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A fost făcut bilanţul activităţii AGEPI
pe anul 2012

P

e

14

februarie curent, la

AGEPI

a avut loc

şedinţa de bilanţ a activităţii desfăşurate de

Agenţiei în anul trecut, la care au partiBoris GAINĂ, Secretar ştiinţific al Secţiei ştiinţe agrare a AŞM, acad. Leonid CULIUC,
Coordonator al Secţiei ştiinţe naturale şi exacte, m.c.
Tudor LUPAŞCO, director al Institutului de Chimie
al AŞM, m.c. Anatolie SIDORENCO, director al Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii
al AŞM. Şedinţa a fost condusă de către dr. Lilia
BOLOCAN, Director general AGEPI, iar managerii
subdiviziunilor Agenţiei au trecut în revistă principale le realizări ale anului ce s-a scurs privind brevetarea/
înregistrarea OPI şi indicii de relevanţă în celelalte
sfere de activitate.
colectivul

cipat acad.

În cuvântul său de deschidere, dr. Lilia Bolocan, Director general AGEPI, a menţionat că
2012 a fost un an fructuos, obiectivele pe care
şi le-a propus Agenţia fiind realizate, însă criza
economică a început să fie resimţită şi de către
AGEPI.
Printre cele mai importante evenimente ale
anului de bilanţ, Directorul general AGEPI a evidenţiat elaborarea şi aprobarea de către Guvern
a Strategiei Naţionale în domeniul Proprietăţii
Intelectuale până în anul 2020 şi a Planului de
acţiuni pentru anii 2012-2014 privind implementarea Strategiei, proiecte elaborate sub egida
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Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală (SNPI). Dintre cele mai importante obiective ale Strategiei au fost menţionate: încurajarea
creării, protecţiei şi utilizării proprietăţii intelectuale ca instrument-cheie în crearea condiţiilor
pentru tranziţia ţării la modelul inovaţional al
creşterii economice; perfecţionarea continuă
a cadrului normativ din domeniu, inclusiv prin
armonizarea sa cu legislaţia UE, implementarea
tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi integrarea Republicii Moldova
în spaţiul intelectual internaţional şi european;
consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi
privind protecţia şi asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală etc.
Dna Bolocan a reiterat în cuvântul său faptul
că colaborarea cu OMPI, cu statele membre ale
Organizaţiei devine pe an ce trece tot mai strânsă. Astfel, în anul 2012 dl Francis Gurry, Director
general OMPI, a efectuat o vizită de două zile
în Republica Moldova la invitaţia Prim-ministrului Vladimir Filat. În cadrul vizitei a avut loc
semnarea Memorandumului de Înţelegere între
Guvernul Republicii Moldova şi OMPI privind cooperarea în domeniul proprietăţii intelectuale. Totodată, în cadrul vizitei efectuate la sediul AGEPI,
Directorul general OMPI a semnat de comun cu
Directorul general AGEPI două documente de
referinţă: Programul privind Tratatul de Cooperare în domeniul Brevetelor şi problemelor asociate
brevetelor (PCT) şi Memorandumul de cooperare
referitor la comunicarea electronică în cadrul Sistemului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor.
În anul de bilanţ, ţara noastră a continuat să
beneficieze de asistenţa UE. Astfel, în anul 2012
s-a finalizat proiectul Twinning „Suport pentru
implementarea şi respectarea drepturilor de
proprietate intelectuală în Republica Moldova”,
realizat de către un consorţiu format din Oficiul
Danez pentru Brevete şi Mărci (DKPTO) şi Ofi-
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ciul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România
(OSIM). În cadrul proiectului au fost realizate 50
de activităţi, inclusiv Campania publică de sensibilizare a consumatorilor cu genericul „STOP
Pirateria şi Contrafacerea!”.
În perioada de referinţă, AGEPI a început implementarea sistemului de management al calităţii ISO 9001:2008, a pus în aplicare serviciul
de depunere a cererilor de protecţie şi achitare
a taxelor în regim online.
Vorbind despre proiectele ce urmează să fie
realizate în 2013, Directorul general AGEPI s-a
oprit asupra unor sarcini complexe, precum:
▪▪ realizarea Strategiei Naţionale prin consolidarea cadrului juridic, instituţional şi social
adecvat pentru crearea, protecţia, gestionarea
şi valorificarea plenară a potenţialului proprietăţii intelectuale, care să contribuie la dezvoltarea
unei economii naţionale competitive;
▪▪ lansarea negocierilor cu OEB privind validarea brevetelor europene în scopul promovării
drepturilor de PI, ca urmare a denunţării Convenţiei Eurasiatice privind Brevetele;
▪▪ lansarea relaţiilor de cooperare cu Oficiul
de Armonizare pe Piaţa Internă (OHIM);
▪▪ instruirea judecătorilor în domeniul protecţiei PI prin organizarea unui seminar cu participare internaţională;
▪▪ promovarea în ţara noastră a sistemului
indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi
specialităţilor tradiţionale garantate etc.
Deşi datele statistice ne demonstrează că, în
pofida dificultăţilor de ordin economic, comunitatea cercetătorilor, inventatorilor, autorilor şi
compozitorilor, artiştilor şi interpreţilor din ţara
noastră este în continuă activitate creatoare,
totuşi, în anul 2012 s-a atestat o uşoară scădere (cu 6,6%) a numărului de cereri de protecţie
a obiectelor de proprietate intelectuală (OPI),
depuse la AGEPI, comparativ cu anul precedent.
Dintre cele 6361 de cereri de înregistrare
a OPI, 277 s-au referit la obiectele ocrotite de
dreptul de autor şi drepturile conexe şi 6084 de
cereri – la obiectele de proprietate industrială.
Dintre acestea de la urmă, 1797 (29,5%) de cereri provin de la solicitanţii naţionali, iar 4287

(70,5%) – de la cei străini. Cele mai solicitate OPI
rămân a fi mărcile – 5449 de cereri, dintre care
1403 – de la solicitanţii naţionali şi 4046 – de la
cei străini. Protecţia invenţiilor prin brevete de
invenţie (BI) şi brevete de invenţie de scurtă durată (BISD) a fost solicitată prin depunerea a 290
de cereri (265 - de către solicitanţii naţionali şi
25 – de către cei străini, inclusiv 11 cereri – prin
procedura Tratatului de Cooperare în Domeniul
Brevetelor). Pentru desene şi modele industriale, indicatorii constituie, corespunzător, 300 de
cereri (101 depuse de către solicitanţii naţionali
şi 199 – de către cei străini); pentru soiuri de
plante au fost depuse 34 de cereri (24 – de către
solicitanţii naţionali şi 10 – de către cei străini);
7 cereri s-au referit la denumirile de origine (depuse de către solicitanţii străini); 4 cereri – la indicaţiile geografice, depuse de către solicitanţii
naţionali.
În urma examinării cererilor depuse, în anul
2012 a fost acordată protecţie pentru 4953 de
OPI, dintre care 1886 pentru cererile intrate la
AGEPI pe cale naţională şi 3067 pentru cele intrate pe cale internaţională. Din numărul total
de OPI care au obţinut protecţia, 4250 se referă
la mărci (1371 – pe cale naţională şi 2879 – pe
cale internaţională), 229 – la desene/modele industriale (47 – pe cale naţională şi 182 – pe cale
internaţională), 184 – la invenţii, 20 – la soiuri de
plante, 6 – la denumiri de origine (depuse pe
cale internaţională) şi 264 – la opere protejate
prin drepturile de autor şi conexe. Respectiv,
pentru OPI înregistrate prin procedura naţională
au fost eliberate 1886 de titluri de protecţie.
În perioada 1993-2012 la AGEPI au obţinut
protecţia 95402 obiecte de proprietate industrială (29715 − prin procedura naţională şi 65687 −
prin cea internaţională). Dintre acestea, la
31 decembrie 2012 pe teritoriul Republicii
Moldova erau valabile circa 78000 de OPI, inclusiv circa 21000 de obiecte de proprietate
industrială: 19170 – mărci, 613 – brevete de
invenţie, 573 – modele şi desene industriale
şi 426 – brevete de invenţie de scurtă durată;
conform procedurii internaţionale erau valabile circa 53300 de mărci înregistrate conform
Aranjamentului de la Madrid, circa 2800 de
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înregistrări ale modelelor şi desenelor industriale conform Aranjamentului de la Haga şi circa
800 de denumiri de origine înregistrate prin
procedura Aranjamentului de la Lisabona.
În temeiul Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Eurasiatică de
Brevete (OEAB) privind protecţia juridică a invenţiilor pe teritoriul Republicii Moldova după
denunţarea de către Republica Moldova a Convenţiei eurasiatice de brevete (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 618 din 17.08.2012), la
31.12.2012 pe teritoriul Republicii Moldova erau
valabile circa 3500 de brevete eurasiatice.
În domeniul proprietăţii industriale, în anul
2012 la AGEPI au fost înregistrate 191 de contracte, dintre care 153 – de cesiune, 27 – de licenţă, 8 – de gaj şi 3 – de franchising.
În anul de bilanţ, cele mai active instituţii
universitare în domeniul brevetării invenţiilor
au fost: USM (23 de cereri depuse şi 17 brevete eliberate), UTM (22 de cereri şi 14 brevete),
USMF „N. Testemiţanu” (14 cereri şi 13 brevete).
Din cadrul AŞM s-au evidenţiat: Institutul de
Chimie (20 de cereri şi 14 brevete), Institutul de
Fizică Aplicată (17 cereri şi 16 brevete), Institutul
de Genetică şi Fiziologie a Plantelor (15 cereri şi
10 brevete), Institutul de Inginerie Electronică şi
Nanotehnologii (9 cereri şi 12 brevete). Din domeniul agroindustrial: Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare (17
cereri şi 12 brevete), Institutul de Tehnică Agricolă „MECAGRO” (5 cereri şi 5 brevete).
În perioada 2003-2012 în Republica Moldova
au fost înregistrate 2834 de opere ocrotite de
dreptul de autor şi drepturile conexe. AGEPI a
efectuat şi în perioada de bilanţ monitorizarea

6

| Intellectus 1/2013

activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă
a drepturilor patrimoniale de autor în ceea ce
priveşte modul de colectare şi repartizare a remuneraţiei de autor, acumulată în baza licenţelor eliberate beneficiarilor. Astfel, conform Deciziei nr. 1/57 din 12.01.2012 (Monitorul Oficial
nr. 16-18, din 20.01.2012) a fost avizată Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale (ANPCI) şi conform Deciziei nr. 2/2146 din
05.12.2012 (Monitorul Oficial nr. 252-253 din
11.12.2012) au fost avizate Asociaţia “Drepturi
de Autor şi Conexe” (AsDAC) şi Oficiul Republican pentru Dreptul de Autor (ORDA). În scopul
asigurării unei comercializări legale a operelor
audiovizuale şi a fonogramelor înregistrate pe
compact-discuri şi casete audio-video, AGEPI
a eliberat la solicitare 394500 de marcaje de
control.
În scopul promovării şi propagării produsului
intelectual, care stă la baza dezvoltării economice a oricărei ţări, AGEPI a organizat în cadrul expoziţiilor naţionale organizate la Chişinău, Bălţi,
Glodeni, Ceadâr-Lunga şi Cahul 33 de seminare
specializate şi mese rotunde pentru reprezentanţii sferei cercetare-dezvoltare, învăţământ
superior şi pentru diverse categorii de agenţi
economici. Totodată, pe parcursul anului de raport au fost organizate cursurile tradiţionale de
instruire în domeniul proprietăţii intelectuale,
14 persoane urmând să obţină calificarea „Consilier în proprietatea intelectuală”. De asemenea,
au fost atestaţi şi înscrişi în Registrul oficial 12
mandatari autorizaţi noi, numărul total al acestora la sfârşitul anului fiind de 107 persoane.
Serviciul de presă AGEPI

|

д-р наук, доцент Татьяна

БОДЮЛ,
Кафедра предпринимательского права,
Государственный университет Молдовы,
патентный поверенный Республики Молдова

Д

ля журналистов значение авторского права имеет
два аспекта.

С одной стороны, журналист постоянно выступает в качестве автора своих произведений и в силу этого получает определённые права. Наряду с ним, ряд прав может получить и редакция СМИ,
где он работает. С другой стороны – журналист, как правило, не имеет права использовать чужое произведение
без разрешения его автора и без выплаты авторского го1
норара.
В последние годы в РМ количество вышедших
в свет периодических изданий заметно увеличилось – это и газеты, и журналы различной тематической направленности. Некоторые из них,
имея большой творческий потенциал в лице
опытных журналистов, постепенно набрали высоту и стали популярными не только в нашей
стране, но и за ее пределами. Иные же, не имея
хорошей творческой базы, содержали частичную перепечатку журналистских материалов из
1
Рихтер А.Г., Правовые основы журналистики,
Москва, 2002, с. 141.
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Правовой статус журналиста,
как основного субъекта авторского
права СМИ

Анна ГРОСУ,
Государственный университет Молдовы

магистр права

других периодических изданий, что снизило их
рейтинг и повлекло за собой ряд правонарушений. Не удивительно, что в подобной ситуации
среди журналистов-профессионалов сложилось
мнение, что сфера журналистики оказалась вне
поля зрения законодательства. Однако данное
мнение ошибочно и связано оно, в первую очередь, с незнанием отечественными журналистами своих прав. Речь идет об авторском праве
творческих работников средств массовой информации (СМИ).
Специфика журналистской деятельности и
определяет те критерии, которыми должен руководствоваться журналист при охране своих
авторских прав. Рассмотрим деятельность журналиста с позиций авторского права. Основным законом, регулирующим журналистскую
деятельность, является Закон Республики
Молдова №243 от 26 октября 1994 «О печати».
В соответствии со ст. 19 Закона о печати, под
журналистом понимается лицо, занимающееся литературно-публицистической деятельностью в средствах массовой информации по до-
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говору или на других условиях в соответствии с
действующим законодательством.2
Для более детального понимания определения, данного законодательством РМ, а также
выявления основных критериев журналиста и
литературно-публицистической деятельности,
можно провести сравнительный анализ с определением по законодательству Российской Федерации.
В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», под журналистом понимается лицо,
занимающееся редактированием, созданием,
сбором или подготовкой сообщений и материалов для редакции зарегистрированного средства массовой информации, связанное с ней трудовыми или иными договорными отношениями
либо занимающееся такой деятельностью по ее
уполномочию.
Таким образом, из анализа данных норм, можно выделить несколько критериев для признания лица журналистом:
1) журналист - это физическое лицо, выполняющее определенные функции по подготовке продукции средства массовой информации
(например, редактирование, создание, сбор
или подготовка сообщений и материалов), т.е.
по смыслу Закона РФ «О средствах массовой информации» под категорию «журналист» подпадают корреспонденты, операторы, редакторы,
монтажеры, корректоры и некоторые другие сотрудники;
2) вся обозначенная в норме деятельность
должна производиться для редакции средства
массовой информации, прошедшего государственную регистрацию, и только тогда она будет
считаться правомерной;
3) журналиста с редакцией должен связывать
трудовой договор (контракт) или гражданскоправовые отношения, либо он может заниматься указанной деятельностью по уполномочию
редакции.
Главное здесь – связь с редакцией. Если ктото считает, что пишет гениальные репортажи
или стихи, рассылает их по редакциям, буду-

чи уверенным, что газета или журнал их обязательно опубликует, это вовсе не значит, что он
является журналистом, как и в том случае, если
его материал издание (журнал или газета) всё
же опубликует в разделе писем в редакцию. Но
как только он становится связанным с редакцией любым договором (трудовым, авторским
или др.), по которому обязуется редактировать,
сочинять материалы, готовить фоторепортажи
и т. п. – даже если обязательства по данному договору им не будут выполнены, – он всё равно
считается журналистом. При отсутствии договора (например, у внештатных авторов и корреспондентов) достаточным признаком для признания лица журналистом является документальное доказательство его связи с редакцией (ссылка в выходных данных издания, удостоверение, выданное редакцией, и т. п.). Наличие
или отсутствие принадлежности человека к категории журналистов чрезвычайно важно для
признания за ним профессиональных прав и
обязанностей, определённых Законом.
Таким образом, журналист может быть штатным сотрудником редакции средства массовой
информации, и с ним в этих целях заключается
трудовой договор (контракт), либо внештатным
и работать по гражданско-правовому договору
(например, авторскому договору). Кроме того,
журналистом будет признаваться внештатный
корреспондент или автор, не связанный с редакцией никакими договорными отношениями, выполняющий исключительно разовые поручения
редакции. В последнем случае лицо может просто представить в редакцию уже готовый материал. В таких ситуациях необходимо выполнение условия о том, что имеется документальное
подтверждение связи автора с редакцией (удостоверение внештатного корреспондента, упоминание об авторе в выходных данных и т.д.). 3
Объем субъективных авторских прав журналиста идентичен объему прав автора произведения.
Субъективное авторское право – это комплекс неимущественных (моральных) и имущественных прав автора, имеющих относительно

2
Закон Республики Молдова № 243 от 26.10.1994
«О печати».

3
Невская М.А., Сухарев Е.Е., Тарасова Е.Н., Авторское
право в издательском бизнесе и СМИ, 2002, с. 39.
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Бодюл Т.Д., Основные положения авторского права и смежных прав в РМ, Кишинев, 2007. с. 40.
5
Закон Республики Молдова №139 от 02.07.2010
«Об авторском праве и смежных правах».

свой псевдоним, если речь идет о присвоении или об их использовании на произведениях, автором которых он не является (случай ложной атрибуции авторства произведения), тесно связано с правом авторства. Вместе с тем,
оно не относится, собственно говоря, к личному неимущественному праву автора и является
частью права личности. Практически, это право распространяется не только на авторов, но
и на всех лиц, поскольку ложная атрибуция авторства включает одновременно случай, когда
присвоение имеет целью воспользоваться известностью (славой) автора, что довольно распространено в сфере фальсификаций произведений искусства (например, подделывается подпись знаменитого художника на картине, которую он не рисовал), также в тех случаях, когда речь идет об использовании славы (репутации) других лиц (спортсменов, знаменитых деятелей общественной жизни, а также лиц, которым посвящены специальные колонки в газетах
и журналах и др.), но и в тех случаях, когда таким
способом преследуется цель нанести вред лицу,
имя которого указано в качестве автора произведения. Во всех этих случаях, заинтересованное лицо вправе обратиться в суд: лицо, не являющееся автором, имя которого указано на произведении, а также подлинный автор, имя которого не было указано, без ущемления обязательства последнего, в тех случаях, когда он сам совершил такую подмену.
В отношении произведений, являющихся результатом соавторства, каждый из соавторов
в полной мере пользуется этими правами. Эти
права могут также осуществляться одним из
(или некоторыми из) соавторов, если ему одному (или им одним) был нанесен ущерб. Эти права
могут осуществляться в любой момент (неотъемлемое личное неимущественное право).6
2) Право на имя – право решать, каким образом должно быть обозначено его имя при использовании произведения (подлинное имя, псевдоним или без обозначения имени, то есть анонимно), что означает право использовать или разрешать использовать произведение под подлин-
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самостоятельное назначение, хотя и тесно связанных между собой. Автор использует произведение сам, а также выражает волю по использованию своего произведения, любым образом,
другим лицам (гражданам и юридическим лицам). 4
Закон Республики Молдова об авторском
праве и смежных правах устанавливает моральные (личные неимущественные) права и исключительные имущественные права автора – «Моральные права неотчуждаемы и непередаваемы,
отказ от них ничтожен даже в случае уступки
автором имущественных прав».5
Личные неимущественные права не имеют
экономического содержания – в этом их основное отличие от имущественных прав.
Согласно ст. 10 Закона Республики Молдова
об авторском праве и смежных правах, автору
произведения принадлежат следующие моральные права, соответственно, к личным неимущественным правам автора (журналиста) относятся:
1) Право авторства – право признаваться
автором произведения и требовать такого признания, в том числе путем указания его имени на
всех экземплярах опубликованного произведения или обычным способом при любом использовании, кроме случаев, когда это невозможно.
Право авторства означает для автора, с одной
стороны, право требовать:
▪▪ утверждения себя в качестве автора в
случае, когда его имя не было указано или когда
упоминается другое имя или псевдоним;
▪▪ упоминания особым способом его имени,
сокращенно или совместно с другим любым
элементом;
▪▪ указания псевдонима или сохранения
анонимности в случае, когда он предпочел
одно из этих решений, а также указание своего
подлинного имени.
В числе прочего, право авторства включает
право защищать себя в качестве автора, если он
подвергается нападкам.
Право защищать свое подлинное имя или

6
Липцик Д., Авторское право и смежные права,
Москва, 2002, с. 144.
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ным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, то есть анонимно. Ни один редактор не имеет права печатать журналистский
материал под реальным именем, если журналист подписался под очерком, репортажем и т. д.
псевдонимом, а также менять указанный псевдоним. В случае нарушения этого пункта Закона РМ “Об авторском праве и смежных правах”,
будет иметь место нарушение моральных прав
автора. Для журналистов это очень важное право, так как многие из них предпочитают работать
под псевдонимами. Не секрет, что не только в нашей стране, но и во всем мире, имеют место случаи незаконного преследования журналистов,
что напрямую связано с их материалами. Ввиду большого количества разнородных материалов сложно проследить за тем, было ли указано
имя журналиста или нет. Поэтому особо актуально, что не за работодателем, а именно за автором законодатель закрепляет возможность выбора публикации: под своим именем, под псевдонимом, анонимно.
И все же, несмотря на это, автору лучше прописать в договоре, заключаемом с работодателем, под каким именем для него наиболее приемлемы будущие публикации. Кроме того, указание имени должно быть таким, чтобы можно
было точно определить, автором какого произведения является указанное лицо. На практике
же, имена авторов в периодических изданиях
указываются в общем списке, в результате чего
определить, автором какого конкретного произведения является то или иное лицо, практически
невозможно.7
Право автора избрать псевдоним или опубликовать произведение анонимно ограничивается
в случаях, когда произведение создано в порядке выполнения служебного задания.
Издательство, на законном основании выпустившее в свет произведение под псевдонимом
или анонимно, считается, в соответствии с ч. 6
ст. 17 Закона РМ № 293-XIII/1994 от 23.11.1994 г.
об авторском праве и смежных правах (опубликовaн 02.03.1995 г.), представителем автора и в
7

Моргунова Е.А., Погуляев В.В., Вайпан В.А., Любимов А.П., Комментарий к Закону РФ «О средствах массовой информации»/Под общ. ред. Погуляева В.В., Москва,
2004, с. 41.
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этом качестве имеет право защищать его права
и законные интересы.8
На практике, существуют курьезные ситуации, когда применимость права на авторство и
права на имя оказывается довольно сложной.
Достаточно рассмотреть феномен появления
новоявленных «писателей» – гетеронимов – лиц,
пишущих различные статьи, книги, автобиографии, публичные речи, публикации на заказ.
Обычно гетеронимом, или литературным поденщиком, считается автор, пишущий для другого лица, которое обнародует такое гетерономное
произведение от своего собственного имени.
Такого рода моральная проблема возникает
в случае написания статей, докладов, выступлений, речей различных политических, государственных и иных деятелей, а также руководителей всевозможного ранга и уровня. Не секрет, что для подобных лиц их интеллектуальную продукцию создают особые спич-райтеры,
которые являются литературными поденщиками в чистом виде и всегда остаются анонимными. Причем передача авторских прав происходит «по должности» (ex officio), без видимого нарушения законодательства об авторском праве. В отличие от произведений больших форм
книг, в случае написания статей, докладов, выступлений, речей у гетеронима обычно нет даже
соавтора-заказчика. Нельзя же всерьез считать
соавторством обычную «правку» готового текста заказчиком. В лучшем случае должностное
или иное лицо можно считать исполнителем
произведения, написанного гетеронимом. Особенно парадоксальной ситуация становится тогда, когда все написанные спич-райтерами статьи, доклады, выступления, речи публикуются
отдельным изданием как собрания сочинений
заказчика.9
3) Право на неприкосновенность произведения – право на защиту произведения от всякого
извращения, искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести или репутации автора, одно из самых актуальных прав.
8

Бодюл Т.Д., Основные положения авторского права
и смежных прав в РМ, Кишинев, 2007, с. 41.

9
Судариков С.А., Основы авторского права, Минск,
2000, с. 253.

10

Рихтер А.Г., Правовые основы журналистики, Москва, 2002, с. 150.

