenea, divizate pe problemele-cheie și, respec-
tiv, întitulate, fapt ce facilitează lectura.            

Primul capitol – „Conceptul proprietăţii inte-

lectuale în contextul interdisciplinar” – este de 
ordin metodologic, autorul promovând și argu-
mentând abordarea interdisciplinară a proprietăţii 
intelectuale, în mod special sub aspect economic. 
Metamorfozele creaţiilor intelectuale sunt urmărite 
pas cu pas, de la activităţile respective la produsele 
intelectuale, bunurile economice de origine spiritu-
ală, mărfurile ce se comercializează pe piaţa propri-
etăţii intelectuale.

Capitolul al doilea –  „Rolul proprietăţii inte-

lectuale în activitatea economică” – este consa-
crat aspectelor economice ale diferitor domenii ale 
proprietăţii intelectuale: invenţii, semne distinctive, 
creaţii artistice și literare. 

Capitolul al treilea – „Încadrarea proprietăţii 
intelectuale în circuitul economic” – este parţial 
aplicativ, dedicat examinării mecanismelor concrete 
ale transformării capitalului intelectual în active ima-
teriale, gestiunii proprietăţii intelectuale, funcţionării 
pieţei acesteia, evaluării și evidenţei contabile. 

Capitolul al patrulea – „Protecţia și valori# ca-
rea proprietăţii intelectuale în Republica Moldo-
va” – este axat pe constituirea și evoluţia sistemului 
de protecţie a proprietăţii intelectuale în Republica 
Moldova și funcţionarea acestuia, analiza indicato-
rilor statistici ce re! ectă procesul în cauză și a per-
spectivelor tranziţiei la calea inovaţională a creșterii 
economice.

În urma investigaţiilor efectuate, au fost formula-
te un șir de concluzii cu caracter inovator, cele mai 
importante dintre acestea, � ind următoarele:

1. Destinaţia protecţiei juridice a proprietăţii 
intelectuale rezidă în crearea condiţiilor pentru 
transformarea creaţiilor spirituale în mărfuri, asi-
gurându-se accesul pe cale comercială al terţilor la 
utilizarea lor; 

2. Obiectele proprietăţii intelectuale ce rezultă 
din activitatea de creaţie sunt generatoare de sis-
tem, anume pentru protecţia lor juridică � ind edi� -
cat sistemul de protecţie a proprietăţii intelectuale; 

3. Multitudinea de aspecte ale proprietăţii in-
telectuale impune cercetărilor interdisciplinare re-
feritoare la acest domeniu necesitatea de a le redi-
recţiona spre domenii conexe, în special, către cel 
economic.

4. Investigaţiile aspectelor economice ale pro-
prietăţii intelectuale au fost practic ignorate de 
către teoria economică, în mare măsură drept 
consecință a dezinteresului doctrinei economice 
clasice faţă de proprietate, precum și a cunoașterii 
insu� ciente a rolului real al produsului intelectual în 
generarea valorii. 

5. Autorul abordează proprietatea intelectuală 
într-un cadru extrem de larg, de� nind-o ca „tota-
litate a produselor activităţii spirituale, factor al 
creșterii economice, generator al avantajelor con-
curenţiale, bunuri economice ce se comercializează 
pe un segment separat al pieţei, dar și în structura 
unor tehnologii și produse noi, componentă im-
portantă a capitalului  funcţional, activ imaterial ce 
deţine o anumită valoare și element al patrimoniu-
lui corporativ”. Astfel, în aspect economic, de� niţia 
proprietăţii intelectuale propusă de autor extinde 
tratamentul tradiţional al acesteia, pe când în sens 
îngust ea se rezumă doar la protecţia rezultatelor 
activităţii intelectuale. 

6. Prin urmare, autorul asociază proprietatea in-
telectuală cu aspectele patrimoniale ale totalităţii 
cunoștinţelor, informaţiilor, abilităţilor, fapt ce spo-
rește rolul ei la etapa actuală – de formare a eco-
nomiei bazate pe cunoaștere. Acest fapt accentu-
ează, în viziunea autorului, oportunitatea extinderii 
obiectului teoriei economice asupra totalităţii re-
zultatelor activităţii intelectuale, aportului acesteia 
la creșterea valorii.  