тор имеет право «противодействовать всякому извращению, искажению или иному изменению этого произведения, а также любому другому посягательству на произведение, способному нанести ущерб чести или репутации автора»
(ст. 6bis).11 Слова «иного посягательства» были
введены в Бернскую конвенцию в 1948 году для
того, чтобы подчеркнуть, что ущерб репутации
автора может нанести не только искажение его
произведения.
Такая же формулировка использована и в
большинстве законов об авторском праве и
смежных правах в странах СНГ. Кроме того, в Договоре ВОИС по исполнениям и фонограммам
установлено право исполнителя возражать против всякого извращения, искажения или иного изменения исполнений, способного нанести
ущерб его репутации (п.1 ст.5). Здесь нет дополнения «иного посягательства».
4) Право на обнародование произведения –
право обнародовать произведение и право решать, как и когда оно будет обнародовано.
Право на обнародование произведения, т.е.
право впервые донести его до широкого круга
лиц. В принципе, право на обнародование сливается с правом на первое использование произведения, давая разрешение на издание, публичное исполнение произведения, автор, тем
самым, разрешает его обнародование, даже
прямо не упоминая об этом. Данное право обязывает работодателя публиковать произведение только в том случае, если автор передал ему
произведение именно для этой цели.
5) Право на отзыв произведения – право отозвать произведение из коммерческого оборота с возмещением убытков, которые могут быть
причинены отзывом обладателю права использования произведения.
Это означает, что автор имеет право отказаться от ранее принятого решения об обнародовании произведения при условии возмещения
пользователю причиненных таким решением
убытков, включая упущенную выгоду.
Согласно законодательству РМ, право отзыва
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Журналист, являясь автором творческого материала, имеет право на неприкосновенность
произведения, т. е. право запрещать вносить в
произведение изменения и дополнения, возможные искажения, извращения произведения или запрещать иные посягательства на продукт своего творчества. К сожалению, с подобным нарушением авторского права отечественные журналисты сталкиваются на каждом шагу.
Редакторские правки журналистского материала, осуществляемые без ведома автора (имеется
ввиду нештатные взаимоотношения между редакцией и журналистом), обрывочная, а порой и
исковерканная перепечатка данного материала
другими субъектами СМИ и другие подобные нарушения моральных прав автора – все это стало
обычным явлением для наших журналистов. Тем
не менее, любое вмешательство в произведение
творческой деятельности журналиста запрещается действующим законодательством.10 Зачастую автор узнает об изменениях, внесенных в
его материал корректором и редактором, когда произведение уже появилось на страницах в
прессе или вышло в эфир. Ситуацию, в соответствии с которой редактор – главная и последняя
инстанция, практикуют многие средства массовой информации. Это напрямую противоречит
законодательству об авторских и смежных правах, что и позволяет автору требовать показать
ему собственный материал, прошедший корректорскую и редакторскую правку, до публикации
или выхода в эфир. На основании ст. 20(1)h) Закона о печати, за журналистом закреплено право
не подписывать материал, содержание которого, по его мнению, искажено в процессе редактирования. Наконец, журналист может запретить или иным образом оговорить условия и характер использования своего материала.
Также автор имеет право на уважение собственной репутации, что предполагает право
препятствовать любому искажению произведения, которое может нанести ущерб чести и достоинству автора.
Право на защиту репутации признается Бернской конвенцией, в соответствии с которой ав-

11
Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений, Женева: ВОТС, №287 (R),
1990, с. 14.
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служебного произведения сохраняется за автором, так как п. 1 ст. 14 Закона РМ об авторском
праве и смежных правах гласит: «Моральные
права на произведение, созданное в порядке выполнения задания работодателя или служебных
обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору служебного произведения». Но
п. 2 ст. 14 ограничивает это право, устанавливая,
что «Автор произведения не вправе запрещать
своему работодателю опубликовать произведение или довести его до всеобщего сведения
иным способом».
Если произведение уже было обнародовано, автор обязан публично оповестить о его отзыве. При этом он вправе изъять из обращения,
за свой счет, ранее изготовленные экземпляры
произведения. Иными словами, автор служебного произведения не имеет право «отозвать» опубликованное, вышедшее в эфир, подготовленное к публикации или к выходу в эфир произведение. С момента передачи служебного произведения работодателю в целях публикации (выхода в эфир), журналист уже не вправе отказаться от публикации. Такие ситуации часто возникают, когда автор колеблется в отношении своей журналисткой позиции к предмету публикации, когда автор сомневается в качестве материала или доказательств, предоставленных читателю. Работодатель должен сам принять решение:
опубликовать такой материал или нет. Поэтому
при написании спорных, аналитических материалов, журналист должен быть предельно внимательным и определиться с качеством материала
еще до момента передачи его работодателю.12
Все имущественные права журналиста сводятся к единому праву – праву на использование
произведения.
Ст. 11 Закона РМ об авторском праве и смежных правах устанавливает, что «Автор или иной
обладатель авторского права имеет исключительное право осуществлять, разрешать или
запрещать использование произведения».
Но, необходимо отметить, что объем имущественных прав автора, в основном, зависит от
его правовых отношений с редакцией, которые
и определяют его юридический статус.
12

Федотов М.А., Правовые основы журналистики. Труды по интеллектуальной собственности, Москва, 2001,
с. 118.
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Выделяются такие категории лиц, подпадающих под понятие журналиста:
1) штатные сотрудники редакций, занимающиеся редактированием, созданием, сбором или
подготовкой сообщений и материалов для многотиражных газет и других средств массовой информации, продукция которых распространяется исключительно в пределах одного предприятия (объединения), организации, учреждения;
2) авторы, не связанные с редакцией средства массовой информации трудовыми или иными договорными отношениями, но признаваемые ею своими внештатными авторами или корреспондентами, при выполнении ими поручений редакции.13
Реферат

Специфика журналистской деятельности определяет те критерии, которыми должен руководствоваться журналист при охране своих авторских прав. В данной статье рассматривается
деятельность журналиста с позиций авторского
права. Основным законом, регулирующим журналистскую деятельность в нашей стране, является Закон Республики Молдова № 243-XIII от 26
октября 1994 «О печати».
Rezumat

Specificul activităţii din sfera jurnalismului determină criteriile după care ar trebui să se ghideze jurnalistul pentru a-şi proteja drepturile sale de
autor. În articolul de faţă este analizată activitatea
jurnalistului anume din acest unghi de vedere. Principalul instrument care reglementează activitatea
jurnalistică în ţara noastră este Legea nr. 243-XIII din
26 octombrie 1994 cu privire la presă.
Abstract

The specificity of journalistic activity defines
those criteria by which should be guided the
journalist while protecting his copyrights. This article examines the activity of the journalist from
the standpoint of copyright. The main law, governing the journalistic activity in our country, is
the Law of the Republic of Moldova on the Press
№ 243-XIII of 26 October 1994.
13
Невская М.А., Сухарев Е.Е., Тарасова Е.Н., Авторское право в издательском бизнесе и СМИ, Москва, 2003,
с. 45.
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Clasificarea comună de brevete (CPC)

Viorel IUSTIN,
Secţie chimie, biologie, medicină, AGEPI

şef

Î

n urma eforturilor depuse,

Oficiul American de
Brevete şi Mărci (USPTO) şi Oficiul European de
Brevete (OEB) au ajuns la un acord comun privind crearea şi utilizarea Clasificatorului Comun de Brevete (în
l. engleză – Cooperative Patent Classification).
Ca bază a Clasificării Comune de Brevete (CPC)
vor servi Clasificarea Europeană de Brevete (ECLA)
şi cele mai bune practici de clasificare ale USPTO.
Această clasificare promite să fie una mai detaliată, care să permită efectuarea unor cercetări documentare aprofundate. În a doua jumătate a anului
2012, OEB a sistat utilizarea ECLA, pentru a asigura
trecerea la CPC, iar USPTO a operat modificările necesare în vederea trecerii la CPC. Astfel, de la 1 ianuarie 2013, OEB şi USPTO au trecut la CPC.
ECLA şi IPC. Mini-studiu comparativ
Conform ECLA, examinatorii OEB dispun de 140
de mii de simboluri de clasificare a brevetelor de invenţie. Aceasta le permite să efectueze o clasificare
mai exactă a obiectului revendicat al invenţiei, în
comparaţie cu Clasificarea Internaţională de Brevete (IPC), care conţine aproximativ 70 de mii de simboluri. De fapt, ECLA reprezintă o versiune avansată
a IPC, iar persoana care cunoaşte IPC şi structura
acesteia poate fără dificultăţi să utilizeze ECLA.
Avantajele oferite utilizatorilor de CPC
▪▪ după structură şi conţinut, CPC este asemănătoare cu ECLA;
▪▪ specialiştii care actualmente utilizează ECLA,

vor putea efectua fără dificultate cercetarea documentară în baza de date privind brevetele de invenţie a USPTO şi a altor oficii care, pe viitor, vor trece
la CPC;
▪▪ este planificată introducerea codurilor interne ICO în CPC.
Ce sunt codurile ICO?
Pe lângă cele 140 de mii de simboluri, ECLA mai
conţine şi codurile ICO, pe care examinatorii le utilizează pentru a clasifica aspectele invenţiei care se
extind în afara limitelor simbolurilor obişnuite ale
ECLA. Există mai mult de 200 de mii de coduri ICO.
Multiple baze de date comerciale privind brevetele de invenţie conţin deja aceste coduri. Cu regret,
aceste coduri nu sunt accesibile pentru cercetarea
documentară în Espacenet. Ca rezultat al trecerii
de la ECLA la CPC, codurile ICO vor rămâne parte
componentă a CPC şi, pe viitor, vor fi accesibile şi
în Espacenet.
Codurile ICO se divizează în patru categorii:
▪▪ simbolurile ECLA în oglindă – sunt identice
cu cele din ECLA şi se utilizează de către examinatori pentru clasificarea adăugătoare a documentelor de brevet;
▪▪ simbolurile subsecţiunilor – reprezintă subsecţiunile ECLA;
▪▪ codurile ortogonale – se utilizează pentru
clasificarea invenţiilor după alte criterii decât cele
din ECLA. De exemplu, dacă ECLA descrie invenţia
după elementele metodei, atunci codurile ortogonale se utilizează pentru a descrie invenţia prin
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caracterizarea materialelor care se prelucrează prin
intermediului metodei revendicate;
▪▪ codurile de indexare profundă – se utilizează pentru identificarea anumitor elemente ale soluţiei tehnice. De exemplu, aceste coduri pot fi uti-

ICO

Reflectarea în oglindă a codurilor ICO
ECLA

CPC

T01L21/285

H01L21/285

H01L21/285

T01L21/285B

H01L21/285B

H01L21/285B

T01L21/285B4

H01L21/285B4

H01L21/285B4

T01L21/285B4A

H01L21/285B4A

H01L21/285B4A

T01L21/285B4C

H01L21/285B4C

H01L21/285B4C

T01L21/285B4D

H01L21/285B4D

H01L21/285B4D

T01L21/285B4F

H01L21/285B4F

H01L21/285B4F

T01L21/285B4H

H01L21/285B4H

H01L21/285B4H

T01L21/285B6

H01L21/285B6

H01L21/285B6

T01L21/285B6B

H01L21/285B6B

H01L21/285B6B

T01L21/285B6C

H01L21/285B6C

H01L21/285B6C

T01L21/288

H01L21/288

H01L21/288

În ceea ce priveşte structura indicelui de clasificare, amendamentul principal se va referi la faptul

că literele situate după semnul …/... în ECLA, vor fi
substituite cu cifre. De exemplu, Н04L29/08A7 va fi
Н04L29/0817

IPC

ECLA

CPC

H01L21/027

H01L21/027

H01L21/027

H01L21/027B

H01L21/02709

H01L21/027B2

H01L21/02718

H01L21/027B6

H01L21/02727

H01L21/027B6B

H01L21/02736

H01L21/027B6B2

H01L21/02745

H01L21/027B6B4

H01L21/02754

H01L21/027B6C

H01L21/02763

H01L21/027B6D

H01L21/02772

H01L21/027B6E

H01L21/02781

H01L21/033
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lizate pentru clasificarea unor ingrediente ale unei
compoziţii: a lacului, a cleiului etc.
Codurile ICO şi simbolurile ECLA încep cu litere
diferite; spre exemplu, T01L21/285B4 corespunde
ICO pentru simbolurile ECLA H01L21/285B4. Această diferenţă va dispărea în СРС.
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H01L21/033

▪▪ 01.10.2012 – lansarea CPC în cadrul OEB;
▪▪ 01.01.2013 – trecerea OEB şi USPTO la CPC.

Din ianuarie 2013,
• va fi asigurată calitatea clasificării tuturor documentelor de brevet din OEB şi USPTO;
• vor fi armonizate şi aprofundate practicile de
clasificare ale OEB şi USPTO, iar ulterior CPC va
fi revizuit în comun de aceste două oficii;
• CPC va fi disponibil pentru utilizare şi în cadrul
altor oficii de proprietate intelectuală şi de cercetare publică.
Referinţe

Rezumat

proprietate industrială/
industrial property

Termenele de trecere la CPC
▪▪ 01.07.2012 – sistarea ECLA;
Pe parcursul lunii iulie 2012 au fost organizate:
• seminare teoretice de instruire;
• seminare practice de clasificare a documentelor de brevet;
• determinarea mediului de colaborare.

Clasificarea Comună de Brevete (CPC), având ca
bază Clasificarea Europeană de Brevete (ECLA) şi
cele mai bune practici de clasificare internaţională
a brevetelor, fiind o versiune avansată a acestei clasificări, va permite efectuarea unei cercetări documentare aprofundate. În virtutea acestui fapt, OEB
a sistat, în a doua jumătate a anului 2012, utilizarea
ECLA, pentru a asigura trecerea OEB şi USPTO la CPC
din ianuarie 2013.
Abstract

The Common Patent Classification (CPC), based
on the European Patent Classification (ECLA) and
the best international patent classification practices, being an advanced version of this classification, will enable a thorough documentary search. By
virtue of this, the EPO ceased, in the second half of
2012, the ECLA use, to ensure passage of EPO and
USPTO to CPC from January 2013.

1. http://www.uspto.gov/news/pr/2013/13-01.jsp
2. http://ep.espacenet.com/help?locale=en_EP&
method=handleHelpTopic&topic=cpc
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Semne sau indicaţii cu caracter elogios
în componenţa mărcilor

|
O

Marcica RUSANOVSCHI, expert coordonator,
Secţia mărci internaţionale, AGEPI

rice agent economic îşi doreşte o activitate de
succes şi, implicit, obţinerea unui profit substan-

ţial din afacerea sa.

Pentru realizarea scopului propus,

agentul economic investeşte în calitatea produsului sau
serviciului prestat, în pregătirea profesională şi perfecţionarea continuă a angajaţilor, precum şi în protecţia eficientă a obiectelor de proprietate intelectuală cu care sunt
desemnate bunurile create.

Protecţia în cauză avantajează activitatea de
antreprenoriat prin factorii de siguranţă ce îi comportă. Totodată, oferind pe piaţă anumite produse/
servicii însoţite de semne identificatoare, producătorul are şansa de a fi remarcat şi apreciat de către
consumator la justa sa valoare.
Pentru a face o alegere optimă, consumatorul
tinde să se informeze în mod exhaustiv referitor la
producător/prestator, ţara de origine, marca produsului/serviciului etc., ceea ce îl determină pe
producător/prestator să-şi promoveze activ mărcile
de produse/servicii, pentru a atrage şi menţine un
număr cât mai mare de consumatori, în acest scop
apelând adeseori la unele practici incorecte şi ilicite.
Legislatorul reglementează activităţile producătorilor/prestatorilor de bunuri şi servicii prin adoptarea unui şir de acte legislative, contracarând astfel
practicile comerciale ilicite în sfera activităţilor economice şi protejând, într-o oarecare măsură, consumatorul.
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În art. 10 din Legea Republicii Moldova privind
protecţia consumatorului este specificat că „se interzic practicile comerciale incorecte”, dându-se
o definiţie detaliată a conotaţiilor acestei practici:
“dacă este contrară cerinţelor diligenţei profesionale; denaturează sau este susceptibilă să denatureze, în mod esenţial, comportamentul economic al
consumatorului mediu la care ajunge sau căruia i se
adresează ori al membrului mediu al unui grup, în
cazul când o practică comercială este adresată unui
anumit grup de consumatori.”
Astfel, marca este un indicator important pentru
consumator. Ea serveşte la deosebirea produselor
şi/sau serviciilor similare sau identice ale unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice şi prezintă în sine un instrument eficient de promovare pe piaţă a bunurilor/serviciilor.
În cele ce urmează ne propunem să examinăm
mărcile care constau exclusiv din indicaţii cu caracter elogios sau conţin asemenea semne, reglementate de Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI
din 2008 (în continuare - Lege). Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, termenul “elogios” semnifică: laudativ, care are caracter de elogiu.
Menţionăm, în acest context, că legislaţia Republicii Moldova reglementează şi direcţionează
acţiunile producătorului/prestatorului privind posesia unui semn cu adevărat distinctiv şi capabil să
deosebească produsele şi serviciile pe care agentul

la înregistrare la etapa examinării de fond datorită
faptului că este constituită dintr-un singur cuvânt
şi indică calitatea produselor şi serviciilor, având
un caracter elogios. Ulterior, la etapa reexaminării,
solicitantul mărcii a contestat decizia examinării la
Comisia de Apel AGEPI. Dânsul a solicitat acceptarea mărcii spre înregistrare, motivând prin faptul că
această marcă şi-a obţinut deja un renume, iar semnul “PERFECT”, în cazul acestor produse, nu mai este
perceput ca unul indicând calitatea. În urma examinării contestaţiei, Comisia de Apel AGEPI a acceptat
înregistrarea mărcii pentru produsele şi serviciile
din clasele 33 şi 35.
Marca verbală „BEST MODEL”, depusă în caractere standard pentru clasele 16, 35 şi 41, a fost refuzată la etapa examinării în baza motivelor absolute
de refuz, şi anume: acest semn nu poate fi înregistrat în calitate de marcă, deoarece constă doar din
cuvinte lipsite de caracter distinctiv, elogioase (cel
mai bun model) pentru produsele şi serviciile din
clasele 16 şi 35 şi devenite uzuale pentru serviciile
din clasa 41.
Legislaţia şi practica Republicii Moldova în domeniu, precum şi cele ale altor state, acordă persoanelor şansa de a-şi proteja obiectul de proprietate
intelectuală, şi anume marca, chiar dacă aceasta
conţine semne ce denotă calitatea produsului sau
serviciului şi sunt „elogioase”, însă aceasta doar cu
condiţia că există şi alte caracteristici distinctive,
care oferă mărcii individualitate şi posibilitatea de a
fi percepută de consumator ca atare.
Totodată, dreptul exclusiv al titularului nu se extinde asupra unor elemente din marcă, care pot, de
asemenea, conţine semne sau indicaţii cu caracter
elogios.
Spre exemplu, elementul verbal “IDEAL”, utilizat
în mărci depuse atât pe cale naţională, cât şi internaţională, reprezintă un cuvânt întru totul elogios,
fiind întâlnit destul de frecvent. Ca parte componentă a mărcii, el poate fi acceptat spre înregistrare, fiind, desigur, limitat dreptul exclusiv asupra
elementului verbal „IDEAL”. În cazul în care marca
este compusă doar din semnul „IDEAL”, aceasta va
fi refuzată de la înregistrare în cadrul examinării de
fond (cuvântul „ideal” indică gradul cel mai înalt şi
mai greu de atins al perfecţiunii şi, prin urmare, este
elogios, având menirea de a etala calităţile excepţionale ale produselor şi serviciilor).
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comercial doreşte să le aducă pe piaţa de consum.
Astfel, conform art. 7(1) lit.c) din Lege, „se refuză înregistrarea mărcilor constituite exclusiv din semne
ori indicaţii ce pot servi în comerţ pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea,
originea geografică, timpul fabricării produsului
sau prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora”. Semnele elogioase cad sub incidenţa prevederilor referitoare la calitatea produsului sau serviciului. În continuare, prezentăm câteva exemple
de mărci care, invocându-se acest criteriu, la etapa
examinării în cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare − AGEPI) au fost
refuzate de la înregistrare.
Marca verbală „SUPERNAIL”, depusă pe cale
internaţională (pentru 19 ţări), desemnând truse
pentru fabricarea unghiilor false, precum şi alte
produse de îngrijire a unghiilor, clasa 03, conform
Clasificării de la Nisa, a fost refuzată de la înregistrare în Republica Moldova în baza art. 7(1) lit.c) din
Lege, deoarece cuvântul „SUPERNAIL” (format din
elementele Super, ce exprimă o calitate superioară,
şi Nail – în traducere „unghie”) constă exclusiv dintr-o desemnare care indică calitatea produselor şi
este laudativ pentru acestea. Aceeaşi decizie au luat-o şi oficiile unor ţări precum AT, BG, EE, HU, LT, LV,
PL, RU, SK, TR; ţări ca CZ, RO, HR au refuzat înregistrarea din cauza lipsei caracterului distinctiv, restul
ţărilor – AL, BY, MK, SI, UA – au acceptat marca spre
înregistrare.
Marca verbală „ULTRA”, depusă spre înregistrare
pe cale internaţională în 67 de ţări, inclusiv în Republica Moldova, pentru produsele din clasele 12
şi 28, a fost refuzată la etapa examinării de fond, pe
motiv că este constituită dintr-un cuvânt care indică exclusiv calitatea produselor revendicate. Aceeaşi decizie a fost emisă de încă 6 ţări – AU, HR, LV,
NO, RO, SK, iar 4 ţări − DZ, KR, PT, RU – au refuzat
înregistrarea mărcii pe motiv că nu are caracter distinctiv. Alte 5 ţări – BH, BY, KP, KG, AM – au refuzat
înregistrarea mărcii în baza motivelor relative de refuz, iar celelalte au acceptat marca spre înregistrare. Conform DEX-ului, “ultra” − este un element de
compunere, însemnând „peste măsură de”, „foarte”,
„extrem de”.
Marca verbală „PERFECT”, depusă în caractere standard pe cale naţională, pentru produsele şi
serviciile din clasele 33, 35 şi 42, a fost respinsă de
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Acelaşi statut poate fi atribuit şi elementului verbal „PRIME”, indicaţie cu caracter elogios întâlnită
atât în practica naţională, cât şi în cea internaţională, în caractere standard, care nu poate constitui un
semn capabil de a fi protejat şi, prin urmare, cade
sub incidenţa art. 7(1) lit.c din Lege.
Prezentăm mai jos şi alte exemple de mărci, care
fac parte din categoria indicaţiilor cu caracter elogios:
- pentru
cl. 16, 36, 38, 39, 41, 45;
- pentru cl. 32;

privind calitatea produselor nu se pun la îndoială.
Cu toate acestea, se înregistrează şi cazuri în care,
ţinând cont şi de natura produsului, şi de specificul
semnului, mărcile constituite din semne elogioase
pot fi respinse pe motiv că induc în eroare consumatorul.
Termenii sau expresiile cu caracter elogios, care
formează denumirea unei mărci sau constituie o
parte componentă a mărcii, sunt utilizaţi cu intenţia de a capta atenţia consumatorului, producătorul/prestatorul urmărind scopul de a-şi promova
produsul/serviciul într-un mod cât mai deosebit,
deci caracterizându-l ca fiind unic, cu calităţi individuale net superioare aceloraşi produse şi servicii
oferite de alţi producători/prestatori, ceea ce nu
este echitabil din punct de vedere moral, dar nici
din punct de vedere legal.
Referinţe

- pentru cl. 03, 05, 08, 09, 10, 11,
12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 35, 38, 41,
43, 44;
ALEXANDRION CALITATE SUPERIOARA The Greek Original

1. Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI
din 2008
2. Legea privind protecţia consumatorilor nr.
105 din 13.03.2003
3. Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012
4. http://wipo.int/romarin
5. http://www.justice.md/
6. http://tmview.europa.eu/tmview/welcome.
html
Rezumat

- pentru cl. 33;
TRAVEL SUPER SEARCH (marcă verbală, caracter
standard) - pentru cl. 39;
BEHRAN MOTOR OIL SUPER BMB (marcă verbală,
caracter standard) - pentru cl. 04, 09;
Conform aceluiaşi art. 7 al Legii, sunt refuzate de
la înregistrare mărcile care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce priveşte calitatea produsului/
serviciului. Semnele cu caracter elogios rareori cad
sub incidenţa acestui articol, întrucât în cadrul examinării fiecare solicitant este tratat ca o persoană de
bună-credinţă şi, în consecinţă, afirmaţiile acestuia
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Legislaţia Republicii Moldova reglementează şi
direcţionează acţiunile producătorului/prestatorului privind posesia unui semn cu adevărat distinctiv
şi capabil să deosebească produsele şi serviciile pe
care agentul comercial doreşte să le aducă pe piaţa
consumatorului. Termenii sau expresiile cu caracter elogios, care formează denumirea unei mărci
sau constituie o parte componentă a mărcii, sunt
utilizaţi cu intenţia de a capta atenţia consumatorului, producătorul/prestatorul urmărind scopul de
a-şi promova produsul/serviciul într-un mod cât
mai deosebit, deci caracterizându-l ca fiind unic, cu
calităţi individuale net superioare aceloraşi produse şi servicii oferite de alţi producători/prestatori.
Semnele elogioase cad sub incidenţa prevederilor
referitoare la calitatea produsului sau serviciului.

Moldovan legislation regulates and directs the
actions of the manufacturer/provider of possession
of a truly distinctive sign and capable of distinguishing products and services which the commercial
agent wishes to bring on consumer market. The eulogistic terms or expressions that form a trademark
name or is a component part of a trademark, are

used with the intention to capture consumer attention, the manufacturer/provider seeking to promote his product/service in a most special way, so characterizing it as unique, with net individual qualities
superior to those products and services offered by
other manufacturers/providers. The eulogistic signs
fall under the incidence of the provisions on product or service quality.
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Examinarea semnelor ce constau
din denumiri geografice sau conţin
asemenea denumiri

|

Galina BOLOGAN, expert principal,
Secţia mărci internaţionale, AGEPI

P

otrivit definiţiei mărcii, aceasta poate fi constituită inclusiv din cuvinte luate din limbajul curent

sau inventate, precum şi din unele denumiri, cu condiţia

ca acestea să fie arbitrare sau fanteziste, ci nu generice,
necesare sau descriptive.

necesare sau descriptive sunt considerate acele denumiri care se referă la modul, timpul şi locul
fabricării, destinaţia, preţul, cantitatea şi calitatea
produsului. Asemenea mărci sunt excluse expres de
la protecţie, deoarece nu au un caracter distinctiv.
După cum se ştie, distinctivitatea este definită ca
o proprietate ce permite consumatorilor să recunoască/identifice prin marcă sursa de provenienţă/
furnizorul produsului/serviciului.
În cele ce urmează, vom analiza succint distinctivitatea semnelor referitoare la locul de provenienţă
a produselor/serviciilor (denumirile geografice) ca
o condiţie de înregistrare în calitate de marcă. Subliniem faptul că distinctivitatea sau lipsa distinctivităţii trebuie analizată în corelaţie cu lista de produse
sau servicii.
Conform prevederilor Legii privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008 (în continuare – Lege),
sunt excluse de la protecţie şi nu pot fi înregistrate:
▪▪ mărcile constituite exclusiv din semne ce servesc în comerţ pentru a desemna specia, cantitatea,
destinaţia, valoarea, originea geografică, timpul
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fabricării produsului sau prestării serviciilor, alte caracteristici ale acestuia (art. 7(1)c din Lege);
▪▪ mărcile care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce priveşte originea geografică, calitatea ori natura produsului şi/sau a serviciului (art.
7(1)g din Lege).
De regulă, semnele care constau din denumiri
geografice nu au un caracter distinctiv inerent.
Acestea induc în mintea consumatorului o asociere
cu numele geografic, indicând fie locul de fabricaţie
a produsului, fie anumite caracteristici ale produsului datorate originii acestuia.
Niciun producător nu poate fi lipsit de dreptul de
a include în marca sa semne ce pot servi pentru a
desemna originea produselor, dar, în acelaşi timp,
el nu este motivat să utilizeze acest semn cu drept
exclusiv, deoarece, în condiţiile în care o denumire
geografică ar fi înregistrată ca marcă pentru acelaşi
tip de produse de către mai mulţi titulari, consumatorul nu ar avea posibilitatea de a identifica sursa
de provenienţă a produsului/serviciului căruia îi dă
preferinţă.
În acest context, prezentăm unele exemple de
semne alcătuite exclusiv din denumiri geografice,
care au fost respinse de la înregistrare din motiv de
lipsă a distinctivităţii:
▪▪ nr. 948870, BALCIK – solicitant din Bulgaria;
▪▪ nr. 1011787, IBERICOS – solicitant din Spania.

pentru serviciile din cl. 41 – divertisment, activităţi
culturale, ar fi considerată ca lipsită de distinctivitate şi ar fi refuzată.
Desemnarea Broadway pentru produsele din
cl. 28 – jocuri, jucării, ar fi mai degrabă sugestivă
pentru consumatori, deoarece numele străzii este
strâns legat de industria divertismentului, neindicând de fapt locul de provenienţă a produselor:
Denumirea HAMILTON (nume de familie scoţiană)
este perceput în primul rând ca un nume, chiar dacă
are conotaţii geografice.
Dacă termenii geografici sunt utilizaţi în cazuri
în care este clar că au menirea de a transmite un
anumit sens, altul decât originea geografică, nu ar
trebui să fie refuzaţi din motivul că ar fi geografic
descriptivi sau că ar induce în eroare consumatorul.
Pentru ca semnele care constau din denumiri
geografice sau conţin atare denumiri să fie înregistrate drept marcă, acestea trebuie să întrunească
următoarele condiţii:
▪▪ să nu fie lipsite de caracter distinctiv;
▪▪ în cazul în care marca conţine exclusiv o denumire geografică, aceasta nu trebuie să fie uzuală
pentru produsele din listă;
▪▪ în cazul în care marca conţine exclusiv o denumire geografică, aceasta nu trebuie să fie percepută de consumatori ca un simplu loc de origine a
produselor.
Pentru orice produs, o denumire geografică ori
indică originea, dacă acesta provine din acea zonă,
ori este deceptivă, dacă produsul nu este originar
din zona respectivă. Astfel, art. 7(1)c şi art. 7(1)g din
Lege, deseori se complementează.
Iată câteva exemple de mărci constituite din
denumiri geografice, produsele având totuşi o altă
origine decât locul sau regiunea indicate în marcă:
▪▪ nr. 591513, BROOKLYN – cl. 34 – tutun, ţigări –
solicitant din Franţa (Cartier din New York City);
▪▪ nr. 955278, MARBELLA – cl. 03 – săpun, parfumerie – solicitant din Germania (oraş în Spania).
O marcă induce în eroare cu privire la originea
geografică a produselor sau serviciilor atunci când:
▪▪ este plauzibil că în locul indicat sau sugerat să
fie comercializate/furnizate acele produse/servicii;
▪▪ consumatorul atribuie apriori produselor sau
serviciilor provenite din acea zonă caracteristici deosebite/particulare, altfel spus, e posibil ca locul să
aibă o reputaţie legată de aceste produse/servicii;
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Totuşi, există o serie de mărci lipsite de distinctivitate care în unele ţări au fost înregistrate. Această
situaţie poate fi explicată prin faptul că denumirea
geografică propusă drept marcă pentru anumite
produse fabricate pe parcursul unei perioade îndelungate de timp este percepută de consumator ca
fiind sursa de provenienţă, dar nu originea geografică a produsului. Adică, în acest caz, semnul iniţial
nedistinctiv a dobândit distinctivitate prin utilizare:
▪▪ nr. 914430, Meissen – solicitant din Germania.
Pentru ca un consumator să perceapă o denumire geografică ca fiind locul de fabricare a produsului, aceasta trebuie să-i fie cunoscută. prin urmare,
semnele care evocă locuri necunoscute au un caracter distinctiv.
Un alt aspect semnificativ îl constituie faptul că
în unele regiuni geografice nu sunt desfăşurate activităţi comerciale semnificative, astfel încât probabilitatea ca cumpărătorii să creadă că produsele sau
serviciile provin din acel loc este minimă. Astfel de
mărci sunt considerate arbitrare:
▪▪ nr. 939343,
– solicitant din
Rusia; MD – AC (localităţi în Ucraina şi în Rusia);
▪▪ nr. 1043814, LUDING – solicitant din Rusia;
MD – AC (unitate teritorială din China).
Adesea denumirile de munţi sau de râuri trebuie
considerate arbitrare, deoarece este clar că în aceste locuri nu se desfăşoară nici o activitate comercială:
▪▪ nr. 667793, HIMALAYA – cl. 34 – tutun; articole pentru fumători;
▪▪ nr. 832096,
– cl. 12 – automobile;
cl. 28 – jocuri;
▪▪ nr. R9667, НИСТРУ / NISTRU – cl. 33 – băuturi
alcoolice.
În cazul în care sensul proeminent al mărcii nu
este cel geografic sau în care marca este percepută
altfel decât locul de provenienţă a produselor, înregistrarea nu ar trebui să fie refuzată.
De exemplu, denumirea HOLLYWOOD pentru produsele din cl. 34 – tutun, ţigări. poate oare
această denumire să fie percepută ca locul fabricării produselor menţionate? Hollywood-ul este
cunoscut prin industria cinematografică şi de divertisment şi nu este plauzibil ca în acea zonă să fie
cultivat tutun sau amplasată vreo fabrică de asemenea produse. Rezultă că marca are distinctivitate în
raport cu produsele revendicate, însă, fiind propusă
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▪▪ produsele/serviciile nu provin din (nu-şi au
originea în) zona indicată, sugerată.
Să analizăm dacă ar putea să inducă în eroare
denumirea „ARCTIC” pentru produsele din cl. 11 –
aparate de răcire, congelare; sau, aceeaşi denumire,
pentru produsele din cl. 34 – tutun, ţigări. Pentru
consumatori, denumirea „ARCTIC” este mai degrabă sugestivă, indicând unele caracteristici ale acestor produse, dar nu ca fiind locul de provenienţă a
acestora. Deci, denumirea respectivă ar fi fantezistă
şi nu ar induce în eroare privind originea produselor
menţionate.
Altfel stau lucrurile atunci când este vorba despre unele denumiri care au deja o reputaţie, fiind cunoscute consumatorilor pentru anumite produse, şi,
dacă produsele nu sunt din teritoriul indicat, intervine riscul de inducere în eroare a consumatorilor.
De exemplu, denumirea ”GENEVA” pentru ceasuri. Fără îndoială, această localitate are deja o reputaţie, fiind cunoscută consumatorilor anume pentru ceasurile de calitate produse aici. Este evident
faptul că, solicitându-se înregistrarea unei astfel de
mărci, iar produsele nefiind din teritoriul indicat, intervine riscul de inducere în eroare.
Semnele compuse din denumiri geografice (ce
nu sunt considerate fanteziste în raport cu produsele solicitate) devin distinctive atunci când li se
asociază un element distinctiv (fie unul figurativ,
fie unul verbal). Astfel, marca în ansamblu va fi acceptată spre înregistrare, însă fără ca solicitantul să
beneficieze de dreptul exclusiv asupra denumirii
geografice. De exemplu:
▪▪ nr. R7371,
– solicitant din
Italia;
▪▪ - nr. 639890,
– solicitant din Italia.
Şi în cazul mărcilor combinate, dacă elementul
geografic indicat în marcă este altul decât locul de
origine a produselor/serviciilor, acesta va fi de natură să inducă în eroare consumatorul:

▪▪ nr. 1035901,
– cl. 30 – cafea,
ceai, cacao – solicitant din Belarus;
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▪▪ nr. 1043709,
– cl. 32 – bere, ape
minerale – solicitant din Insulele Virgine;
▪▪ nr. 966022,
– cl. 29 – carne, peşte – solicitant din Egipt.
Astfel de mărci sunt acceptate numai după limitarea listei de produse în care se specifică explicit
locul de provenienţă a acestora, care trebuie să coincidă cu locul evocat în marcă:

▪▪ nr. 1038903,
– acceptată
pentru produsele din cl. 30 – cafea, înlocuitori de
cafea, amestecuri de cafea şi de cicoare – toate produsele menţionate sunt de provenienţă din India,
solicitant din Letonia;

▪▪ nr. 946578,
– acceptată pentru produsele din cl. 33 – vodcă de origine rusească,
solicitant din Franţa;
▪▪ nr. 1010283 , PEOPLE’S SHOES OF ITALY –
produse din cl. 09 – încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor, iradierii şi focului; cl. 25 – încălţăminte – acceptată cu limitarea: produse provenind
din Italia, solicitant din Luxemburg.
Când vorbim despre semnele care induc în eroare privind originea produselor, nu ne referim doar
la denumirile unor regiuni geografice. Inducerea în
eroare cu privire la originea unor anumite produse/
servicii se poate realiza şi prin intermediul simbolurilor asociate unor locuri cunoscute consumatorilor:
Turnul Eiffel – pentru Paris, ceasul Big Ben – pentru
Londra, Statuia Libertăţii – pentru New York, Kremlinul – pentru Moscova. Iată doar câteva exemple
care ilustrează această situaţie:
▪▪ nr. 1011234, Huang Long – cl. 33 – băuturi
alcoolice – solicitant din Rusia (rezervaţie naturală
în China);

▪▪ nr. 612973,
– cl. 32 – bere, ape
minerale; cl. 33 – băuturi alcoolice – solicitant din
Luxemburg.
O altă situaţie în care se atestă inducerea în eroare a consumatorilor o constituie utilizarea în marcă
a unor cuvinte ce aparţin sau sugerează apartenenţa la o limbă şi, implicit, la un teritoriu. De exemplu,
marca „BRUNO BELLINI” pentru produsele din cl.
25 – îmbrăcăminte, încălţăminte – solicitant din Turcia. În mod uzual, numele italiene au terminaţia în
„INI”, astfel încât marca sugerează originea italiană a
produselor, or Italia este recunoscută anume pentru
calitatea articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte. Deci, consumatorul va fi indus în eroare privind
provenienţa produselor.
Un caz similar îl prezintă şi marca
– cl. 18 – piele şi imitaţii din piele, produse din aceste materiale; cl. 25
– îmbrăcăminte, încălţăminte – solicitantul DJORDANS OOD, Bulgaria.
Iată câteva exemple de mărci care, deşi sunt constituite din denumiri artificiale (fanteziste), pot fi
interpretate ca indicând apartenenţa la o regiune:
▪▪ nr. 1029701, ARMENIKA – cl. 33 – băuturi alcoolice – solicitant din Rusia;
▪▪ nr. 1029701,
– cl. 33 –
băuturi alcoolice – solicitant din Franţa.
În rândurile de mai sus am analizat unele exemple ce ţin de înregistrarea mărcilor pentru produse
care constau din denumiri geografice sau conţin
asemenea denumiri. O situaţie mai specială apare
atunci când înregistrarea acestora este solicitată
pentru servicii. Termenul geografic care ar indica
provenienţa serviciilor trebuie să fie cunoscut anume pentru prestarea acestui tip de servicii.
prin orice denumire, consumatorul recunoaşte
o zonă geografică şi îi atribuie – fie produsului, fie
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▪▪ nr. 1011235,
– cl. 33 –
băuturi alcoolice – solicitant din Rusia (Pod peste
râul Arno, Florenţa);

serviciilor – anumite caracteristici tipice zonei date,
un specific al acesteia care, în definitiv, constituie
principalul motiv pentru care un consumator alege
produsul sau serviciile. Atâta doar că, în cazul serviciilor, semnificaţia acestor denumiri trebuie să fie
mai pronunţată.
Când este vorba de servicii de alimentaţie publică,
atunci denumiri precum „CHINESE”, „ITALIAN”, „PARIS”
etc. îl fac pe consumator să creadă că meniul este
specific locului, regiunii indicate sau că bucătarii au
făcut o specializare în regiunea respectivă sau alte
asocieri între servicii şi locurile relevate. De exemplu:
▪▪ nr. 99971, Spirito dell’Italia! – cl. 43 – servicii
de alimentaţie publică – solicitant din Cipru.
Dacă însă ne referim la denumirea „MOSCOVA”,
depusă spre înregistrare pentru serviciile din cl. 35 –
comercializarea produselor, aceasta nu ar fi în măsură să inducă în eroare consumatorul, deoarece nu
am putea evidenţia un specific anume al serviciilor
legat de posibila provenienţă a lor din or. Moscova
şi care ar determina consumatorul să opteze pentru
procurarea mărfurilor anume dintr-un centru comercial cu acest nume.
În concluzie, menţionăm următoarele:
▪▪ fiecare caz de utilizare a denumirilor geografice trebuie analizat în parte şi principiile menţionate
aplicate corect;
▪▪ teritoriile mici, care nu au vreo semnificaţie în
raport cu produsele/serviciile revendicate şi care,
de cele mai multe ori, nici nu sunt cunoscute consumatorului mediu – trebuie să fie considerate distinctive şi să nu fie refuzate de la înregistrare;
▪▪ distinctivitatea denumirii geografice din care
constă sau care se conţine în marcă este necesar să
fie analizată în strictă corelaţie cu produsele/serviciile revendicate.
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Rezumat

Abstract

În articolul de faţă este analizată succint distinctivitatea semnelor referitoare la locul de provenienţă a produselor/serviciilor (denumirile geografice)
ca o condiţie de înregistrare a lor în calitate de marcă. Distinctivitatea sau lipsa distinctivităţii este examinată în corelaţie cu lista de produse sau servicii.
Autorul prezintă unele exemple de semne alcătuite
exclusiv din denumiri geografice care au fost respinse de la înregistrare sau care, în unele ţări, au fost
înregistrate.

This article briefly analyzes the distinctiveness
of signs relating to the place of origin of goods/
services (geographical names) as a condition of
registration as a trademark. Distinctiveness or lack
of distinctness is examined in conjunction with the
list of goods or services. The author presents some
examples of signs which consist exclusively of geographical names which were rejected from registration or, in some countries, were registered.
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Secţie gestiunea electronică a documentelor, AGEPI

ezvoltarea continuă a Internetului a extins posibilităţile de expediere/recepţionare a informaţiei

în format electronic

(FE). Însă a devenit stringentă cre-

area în acest domeniu a unui sistem de siguranţă capabil
să anihileze multiplele riscuri ce periclitează activităţile
electronice online: identificarea părţilor, expedierea/
recepţionarea documentelor în

FE, utilizarea semnăturii

digitale (procedură care, deocamdată, este destul de cos-

tisitoare), securizarea modalităţilor de plată, aplicarea
legislaţiei referitoare la protecţia consumatorului (elaborată insuficient în ţara noastră) etc.
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AGEPI valorifică tehnologiile
informaţionale avansate

Aceste riscuri re-

prezintă o frână în calea sporirii numărului şi volumului
de tranzacţii informaţionale pe Internet.

Dezvoltarea societăţii moderne se caracterizează prin utilizarea largă şi intensivă a noilor tehnologii informaţionale (TI) în diverse activităţi. Nivelul
utilizării TI în domeniul proprietăţii intelectuale este
determinat, în primul rând, de recepţionarea/expedierea şi prelucrarea/păstrarea informaţiei care formează fluxul considerabil al documentelor depuse
pentru înregistrarea şi protecţia obiectelor de proprietate intelectuală (OPI).
Analizând experienţa privind utilizarea tehnologiilor informaţionale de către Organizaţia Mondială
a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) şi alte agenţii similare de peste hotare şi luând în considerare tendinţa mondială de implementare a tehnologiilor de
depunere/recepţionare a cererilor (formularelor)
în FE, factorii decizionali ai Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova

(AGEPI) au stabilit drept una din problemele prioritare implementarea procedurii de depunere online
a cererilor de protecţie a OPI, utilizând semnătura
electronică (SE). Astfel, în luna septembrie 2011 a
demarat în cadrul AGEPI Proiectul „Elaborarea şi
implementarea softului specializat pentru depunerea online a cererilor OPI”.
Operaţiile de bază ale procedurii de depunere/
recepţie a documentelor în FE, utilizând semnătura electronică (SE), sunt [1, 2]: expedierea şi/sau
recepţionarea cererilor (şi a documentelor aferente
acestora) în FE; confirmarea recepţionării şi/sau expedierii documentelor în FE; achitarea taxelor online; formarea dosarelor electronice (DE); păstrarea
documentelor şi gestionarea acestora; gestionarea
drepturilor asupra documentelor primite şi a DE;
elaborarea registrelor electronice; elaborarea şi gestionarea arhivei electronice etc.
În cadrul Proiectului au fost elaborate următoarele module: „Depunerea online a cererilor OPI”,
„Cabinetul personal de lucru”, „Achitarea taxelor
online şi interacţiunea cu BD AGEPI”, „Elaborarea BD
buffer” şi „Elaborarea criteriului de verificare a corectitudinii informaţiei parvenite” [3].
Scopul principal al elaborării şi implementării
softului specializat constă în asigurarea solicitanţilor şi a reprezentanţilor în PI cu tehnologii moderne,
rapide şi efective, care vor permite automatizarea
procedurii de pregătire, formare, control şi depunere a cererilor OPI la AGEPI.
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Prima etapă, care a fost încheiată în luna iulie
curent, a inclus depunerea formularelor şi a documentelor ce ţin de iniţierea procedurii de înregistrare şi atribuire a priorităţii (data şi numărul de înregistrare a cererii). Concomitent, în cadrul acestei
etape a fost elaborat Cabinetul personal de lucru
(CPL) şi modulul privind achitarea taxelor online.
Această procedură contribuie la excluderea parţială
a necesităţii de deplasare a solicitanţilor şi a reprezentanţilor în PI la AGEPI, precum şi unele cheltuieli financiare, micşorează la minim timpul necesar
pentru corespondenţa cu AGEPI prin poştă.
Etapa a doua va include elaborarea şi implementarea softului specializat pentru formularele şi
documentele ce ţin de iniţierea procedurii de reînnoire, modificare a statutului juridic a OPI etc. În cadrul acestei etape va fi elaborat DE, care va permite
automatizarea procedurii de examinare a cererilor
OPI în format electronic. De asemenea, vor fi elaborate modulele „Formarea DE” şi „Automatizarea procedurii de expertiză a OPI”.
Pe parcurs, au fost efectuate unele modificări şi
ajustări şi testarea sistemului în întregime, inclusiv
expedierea informaţiei recepţionate în BD AGEPI.
Astfel, începând cu 1 ianuarie 2013, AGEPI lansează sistemul informaţional de depunere online
a cererilor OPI şi achitarea taxelor online, utilizând semnătura electronică.
Utilizarea sistemului presupune executarea unor
acţiuni obligatorii, cum ar fi:
▪▪ lansarea sistemului;
▪▪ înregistrarea în sistem;
▪▪ autentificarea.
Lansarea sistemului
Pentru lansarea sistemului de depunere online a cererilor OPI, utilizatorii vor accesa banerul
”e-AGEPI, Servicii online” din pagina oficială a AGEPI
www.agepi.gov.md sau de pe adresa directă a sistemului - e-servicii.agepi.gov.md.
Înregistrarea în sistem
Pentru înregistrarea în sistem, este necesar de a
crea un cont de utilizator nou. În acest scop:
▪▪ se accesează referinţa Creează utilizator nou,
după care se deschide profilul utilizatorului nou;
▪▪ se completează câmpurile din profilul utilizatorului;
▪▪ se accesează butonul Creează utilizator nou;
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▪▪ se dă click pe referinţa de activare a contului
din mesajul recepţionat;
▪▪ se accesează butonul Autentificare, se deschide profilul utilizatorului nou;
▪▪ se accesează butonul Salvare, dând click cu
butonul din stânga al mouse-lui.
În mod special, atragem atenţia asupra faptului
că, la înregistrarea în sistem, utilizatorul acceptă condiţiile indicate în Acordul de utilizare a serviciului „Depunerea online a cererilor OPI”, prin care se reglementează relaţiile dintre AGEPI şi utilizatorul serviciului.
În conformitate cu acest Acord, utilizatorul şi
AGEPI convin asupra procedurii de depunere online a cererilor OPI şi a documentelor aferente, precum şi asupra modalităţii de semnare. Părţile recunosc reciproc documentele electronice perfectate
în cadrul serviciului specializat „Depunerea online”,
autentificate prin aplicarea semnăturii electronice
generate gratis de sistem, care se utilizează doar
în cadrul acestui serviciu. Semnătura electronică
asigură: verificarea integrităţii documentelor; confidenţialitatea documentului; identificarea persoanei
care a transmis documentul [4, 5].
În cazul în care documentele depuse online sunt
solicitate de către AGEPI pe suport hârtie, utilizatorul se obligă să prezinte toate documentele autentificate cu semnătura olografă şi/sau ştampilă.
Această obligaţie se exclude în cazul în care utilizatorul aplică ”Semnătura mobilă” sau altă semnătură digitală valabilă conform prevederilor Legii ”Cu
privire la documentul electronic şi semnătura digitală” nr. 264-XV din 15.07.2004 [4].

Autentificarea
Autentificarea în sistem include următorii paşi:
▪▪ se introduce numele de utilizator (câmpul
“Numele de utilizator*”);
▪▪ se introduce parola (câmpul “Parola*”). Fiecare simbol introdus în acest câmp se afişează ca un
asterisc (*);
▪▪ se accesează butonul Autentificare.
Notă: Din momentul identificării de sistem, solicitantului i se deschide CPL.
După autentificare în sistem, în meniul Ajutor pot
fi vizualizate ”Ghidul de utilizare a sistemului” şi ”Ghidul de completare a cererilor OPI”.
Data şi ora recepţionării cererilor şi a documentelor aferente la AGEPI se consideră cele înregistrate

▪▪ mobilitatea solicitantului (expedierea/recepţionarea documentelor poate fi efectuată din orice
loc unde este reţeaua Internet);
▪▪ prioritatea expedierii/recepţionării cererilor
în timp real (fixarea timpului de înregistrare se efectuează automatizat 24/24 ore şi 7/7 zile);
▪▪ semnalarea erorilor, în timpul introducerii datelor, prin sistemul de validare interactiv;
▪▪ garanţia autenticităţii semnăturilor, pentru
eliminarea oricăror dubii cu privire la eventualele
substituiri de persoane sau falsuri;
▪▪ automatizarea procedurii de examinare a cererilor OPI.
Aceste proceduri vor contribui la automatizarea
şi gestionarea mai eficientă a expertizei cererilor
depuse şi a procesului tehnologic în ansamblu.
În consecinţă, priorităţile serviciului privind
depunerea online a cererilor de protecţie a OPI şi
a documentelor aferente vor determina trecerea
la următorul nivel al TI, similar celui din oficiile europene de proprietate intelectuală.
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În acest articol este prezentată informaţia referitoare la lansarea în cadrul AGEPI a sistemului informaţional de depunere online a cererilor OPI şi de
achitare online a taxelor, utilizând semnătura electronică. Sunt descrise procedurile de lansare a sistemului, înregistrarea în sistem şi procedura de
autentificare. Din momentul identificării de către
sistem, solicitantului i se deschide Cabinetul personal de lucru. După autentificare, în meniul Ajutor
pot fi vizualizate ”Ghidul de utilizare a sistemului” şi
”Ghidul de completare a cererilor OPI”. Este descris
orarul de depunere online a cererilor OPI şi de achitare a taxelor la AGEPI.
De menţionat faptul că procedurile prezentate
vor contribui la automatizarea şi gestionarea mai
eficientă a expertizei cererilor depuse şi a procesului
tehnologic în ansamblu. Implementarea sistemului
informaţional va optimiza procesul tehnologic de
depunere a cererilor OPI şi a documentelor aferente. În consecinţă, priorităţile serviciului privind
depunerea online a cererilor de protecţie a OPI şi a
documentelor aferente determină trecerea la urmă-
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de serverul AGEPI. Recepţionarea acestora se efectuează nonstop (24/24 ore şi 7/7 zile).
Achitarea taxelor online pentru prima etapă
poate fi efectuată conform programului de lucru al
AGEPI: luni-vineri, orele 800-1630, sau în următoarea
zi lucrătoare, dacă recepţionarea este în afara intervalelor menţionate mai sus.
Avantajele oferite de noul serviciu vor contribui la:
▪▪ perfecţionarea procesului comunicativ dintre
solicitanţi şi AGEPI, similar celui din oficiile europene;
▪▪ excluderea necesităţii de deplasare a solicitanţilor la AGEPI în scopul depunerii cererilor şi documentelor aferente;
▪▪ diminuarea cheltuielilor financiare şi de timp,
necesare pentru corespondenţa cu AGEPI prin poştă;
▪▪ primirea imediată a confirmării privind depunerea la AGEPI a cererii şi a documentelor aferente
prin notificări expediate de către sistem;
▪▪ comunicarea rapidă cu AGEPI;
▪▪ asigurarea confidenţialităţii datelor;
▪▪ siguranţa şi uşurinţa în utilizare;
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torul nivel al TI, similar celui din alte oficii europene
de proprietate intelectuală.
Cuvinte-cheie: proprietate intelectuală, semnătură electronică, securitate, document, solicitant.