7. Este necesar să menţionăm și alte abordări uti-
lizate în cadrul cercetării dimensiunii economice a fe-
nomenului proprietăţii intelectuale, printre cele mai 
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importante, în viziunea noastră, � ind următoarele: 
 – argumentarea aplicării noţiunii de raritate 

asupra produselor intelectuale supuse protecţiei, 
care decurge din restricţiile accesului la utilizarea 
acestora impuse prin acordarea protecţiei, dar și 
din capacităţile intelectului uman care, pe anumite 
segmente și în anumite termene concrete, sunt, de 
asemenea, limitate; 

 – divizarea proprietăţii intelectuale în proprie-
tate privată și publică, ultima constituind un imens 
patrimoniu spiritual ce presupune eforturi de stoca-
re, generalizare și reglementare a utilizării; 

 – abordarea problemelor aplicării taxelor în do-
meniul protecţiei proprietăţii intelectuale;

 – examinarea speci� cului rolului economic al 
diferitelor obiecte ale proprietăţii intelectuale;

 – investigarea procesului de extindere a pro-
tecţiei domeniului proprietăţii intelectuale. 

8. În lucrare au fost cercetate și generalizate te-
oriile inovării și brevetării, având în vedere rolul tot 
mai pregnant al acestora în asigurarea creșterii eco-
nomice. N-au fost trecute cu vederea nici abordările 
controversate ale unor iluștri economiști ce au su-
pus criticilor sistemul de brevetare care, în viziunea 
lor, frânează accesul la cunoștinţe. Autorul conside-
ră că anumite carenţe ale sistemului de protecţie a 
creaţiilor intelectuale nu pot servi drept argument 
pentru abrogarea acestuia, întrucât sistemul dat 
corespunde întru totul principiilor generale ale fun-
cţionării economiei de piaţă și proprietăţii private, 
demonstrându-și viabilitatea și oportunitatea pe 
parcursul secolelor.

9. Este deosebit de interesantă poziţia autorului 
și în ceea ce privește  componenta creativă a măr-
cilor și a altor semne distinctive ale producătorilor 
de mărfuri și servicii. În opinia sa, imaginea poziti-
vă a unei mărci notorii întrunește nu doar rezulta-
tul creativităţii designerului care a elaborat-o, dar 
și contribuția  managementului ce a promovat-o, 
precum și a tuturor celor care au asigurat calitatea 
înaltă a mărfurilor pe care marca a fost aplicată.  

10. În contextul examinării funcţiilor economice 
ale mărcilor, autorul elaborează o nouă clasi� care a 
acestora, pornind de la speci� carea subiecţilor ce 
bene� ciază de distinctivitatea producătorilor, pro-
duselor și serviciilor. 

11. O problemă extrem de importantă, abor-
dată în lucrare, este cea a protecţiei obiectelor de 
proprietate intelectuală în străinătate. Întârzierea, 
în ceea ce privește  realizarea acestui obiectiv, a titu-
larilor autohtoni care dispun de portofolii semni� -
cative de creaţii intelectuale poate avea consecinţe 
economice nefavorabile. 

12. Deosebit de pregnantă este analiza încadră-
rii capitalului intelectual în circuitul economic prin 
intermediul activelor imateriale și a rolului crescând 
al acestora în patrimoniul naţional și cel corporativ. 
Ultima tendinţă a devenit una stabilă, inclusiv în 
ţara noastră. Autorul atenţionează asupra caracte-
rului relativ al acestei tendinţe, deoarece cuantumul 
� zic al altor factori economici nu se micșorează, di-
minuându-se  doar ponderea lor, aceștia  marcând 
o creștere continuă.

13. În � nal, autorul efectuează o trecere în revis-
tă a procesului de constituire a protecţiei proprie-
tăţii intelectuale în Republica Moldova și a infras-
tructurii acesteia, analizează perspectivele tranziţiei 
ţării noastre la calea inovaţională de creștere eco-
nomică, identi� că principalii factori ce împiedică 
acest proces. Lucrarea este ilustrată cu un valoros 
set de materiale statistice detaliate.

În ansamblu, vom menţiona caracterul de pio-
nerat al monogra� ei, care este una dintre primele 
investigaţii știinţi� ce din spaţiul postsovietic con-
sacrate în mod special dimensiunii economice a 
proprietăţii intelectuale, abordează problemele 
conceptuale și aplicative ale acesteia și propune 
soluţii originale de e� cientizare a aplicării creaţiilor 
spirituale. 

Valeriu CAPSIZU,

doctor, conferenţiar universitar,

Catedra Economie, Marketing și Turism, USM
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