Abstract

This article presents information on the launch
by the AGEPI of the Information System of Online
Submission of IPO Applications and Online Payment of Fees, using the electronic signature. It
describes the procedures for system launch, registration in the system and the authentication
procedure. From the moment of identification by
the system, the Personal Desktop (PD) will be opened to the applicant. After logging in the system,
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in the Help menu can be viewed the “User’s Guide”
and “Guide to the Completion of IPO Applications”.
It is described the schedule of online submission of
IPO applications and payment of fees to the AGEPI.
It should be noted that the presented procedures will help automate and better manage the
examination of submitted applications and the technological process as a whole. Implementation of
information system will optimize the technological
process of submission of IPO applications and related documents. Consequently, service priorities for
online submission of applications for protection of
IPO and related documents determine the transition to the next IT development level, similar to that
in other European intellectual property offices.
Keywords: intellectual property, electronic signature, security, document, applicant.
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Modalităţile de achitare a taxelor
pentru protecţia obiectelor
de proprietate intelectuală
dr. hab. Vitalie
şef

Î

RUSANOVSCHI,
Secţie gestiunea electronică a documentelor, AGEPI

Hotărârea Guvernului nr. 774
13.08.1997 ”Cu privire la taxele pentru servicii

n conformitate cu
din

cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor
proprietăţii intelectuale”,

▪▪ lansarea sistemului;
▪▪ înregistrarea în sistem;
▪▪ autentificarea.

Agenţia de Stat pentru PropriRepublicii Moldova (AGEPI) prestează, la cererea solicitanţilor, o serie de servicii ce ţin
de procedura de depunere a cererilor de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală (OPI), de examinare si de
înregistrare a acestora [1].

Lansarea sistemului
Pentru lansarea sistemului se accesează banerul
”e-AGEPI, Servicii online” de pe pagina oficială a
AGEPI www.agepi.gov.md sau adresa directă a sistemului - e-servicii.agepi.gov.md.

Taxele pentru serviciile prestate de AGEPI pot fi
achitate:
1. Direct la casieria AGEPI. Pentru achitarea taxei direct la casieria AGEPI, solicitantul depune cererea şi setul de documente aferente, iar în cazul în
care solicită înlesniri depune şi setul de documente necesar pentru acordarea înlesnirilor, obţine de
la contabilitate contul spre plată, apoi achită taxa
pentru serviciile prestate direct la casieria AGEPI.
2. Direct la ghişeul bancar. Pentru achitarea
taxei la ghişeul bancar, solicitantul trebuie să prezinte pentru plată contul eliberat de contabilitatea
AGEPI.
3. Achitarea din rezervă prin depunerea cererii
în format hârtie. Pentru achitarea taxei din rezervă,
solicitantul depune o cerere în format hârtie la contabilitatea AGEPI, cu solicitarea de a i se reţine din
rezervă suma solicitată spre achitare.
4. Prin sistemul de depunere a cererii online.
Pentru achitarea taxelor online, AGEPI pune la dispoziţia solicitanţilor şi mandatarilor autorizaţi un
sistem informaţional specializat pentru depunerea
online a cererilor OPI şi achitarea taxelor la cererea
solicitanţilor.
Utilizarea sistemului presupune executarea unor
acţiuni obligatorii, care includ:

Înregistrarea în sistem
Pentru înregistrarea în sistem, este necesar de a
crea un cont de utilizator nou, pentru care:
▪▪ se accesează referinţa Creează utilizator
nou, după care se deschide profilul utilizatorului
nou;
▪▪ se completează câmpurile din profilul utilizatorului;
▪▪ se accesează butonul Creează utilizator nou;
▪▪ se efectuează click pe referinţa de activare a
contului din mesajul recepţionat;
▪▪ se accesează butonul Autentificare, se deschide profilul utilizatorului nou;
▪▪ se accesează butonul Salvare, efectuând click
cu butonul din stânga al mouse-lui.
În mod special atragem atenţia asupra faptului
că la înregistrarea în sistem, utilizatorul acceptă condiţiile indicate în Acordul de utilizare a serviciului „Depunerea online a cererilor OPI”, prin care se reglementează relaţiile dintre AGEPI şi utilizatorul serviciului.
În conformitate cu acest acord, utilizatorul şi
AGEPI convin asupra procedurii de depunere online a cererilor OPI şi achitarea taxei online, precum şi
asupra modalităţii de semnare.
Părţile recunosc reciproc documentele electronice perfectate în cadrul serviciului specializat „depu-
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nerea online”, autentificate prin aplicarea semnăturii
electronice, generate gratis de sistem, care poate fi
utilizată numai în cadrul acestui serviciu. Semnătura electronică asigură: verificarea integrităţii documentelor; confidenţialitatea documentului; identificarea persoanei care a transmis documentul [2, 3].
Autentificarea
Autentificarea în sistem include următorii paşi:
▪▪ se introduce numele de utilizator (câmpul
“Numele de utilizator*”;
▪▪ se introduce parola (câmpul “Parola*”). Fiecare simbol introdus în acest câmp se afişează ca un
asterisc (*);
▪▪ se accesează butonul Autentificare.
Notă: Din momentul identificării de sistem, solicitantului i se deschide Cabinetul personal de lucru
(CPL). După autentificare în sistem, în meniul Ajutor,
pot fi vizualizate ”Ghidul de utilizare a sistemului” şi
”Ghidul de completare a cererilor OPI”.
Achitarea taxei online include următoarele acţiuni:
▪▪ se accesează butonul Calculează taxa din coloana Operaţii din CPL Solicitant pentru cererea respectivă. Se selectează OPI. Apare un tabel, în care
se bifează serviciile solicitate, inclusiv solicitarea
înlesnirilor;
▪▪ dacă se solicită acordarea înlesnirilor, se bifează Înlesniri, se specifică procentul de înlesniri
din cuantumul taxei stabilite, se accesează butonul Continuaţi, apoi se accesează butonul ”Da”,
se selectează Cererea de acordare a înlesnirilor,
care se completează, se salvează şi, împreună cu
documentele ataşate, se accesează butonul Trimiteţi taxa calculată spre AGEPI. În caz contrar, se
selectează ”Nu”, se accesează butonul Continuaţi,
apoi se accesează butonul Trimiteţi taxa calculată
spre AGEPI;
▪▪ după revizuirea de către contabilitatea AGEPI
a contului spre plată şi a documentelor depuse pentru obţinerea înlesnirilor, acesta este confirmat sau
recalculat, i se atribuie număr, se anexează, după
caz, alte documente şi este transmis solicitantului
spre achitare;
▪▪ pentru cererea respectivă, se accesează butonul Achită plata din coloana Operaţii. Se deschide contul stabilit spre plată, se confirmă achitarea
acestuia prin accesarea butonului Achită plata. În
caz contrar, se părăseşte pagina contului, efectuând
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un pas înapoi în browser, sau accesând încă o dată
categoria Cereri depuse.
La accesarea butonului Achită plata, se iniţiază
tranzacţia de achitare a contului stabilit spre plată
prin intermediul serviciului securizat de achitare
a plăţilor online Moldova Agroindbank (MAIB). Se
efectuează identificarea certificatului de securitate
şi, ca urmare, pe ecran poate să apară un mesaj de
preîntâmpinare în limba engleză. Pentru a continua
procedura de achitare a contului stabilit spre plată,
se accesează butonul Proceed anyway (din engleză: Continuă oricum). În caz contrar, se accesează
butonul Back to safety (din engleză: Înapoi…).
La accesarea butonului Proceed anyway, se
deschide pagina de completare a datelor, referitoare la cardul bancar al solicitantului. Serviciul
securizat de achitare a plăţilor online MAIB acceptă
orice card bancar, emis de VISA şi MasterCard. Se
solicită introducerea datelor solicitate din card şi
se accesează butonul Achită. Pe ecran va apărea
mesajul „Achitare cu succes. Vă mulţumim pentru
tranzacţie. Imediat ce tranzacţia va fi procesată veţi
fi informat prin e-mail”. Pe adresa de e-mail indicată
în profilul utilizatorului va fi expediată o notificare
privind achitarea contului cu succes ”Contul Dvs. în
sumă de xxx.xx pentru cererea cu Nr. xxxxxx a fost
achitat cu succes!”.
Sistemul de securitate este încorporat în Visa şi
MasterCard cu tehnologia 3D Secure, un sistem de
autentificare a identităţii posesorilor de card în mediul electronic. Procesul de autentificare a posesorului de card se face pe baza codului de securitate
cunoscut numai de posesor şi se desfăşoară numai
pe serverele Visa sau MasterCard, după caz. Tehnologia 3D Secure este orientată spre protecţia tranzacţiilor cu card în mediul internet împotriva fraudelor. Acest sistem permite achitarea taxelor online
cu orice card emis sub licenţa Visa sau MasterCard,
inclusiv cele de debit si cele electronice Maestro si
Visa Electron.
5. Achitarea din rezervă prin utilizarea sistemului de depunere online. La depunerea online a
cererii OPI în CPL Solicitant, submeniul Depunerea
cererii noi, în tab-ul cererii Documente depuse se
bifează Solicit plata din avans, se ataşează cererea
scanată, se indică numărul de file a cererii, prin care
se solicită achitarea taxei din rezervă şi, împreună
cu cererea şi documentele aferente, se depune la
AGEPI.

În consecinţă, priorităţile serviciului privind
achitarea taxelor online determină trecerea la următorul nivel al TI, similar celui din alte oficii europene de proprietate intelectuală.

Rezumat

Abstract

În articol este prezentată informaţia referitoare
la lansarea la AGEPI a sistemului informaţional de
depunere online a cererilor OPI şi achitarea taxelor
online, utilizând semnătura electronică. Sunt descrise procedurile de Lansare a sistemului de pe
banerul ”e-AGEPI, Servicii online” din pagina oficială
a AGEPI www.agepi.gov.md sau adresa directă a
sistemului - e-servicii.agepi.gov.md, Înregistrarea în sistem, care include crearea unui cont de utilizator nou şi procedura de Autentificare, prin care
se obţine accesul în sistem prin nume de utilizator
şi parolă. Sunt descrise modalităţile de achitare a
taxelor pentru procedura de depunere a cererilor
de protecţie a OPI, de examinare si de înregistrare
a acestora. Este descrisă detaliat procedura de achitare a taxelor online. Avantajul principal al sistemului de achitare al plăţilor online constă în faptul că
solicitanţii, aflaţi în altă zonă sau în altă ţară decât
localitatea de domiciliu, vor putea să achite taxele
online cu cardul bancar. În consecinţă, priorităţile
serviciului privind depunerea online a cererilor de
protecţie a OPI şi a documentelor aferente determină trecerea la următorul nivel al TI, similar celui din
alte oficii europene de proprietate intelectuală.
Cuvinte-cheie: proprietate intelectuală, semnătura electronică, securitate, document, solicitant.

This article presents information on the launch
by the AGEPI of the information system for online
submission of IPO applications and online payment
of fees, using the electronic signature. It describes
the procedures for System Launch from the banner
“e-AGEPI, Online Services”on the official page of AGEPI
www.agepi.gov.md or direct address of the system e-servicii.agepi.gov.md, Registration in the System, which includes the creation of a new user account and the Authentication procedure, through
which is granted access to the system by username
and password. It is described in detail the procedure for online payment of fees. The main advantage
of the online payment system is that applicants, living in an area or country other than the place of
residence, will be able to pay fees online by credit
card. Consequently, the priorities of the service for
online submission of applications for protection of
IPO and related documents determine the transition to the next IT development level, similar to that
in other European intellectual property offices.
Keywords: intellectual property, electronic signature, security, document, applicant.
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Depunerea în format electronic a cererilor OPI şi
achitarea taxelor online, utilizând semnătura electronică, asigură posibilitatea de a folosi tehnologiile
moderne, rapide şi eficiente, ce permit automatizarea procedurii de pregătire, perfectare, control şi depunere a acestora în scopul obţinerii protecţiei OPI.
Data şi ora recepţionării cererilor şi a documentelor aferente la AGEPI se consideră cele înregistrate de serverul AGEPI. Recepţionarea acestora se
efectuează nonstop (24 ore din 24 şi 7 zile din 7).
Achitarea taxelor online, pentru prima etapă,
poate fi efectuată conform programului de lucru al
AGEPI: luni-vineri, orele 800 - 1630 sau în următoarea
zi lucrătoare, dacă recepţionarea este în afara intervalelor menţionate mai sus. După expedierea cererii
la AGEPI, acesteia i se atribuie numărul şi data de
înregistrare.
Avantajul principal al sistemului de achitare al
plăţilor online constă în faptul că solicitanţii aflaţi în
altă zonă sau în altă ţară decât localitatea de domiciliu vor putea să achite taxele online cu cardul bancar.
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Asigurarea de către furnizori a securităţii
şi integrităţii reţelelor publice de
comunicaţii electronice.
Aspecte privind reglementarea

|

drd. Iurie

C

onform

GASNAŞ,
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Politicii de edificare a societăţii informaRepublica Moldova1, unul din obiec-

ţionale în

tivele strategice de edificare a unei astfel de societăţi îl
reprezintă “creşterea încrederii cetăţenilor în sistemele

informaţionale, prin asigurarea de către furnizori a se curităţii lor, protecţiei datelor personale, inviolabilităţii
vieţii private”.

Conform Secţiunii 15 din acelaşi document de
politică, asigurarea securităţii informaţionale şi
protecţiei informaţiei necesită un cadru legislativ
corespunzător, armonizat cu cel european (doctrina asigurării securităţii informaţionale, precum
şi strategia de realizare a acesteia). Politica de stat
în acest domeniu este orientată spre elaborarea şi
aprobarea normelor şi directivelor pentru combaterea infracţiunilor informatice.
Până la aprobarea documentului de politică
menţionat, legislaţia din domeniul securităţii tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii (TIC) era
constituit din Legea cu privire la informatică2, art.
1
Hotărârea Guvernului „Despre aprobarea Politicii de
edificare a societăţii informaţionale în Republica Moldova”,
Nr. 632 din 8 iunie 2004. În: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 18.06.2004, nr. 96-99 (789)
2
Legea cu privire la informatică, nr. 1069-XIV din 22
iunie 2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
05.07.2001, nr. 73-74 (547)
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259-2611 din Codul penal al Republicii Moldova3,
Legea cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat4 şi Sistemul de telecomunicaţii al
autorităţilor administraţiei publice5.
Ca urmare a implementării politicii în domeniu,
precum şi a Planului de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană6, s-a adoptat Legea comunicaţiilor electronice7 (în continuare – Legea nr.
241/2007), care a transpus “Pachetul telecomunicaţiilor 2002” comunitar8, prin acesta consacrându3
Codul penal al Republicii Moldova, nr. 985-XV din 18
aprilie 2002. În (republicat): Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 14.04.2009, nr. 72-74 (195)
4

Legea cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat, nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 01.01.2004, nr. 6-12 (44)

5
Hotărârea Guvernului “Cu privire la crearea Sistemului
de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice”.
Nr. 840 din 26 iulie 2004. În: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 30.07.2004, 30.07.2004, nr. 130 (1013)
6
Hotărârea Guvernului „Pentru aprobarea Planului de
Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană”. Nr.
356 din 22 aprilie 2005. În: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 29.04.2005, nr. 65-66 (412)
7

Legea comunicaţiilor electronice. Nr. 241-XVI din 15
noiembrie 2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
14.03.2008, nr. 51-54 (155)

8

Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii elec-

tronice, Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea reţelelor şi
serviciilor de comunicaţii electronice, Directiva 2002/19/CE
a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002
privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la
infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora,
Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile electronice
de comunicaţii, Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea
datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul
comunicaţiilor publice
9

Legea privind protecţia datelor cu caracter personal.
Nr. 133 din 8 iulie 2011. În: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 14.10.2011, nr. 170-175 (492)

10
Hotărârea Guvernului „Privind aprobarea Cerinţelor
faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la
prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de
date cu caracter personal”. Nr. 1123 din 14 decembrie 2010.
În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 24.12.2010, nr.
254-256 (1282)
11

Hotărârea Guvernului „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea serviciilor Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice şi operarea modificărilor în unele hotărâri ale Guvernului”. Nr.
546 din 20 iulie 2011. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 22.07.2011, nr. 118-121 (614)

12

Legea pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind criminalitatea informatică. Nr. 6-XVI din 2 februarie 2009. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
20.02.2009, nr. 37-40 (104)

Legea privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice13.
Având în vedere cele ce preced, se poate concluziona că reţelele de comunicaţii şi sistemele informatice sunt un factor esenţial în dezvoltarea economică şi socială a Republicii Moldova, de aceea,
securitatea şi disponibilitatea acestora reprezintă
o preocupare continuă a legiuitorului şi executivului moldav. din acest considerent, în temeiul art. 8
alin.(6) lit.e) din Legea nr. 241/2007, întru realizarea
obiectivului de politică privind promovarea intereselor utilizatorilor finali ai serviciilor publice de
comunicaţii electronice, Agenţia Naţională pentru
Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), în calitate de autoritate
publică centrală de reglementare a pieţei serviciilor
în domeniul comunicaţiilor electronice şi al tehnologiei informaţiei, trebuie să se asigure de menţinerea de către furnizori a securităţii şi integrităţii
reţelelor publice de comunicaţii electronice, aceasta
fiind o funcţie conformă cu dispoziţiile art. 8 alin.(4)
lit.f) din Directiva privind un cadru de reglementare
comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii
electronice14.
Este necesar de remarcat faptul că toţi furnizorii
de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice publice de pe teritoriul Republicii Moldova
au obligaţia de a întreprinde acţiuni tehnice şi organizatorice corespunzătoare în vederea asigurării
securităţii serviciilor şi protecţiei datelor personale
ale utilizatorilor (art. 20 alin.(2) lit.e) din legea nr.
241/2007.
Astfel, ANRCETI, în comun cu alte autorităţi publice abilitate, are misiunea de a asigura un nivel
înalt şi eficient al securităţii reţelelor publice de
comunicaţii electronice în vederea dezvoltării unei
culturi a securităţii reţelelor şi a datelor în beneficiul
cetăţenilor, consumatorilor, întreprinderilor şi organizaţiilor din sectorul public şi privat.
În aceste împrejurări, noile tehnologii care conduc spre societatea informaţională (cum sunt reţe-
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se în sistemul juridic naţional termenii „servicii de
comunicaţii electronice” şi „reţele de comunicaţii
electronice” în locul termenilor folosiţi anterior de
“servicii de telecomunicaţii” şi “reţele de telecomunicaţii”; noile definiţii sunt indispensabile reflectării
fenomenului de convergenţă a sectoarelor telecomunicaţiilor, a mijloacelor de informare în masă şi
a tehnologiei informaţionale; toate reţelele şi serviciile de transmisie sunt reglementate de un singur
cadru legal – Legea nr. 241/2007.
În acelaşi context, sunt relevante Legea privind
protecţia datelor cu caracter personal9 şi hotărârile
Guvernului prin care s-au aprobat Cerinţele faţă de
asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la
prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal10 şi Regulamentul
cu privire la acordarea serviciilor Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice11.
Totodată, drept consecinţă a ratificării de către
Republica Moldova a Convenţiei Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată
la Budapesta pe 23 noiembrie 200112, s-a adoptat

13

Legea privind prevenirea şi combaterea criminalităţii
informatice. Nr. 20-XVI din 3 februarie 2009. În: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 26.01.2010, nr. 11-12 (17)

14
Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directiva-cadru). Nr. 21 din 7 martie 2002. În: Jurnalul Oficial al
Comunităţilor Europene, 24.04.2002, nr. L 108
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lele fără fir de mare viteză, dispozitivele de identificare a frecvenţei radio (RFID), reţelele cu senzori) şi
serviciile inovatoare, bogate în conţinut (cum sunt
televiziunea pe bază de protocol internet (IPTV),
protocolul pe bază de voce pe internet (VoIP), televiziunea mobilă şi alte servicii mobile) necesită
niveluri adecvate de securitate a reţelei şi a informaţiilor.
Trebuie de ţinut cont şi de faptul că societatea
informaţională, pe lângă faptul că prezintă avantaje deosebite, în acelaşi timp creează şi probleme
importante, adică o nouă hartă a riscurilor potenţiale, ameninţări la adresa securităţii şi a vieţii private (printre altele, prin intermediul interceptării şi
exploatării ilegale a datelor). Însă aceste avantaje
devin din ce în ce mai serioase, mai concentrate şi
mai axate pe beneficiul economic. Astfel, furnizorii
trebuie să reacţioneze la ameninţările de acest gen,
protejând reţelele de comunicaţii electronice şi
sistemele informatice dacă se doreşte menţinerea
capacităţilor competitive şi comerciale, garantarea
integrităţii şi continuităţii furnizării serviciilor publice de comunicaţii electronice, prevenirea fraudelor
şi asigurarea protecţiei legale a vieţii private.
Cunoştinţele şi aptitudinile în domeniul securităţii reţelelor şi a informaţiilor trebuie să fie nu
numai o preocupare a furnizorilor, dar şi a tuturor
utilizatorilor finali, din care motiv este nevoie de
desfăşurarea de campanii de sensibilizare a opiniei
publice de către actorii de pe piaţa de comunicaţii
electronice, astfel ca toţi utilizatorii, îndeosebi cei
care au necesităţi speciale sau un nivel scăzut de
conştientizare, să-şi dea seama de faptul că fac parte din lanţul global de securitate.
În domeniul mesajelor electronice spam15, al
viruşilor informatici16 evoluţia rapidă pe scară lar15

Spam - mesaje nedorite în mesageria electronică cu
caracter comercial. La origine, spam înseamnă „spiced pork
and ham” (carne de porc şi şuncă condimentată), carne în
conserve foarte populară în timpul celui de-al doilea război
mondial, când a devenit principala sursă de alimentaţie atât
pentru trupele americane, cât şi pentru populaţia engleză.
După ani de zile de asemenea regim termenul a dobândit o
semnificaţie negativă

16
Virus informatic - un tip special de software care aparţine categoriei malware (programe răuvoitoare) şi care, odată activat, poate să infecteze fişiere pentru a se reproduce
prin duplicare, de obicei fără a fi detectat de către utilizator.
Viruşii pot să fie mai mult sau mai puţin nocivi pentru sistemul de operare gazdă, dar chiar şi, în cel mai bun caz, provoacă o risipă de resurse RAM, CPU şi de spaţiu pe discul dur
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gă a „viermilor informatici”17 şi a programelor-spion (spyware)18 a avut loc în paralel cu dezvoltarea
crescândă a sistemelor şi a reţelelor de comunicaţie electronică. Acestea au devenit din ce în ce mai
complexe şi, în acelaşi timp, din ce în ce mai vulnerabile, în special din cauza convergenţei dintre
multimedia, telefonia mobilă şi sistemele GRID infoware19. Cazurile de extorsiune, de DdoS20, furtul de
identitate în linie, de phishing21, de piraterie22 şi aşa
mai departe reprezintă tot atâtea provocări lansate
securităţii societăţii informaţionale.
Cele de mai sus reprezintă noile metode de
comitere a infracţiunilor informatice, în special
utilizarea de botneturi. Termenul „botnet” desemnează o reţea de calculatoare care a fost infectată
cu programe ostile (viruşi informatici). O astfel de
reţea de calculatoare virusate („zombie”) poate fi
activată pentru a efectua acţiuni specifice, cum ar
fi atacarea sistemelor informatice (atacuri informatice). Aceste „zombie” pot fi controlate – adesea fără
ca utilizatorii calculatoarelor virusate s-o ştie – de
un alt calculator, cunoscut şi sub numele de „centru
de comandă şi control”. Persoanele care controlează
acest centru se numără printre infractori, deoarece
utilizează calculatoarele virusate pentru a lansa ata17
Vierme (Worm) - software răuvoitor capabil să se reproducă: un „e-mail worm” este un atac perturbator contra
unei reţele care culege toate adresele electronice conţinute
într-un program local (de exemplu, MS Outlook), pentru a
trimite după aceea sute de e-mail-uri la aceste adrese care
conţin programul virus de tipul „vierme” ca anexă invizibilă
18

Programe-spion - programe care înregistrează navigarea pe Internet a utilizatorului şi care se autoinstalează
fără ca utilizatorul să fie informat sau conştient de aceasta,
fără aprobarea sau controlul său

19

GRID infoware - permite utilizarea în comun, selectarea şi regruparea unei largi game de resurse de elaborare
electronică delocalizate (de tipul supercalculatoare, „computer clusters”, sisteme de stocare date, surse de date, instrumente, resurse umane), pe care le prezintă ca o sursă
unică şi autosuficientă, capabilă să efectueze calcule extrem de complexe şi să elaboreze date mari consumatoare
de resurse

20

Distributed denials of service, adică o întrerupere a
serviciului cu origine din mai multe surse

21

Phishing - se defineşte ca o tehnică de cracking utilizată pentru a avea acces la informaţiile personale şi confidenţiale cu scopul de a uzurpa identitatea prin intermediul
unor e-mail-uri false, concepute astfel încât să pară autentice

22

Pirateria („piracy”) - termen utilizat de către „piraţii”
în informatică pentru a descrie un program a cărui protecţie
anticopiere a fost dezactivată şi care este disponibil şi poate
fi descărcat de pe Internet

23
Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European şi
a Consiliului de modificare a Directivei 2002/21/CE privind
un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, 2002/19/CE privind accesul
la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura
asociată, precum şi interconectarea acestora, şi a Directivei
2002/20/CE privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de
comunicaţii electronice. Nr. 140 din 25 noiembrie 2009. În:
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 18.12.2009, nr. L 337

riscurile legate de securitatea reţelelor şi serviciilor
sau pentru a asigura integritatea reţelelor, în vederea îndeplinirii unor astfel de atribuţii având competenţa de a investiga şi de a impune sancţiuni în
cazul nerespectării dispoziţiilor prescrise.
În continuare, o altă normă europeană care trebuie transpusă în Legea nr. 241/2007 este pct. 4 din
Directiva 2009/136/CE24, care ia în calcul faptul că
o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, dacă nu este soluţionată la timp şi într-un mod
adecvat, poate duce la pierderi economice substanţiale şi la daune sociale pentru abonatul sau persoana în cauză. Prin urmare, îndată ce observă faptul că
a avut loc o astfel de încălcare, furnizorul serviciilor
de comunicaţii electronice destinate publicului trebuie să anunţe autoritatea naţională competentă
cu privire la această încălcare. furnizorul le trimite
fără întârziere abonaţilor sau indivizilor a căror viaţă
privată sau ale căror date ar putea fi afectate negativ
de o astfel de încălcare o notificare pentru a putea
să ia măsurile de precauţie necesare. Se consideră
că o încălcare a securităţii datelor afectează negativ
datele sau viaţa privată a abonaţilor sau a indivizilor
dacă implică, de exemplu, un furt de identitate sau
o fraudă legată de identitate, vătămarea corporală,
umilinţa gravă sau compromiterea reputaţiei legate
de furnizarea unor servicii de comunicaţii la dispoziţia publicului în Comunitate. Notificarea include
informaţii privind măsurile luate de către furnizor
pentru a soluţiona încălcarea securităţii, precum şi
recomandări pentru abonatul sau individul afectat.
Copiii sunt utilizatori activi ai tehnologiilor online (Internetul şi tehnologiile de comunicare) şi
acest fenomen se amplifică. Posibilităţile de interacţiune şi participare din mediul on-line pot ameliora
calitatea vieţii în cazul multor tineri. Însă aceasta înseamnă, de asemenea, că ar putea fi nevoiţi să facă
alegeri pe care în mod normal nu ar fi necesar să
le facă, în multe cazuri legate de propria siguranţă.
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curi împotriva sistemelor informatice. Autorii sunt
foarte dificil de identificat, deoarece locaţia în care
se află calculatoarele care alcătuiesc botnetul şi lansează atacul poate fi diferită de cea a autorului.
De aceea, pe lângă responsabilitatea furnizorilor în combaterea unor astfel de fenomene într-un
mod în care să concilieze protecţia necesară a informaţiei şi a reţelelor cu libertăţile individuale şi
dreptul utilizatorilor la conectări sigure şi la un preţ
redus este necesară şi o atitudine adecvată a utilizatorilor, mai cu seamă a celor de Internet, care trebuie formaţi şi informaţi despre măsurile de precauţie
şi mijloacele necesare pentru a se proteja contra
primirii de conţinuturi periculoase sau nedorite sau
pentru a nu fi utilizaţi ca transmiţători de asemenea
conţinuturi.
Securitatea reţelelor de comunicaţii electronice a devenit o preocupare majoră din perspectiva
obiectivelor de politică a ANRCETI, ce ţine de promovarea intereselor utilizatorilor finali. ANRCETI are
o responsabilitate din ce în ce mai mare privind utilizatorii şi urmează să-şi sporească eforturile în direcţia ameliorării securităţii în sector. De asemenea,
ANRCETI ar trebui să promoveze securitatea, de
exemplu prin sprijinirea echipelor de răspuns pentru incidente de securitate în domeniul TIC, precum
şi a campaniilor de sensibilizare.
Pe o astfel de linie de abordare apare evidentă
nevoia de ajustare a prevederilor Legii nr. 241/2007
cu dispoziţiile dreptului Uniunii Europene, în special
la pct. 15 din Directiva 2009/140/CE23. Aceasta obligă furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice să adopte măsuri de protejare a integrităţii
şi asigurare a securităţii acestora conform riscurilor
evaluate, luând în consideraţie progresele ştiinţifice
la momentul respectiv din domeniul care priveşte
aceste măsuri; mai mult, autorităţile naţionale de
reglementare sunt împuternicite să elaboreze instrucţiuni obligatorii referitoare la măsurile de punere în aplicare de natură tehnică şi organizatorică
necesare pentru a gestiona în mod corespunzător

24

Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European şi
a Consiliului de modificare a Directivei 2002/22/CE privind
serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la
reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, a Directivei
2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice şi
a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea
dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea
legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului. Nr. 136
din 25 noiembrie 2009. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 18.12.2009, nr. L 337
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Protejarea copiilor de conţinuturile şi comportamentele dăunătoare de pe Internet şi reducerea
gradului de diseminare a conţinuturilor cu caracter
ilegal reprezintă o preocupare continuă pentru legislatori şi pentru factorii de decizie în materie de
politică, pentru sectorul în cauză şi pentru utilizatorii finali, în special pentru părinţi, educatori şi persoanele care au grijă de copii.
Deşi copiii şi tinerii sunt utilizatori experimentaţi ai tehnologiilor on-line şi sunt conştienţi atât de
riscuri, cât şi de metodele de abordare a acestora,
nu toţi posedă gradul de maturitate necesar pentru
a evalua situaţiile cu care se confruntă şi posibilele consecinţe ale deciziilor pe care le iau. În acelaşi
timp, aceştia îi fac rareori părtaşi la experienţele lor
on-line pe părinţi sau pe persoanele care au grijă de
ei şi apelează la aceştia doar în ultimă instanţă. Aceşti factori reprezintă o provocare pentru persoanele
responsabile de menţinerea siguranţei copiilor.
În această ordine de idei, este relevantă iniţiativa legislativă, promovată de un grup de deputaţi
în Parlamentul Republicii Moldova (înregistrată
la Secretariat cu nr. 634 din 30.03.2012, “Legea cu
privire la protecţia copiilor de impactul negativ al
informaţiei publice”)25, care în art. 6 alin.(3) dispune
că: “Persoanele care acordă servicii de acces la reţele computerizate publice (la Internet) vor asigura
implementarea şi buna funcţionare a mijloacelor de
filtrare a informaţiei Internetului cu impact negativ
asupra copiilor [...]”.
Totuşi, ţinând cont de prevederile art. 4 alin.(1),
art. 5 alin.(1), art. 13 şi ale art. 17 din Legea privind
actele legislative26, ce stabileşte necesitatea corespunderii legislaţiei naţionale prevederilor dreptului Uniunii Europene, compatibilitatea cu acquis-ul
european constituind o condiţie obligatorie a oricărui act legislativ. este important de a reţine în
acest context Directiva privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a
copiilor şi a pornografiei infantile27, care în art. 25
25
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1145/Default.aspx
(vizitat 25.02.2013)
26

Legea privind actele legislative. Nr. 780-XV din 27
decembrie 2001. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
14.03.2002, nr. 36-38 (210)

27

Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile
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alin.(2) admite întreprinderea unor măsuri împotriva paginilor de Internet care conţin sau difuzează
pornografie infantilă, implicând şi măsuri de blocare
a accesului utilizatorilor de pe teritoriile lor la paginile de Internet care conţin sau difuzează pornografie infantilă. numai că aceste măsuri trebuie să
fie instituite prin proceduri transparente şi să ofere
garanţiile corespunzătoare, în special pentru a asigura faptul că restricţia se limitează anume la ceea
ce este necesar şi proporţional şi că utilizatorii sunt
informaţi asupra motivelor restricţiei. Aceste garanţii includ, de asemenea, posibilitatea recurgerii la o
cale de atac în instanţă.
Printre cele mai serioase riscuri la care sunt supuşi copiii din perspectiva tehnologiilor on-line
sunt cazurile în care copiii sunt afectaţi direct, ca
victime ale abuzurilor sexuale în timpul cărora se
fac fotografii, filme sau fişiere audio, transmise apoi
pe Internet (materiale pornografice cu minori); sau
atunci când sunt contactaţi de persoane care se împrietenesc cu ei în scopul comiterii de abuzuri sexuale (manipulare psihologică/grooming); sau când
sunt victimele hărţuirii în mediul on-line (hărţuire
pe Internet/cyber-bullying)
În reglementările actuale ale Uniunii Europene –
Directiva privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesităţii
de îmbunătăţire a protecţiei acestora28 – reţelele
de comunicaţii electronice (parte a infrastructurii
TIC) reprezintă o latură esenţială a economiei, furnizând bunuri şi servicii vitale ori funcţionând drept
platformă de sprijin pentru un număr de alte infrastructuri critice. Infrastructurile TIC sunt considerate infrastructuri critice, întrucât distrugerea sau
perturbarea acestora ar avea un impact grav asupra
unor funcţii societale vitale.
Abordarea europeană a problemei este conformă cu Rezoluţia 58/199 a Adunării Generale a ONU
privind crearea unei culturi mondiale a securităţii
cibernetice şi protecţia infrastructurilor critice de
informaţie.
şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului. Nr.
92 din 13 decembrie 2011. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 17.12.2011, nr. L 335
28

Directiva 2008/114/CE a Consiliului privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene şi
evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora.
Nr. 114 din 8 decembrie 2008. În: Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, 23.12.2008, nr. L 345

atacuri informatice) este nevoie de promovarea
unui sistem de puncte de contact.
Astfel, din anul 2012 toate ţările din Uniunea Europeană au structuri definite şi funcţionale de tip
CERT acreditate, al căror rol este de a supraveghea,
informa, preveni şi combate ameninţările ce apar în
cadrul reţelelor naţionale de comunicaţii electronice/sistemelor informatice de stat sau private.
În acest moment, Republica Moldova nu are un
CERT naţional acreditat şi nicio strategie naţională în domeniul securităţii reţelelor de comunicaţii
electronice/sistemelor informatice de stat (publice)
sau private.
La rândul său, UE încurajează instituirea şi consolidarea echipelor naţionale de tip CERT, ca elementcheie în politica europeană de asigurare a unui spaţiu cibernetic sigur.

Rezumat

Abstract

Societatea noastră trece rapid într-o nouă fază
de dezvoltare, pe drumul către o societate informaţională ubicuă, în care tot mai multe dintre activităţile de zi cu zi ale cetăţenilor se bazează pe utilizarea
tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii (TIC),
precum şi pe reţelele de comunicaţii electronice.
Încrederea reprezintă o componentă vitală a
succesului noii societăţi informaţionale, aceasta se
referă de asemenea la experienţele utilizatorilor
finali şi la necesitatea de a le respecta viaţa privat.
de aceea, securitatea reţelelor şi a informaţiilor nu
trebuie considerată drept o chestiune pur tehnică.
Cuvinte-cheie: societate informaţională, sectorul comunicaţiilor electronice, interesele şi drepturile utilizatorilor finali, reţea publică de comunicaţii
şi/sau servicii de comunicaţii electronice destinate
publicului.

Our society is rapidly moving to a new phase of
development, towards a ubiquitous information
society, where more and more of the daily activities
of the citizens are based on the use of Information
and Communication Technologies (ICT) and the
electronic communication networks.
Trust is a vital component of the success of the
new information society; trust also relates to the
experiences of end-users and the need to respect
their privacy, therefore, network and information
security should not be seen as a purely technical
matter.
Keywords: information society, electronic communication sector, end-user interests and rights,
public communications network and/or publicly
available electronic communications services.
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Asistăm în prezent la tendinţa de utilizare a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în scopul
supremaţiei politice, economice şi militare, inclusiv prin capacităţi ofensive. „Războiul cibernetic” şi
„terorismul cibernetic” sunt uneori menţionate în
acest context.
Protecţia reţelelor de comunicaţii electronice
(ca parte integrantă a infrastructurilor critice de informaţie) la această etapă necesită întreprinderea
unor măsuri în domeniul securităţii reţelelor prin
crearea unei reţele performante şi extinse de echipe de intervenţie în caz de urgenţă informaţională
(Computer Emergency Response Teams – CERT).
Cooperarea dintre CERT şi forţele de ordine (organele de urmărire penală) este esenţială, iar pentru prevenirea criminalităţii informatice şi intervenirea în timp real în caz de urgenţă (de exemplu,
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Proprietatea intelectuală în sprijinul
întreprinderilor mici şi mijlocii
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conf. univ., dr. Iurie

BADÂR,
Direcţie Economie şi Finanţe,
AGEPI
şef

1. Promovarea activităţii ÎMM

Î

n ultimele decenii promovarea şi susţinerea procesului de creare şi funcţionare a întreprinderilor mici

şi mijlocii (în continuare

- ÎMM)

a devenit o prioritate

a politicii economice promovate de toate ţările, a căror
economie funcţionează în baza principiilor de piaţă.

Acest fapt se datorează unor particularităţi ale
ÎMM care, la nivel macroeconomic, generează multiple beneficii ce se manifestă în următoarele aspecte:
▪▪ ÎMM asigură creşterea ocupării forţei de muncă;
▪▪ ÎMM contribuie la formarea unui mediu concurenţial matur, deoarece sunt supuse mai puţin
tendinţelor de monopolizare;
▪▪ de regulă, ÎMM sunt parteneri responsabili şi
plătitori bugetari punctuali;
▪▪ dificultăţile financiare ale ÎMM nu se răsfrâng
în mod grav asupra stabilităţii financiare la nivel
macroeconomic;
▪▪ ÎMM sunt implicate mai puţin în transferul capitalului în străinătate;
▪▪ de regulă, ÎMM se bucură de loialitate din partea opiniei publice.
Totodată, există şi oportunităţi semnificative de
ordin microeconomic privind funcţionarea eficientă şi viabilitatea economică a sectorului ÎMM, care
servesc drept temei pentru stat în promovarea unor
acţiuni concrete de încurajare a activităţii acestora.
Priorităţile sunt cu preponderenţă de ordin managerial şi rezidă în următoarele caracteristici:
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▪▪ flexibilitate şi operativitate în adoptarea deciziilor manageriale;
▪▪ lipsa inerţiei în adaptarea la diverse condiţii
economice dificile;
▪▪ nivelul minim de birocratism în organizarea
activităţii antreprenoriale;
▪▪ operativitate în diversificarea mărfurilor şi
serviciilor în conformitate cu dinamismul cererii;
▪▪ nivelul sporit (de cca două ori) al randamentului investiţiilor.
în majoritatea ţărilor dezvoltate s-au edificat sisteme eficiente de încurajare şi susţinere a ÎMM, care
întrunesc acţiuni de ordin instituţional, organizatoric, financiar, creditar, fiscal etc. Acestea sunt prezentate în mod detaliat şi generalizate în literatura
economică şi, prin urmare, pot fi preluate şi adaptate cu succes la condiţiile ţărilor în tranziţie, inclusiv
ale Republicii Moldova, luându-se în consideraţie,
desigur, specificul dezvoltării economice şi sociale.
Estimarea rolului ÎMM în dezvoltarea economiei naţionale se efectuează utilizându-se indicatori
speciali ce caracterizează, de obicei, ponderea respectivelor întreprinderi în activităţile economice,
precum şi alţi indicatori cantitativi, principalii dintre
aceştia fiind:
▪▪ numărul total al ÎMM şi dinamica acestuia pe
ani;
▪▪ ponderea ÎMM în numărul total de întreprinderi;
▪▪ ponderea ÎMM în PIB;

pentru achitarea dividendelor, reglementarea activităţilor organelor de control şi inspecţie;
▪▪ amnistia fiscală a datoriilor calculate pentru
perioada de până la 1 ianuarie 2007;
▪▪ legalizarea capitalului.
Însă aceste aşteptări privind îmbunătăţirea climatului de afaceri, legalizarea capitalului, încurajarea activităţii economice practic nu s-au adeverit.
Desigur, activitatea ODIMM a redat un anumit
suflu activităţii ÎMM din Republica Moldova, contribuind la consolidarea infrastructurii sectorului,
îmbunătăţirea finanţării, încurajarea direcţionării
remitenţelor spre investiţii etc.
în mod special pentru încurajarea activităţii ÎMM,
pe parcursul acestor ani au fost întreprinse diverse
măsuri de extindere a accesului lor la mijloacele financiare, şi anume:
▪▪ diminuarea bazei impozabile şi a ratei dobânzilor pentru creditele de microfinanţare (cu 50%
pentru creditele pe un termen de la 2 până la 3 ani
şi cu 100% pentru cele de la 3 ani în sus);
▪▪ lansarea Programului Naţional de finanţare a
iniţiativelor antreprenoriale ale tinerilor pentru anii
2008-2010, cu eliberarea unor credite de până la
300 de mii de lei pentru o perioadă de până la 5 ani,
din care 40% – fără rambursare;
▪▪ implementarea pe parcursul anului 2007,
cu susţinerea USAID, GTZ, TACIS, Băncii Mondiale,
BERD, guvernelor Japoniei şi Olandei, a 11 proiecte
de finanţare a ÎMM cu un buget total de cca 80 mln.
USD.
în ansamblu, putem conchide că în Republica
Moldova a fost creată baza normativă privind promovarea sectorului ÎMM, precum şi unele elemente
ale infrastructurii privind activitatea acestora, care
permite extinderea sectorului în cauză, însă nu soluţionează totalitatea dificultăţilor cu care se confruntă ele.
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▪▪ ponderea ÎMM în forţa de muncă ocupată;
▪▪ densitatea ÎMM (numărul lor la o mie de locuitori).
În Republica Moldova, susţinerea activităţii ÎMM
a început odată cu promovarea reformelor economice din cadrul tranziţiei la economia de piaţă.
În prima jumătate a anilor ,90 ai secolului trecut a
fost elaborat şi adoptat un set de acte normative,
utilizarea cărora trebuia să intensifice crearea şi
funcţionarea ÎMM, să extindă ponderea lor în PIB şi
în ocuparea forţei de muncă. Facilităţile fiscale şi încercările de a promova finanţarea prin intermediul
unui fond special, creat din mijloace bugetare, practicate în această perioadă drept pârghii de încurajare a activităţii ÎMM, au fost parţial compromise din
cauza utilizării lor neadecvate.
Pe parcursul ultimilor ani s-au întreprins măsuri
în vederea reînnoirii bazei normative a activităţii
ÎMM prin modificarea completă a acesteia şi racordarea ei la realităţile zilei.
Printre cele mai importante acte normative în
vigoare la ora actuală, ce ţin de încurajarea activităţii ÎMM, menţionăm:
▪▪ Legea cu privire la susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii nr. 206-XVI din 07.07.2006;
▪▪ Legea cu privire la organizaţiile de microfinanţare nr. 280-XV din 22.06.2004;
▪▪ Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020, adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 685 din 13.09.
2012;
▪▪ Hotărârea Guvernului „Cu privire la crearea
Organizaţiei de Dezvoltare a sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii” nr. 538 din 17.05.2007 (în continuare - ODIMM) .
Diverse prevederi privind activitatea ÎMM sunt
stipulate şi în alte acte normative, precum: Codul
Fiscal, Codul Vamal, Legea cu privire la principiile
reglementării activităţii antreprenoriale nr. 235-XVI
din 20.07.2006, Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998 etc.
în anii 2006-2009, anumite speranţe de activizare a sectorului ÎMM s-au axat pe modificările sistemului fiscal şi pe unele încercări de liberalizare economică, întreprinse şi promovate de autorităţi. Cele
mai importante măsuri în acest sens au fost:
▪▪ stabilirea cotei zero la impozitul pe venit începând cu 1 ianuarie 2008, cu excepţia celui utilizat

2. Încurajarea inovării şi valorificării proprietăţii intelectuale
Oportunitatea tranziţiei la calea inovaţională de
dezvoltare economică a Republicii Moldova, de altfel ca şi a altor ţări postsocialiste, a fost conştientizată cu întârziere, ca urmare a concentrării, pe parcursul anilor ,90, a eforturilor în mod preponderent
asupra implementării principiilor economiei de piaţă şi a prezenţei în perioada ulterioară a aşa-numi-
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tului fenomen al creşterii economice recuperabile,
caracteristic pentru mai multe ţări din regiune.
Astfel, transformările radicale în cadrul reformelor economice, dificultăţile tranziţiei la economia
de piaţă au contribuit, desigur, la trecerea pe planul
doi a problemelor ce ţin de valorificarea potenţialului inovaţional al societăţii. Totodată, utilizarea pe
parcursul ultimului deceniu a posibilităţilor creşterii
economice recuperabile, caracteristice perioadelor ulterioare tuturor crizelor economice, au frânat
implementarea în spaţiul postsocialist, inclusiv în
Republica Moldova, a modelului inovaţional al creşterii economice.
Actualmente, în condiţiile când baza normativă
a funcţionării economiei de piaţă şi principalele sale
mecanisme în fond s-au conturat, iar potenţialul
creşterii recuperabile practic a fost epuizat, în calitate de sarcină primordială a dezvoltării economice
se impune asigurarea tranziţiei la calea inovaţională
a creşterii economice, care practic nu mai are alternativă.
în această ordine de idei, vom menţiona faptul
că ultimii câţiva ani au fost marcaţi de adoptarea
unor acte normative importante pentru promovarea dezvoltării inovaţionale în Republica Moldova,
cum ar fi:
▪▪ Codul cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV
din 15.07.2004;
▪▪ Legea cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele inovaţionale nr. 138-XVI din
21.06 2007;
▪▪ Hotărârea Guvernului nr. 744 din 13.08.1997
cu privire la taxele cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale,
cu modificările ulterioare conform HG nr. 275 din
16.03.2006 şi nr. 878 din 18 iulie 2008;
▪▪ Strategia Naţională în domeniul Proprietăţii
Intelectuale până în anul 2020 şi Planul de acţiuni
pentru anii 2012-2014 privind implementarea Strategiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 880
din 22.11.2012.
Prin adoptarea actelor normative menţionate
s-au creat condiţiile iniţiale şi unele premise pentru
tranziţia la modelul inovaţional de dezvoltare economică, asigurarea căreia presupune un complex
de acţiuni menite să faciliteze în mod direct acest
proces. Printre cele mai stringente şi importante acţiuni de acest gen vom evidenţia:
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▪▪ diversificarea modalităţilor de finanţare, inclusiv prin fondurile venture;
▪▪ internaţionalizarea inovării prin integrarea în
structurile inovative europene;
▪▪ antrenarea sectorului privat în activitatea de
inovare şi transfer tehnologic;
▪▪ încurajarea comercializării OPI şi formării pieţei inovaţionale;
▪▪ crearea infrastructurii inovării, ajustate la
practicile europene;
▪▪ îmbunătăţirea managementului activităţii de
inovare;
▪▪ consolidarea potenţialului inovativ uman.
Fiecare din aceste acţiuni întrunesc numeroase
activităţi şi sarcini ce ţin de diferite domenii care urmează a fi antrenate în tranziţia la economia inovaţională: sistemele antreprenorial, managerial, fiscal,
bancar, financiar, vamal, judiciar, precum şi ştiinţa,
învăţământul şi, nu în ultimul rând, sistemul proprietăţii intelectuale.
Totodată, vom menţiona faptul că experienţa
ţărilor dezvoltate, care întreprind măsuri serioase în vederea promovării dezvoltării inovaţionale
deja pe parcursul a două decenii, denotă faptul că,
în pofida enormelor eforturi şi mijloace financiare
utilizate în aceste scopuri, multitudinea acţiunilor
şi riscurile enorme ale activităţilor de inovare generează în permanenţă noi dificultăţi ce afectează
serios ritmurile sale. Aceasta este o consecinţă directă a complexităţii enorme a sarcinilor tranziţiei
la calea inovaţională, care implică necesitatea unor
modificări esenţiale în funcţionarea tuturor verigilor dezvoltării economico-sociale, profunzimea
acestora fiind deopotrivă cu complexitatea tranziţiei la economia de piaţă.
Concomitent, vom atenţiona asupra faptului că
funcţionarea neeficientă a mecanismelor economiei de piaţă în condiţiile constituirii acesteia, ce
se manifestă prin limitarea concurenţei libere şi,
prin urmare, în tendinţele de monopolizare a mai
multor activităţi economice, împiedică procesele
fireşti de diminuare a costurilor şi de creştere a nivelului de rentabilitate. Astfel, stabilirea unui nivel
excedent de rentabilitate plasează antreprenorii
în condiţii relativ favorabile, ce nu le impun implementarea inevitabilă a inovaţiilor pentru obţinerea
unor avantaje competitive, deoarece acestea sunt
deja oferite de nivelul înalt de monopolizare care,

vom menţiona că societăţile cu tradiţii seculare în
economia de piaţă nu se limitează la instrumentele
acesteia de motivare a inovării, ci întreprind acţiuni
suplimentare foarte energice în susţinerea procesului inovaţional.
în asemenea circumstanţe, pentru obţinerea
efectului maxim, activităţile directe de promovare
a procesului de inovare urmează a fi însoţite de modificarea şi maturizarea tuturor mecanismelor economiei de piaţă. Doar ansamblul acestor măsuri ne
poate apropia de rezultatele scontate.
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la rândul lui, generează supraprofituri fără eforturi
suplimentare de ordin inovaţional şi tehnologic.
Nivelul excedent al dobânzilor bancare este o
altă piedică în implementarea inovaţiilor, deoarece
majorează cerinţele privind rentabilitatea activităţii
de inovare şi, prin urmare, îngustează segmentul
inovaţiilor pasibile de utilizare.
Un alt factor important ce frânează procesul de
implementare a invenţiilor şi a tehnologiilor noi
este nivelul insuficient de remunerare a muncii,
caracteristic tuturor ţărilor din regiune, care este
practic de 6-8 ori mai mic decât în ţările dezvoltate.
Desigur, acest factor acţionează în mod contradictoriu asupra proceselor economice la nivel naţional,
deoarece contribuie totodată la atragerea investiţiilor străine şi, prin urmare, la creşterea ocupării forţei
de muncă. Însă, după cum s-a menţionat, factorul în
cauză are o evidentă conotaţie negativă în aspect
inovaţional, deoarece în luarea deciziilor inovaţionale fiecare antreprenor se conduce, în primul rând,
de costurile comparative ale factorilor de producţie
substituiţi în cadrul eventualei inovări.
în această ordine de idei, conchidem că acţiunile
directe de încurajare şi susţinere a activităţii inovaţionale, în condiţiile unei pieţe premature, sunt
cu certitudine necesare, dar insuficiente pentru a
asigura succesul tranziţiei la calea inovaţională a
creşterii economice. Acest deziderat poate fi realizat
doar în complex cu edificarea unei economii de piaţă funcţionale şi mature, cu un nivel al rentabilităţii,
dobânzilor bancare şi remunerării muncii conform
eforturilor antreprenoriale şi de muncă depuse. În
aceste condiţii, în mod firesc se extinde şi numărul
antreprenorilor ce nu se mulţumesc cu profiturile
obţinute şi aplică inovaţii pentru a le majora. Cele
menţionate mai sus nu sunt altceva decât o adaptare a celebrei teorii a antreprenoriatului inovaţional,
înaintată de către renumitul economist american
J. Shumpeter, la condiţiile perioadei de tranziţie la
economia de piaţă.
înseamnă oare toate acestea că nu trebuie să
încurajăm inovarea până când nu vom edifica o
economie de piaţă matură, capabilă să motiveze pe
larg implementarea noilor tehnologii prin mecanismele ei fireşti? Nicidecum. Şi asta deoarece factorul inovaţional a devenit determinant în asigurarea
creşterii economice, în aspect cantitativ depăşind
efectul sumar al celorlalţi factori. Concomitent,

3. Încurajarea inovării în cadrul ÎMM
Până aici am analizat în mod izolat activitatea
ÎMM şi cea de inovare. Deşi în aspect istoric şi funcţional acţiunile de încurajare a ÎMM şi a activităţii
de inovare au evoluat în mod separat, iar îmbinarea acestor fenomene pare la prima vedere mecanicistă, genericul prezentului articol nu este deloc
întâmplător. Această afirmaţie este confirmată de
axarea tot mai frecventă a politicilor economice
ale tuturor ţărilor dezvoltate pe susţinerea activităţii inovaţionale a ÎMM şi pe priorităţile acestora în
elaborarea şi implementarea inovaţiilor. Cele mai
evidente din aceste priorităţi sunt:
▪▪ în cadrul ÎMM se creează condiţii favorabile
pentru activitatea de creaţie, care comportă un caracter preponderent individual;
▪▪ activitatea de creaţie practic nu suportă organizarea şi ierarhizarea excedentară caracteristică
marilor corporaţii;
▪▪ în majoritatea cazurilor, în ÎMM care practică
activităţi inovative managerul, inventatorul şi proprietarul este aceeaşi persoană, fapt ce exclude dificultăţile gestiunii corporative;
▪▪ noile tehnologii informaţionale creează pentru ÎMM din majoritatea ramurilor economiei naţionale condiţii de funcţionare la fel de avantajoase ca
şi pentru marile corporaţii.
Desigur, în contextul dat nu putem nega posibilităţile enorme ale marilor companii sau ale statului
şi priorităţile acestora în promovarea şi finanţarea
unor proiecte inovaţionale de proporţii, însă practica confirmă că ÎMM dispun de o nişă stabilă atât în
aspect cantitativ, cât şi de ramură.
în Republica Moldova, de altfel ca şi în alte ţări
din regiune, susţinerea activităţii ÎMM şi a procesului inovaţional se efectuează în mod izolat, în lipsa
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unor acte normative speciale ce ar integra aceste
procese. În această ordine de idei, vom menţiona
că doar unele din măsurile recent întreprinse în ţara
noastră, precum este crearea Parcului ştiinţificotehnologic „ACADEMICA” şi a Incubatorului inovaţional „Inovatorul”, stabilirea unor facilităţi considerabile pentru brevetarea şi protecţia invenţiilor sunt
direcţionate în mod exclusiv sau preponderent spre
ÎMM.
Totuşi, actele normative respective sunt în majoritatea cazurilor destinate încurajării activităţii ÎMM,
indiferent de profilul acestora, sau a inovării, indiferent de proporţiile întreprinderii. Prin urmare, ÎMM
inovative pot beneficia atât de facilităţile destinate
businessului mic şi mijlociu, cât şi de cele preconizate pentru activitatea inovaţională.
în aceste circumstanţe, se creează impresia că
ÎMM inovative li se acordă prea multe facilităţi. În
realitate, însă, caracterul fragmentar al facilităţilor,
fondurile minuscule destinate ÎMM, numărul redus
al întreprinderilor ce au beneficiat de înlesnirile în
cauză demonstrează faptul că acestea nu generează motivaţii capabile să asigure progresul necesar
la nivel naţional.
Totodată, creşterea vertiginoasă a rolului inovării în societatea postindustrială, incertitudinea şi

riscurile avansate ale acesteia, caracterul inepuizabil al inovării în calitate de factor al producţiei pe
fundalul epuizării accelerate a celorlalte resurse
economice, indică asupra faptului că orice facilităţi
sunt binevenite pentru activitatea economică şi se
recuperează rapid.
în opinia noastră, o excepţie în acest sens o constituie facilităţile acordate ÎMM la taxele de depunere şi examinare a cererilor de acordare a titlurilor de
protecţie asupra obiectelor de proprietate industrială (OPI), deţinute de ÎMM. Astfel, conform Hotărârii
Guvernului nr. 744 din 13.08.1997, cu modificările
ulterioare, ÎMM achită doar 15% din cuantumul taxelor de înregistrare şi protecţie a invenţiilor, 35% –
a desenelor şi modelelor industriale, 50% – a mărcilor pentru produse şi servicii. De menţionat faptul
că acestea se acordă deja de circa 10 ani. Diversificarea înlesnirilor pentru diferite OPI este dictată
de diversitatea componentei inovative a acestora,
gradul de implicare în creşterea economică şi funcţionarea mecanismelor de piaţă.
Pe parcursul ultimilor trei ani, de aceste facilităţi
au beneficiat atât ÎMM, cât şi organizaţiile din sfera
ştiinţei şi inovării, persoanele fizice. Cuantumul total al înlesnirilor acordate este reflectat în tabelul ce
urmează.

Tabelul 1
Cuantumul înlesnirilor acordate ÎMM şi organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării în anii 2009-2011 (mii lei)
Denumirea
ÎMM
Org. din sfera ştiinţei şi inovării

2009
1917,75
2237,99

▪▪ Un anumit impuls urmează a fi redat inovării
în cadrul ÎMM prin Strategia de dezvoltare a sectorului ÎMM pentru anii 2012-2020, aprobată prin HG
nr. 685 din 12.09.2012 şi Strategia Naţională în domeniul Proprietăţii Intelectuale până în anul 2020,
aprobate prin HG nr. 880 din 22.11.2012.
Dintre cele mai importante obiective stipulate
în aceste strategii, ce ţin de inovarea în cadrul ÎMM,
vom menţiona promovarea unei noi paradigme a
dezvoltării economice, bazată pe exporturi, investiţii
şi inovaţii care presupune un şir de acţiuni, cum ar fi:
▪▪ elaborarea unor proiecte de legi privind finanţarea venture a activităţii de inovare,
▪▪ modificarea Legii nr. 138 din 21.06.2007 privind parcurile ştiinţifice şi incubatoarele de inovare,
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2010
2518,94
2652,01

2011
2023,65
2206,65

Total
6460,34
7096,65

▪▪ implementarea mecanismelor de vouchere
inovaţionale,
▪▪ lansarea unei noi modalităţi de finanţare a activităţii inovaţionale de către business-angels,
▪▪ extinderea infrastructurii inovaţionale prin
crearea şi susţinerea parcurilor ştiinţifice şi incubatoarelor inovaţionale,
▪▪ crearea incubatoarelor inovative în cadrul
universităţilor,
▪▪ instruirea managerilor parcurilor ştiinţifice şi
incubatoarelor inovative, a contabililor din ÎMM privind contabilizarea activelor imateriale,
▪▪ promovarea parteneriatului public-privat,
▪▪ acordarea serviciilor de prediagnoză a PI pentru ÎMM.

▪▪ promovarea în cadrul activităţii de inovare a
parteneriatului public-privat;
▪▪ acordarea serviciilor de prediagnoză a proprietăţii intelectuale pentru ÎMM.
Obiectele-ţintă ale prediagnozei proprietăţii
intelectuale sunt:
▪▪ obiectele de proprietate industrială: invenţii,
mărci, desene şi modele industriale, soiuri de plante, indicaţii geografice şi denumiri de origine a produselor;
▪▪ obiectele dreptului de autor: software şi baze
de date;
▪▪ know-how (secrete comerciale);
▪▪ numele comerciale (denumirile de firmă);
▪▪ numele de domenii (adresele electronice ale
utilizatorilor de Internet;
▪▪ contracte de cesiune, licenţă, franchising.
Principalele obiective ale prediagnozei proprietăţii intelectuale la instituţii şi întreprinderi sunt:
▪▪ sporirea nivelului de conştientizare de către
managementul ÎMM a rolului exclusiv al PI în economia modernă;
▪▪ estimarea profesională a potenţialului inovaţional al întreprinderii şi a gradului de utilizare a
acestuia;
▪▪ identificarea modalităţilor de gestionare a
portofoliului de OPI şi a cunoştinţelor în ansamblu;
▪▪ acordarea asistenţei privind utilizarea eficientă a PI a întreprinderii;
▪▪ optimizarea protecţiei PI şi costurilor acesteia;
▪▪ acordarea asistenţei la depunerea cererilor pentru obţinerea titlurilor de protecţie pentru
obiectele de proprietate intelectuală;
▪▪ sporirea capacităţii ÎMM de combatere a contrafacerii şi pirateriei.
Principalele etape ale lucrărilor de prediagnoză sunt:
1. Etapa preliminară:
▪▪ selectarea companiei;
▪▪ emiterea ordinului de efectuare a prediagnozei în baza cererii parvenite de la companie;
▪▪ familiarizarea cu profilul şi forma sa organizatorico-juridică;
▪▪ extragerea din BD AGEPI a portofoliului de
OPI al companiei;
▪▪ perfectarea listei informaţiei ce va fi solicitată de la companie.
2. Vizita la întreprindere:
▪▪ convorbirea cu managerul şi specialiştii
companiei;
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4 . Serviciul de prediagnoză – suport pentru
valorificarea eficientă a proprietăţii intelectuale
de către ÎMM
Funcţionarea eficientă a unor domenii ale proprietăţii intelectuale, precum activitatea de implementare a invenţiilor, contrafacerea şi pirateria,
protecţia OPI în străinătate etc., este actualmente
serios afectată de numeroase vicii ce frânează inovarea şi utilizarea eficientă a cunoştinţelor. Aceasta
se referă cu precădere la sectorul ÎMM.
în atare circumstanţe, prediagnoză proprietăţii
intelectuale deţinută de o companie reprezintă un
audit al aplicării optimale a potenţialului intelectual
al întreprinderii, cu prescripţii concrete de reanimare a acestuia.
Conceptul prediagnozei a fost preluat de la Oficiul naţional de proprietate intelectuală al Franţei –
Institutul de Proprietate Intelectuală.
în ansamblu, premisele prediagnozei proprietăţii intelectuale a ÎMM presupun următoarele:
▪▪ extinderea rolului PI în societatea modernă,
transformarea inovării într-un factor determinant al
creşterii economice;
▪▪ necesitatea utilizării eficiente a potenţialului
intelectual şi asigurării protecţiei creaţiilor spirituale;
▪▪ familiarizarea antreprenorilor din sectorul
ÎMM cu potenţialul economic al PI şi modalităţile de
protecţie a acesteia;
▪▪ necesitatea încadrării PI în circuitul economic
în conformitate cu principiile comerciale în scopul
generării unor venitul suplimentare;
▪▪ oportunitatea includerii valorii OPI în bilanţurile contabile şi capitalurile sociale.
Un important document pentru încurajarea activităţii inovaţionale a ÎMM este Strategia de Dezvoltare a ÎMM pentru anii 2012-2020. Este practic
primul act normativ în care încurajarea ÎMM este
îmbinată cu motivarea inovării. Printre cele mai importante prevederi ale acestei Strategii privind susţinerea inovării vom menţiona:
▪▪ elaborarea unor proiecte de legi întru promovarea finanţării venture;
▪▪ modificarea Legii privind parcurile ştiinţifice
şi incubatoarele inovaţionale;
▪▪ lansarea unei noi modalităţi de finanţare a
procesului inovaţional de către business-angels;
▪▪ extinderea infrastructurii parcurilor ştiinţifice
şi incubatoarelor inovaţionale;
▪▪ crearea incubatoarelor inovaţionale în cadrul
universităţilor;
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▪▪ inventarierea creaţiilor intelectuale ale companiei şi estimarea potenţialului său inovaţional;
▪▪ familiarizarea cu nivelul tehnologic, activitatea de inovare, resursele umane, mediul de afaceri,
furnizorii şi clienţii;
▪▪ aprecierea modalităţilor de promovare a producţiei/serviciilor şi a imaginii companiei pe piaţă;
▪▪ definitivarea listei informaţiei necesare şi solicitarea acesteia.
3. Generalizarea informaţiilor obţinute:
▪▪ constatarea şi analiza avantajelor concurenţiale;
▪▪ analiza poziţionării pe piaţă a companiei, a
produselor şi serviciilor ei;
▪▪ constatarea prezenţei activelor imateriale;
▪▪ identificarea şi formularea principalelor piedici
ce frânează aplicarea eficientă a PI şi a cunoştinţelor.
4. Perfectarea raportului de prediagnoză:
▪▪ aprecierea gradului de utilizare a PI şi a cunoştinţelor;
▪▪ determinarea nivelului de protecţie a PI;
▪▪ formularea concluziilor şi recomandărilor;
▪▪ semnarea şi expedierea/transmiterea raportului de prediagnoză;
▪▪ prezentarea raportului în cadrul companiei.
Instrumentarul prediagnozei include:
▪▪ inventarierea PI a companiei, inclusiv a produselor intelectuale neprotejate;
▪▪ selectarea celei mai adecvate forme de protecţie;
▪▪ efectuarea cercetărilor documentare privind
brevetele pasibile de utilizare în cadrul modernizării
tehnologice a întreprinderii;
▪▪ analiza activităţii publicitare în vederea promovării produselor/serviciilor;
▪▪ examinarea oportunităţii de includere a activelor imateriale în bilanţul întreprinderii.
Componentele raportului de prediagniză:
▪▪ descrierea generală a activităţii companiei;
▪▪ caracteristica portofoliului de OPI disponibil;
▪▪ concluzii privind utilizarea portofoliului de
OPI şi a brevetelor din domeniul public;
▪▪ recomandări privind oportunitatea protecţiei
şi utilizarea eficientă a creaţiilor spirituale, gestiunea PI;
▪▪ prevederi privind confidenţialitatea raportului în ansamblu.
Impactul aşteptat al prediagnozei asupra activităţii întreprinderii:
▪▪ sporirea potenţialului şi nivelului de competitivitate al companiei;
▪▪ integrarea în spaţiul inovaţional naţional şi
internaţional;
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▪▪ îmbunătăţirea managementului PI a întreprinderii;
▪▪ diminuarea contrafacerii şi pirateriei;
▪▪ contabilizarea activelor imateriale;
▪▪ modernizarea proceselor tehnologice ale
întreprinderii;
▪▪ sporirea culturii inovaţionale a companiei.
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Rezumat

În Republica Moldova, susţinerea activităţii ÎMM
a început odată cu promovarea reformelor economice din cadrul tranziţiei la economia de piaţă.
în prima jumătate a anilor ,90 ai secolului trecut a
fost elaborat şi adoptat un set de acte normative,
utilizarea cărora trebuia să intensifice crearea şi
funcţionarea ÎMM, să extindă ponderea lor în PIB
şi în ocuparea forţei de muncă. Facilităţile fiscale şi
încercările de a promova finanţarea prin intermediul unui fond special, creat din mijloace bugetare,
în calitate de pârghii de încurajare a activităţii ÎMM,
practicate în această perioadă, au fost parţial compromise ca urmare a unei utilizări neadecvate.
Pe parcursul ultimilor ani au fost întreprinse măsuri în vederea impulsionării activităţii ÎMM prin diverse modalităţi, racordate la realităţile zilei.
Abstract

In Moldova, support of SMEs activity began with
the promotion of economic reforms in the transition
to a market economy. In the first half of the 90s of
the last century was developed and adopted a set of
normative acts, the use of which should enhance the
creation and operation of SMEs, to expand their share in the GDP and employment. Tax concessions and
attempts to promote funding through a special fund
created from budgetary resources as leverage to encourage SMEs activity, practiced during this period,
were partially compromised as a result of misuse.
During the last years measures have been taken
to boost SMEs activity through various means, connected to the realities of the day.
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Современные структуры регионального
инновационного развития
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С

овременные экономические условия диктуют инновационный характер технологического разви-

тия и его превращение в решающий фактор повышения
конкурентоспособности предприятий, регионов и экономики страны в целом. С 2004 года, с момента принятия

Кодекса о науке и инновациях, поддержка научных

исследований и разработок, а также стимулирование
устойчивого инновационного климата являются стратегическим приоритетом социально-экономического
развития Республики Молдова.

В настоящее время в Республике Молдова
успешно функционируют научно-технологические парки и инновационные инкубаторы, включая несколько промышленных площадок, с одновременным размещением нескольких видов
производств [5]. Одним из важных факторов
устойчивого развития человечества в третьем
тысячелетии является эффективное использование результатов научных разработок в производственном процессе, которые обеспечивают прирост ВВП в развитых странах от 70 до 90%.
Инновационная экономика − это производственный результат человеческого капитала, отдача от инвестиций в него. Одним из ключевых
показателей, широко используемых в мире для
оценки работы исследователей и научных коллективов, является индекс цитирования научных работ. Подобный метод оценки вклада в науку можно рассматривать в качестве аналога ва-

лового внутреннего продукта (ВВП), только в
сфере науки. Так как данный индекс учитывает
статьи, опубликованные только на английском
языке, аналогичный механизм индексирования
научных статей создается в России − российский
индекс научного цитирования. Если динамика
показателей для Украины является аналогичной
динамике российского вклада (снижение в 1,5
раза), то для Румынии наблюдается рост (практически в 3 раза). Этот рост начался сразу же после
вступления Румынии в ЕС. Это лишний раз доказывает, какое внимание уделяется развитию науки в Европейском Союзе.
В сравнении с более ранним периодом, число работ молдавских ученых в журналах международного уровня выросло с 2005 года на 38%
(2004 год – год принятия Кодекса). Однако, учитывая, что за указанный период и сама база данных расширилась, это привело только к сохранению доли “ВВП молдавских исследователей в
сфере науки”, а не к ее увеличению.
Интересен показатель «процент международного сотрудничества», оцениваемый по доле
статей исследователей этой страны в сотрудничестве с авторами из других стран. Для РМ наблюдается рост от 42 до 76%. Кажется очевидным, что международное сотрудничество является основной тенденцией современного развития науки, а для таких относительно малых и
бедных стран как Молдова – еще и практически
единственной возможностью ее сохранения.
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Относясь к категории стран со средним уровнем научного развития, Молдова также относится к категории стран со средним уровнем

социально-экономического развития. В частности, в Молдове количество научных работников
на душу населения соответствует среднемировому.

Структура компонентов текущих затрат на исследования и разработки [4].
Структура расходов на исследования и разработки показывает, что наибольшая доля затрат приходится на персонал, 73,2%, и составила 213700 тыс. леев, или на 3,8 млн. меньше, чем
в 2009 году. В 2010 году капитальные расходы в
размере 70,7% были направлены на закупку оборудования. В абсолютном выражении, на оборудование израсходовано на 8200 тыс. меньше,
чем в 2009 году. Из общего объема текущих расходов − 55,7% были сделаны в прикладных ис-

следованиях (+3,6% в сравнении с 2009 годом),
28,4% − в области фундаментальных исследований (-1,8%) и 15,9% были предназначены для
технологического развития (-1,8%). Распределение текущих расходов по научным направлениям выглядит следующим образом: естественные науки − 35,6%, технические науки − 19,5%,
сельское хозяйство −19,2%, медицина − 10,6%,
гуманитарные науки − 8,2%, социальные науки
− 6,9%.

Структура компонентов капитальных затрат на исследования и разработки [4].
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дят активную инновационную политику: практикуют новые технологии обучения, вводят новые
специальности, новые учебные программы, расширяют диапазон образовательных и научнотехнических услуг. Несмотря на это, существующая система финансирования высшей школы
направлена лишь на поддержание и воспроизводство традиционной структуры деятельности. Видно очевидное противоречие между провозглашаемыми целями развития образования
и реальным финансированием высших учебных
заведений.
На уровне АТО Гагаузия можно выделить следующие проблемы в развитии инновационной
среды: малое число организаций, занятых исследованиями и разработками, низкая численность
научных кадров, малый объем финансирования
сферы НИОКР, сокращение и медленное обновление материально-технической базы сферы науки и инноваций, низкий уровень использования предприятиями и организациями региона
информационно-коммуникационных ресурсов
(доступ в Интернет и собственные web-сайты),
низкая инновационная и изобретательская активность бизнеса и науки в целом. Еще в 2009
году, Исполкомом АТО Гагаузии был принят Закон «Об инновационной деятельности», однако
он до сих пор не утвержден Народным собранием. Разработан также проект закона «О промышленном парке Буджак». В рамках проекта «Местное экономическое развитие посредством действий и альянсов в Молдове» была разработана
«Стратегия социально-экономического развития Автономно-территориального образования
Гагаузия 2009-2015 гг.», однако четкой инновационной ориентации в ней не предполагается [1].
Характеристика состояния инновационной
системы АТО Гагаузия позволила выявить явные противоречия в ее развитии. Прежде всего, они связаны с малоэффективным использованием научного потенциала региона, а порой
и полное его игнорирование. Профессорскопреподавательский состав Комратского государственного университета (КГУ) крайне редко
привлекается для проведения экспертиз проектов, программ и законов на региональном уровне. Тогда как система регионального образования служит важнейшей интеллектуальной пред-
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Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Национального бюро статистики, в 2010 году номинальный объем валового
внутреннего продукта (ВВП) был равен 71,849
млн. леев в текущих рыночных ценах, общая сумма затрат на исследования и разработки составила 291,9 млн. лей, то есть около 0,4% от уровня ВВП (в 2007 году – 0,7%). Как показывает опыт
развитых стран, эти затраты должны быть не менее 1-2% от ВВП. Причем, частично (не менее
чем на 50%) эти затраты осуществляются конкретными фирмами, заинтересованными в создании инновационного продукта. Можно ориентироваться на норму в 3% от ВВП, принятую за
основу в ЕС.
Финансирование науки независимой Молдовы всегда было существенно ниже среднемирового. Соответствие уровня развития науки в
Молдове среднемировому объясняется в постоянно увеличивающейся доле международного
сотрудничества. Но участие в международном
сотрудничестве также требует определенного
уровня финансирования, а после 2009 года его
уровень (в % от ВВП) постоянно снижается. Учитывая этот факт, следует и в дальнейшем ожидать
снижения вклада молдавских исследователей
в мировой информационный процесс, следовательно, и снижения основного показателя −
уровня социально-экономического развития.
В современных условиях необходимы новые
отношения между университетом и внешними
заказчиками, прежде всего, с инновационным
сектором, наукоемким бизнесом, которые будут гарантировать более высокую степень институционального контроля, и серьезный пересмотр сложившейся практики вузов в управлении научно-исследовательской деятельностью.
Создание качественного инновационного продукта связано со значительными инвестициями
и кадровым обеспечением. Однако использование инновационного продукта вузов в качестве
дополнительного источника финансирования
носит разовый и бессистемный характер.
В условиях социально-экономического кризиса страны, как показывает опыт функционирования системы высшего образования в Республике Молдова, наиболее стойкими и жизнеспособными оказываются те вузы, которые прово-
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посылкой повышения уровня инновационного потенциала и общей конкурентоспособности
региона.
На рынке труда существует реальный спрос
не только на экономические, юридические или
сельскохозяйственные, но и на инженерные профессии. В последние годы резко возрос спрос на
инновационных менеджеров. Однако необходимо констатировать отсутствие в Молдове системы подготовки данных специалистов, которые,
по своей специфике, отличаются от подготовки
обычного менеджера. В связи с этим, возможно
открытие магистерских программ по направлениям: «Инновационный менеджмент» или «Инновационное предпринимательство» в Комратском государственном университете.
В настоящее время в КГУ уже создан ряд
структур поддержки научно-инновационной деятельности: Центр информационных технологий; Центр непрерывного образования, в рамках
которого можно проводить апробацию инновационных методик в образовании; Бизнес-Центр,
на базе которого проводится конкурс иннова-

Проект

ционных идей. Огромный потенциал для развития инновационных разработок на аграрном факультете, учебная лаборатория которого должна
трансформироваться в «Научную лабораторию
исследований и разработок в области сельского хозяйства».
Планируется создание Центра научных исследований и трансфера технологий, на базе которого любые частные инвесторы смогут выступить заказчиками инновационных идей и проектов. Основными направлениями деятельности подобных центров являются: внедрение
технологий из вузовского сектора науки в сектор промышленности, привлечение инвестиций для развития инновационной деятельности региона, содействие развитию международного сотрудничества, выполнение работы по заказу бизнес-структур в рамках научных исследований.
В связи с этим предлагается следующая структура Центра научных исследований и инноваций Комратского государственного университета (ЦНИИ КГУ).

Проект

Структура управления и уровней внедрения проектов ЦНИИ КГУ
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Проект

Критериями такого вуза являются: количество инновационной печатной продукции; количество грантов, выигранных преподавателями,
студентами, аспирантами в национальных и зарубежных фондах; наличие научно-исследовательских центров и другого рода инновационных
структур при университете; количество наукоемких малых предприятий, созданных при университете (бизнес-инкубаторы, технопарки); количество зарегистрированных и внедренных в производство патентов, выданных преподавателям,
сотрудникам, студентам университета в РМ и за
рубежом; удельный вес привлеченных финансовых ресурсов за счет коммерциализации научной продукции.
Университеты, расположенные в периферийных регионах Республики Молдова могут выступать в качестве «точек роста» или «центров
полюсов роста». К наиболее ярким представителям теорий регионального роста относятся
Ф. Перру, Х. Ричардсон, Дж. Фридман, Т. Хегерстранд, Ж. Будвиль, П. Потье, Х. Ласуэн, Х. Гирш.
Основу этих моделей составляют такие базовые положения как возникновение центров роста и каналов его распространения в пространственной экономике, образование агломераций
и центральных мест, диффузия нововведений,
развитие периферийных территорий, постоянная отдача от масштаба, неравномерного роста
в условиях свободной конкуренции [2].
Само понятие «полюс роста» одним из первых ввел в научный оборот в начале 50-х гг. ХХ в.
французский экономист Ф. Перру. Согласно его
представлениям, экономический рост не идет повсеместно, а имеет очаговый характер. «Полюсы
роста», по его определению, – это агломерации
предприятий, сконцентрированных в определенных местах, где экономический рост, предпринимательская активность, инновационный процесс
отличаются наибольшей интенсивностью. Ф. Перру и его последователи отмечали, что «полюсы
роста» можно формировать целенаправленно и
государство может содействовать этому процессу, в том числе в целях оживления развития отстающих регионов страны. Внедрение данной концепции на практике в РМ означает перенос активности бизнеса, гражданского общества, науки
и культуры из столицы на периферию.
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С самого начала работы центра следует сделать упор не только на создание инноваций, но
и на их переход от создателя к пользователю.
Предполагается проект кафедры Информатики
и высшей математики «Внедрение информационных технологий в образовательный процесс»
сделать общеуниверситетским, так как это позволит университету выйти на новый уровень
применения современных технологий в образовательном и исследовательском процессах, организовать проектную деятельность студентов
под руководством преподавателей.
Создание и развитие структур, подобных Центру научных исследований и инноваций, а также адаптация политики вуза к реальным требованиям современной конкурентной среды, позволит трансформировать систему традиционных университетов в структуры инновационного типа, отличительными особенностями которых являются: развитие инновационного образования с использованием междисциплинарных, проблемно- и проектно-ориентированных
технологий; интеграция научной, образовательной и инновационной деятельности; развитие
инфраструктуры взаимодействия университета
с внешней бизнес-средой; формирование новых
принципов корпоративной культуры и внутренней конкурентной среды университета; формирование многоканальной базы финансирования; реформирование организационных структур управления, ориентированных на большую
гибкость и самостоятельность в управлении.
Интеграция науки, образования и производства, позволяющая осуществлять трансфер технологий, предполагает создание при университете нового инструментария ведения инновационной деятельности. Он включает в себя организацию бизнес-инкубаторов, создание технопарков (промышленных платформ) и других инновационных центров. Коммерциализация научной
продукции приводит к созданию новых организационных структур на стыке университетов,
крупного и малого бизнесов (start-up, spin-in,
spin-off, spin-out компаний). В вузах инновационного типа, учебный процесс должен быть организован таким образом, чтобы знания, которыми наделяются студенты, были не репродуктивными, а вновь созданными.
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Децентрализация и развитие местного самоуправления по европейским стандартам создадут благоприятные условия для инвестирования в «полюса роста», которые будут подавать
импульсы развития и нести модернизацию в
сельскую местность. Адаптируя данную концепцию к реалиям Молдовы, когда инновационно-

активные организации сосредоточены только в
столице, в качестве «точек роста» или «центров
полюсов роста» можно рассматривать периферийные вузы. Вокруг данных «точек роста» необходимо создавать элементы инновационной инфраструктуры.

,

1

,

,

2

Кольца периферийного роста «Север» и «Юг»: 1. Кольцо роста «Север» (СЭЗ: Отачь, Международный аэропорт Мэркулешть, Унгень, Бэлць, Госуниверситет Бэлць). 2. Кольцо роста «ЮГ» (СЭЗ: Твардица, Тараклия, Вулканешть, Международный порт Джурджулешть, Госуниверситеты Кагула и Комрата).

На первых этапах развития «колец роста», в
качестве таких элементов могут выступать резиденты свободных экономических зон (СЭЗ). Такого рода «кольцо роста ЮГ» представляет собой инновационно-образовательный кластер,
который объединит следующие организации:
научно-исследовательские центры развития ин-
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новаций (Комратского и Кагульского госуниверситетов), бизнес-инкубатор, Технопарк «Буджак»,
филиал Торгово-промышленной палаты и ряд
венчурных компаний СЭЗ, которые будут являться одновременно заказчиками и своеобразной
платформой передачи инноваций.
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-

-

-

IT-

Предлагаемая инновационная инфраструктура региона Гагаузия с включением элемента
«инновационно-образовательный кластер» [3].
Такого рода региональное образование представляет систему интегрированных образовательных и научно-исследовательских учреждений, инновационную инфраструктуру и инновационные предприятия. Ресурсы для функционирования подобного кластера − человеческие
ресурсы, технологии, объекты интеллектуальной собственности − могут быть заимствованы
на внешних рынках.
Полноценный инновационно-образовательный кластер взаимодействует с крупными корпорациями – заказчиками инноваций, органами государственной власти (в том числе с институтами развития), финансовыми организациями. Особенно следует подчеркнуть важность венчурного финансирования для акти-

вации предпринимательского потенциала в
сфере деятельности кластера. Формируемый
инновационно-образовательный кластер должен вписаться в региональную экономику, усиливать ее сильные стороны, находиться на пересечении с другими кластерами в регионе.
Существование инновационно-образовательного кластера в качестве «кольца роста» позволит сформировать инновационные цепи «кафедра − научно-исследовательский центр – технопарк − МСП», привлечь к совместной работе ученых университета и предприятий региона, повысить информационную доступность о реализуемых проектах для потенциальных инвесторов
и повысить конкурентоспособность как вуза и
МСП, так и региональной экономики в целом.
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Предстоит создать нормативную правовую
базу поддержки формирования таких кластеров
на национальном и региональном уровнях; развивать элементы инновационной инфраструктуры: технопарки, бизнес-инкубаторы, центры
трансфера технологий в обозначенных центрах
роста. Выбор приоритетов инновационного регионального развития возможен только в альянсе между учеными, бизнесом и властью с учетом
особенностей, традиций, ресурсов и потребностей.
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52

| Intellectus 1/2013

инновационного климата являются стратегическим приоритетом социально-экономического
развития Республики Молдова. В настоящее время в стране успешно функционируют научнотехнологические парки и инновационные инкубаторы, включая несколько промышленных
площадок, с одновременным размещением нескольких видов производств.
Rezumat

Odată cu adoptarea Codului cu privire la ştiinţă
şi inovare, una din priorităţile strategice ale dezvoltării social-economice a Republicii Moldova o constituie susţinerea cercetării-dezvoltării, stimularea
unui climat inovaţional stabil. În prezent, în ţara
noastră funcţionează cu succes mai multe parcuri
ştiinţifico-tehnologice şi incubatoare de inovare,
inclusiv câteva platforme industriale, fiind lansate
concomitent mai multe tipuri de producţie.
Abstract

Since the adoption of the Code on Science and
Innovation, support of research and development,
as well as stimulation of the sustainable innovative
climate is a strategic priority of socio-economic development of the Republic of Moldova. At present,
in the country successfully operate scientific and
technological parks and innovation incubators, including several industrial sites, with concomitant
placement of several types of production.
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У

ровень развития науки играет большую роль в
экономическом и социально-политическом со-

стоянии, как отдельных стран, так и всего мирового сообщества.

Результаты

научной деятельности являются

важнейшим элементом национального богатства лю-

бой страны. В условиях глобализации и евроинтеграции
необходимо обеспечить эффективную оценку и правовую защиту результатов интеллектуальной деятельности, созданных в рамках организаций в области науки
и инноваций Республики Молдова [1].

Согласно Кодексу Республики Молдова о науке и инновациях (далее – Кодекс), принятому
Парламентом республики в 2004 году, для осуществления процесса оценки и аккредитации
организаций в области науки и инноваций был
создан Национальный совет по аккредитации и
аттестации (Consiliul Naţional pentru Acreditare şi
Atestare – CNAA). CNAA был организован на базе
Высшей аттестационной комиссии Республи-
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Консолидация деятельности CNAA
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Академии Наук Молдовы

ки Молдова, образованной в 1992 году. Согласно этому же документу, путем слияния предприятий «Государственное агентство по охране промышленной собственности» и «Государственное агентство по авторским правам», было создано Государственное агентство по интеллектуальной собственности (Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală – AGEPI), уполномоченное осуществлять регистрацию и охрану объектов интеллектуальной собственности [2].
Рассмотрим вкратце некоторые точки соприкосновения в деятельности CNAA и AGEPI, а также покажем необходимость объединения усилий в решении стратегической цели – обеспечение динамического развития науки в Республике Молдова. Для начала остановимся на основных функциях, которые осуществляют данные
структуры в своей деятельности, закрепленные
Кодексом (таблица 1).
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Таблица 1
Основные функции CNAA и AGEPI
Национальный совет по аккредитации
Государственное агентство
и аттестации / Комиссия по аккредитации
по интеллектуальной собственности
организует и осуществляет оценку и аккредитацию разрабатывает предложения по государственной поорганизаций в области науки и инноваций
литике в области охраны интеллектуальной собственности
организует совещания, конференции по вопросам создает национальную систему охраны интеллектуаккредитации научных организаций
альной собственности и управляет ею
предлагает Национальному совету для утверждения осуществляет управление, хранение, развитие и реперсональный состав специализированных комиссий ализацию базы данных в области интеллектуальной
собственности
участвует в разработке предложений, касающихся регистрирует объекты интеллектуальной собственстратегических направлений в области науки и инно- ности организаций в области науки и инноваций
ваций
участвует в разработке и реализации государствен- разрабатывает и осуществляет программы внедреной политики и стратегии в сфере аккредитации ор- ния интеллектуальной собственности, стимулироваганизаций в области науки и инноваций
ния деятельности в области науки и инноваций и др.

Источник: Кодекс Республики Молдова о науке и инновациях [2].
CNAA осуществляет оценку проводимых научных исследований и основная его задача состоит в определении вклада организаций в развитие фундаментальных и прикладных наук, а
также в разработку и внедрение новаторских
научно-технических идей. Результаты научных исследований, полученные в рамках организаций Республики Молдова, являются объектами интеллектуальной собственности, поэтому взаимодействие двух институтов – CNAA и
AGEPI, функционирующих в области оценки, развития и охраны интеллектуальной деятельности, должно быть осуществлено максимально эффективно и направлено, в первую очередь,
на управление научно-инновационной системой
Республики Молдова.
В настоящее время, примером тесного сотрудничества AGEPI и CNAA может служить совместное издание журнала интеллектуальной
собственности «Intellectus», организация и проведение ежегодных международных специализированных выставок «INFOINVENT», информационная поддержка двух организаций, которая
обеспечивается путем создания взаимных ссылок на официальных сайтах.1
Остановимся более подробно на самом процессе оценки и аккредитации организаций в об1
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ласти науки и инноваций и отдельно выделим
те его этапы, на которых возникает обоснованная необходимость взаимодействия данных
структур.
Большая роль в процессе реформирования
сферы науки и инноваций в Республике Молдова отведена действующей системе оценки и
аккредитации научных организаций. Именно
процесс оценки и аккредитации позволяет осуществить отбор организаций, которые получат
государственную поддержку. Крайне важно при
государственной поддержке выявлять лидеров,
способных вырваться вперед и обеспечить высокий уровень научных исследований. Без эффективно действующей системы оценки и аккредитации объективно выявить таких лидеров невозможно [3]. Иначе говоря, система оценки и
аккредитации является тем механизмом, с помощью которого можно регулировать развитие науки, и она должна быть направлена, прежде всего, на стимулирование деятельности ученых и
научных коллективов в проведении исследований высокого качества.
За период 2005-2011 гг. в Республике Молдова государственную аккредитацию прошли 53
организации в области науки и инноваций, т.е.
основная часть действующих научных организаций и ВУЗов, независимо от формы собственности (таблица 2).

№
п/п
1
2

3

Вид научно-исследовательского учреждения

la consiliul naţional pentru acreditare şi atestare/
at the national council for accreditation and attestation

Таблица 2
Распределение аккредитованных научных организаций по видам
Количество организаций
16
35

Высшие учебные заведения
Научно-исследовательские институты,
в том числе:
институты АН
отраслевые институты
Музеи
ИТОГО:

18
17
2
53

Источник: Годовой отчет Управления оценки и аккредитации CNAA за 2011 г.
Согласно статье 100 Кодекса аккредитация
научных организаций осуществляется раз в пять
лет. За период 2010-2011 гг. повторную аккредитацию уже прошли 25 организаций в области науки и инноваций. Цель аккредитации заключается в том, чтобы оценить компетентность научного потенциала и результативность научных исследований организации, вовлеченность в на-

циональное и мировое научно-образовательное
сообщество, уровень технической оснащенности, финансовое положение, способность выступать в качестве отдельного самостоятельного учреждения. Процесс оценки и аккредитации
предусматривает последовательное прохождение организацией трех основных этапов: самооценка, оценка и аккредитация (рисунок 1).
Рисунок 1
Этапы процесса оценки и аккредитации
CNAA

I.

II.

III.

решение об аккредитации
или неаккредитации

Источник: разработано и построено авторами на основании источника [2].
На первом этапе организация, претендующая
на аккредитацию, проходит процесс самооценки, результаты которого излагаются в отчете, который представляет собой аналитический документ, отражающий всю деятельность организации, динамику и основные тенденции развития
основных показателей деятельности по каждому
профилю исследования, как в отдельности, так и

в целом по организации. Отчеты по самооценке,
утвержденные ученым советом или сенатом организации, представляются в CNAA.
Второй этап – оценка – направлен на анализ
результатов деятельности научных организаций
с применением экспертных процедур на основе
утвержденной и единообразной системы показателей. Непосредственная оценка деятельно-
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сти организации осуществляется специализированной комиссией и именно на данном этапе к
работе активно должны подключаться специалисты и эксперты AGEPI.
Специализированные комиссии осуществляют непосредственную оценку деятельности организации в области науки и инноваций и определяют уровень ее соответствия критериям
аккредитации. При выявлении признаков неэффективности формируют комплекс мероприятий по их устранению (Planul de acţiuni), а также предлагают конкретные рекомендации и
предложения по дальнейшему развитию организации.
На третьем этапе Комиссия по аккредитации принимает непосредственное решение об
аккредитации или неаккредитации организации, а также присваивает соответствующую

категорию. Комиссия по аккредитации состоит
из 17 членов, из которых 6 предлагаются Президентом Академии наук, 6 членов являются представителями высших учебных заведений, выдвинутыми Правительством, и 4 – представителями
Правительства по должности.
Проводимая система оценки и аккредитации по своей сути является уникальной системой, поскольку для реализации своей основной
цели – оценки качества научной деятельности –
используются параллельно два подхода (рисунок 2):
1) метод оценки, базирующийся на системе
количественных показателей;
2) метод экспертной оценки, когда решения
принимаются на основе заключений экспертных
комиссий (качественные показатели).

Рисунок 2
Объединение количественных и качественных показателей в рамках системы оценки
и аккредитации [4]

Двухсторонняя стрелка на рисунке 2 указывает на то, что количественные и качественные показатели, не только входят в состав единой системы, но также находятся в тесном взаимодействии
между собой. Сочетание качественных и количественных показателей, т.е. комбинация субъективных и объективных оценок в рамках единой
системы – системы оценки и аккредитации – позволяет максимально полно, объективно и эффективно осуществить оценку качества научной
деятельности, что, в конечном счете, способствует проявлению синергетического эффекта процесса оценки и аккредитации в целом.
Далее рассмотрим количественные и качественные подходы более подробно.
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Система показателей, используемая при оценке научной деятельности, представляет собой достаточно сложную систему. Сложность данной системы определяется, в первую очередь, ее многоэлементностью и разнородностью. Статистика науки содержит большое количество показателей,
которые можно классифицировать по различным
признакам и критериям. Необходимо выбрать из
всего круга именно те показатели, которые максимально эффективно и объективно позволят осуществить оценку научной деятельности.
Оценка организаций на втором этапе аккредитации осуществляется на базе развернутой
системы показателей, сгруппированных по пяти
основным разделам (таблица 3).

№
п/п
I
II
III
IV
V

Основные разделы
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Таблица 3
Карта оценки организаций в области науки и инноваций
Баллы

Научный потенциал организации
Достижения на международном уровне
Научные результаты на национальном уровне
Экономическая значимость
Социальная значимость

300
270
130
200
100

ИТОГО

1000
Источник: www.cnaa.md

Аккредитация предполагает комплексную
оценку научной организации. При этом оценке
подлежит и кадровый потенциал, и уровень технической оснащенности, а также финансовая составляющая, однако главным звеном в сложной
системе показателей все же является блок «Научные результаты». При этом удельный вес отдельных показателей для различных организаций отличается в зависимости от профиля организации (институт, университет) и отрасли, в которой она осуществляет научную деятельность:
точные, медицинские, сельскохозяйственные,
общественные и гуманитарные науки.
В достаточно сложной системе показателей к
«особому ядру», в первую очередь, отнесены индикаторы, отражающие уровень проводимых научных исследований, среди которых выделены
наукометрические показатели. К основным наукометрическим показателям относятся: количество статей в научных журналах, импакт-фактор
научного журнала2, в котором они публикуются,
количество полученных отечественных и международных грантов, участие исследователей в
международных научных проектах и в составе
редколлегий научных журналов. Именно данная
совокупность показателей положена в основу
оценки деятельности исследователей, научных
коллективов и организаций в развитых странах мира. Использование количественных критериев для определения эффективности науч2

Импакт-фактор (If ) определяется как частное
от деления количества ссылок на публикации конкретного журнала в течение двух лет, на количество статей,
опубликованных этим же журналом за тот же период.

ной работы ученых США и Европы считается общепризнанной нормой и в Карте оценки (Fişa de
evaluare) эти критерии обладают максимальными весовыми коэффициентами.
Для стимулирования инновационной активности в Карту оценки также включены показатели, связанные с созданием объектов интеллектуальной собственности, которые представлены следующим образом: полученные патенты на изобретения (включая и международные),
внедренные патенты, поданные заявки на изобретения в AGEPI и др. Учитывая важность данного направления, связанное с созданием и защитой результатов интеллектуальной деятельности, CNAA в 2010 году принял решение об обязательном включении в состав специализированных комиссий специалистов и экспертов из
AGEPI, что дает возможность получать достоверную информацию о результатах работы научной организации и об уровне проведенных научных исследований.
Мы подошли к рассмотрению качественного
подхода. Являясь важным инструментом научной политики, оценка деятельности научных организаций в процессе аккредитации решается с
широким привлечением научной общественности. Все выносимые решения опираются на интегрированное мнение многих ученых и специалистов, имеющих высокую научную квалификацию, соответствующий опыт работы, авторитет
и кредит доверия в научном сообществе. Еще
Юджин Гарфилд, создатель SCI (Science Citation
Index – индекс научного цитирования), неоднократно предупреждал, что количественные по-
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казатели – это только инструмент для оценки,
а решающим всегда должно оставаться мнение
экспертов.
Сложность задач и ответственность за принятие решений, стоящих перед членами комиссий требует от CNAA использование конструктивного и комплексного подхода, как к вопросу
отбора экспертов, так и к принципам формирования специализированных комиссий. При этом
ставится задача максимально полно привлечь
научных исследователей всех организаций в области науки и инноваций, что позволит сделать
данный процесс более прозрачным и демократичным [5].
К членам специализированных комиссий
предъявляют высокие требования, при этом
основной акцент ставится на репутацию. В своей
работе эксперты опираются на знания и богатый
профессиональный опыт, поэтому чрезвычайно
важно оценить степень компетентности эксперта. В качестве члена комиссии может быть назначено лицо, ведущее активное участие в научноисследовательской и преподавательской деятельности, а также которое никогда не работало
в организации подлежащей аккредитации. При
этом учитывается ученая степень и стаж научной
и преподавательской деятельности. Особое внимание уделяется полученным научным результатам и, в частности, за последние три года.
Выводы

Основными направлениями для осуществления совместной деятельности CNAA и AGEPI, в
результате которых наблюдается положительный эффект как для каждой структуры в отдельности, так и для развития молдавской науки в целом являются следующие:
1. Обеспечение качественной и независимой оценки, а также открытость процесса
оценки и аккредитации
Оценка деятельности научных организаций
в процессе аккредитации решается с широким
привлечением научной общественности и осуществляется экспертами специализированных
комиссий. Так, на протяжении двух лет (20102011 гг.) в состав данных комиссий в качестве
экспертов включаются представители различ-
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ных министерств и специалисты AGEPI по различным отраслям. С одной стороны, это обеспечивает открытость процесса аккредитации,
а также реализацию основных принципов деятельности CNAA, закрепленных Кодексом: беспристрастность, прозрачность, объективность.
С другой стороны, участие специалистов AGEPI
в непосредственном процессе оценки научной
деятельности на местах способствует получению ими дополнительной полезной информации о специфике деятельности той или иной научной организации, его сотрудниках, о планах
дальнейшего развития предприятия, что в последующем окажется полезным для их профессиональной деятельности.
2. Обеспечение получения достоверной информации
В процессе оценки научной деятельности
возникает много трудностей, связанных с достоверностью информации. AGEPI располагает достоверными источниками – базами данных
по различным направлениям. Необходимо обеспечить доступ CNAA к получению интересующей информации, что позволит проводить количественный анализ и сравнение научной продуктивности ученых и организаций Республики
Молдова максимально корректно, а также достаточно полно отразить состояние и динамику развития молдавской науки. Кроме того, информация, полученная в ходе аккредитации по
отдельным показателям деятельности всех организаций в области науки и инноваций, будет доступна для специалистов AGEPI. Изучение и анализ структурных компонентов научных учреждений являются естественной и целесообразной предпосылкой для определения тенденций
развития сферы науки и инноваций в Республике Молдова.
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Rezumat

În prezentul articol sunt examinate aspectele activităţii comune a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare şi Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova. Autorul
prezintă rezultatele pozitive ale colaborării celor
două structuri, benefice pentru fiecare dintre ele,
precum şi pentru dezvoltarea ştiinţei moldoveneşti
în ansamblu.
Abstract

This article examines the trends of joint activity
of the National Council for Accreditation and Attestation of the Republic of Moldova and the State
Agency on Intellectual Property of the Republic of
Moldova. It also shows the positive results of cooperation for both each structure separately and the
development of the Moldovan science in general.
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P

entru un acces mai rapid la fondul de cunoştinţe
digitale şi pentru sporirea capacităţilor de genera-

re a conţinutului digital ştiinţific, comunitatea trebuie să
posede anumite competenţe digitale. Acestea pot fi formate şi de sine stătător, însă, pentru o eficienţă şi un impact

mai mare, este nevoie de alfabetizarea digitală pe scară
largă a societăţii în ansamblu. În cazul comunităţii ştiinţifice, alfabetizarea se referă la familiarizarea acesteia

cu tehnologiile informaţionale moderne şi la instruirea
digitală continuă.

Specialiştii constată că “este mai puţin important
dacă competenţa este denumită competenţă informaţională, competenţă digitală sau, mai simplu,
competenţă pentru o eră a informaţiei (...). Important este ca ea să fie promovată în mod activ, ca un
element central de principii şi practici în educaţia
contemporană” [1]. Autoarea afirmă că competenţa
solicitată de mediul digital pare a fi doar extensia
modernă a primului termen al seriei “a scrie şi a citi”.
“O îmbunătăţire a acestui tip de competenţă este
întotdeauna asociată cu o schimbare în societate. O
societate nealfabetizată, în care indivizii nu pot găsi
şi evalua ei înşişi informaţia nu poate fi o societate
deschisă” (K. Popper) [idem]. Politicile Open Access
şi comunicarea ştiinţifică sunt şi ele orientate spre
o societate deschisă [a se vedea 2]. Într-un anumit
sens, a avea competenţe digitale înseamnă a scrie/a
citi, a căuta conţinut, a naviga hypertextual şi a evalua conţinutul pe suport digital.
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Competenţa digitală include patru tipuri de subcompetenţe esenţiale: asamblarea cunoştinţelor
(knowledge assembly); căutarea informaţiei în Internet (Internet searching); navigarea hipertextuală
(hypertextual navigation); evaluarea conţinutului
(content evaluation) [3, p. 97]. Competenţa digitală reprezintă una dintre cele opt competenţe-cheie care sunt esenţiale pentru orice persoană într-o
societate bazată pe cunoaştere: 1) comunicarea în
limba maternă; 2) comunicarea în limbi străine; 3)
competenţa matematică şi competenţe de bază
privind ştiinţa şi tehnologia; 4) competenţa digitală;
5) capacitatea de a învăţa procesul de învăţare; 6)
competenţe sociale şi civice; 7) simţul iniţiativei şi al
antreprenoriatului; 8) conştiinţa şi expresia culturală [1]. Actualmente, introducerea competenţelor şi
alfabetizării digitale sunt tratate drept o prioritate
în iniţiativa emblematică „Noi competenţe pentru
noi locuri de muncă” [4]. Marhan trece în revistă cele
şapte dimensiuni ale competenţelor digitale propuse de Shapiro şi Hughes (1996), fiecare dimensiune
fiind la rândul său o altă competenţă:
▪▪ utilizarea instrumentelor informatice (tools literacy) – a înţelege şi utiliza instrumente TI, inclusiv elementele hardware, software şi multimedia;
▪▪ utilizarea resurselor (resource literacy) – a
înţelege formele şi metodele de acces la sursele de
informaţie, în special cele aflate în reţea;
▪▪ competenţa social-structurală (social-struc-

technology literacy) – capacitatea de a înţelege
inovaţiile în domeniul TIC şi de a lua decizii inteligente cu privire la implementarea noilor tehnologii;
▪▪ atitudinea critică (critical literacy) – abilitatea de a evalua în mod critic beneficiile şi costurile
TI (de notat că aceasta nu este similară “gândirii critice”) [1, p. 5-6] (mai jos a se vedea fig. 1, în care am
încercat să le sintetizăm).

proprietatea intelectuală şi factorul uman/
intellectual property and human factor

tural literacy) – a înţelege situaţia socială şi producerea de informaţie;
▪▪ căutarea informaţiei (research literacy)
– utilizarea instrumentelor TIC pentru cercetare şi
educaţie;
▪▪ publicarea informaţiei (publishing literacy)
– abilitatea de a comunica şi publica o informaţie;
▪▪ dezvoltarea noilor tehnologii (emerging

Fig. 1. Competenţa digitală

Dreptul la Internet şi competenţă în utilizarea
acestuia sunt două componente fundamentale
(una legislativă şi alta de formare) care definesc era
computerului. Chiar dacă Gilster nu urmează exemplul altor autori în prezentarea unor liste de componente structurale, el atrage totuşi atenţia că achiziţionarea alfabetului digital necesar pentru utilizarea
Internetului implică stăpânirea unui set important
de competenţe care include:
▪▪ abilitatea de a face judecăţi în cunoştinţă de cauză despre ceea ce poate fi găsit online, gândirea critică fiind cheia care face posibilă o evaluare echilibrată, făcând diferenţa între conţinut şi prezentarea sa;
▪▪ capacitatea de a citi şi înţelege informaţia într-un mediu dinamic şi nonsecvenţial, bazat pe hipertext;
▪▪ deprinderi de asamblare a cunoştinţelor; con-

struirea unui corp de cunoştinţe în care se poate
avea încredere, utilizând informaţia din diverse surse, împreună cu abilitatea de a colecta şi evalua atât
fapte, cât şi opinii, la modul ideal, fără a fi denaturate;
▪▪ deprinderi de căutare a informaţiei, în special
implicând utilizarea motoarelor de căutare din Internet;
▪▪ gestionarea fluxului multimedia, utilizând filtre de informaţie şi agenţi;
▪▪ crearea unei strategii informaţionale personale, cu selectarea surselor şi a mecanismelor de transfer al informaţiei;
▪▪ a fi conştient de existenţa celorlalte persoane
participante la reţea şi de posibilitatea extinsă (prin
reţea) de a-i contacta, a discuta diferite probleme
sau a le solicita ajutorul;
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▪▪ a fi capabil de a înţelege o problemă şi de a
pune acele întrebări care conduc la informaţia necesară rezolvării sale;
▪▪ a înţelege modul în care conţinutul prezentat
într-un format tradiţional poate fi preluat de instrumentele reţelei;
▪▪ a avea siguranţă în judecarea validităţii şi
completitudinii materialului pe care îl putem găsi
navigând pe conexiunile hipertextului. [1].
Toate acestea indică clar faptul că o comunitate
cu reprezentanţi prioritar de vârsta a treia în sfera
cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) din RM (Rotaru,
Cujba etc.) [6, p. 9-16] constituie o problemă majoră, pentru soluţionarea căreia Strategia de dezvoltare a cercetării-inovării până în 2020: Moldova
Cunoaşterii [7] trebuie să vină cu propuneri concrete. Alfabetizarea digitală trebuie să se constituie
într-un program pe termen lung, prin concursul şi
antrenarea întregii comunităţi ştiinţifice. În acest
scop se aşteaptă o diseminare activă a informaţiei
privind performanţa mediului online faţă de mediul
tradiţional [8] – al informaţiei tipărite pe hârtie şi
depozitate în biblioteci. Bibliotecile online constituie forme noi de diseminare a cunoştinţelor, inclusiv
ştiinţifice [9]. Instituţiile de tip bibliotecă (repozitoriile, arhivele, depozitele digitale, bazele de date,
sistemele informatice dedicate etc.) sunt cele care
pot oferi transparenţă şi vizibilitate [10]. Acestea,
împreună cu depozitele instituţionale sau de nivel
naţional (de tipul Instrumentului Bibliometric Naţional – IBN) [11], vor permite un acces rapid la datele
ştiinţifice de nivel naţional şi internaţional, aşa cum
prevăd strategiile europene din domeniu, sporind
astfel nivelul de accesibilitate online (un indicator important al informatizării societăţii). Publicarea operelor ştiinţifice [12] este una din pârghiile de
bază ale managementului ştiinţei (despre riscurile
publicării online a se vedea Otto Kinne [13]).
Un factor extrem de important în procesul de
pregătire a utilizatorilor de sisteme informatice (SI)
este e-incluziunea, adică „acţiunile care trebuie întreprinse pentru crearea unei societăţi informaţionale incluzive, adică o societate informaţională
pentru toţi. Scopul principal este de a permite fiecărei persoane să participe la societatea informaţională, în pofida unei situaţii personale sau sociale
defavorizate. Astfel, e-incluziunea este necesară
din motive de dreptate socială, pentru a asigura
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echitatea în cadrul societăţii bazate pe cunoaştere.
Este nevoie de utilizat pe deplin potenţialul oferit de societatea informaţională pentru creşterea
productivităţii şi reducerea costurilor generate de
excluziunea socială şi economică. O societate informaţională incluzivă prezintă numeroase oportunităţi de piaţă pentru sectorul TIC.” [3] Pentru a nu fi
acuzată de e-excluziune, AŞM este chemată să depună toate eforturile pentru crearea, pe de o parte,
şi includerea, pe de altă parte, a tuturor cercetătorilor în programe de alfabetizare digitală. În lume se
operează deja din 2003 cu indicele agregat de acces
digital DAI (Digital Access Index), care reprezintă
modalitatea cantitativă de evaluare a excluziunii
digitale [14, p. 9-10].
Comunitatea ştiinţifică din RM fiind în mare parte în vârstă, pentru a se familiariza cu avantajele TIC
şi a le utiliza eficient este nevoie de un efort susţinut, nemaivorbind de faptul că toate cunoştinţele
generate de aceasta ar trebui, într-un final, să fie şi
în format digital, interoperabile, măsurabile şi la dispoziţia societăţii [15]. Necesitatea instruirii continue
privind utilizarea TIC în activitatea de cercetare şi
management al activităţii de cercetare se regăseşte
pe primele poziţii în chestionarele anuale completate de către beneficiari de servicii informaţionale
disponibie în reţeaua ACADEMICA [16].
Strategiile digitale europene pentru perioada de
până în anul 2020 recomandă încadrarea strategiilor naţionale în pilonii-cheie ai agendelor digitale,
prevăzând contribuţia la formarea pieţei digitale
unice dinamice prin crearea de conţinuturi şi servicii atractive online şi libera circulaţie a acestora, care
se face inclusiv prin crearea şi sporirea încrederii în
mediul digital [3, p. 50].
Pentru promovarea incluziunii digitale şi a competitivităţii în domeniul cercetare-inovare este necesară garantarea accesului tuturor cercetătorilor
la viteze de Internet superioare şi îmbunătăţirea
eficienţei şi a calităţii serviciilor publice. În acest
scop, creşterea gradului de alfabetizare digitală şi a
competenţelor digitale este una dintre cele mai importante acţiuni care se aşteaptă de la comunitatea
ştiinţifică.
Un aspect extrem de important în această activitate revine interoperabilităţii şi standardizării în
vederea îmbunătăţirii interacţiunii, schimbului şi
cooperării transfrontaliere şi transsectoriale dintre

bunătăţirii continue a cadrului de interoperabilitate.
Pentru asigurarea reutilizării datelor, în baza cadrului de interoperabilitate a sistemelor informatice din sfera CDI a fost propusă de autor platforma
tehnică de interoperabilitate sectorială (sfera CDI
din RM) (fig. 2).
Ca servicii de platformă (serviciul de autentificare şi control al accesului, serviciul guvernamental de plăţi electronice, serviciul guvernamental de
notificare şi serviciul guvernamental de jurnalizare)
urmează a fi utilizate cele din cadrul platformei de
interoperabilitate guvernamentală. Pentru asigurarea interoperabiltăţii cu alte platforme sectoriale
din UE va fi utilizat standardul CERIF.
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administraţiile publice europene pentru furnizarea
de servicii publice. În acest scop, în Republica Moldova este deja aprobat Programul privind Cadrul de
Interoperabilitate [17]. Implementarea acestui cadru
în sectorul public îşi propune creşterea eficienţei
operaţionale interne, prin asigurarea interoperabilităţii şi coerenţei sistemelor TI şi a schimbului de
date. La nivel tehnic Cadrul de Interoperabilitate se
va realiza prin implementarea unei platforme tehnice de interoperabilitate, parte a platformei tehnologice guvernamentale comune. Platforma în cauză va
prevedea mecanisme pentru asigurarea unui nivel
înalt de disponibilitate, fiabilitate şi performanţă şi
va conţine instrumente de colaborare în scopul îm-

Fig. 2. Interconectarea sistemelor informatice din sfera CDI din RM
(realizat în baza Cadrului de Interoperabilitate în sectorul public)
Cazul particular al Sistemului informatic EXPERT
online [18] constituie o ilustrare a situaţiei când
comunitatea a fost atrasă într-un exerciţiu de depunere online a propunerilor de proiecte din sfera
CDI, selectate prin concurs, cu finanţare de la buget.
Acest serviciu informatic s-a dovedit a fi o încercare pentru comunitatea ştiinţifică care, în câţiva ani
(2009–2012), a reuşit să dea rezultate pozitive. Prin

introducerea EXPERT online, ca parte componentă
a Sistemului Informaţional al sferi CDI „Potenţialul
ştiinţific al Republicii Moldova”, şi corelarea indicatorilor generaţi de acesta cu sporurile salariale,
premiile academice şi naţionale, gradele ştiinţifice,
acreditarea instituţiilor şi revistelor etc., cercetătorii ştiinţifici din cadrul AŞM vor fi stimulaţi să-şi
sporească activismul ştiinţific, contribuind astfel la
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creşterea productivităţii ştiinţifice a ţării. Beneficiari
ai sistemului sunt cele 53 de organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării a RM; toată comunitatea ştiinţifică;
membrii comisiilor de expertiză, evaluatorii şi organele cu drept de decizie, societatea civilă.
Experţii independenţi ai proiectelor din sfera CDI
dispun de pagini personale pentru expertizarea online a proiectelor; Consiliul consultativ de expertiză
(CCE) dispune de un sistem informaţional de monitorizare în timp real a procesului de expertizare a
proiectelor, iar directorii de proiect dispun de acces
la rezultatele evaluării propunerilor de proiecte în
regim online. Rezultatele chestionarului privind satisfacţia utilizatorului arată că comunitatea nu este
suficient de pregătită pentru asemenea exerciţii.
Implementarea unor astfel de servicii electronice
urmăreşte scopul de a eficientiza activitatea de
cercetare şi management al sferei CDI. Impactul şi
utilitatea economică a SI EXPERT online se deduc
din funcţionalitatea acestuia pentru comunitatea
ştiinţifică. În perioada 2008–2012 au fost depuse
online (iniţial cu suportul total al Institutului de
Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI)) 1779
de propuneri de proiecte/programe: în 2008 – 417
propuneri de proiecte/programe în cadrul a 8 concursuri, în 2009 – 490 de propuneri de proiecte/programe din cadrul a 8 concursuri, iar în 2010 – 384
de propuneri de proiecte în cadrul a 4 concursuri
în care au fost antrenaţi peste 4000 de executanţi,
în 2011 – 222 de propuneri de proiecte în cadrul a
7 concursuri, iar în 2012 – 266 de propuneri de proiecte în cadrul a 13 concursuri. În aceeaşi perioadă,
site-ul ww.expert.asm.md a fost vizitat de 21372 de
vizitatori unici din 99 de ţări, efectuând 103851 de
vizite, cu o durată medie de 18 minute 05 secunde
(Google Analytics). Peste 1500 de persoane au fost
instruite în utilizarea sistemului informatic nominalizat şi asistate în procesul de înaintare a propunerilor de proiecte, participând la şedinţe colective în
institute, precum şi individual. Ca rezultat, a crescut
transparenţa AŞM în raport cu comunitatea ştiinţifică privind organizarea concursurilor de proiecte
finanţate din bani publici. începând cu anul 2009,
depunerea online a propunerilor de proiecte în
sfera CDI a fost unul din motivele de bază pentru
care directorii de proiecte au antrenat în echipele
de cercetare din cadrul proiectelor instituţionale (la
depunerea propunerilor de proiecte) 32,1% de persoane cu vârsta sub 35 de ani.
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Utilizarea TIC moderne de către comunitatea
ştiinţifică va face ca activitatea de cercetare-dezvoltare să devină una mult mai atractivă pentru noua
generaţie digitală.
Concluzii

Dezvoltarea suportului informaţional al comunităţii ştiinţifice din RM se bazează în mare parte pe
pregătirea şi încrederea utilizatorilor/cercetătorilor şi
ale întregii comunităţi în sistemele informatice care
servesc acestui suport. Acest proces se sprijină pe alfabetizarea şi incluziunea digitală a reprezentanţilor
comunităţii şi acestea constituie obiectivele majore
ale strategiilor digitale pentru următoarele decenii.
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Rezumat

Abstract

Pregătirea şi formarea încrederii utilizatorilor în sisteme informatice dedicate este o condiţie obligatorie
pentru dezvoltarea suportului informaţional al unei
comunităţi ştiinţifice. Aceasta se clădeşte pe alfabetizarea şi incluziunea digitală a reprezentanţilor acestei
comunităţi, care constituie obiectivele majore ale tuturor strategiilor digitale pentru următoarele decenii
(Moldova Cunoaşterii, Moldova digitală 2020 etc.).
Cuvinte-cheie: alfabetizare digitală, incluziune
digitală, competenţă digitală, comunitate ştiinţifică,
societate informaţională, servicii electronice, interoperabilitate

Training and building of users trust in dedicated
information systems is a prerequisite for the development of information support of a scientific community. It is built on digital literacy and inclusion of
the representatives of this community, which is a
major objective of all the digital strategies for the
coming decades (Moldova of Knowledge, Digital
Moldova 2020, etc.).
Keywords: digital literacy, digital inclusion, digital competence, scientific community, information
society, electronic services, interoperability
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Continuitatea în formarea competenţelor
lingvistice la copiii de vârstă preşcolară
mare şi şcolară mică (1)
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F

ormarea competenţelor lingvistice, ca şi oricare
alt fenomen, are caracter continuu.

Problema
continuităţii este abordată în contextul diferitor ştiinţe −
filosofie, fiziologie, psihologie, pedagogie − de către cercetătorii: Hegel G.W.F. [21], Павлов И.П. [26], Erikson
E.[28], Piaget J. [29], Леонтиев A.H. [24], Рубинштейн
С.Л. [27], Выготский Л.С. [20], Запорожец А.В. [22],
Львов М.Р. [25], Калмыкова Л.А. [23], Golu P., Verza
E., Zlate M. [13], Schiopu U. [18], Cristea S. [8; 9], Popescu E. [1] etc.
În Republica Moldova problema continuităţii între instituţiile de învăţământ preşcolar şi şcolar este
reflectată în lucrările cercetătorilor: Cemortan S. [5;
6; 7] − continuitatea în dezvoltarea verbal-artistică
a copiilor; Cuzneţov L. [10; 11] − continuitatea intervenţiilor educaţionale din cadrul parteneriatului
grădiniţă-familie; Botnari V. [2; 3; 4] − formarea la viitoarele cadre didactice a competenţei de realizare a
continuităţii grădiniţă-şcoală; Pascari V. [17] − continuitatea în formarea competenţelor de învăţare la
copiii de 6-8 ani; Mîsliţchi V., Botnari V. – continuitatea în formarea competenţelor lingvistice la copiii
de vârstă preşcolară mare şi şcolară mică [14; 15; 16].
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În această ordine de idei, colaborarea şi cooperarea continuă dintre instituţiile educaţionale capătă
valenţe sporite. Totodată, calitatea formării competenţelor lingvistice, obţinute la vârsta preşcolară,
influenţează dinamica activităţii de comunicare în
următoarele etape ale învăţământului şi, în mod deosebit, a celui primar.
Enunţurile teoretice expuse anterior sunt confirmate prin rezultatele diagnosticării experienţei cadrelor didactice cu referire la procesul de formare a
competenţelor lingvistice la copiii de vârstă preşcolară mare şi şcolară mică din perspectiva exigenţelor
continuităţii. În acest sens, am realizat anchetarea
acestora prin intermediul unui chestionar elaborat
de noi. Eşantionul anchetat a constituit 500 de cadre didactice (educatori şi învăţători) din municipiul
Chişinău (280 subiecţi) şi din diverse localităţi ale
ţării (220 subiecţi).
Analiza cantitativă şi calitativă a datelor diagnosticului experienţei cadrelor didactice a permis
conturarea următoarei situaţii: se atestă caracterul
discontinuu al colaborării dintre cadrele didactice
din instituţia preşcolară şi şcoala primară în forma-

competenţelor lingvistice la copiii de vârstă preşcolară mare şi şcolară mică. Din această perspectivă,
continuitatea în formarea competenţelor lingvistice
reprezintă o solicitare de rezonanţă semnificativă
pentru activitatea instructiv-educativă a copiilor de
vârstă preşcolară mare şi şcolară mică, desprinsă şi
din prerogativele politicilor educaţionale contemporane care urmăresc scopul de a forma în mod
progresiv personalităţi cu o înaltă cultură lingvistică.
Circumstanţele expuse conturează necesitatea
elaborării şi implementării unui Model pedagogic
de asigurare a continuităţii în formarea competenţelor lingvistice la copiii de vârstă preşcolară mare
şi şcolară mică.
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rea competenţelor lingvistice la preşcolarii mari şi
şcolarii mici. Cadrele didactice din învăţământul
preşcolar şi şcoala primară au confirmat existenţa în
vorbirea copiilor a diverselor greşeli de ordin gramatical. Noi ne-am propus să ne axăm în analiză doar
pe greşelile comise la utilizarea formelor flexionare
ale substantivului, precum şi pe necesitatea identificării şi implementării de către pedagogii practicieni
a diverselor tehnologii didactice de formare calitativă a acestei competenţe lingvistice. Educatorii şi
învăţătorii susţin că cele mai multe greşeli de ordin
gramatical se întâlnesc în cazul aplicării de către copii a cazului substantivului, după care urmează întrebuinţarea incorectă a categoriei de gen şi număr.
În viziunea cadrelor didactice din instituţiile preşcolare şi şcolile primare, cauzele utilizării incorecte
de către copii a formelor gramaticale ale substantivului sunt multiple: modelul lingvistic incorect
preluat de la adulţi, atitudinea indiferentă a maturilor faţă de incorectitudinea gramaticală a vorbirii
copiilor şi a propriei exprimări, nerespectarea normelor limbii literare în mediul familial, formarea stereotipurilor eronate, cauzate de absenţa anticipării
greşelilor şi întârzierea aplicării unor intervenţii relevante de remediere a erorilor gramaticale. Dintre
strategiile didactice implementate de către pedagogi în cadrul procesului de formare a competenţelor lingvistice la copiii de vârstă preşcolară mare
şi şcolară mică prevalează metodele didactice clasice, cu îmbinarea discretă a unor tehnici didactice
interactive. În procesul de formare a competenţelor
lingvistice, atât educatorii, cât şi învăţătorii dau prioritate activităţilor didactice de lucru cu copiii, în
detrimentul celor extracurriculare.
Trebuie menţionat faptul că, în procesul de prelucrare a datelor chestionarului, am identificat un
număr nesemnificativ de cadre didactice (12 pedagogi din mediul rural şi 17 pedagogi din mediul urban) care au susţinut că în instituţiile din care provin
se pune accentul pe parteneriatul dintre instituţia
preşcolară şi şcoala primară în vederea formării eficiente a competenţelor lingvistice la copii. Printre
formele de colaborare dintre cele două instituţii de
învăţământ s-au nominalizat: orele metodice, consiliile pedagogice, seminarele teoretico-aplicative,
reuniunile metodice, mesele rotunde.
Situaţia identificată în practica educaţională demonstrează caracterul discontinuu al procesului
educaţional. Astfel, asigurarea continuităţii dintre
treptele sistemului de învăţământ devine o condiţie imperativă în procesul complex de formare a

Tehnologia implementării Modelului pedagogic de asigurare a continuităţii în formarea
competenţelor lingvistice la copiii de vârstă preşcolară mare şi şcolară mică
Modelul pedagogic de asigurare a continuităţii
(MPAC) în formarea competenţelor lingvistice la
copiii de vârstă preşcolară mare şi şcolară mică reprezintă un construct ideatic, care reflectă interconexiunea dintre activitatea specifică a două trepte
importante ale învăţământului: preşcolar şi primar,
pe de o parte, şi evoluţia firească atât a însuşirii fiecărei competenţe lingvistice, cât şi a fazelor generale de formare a competenţelor, pe de altă parte.
Modelul pedagogic de asigurare a continuităţii
este constituit din următoarele elemente: principiile de asigurare a continuităţii (PAC) în formarea
competenţelor lingvistice, condiţiile pedagogice
de eficientizare a continuităţii (CPEC) în formarea
competenţelor lingvistice la copii, obiectivele, conţinuturile, tehnologiile didactice de formare a competenţelor lingvistice la copii, fazele generale de
formare a competenţei (FGFC) şi etapele speciale
de însuşire a competenţelor lingvistice (ESÎCL).
Tehnologia implementării Modelului pedagogic
de asigurare a continuităţii în formarea competenţelor lingvistice la copiii de vârstă preşcolară mare şi
şcolară mică (figura 1) a vizat realizarea principiilor
de asigurare a continuităţii în formarea competenţelor nominalizate, respectarea condiţiilor pedagogice de eficientizare a continuităţii în formarea
competenţelor lingvistice la copii, realizarea obiectivelor, valorificarea conţinuturilor, implementarea
tehnologiilor didactice de formare a competenţelor
lingvistice la copii, respectarea fazelor generale de
formare a competenţelor şi a etapelor specifice de
însuşire a competenţelor lingvistice.
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Fig. 1. Modelul pedagogic de asigurare a continuităţii în formarea competenţelor lingvistice
la copiii de vârstă preşcolară mare şi şcolară mică
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onal grădiniţă-şcoală, ne-am axat pe următoarele
aspecte:
▪▪ aspectul informaţional: participarea cadrelor didactice la consiliile pedagogice, la seminarele
teoretice, ale căror subiecte au vizat problema continuităţii în formarea competenţelor lingvistice ale
preşcolarilor şi şcolarilor mici (subiectele consiliilor
pedagogice: „Pregătirea copiilor pentru şcoală din
perspectiva formării competenţelor lingvistice”,
„Evaluarea competenţelor lingvistice la copiii de
vârstă preşcolară mare şi şcolară mică”. Tematica
abordată în cadrul seminarelor teoretice: „Specificul însuşirii corectitudinii gramaticale a vorbirii
copiilor de vârstă preşcolară mare şi şcolară mică”,
„Continuitatea în formarea competenţei de utilizare a formelor gramaticale ale substantivului la copii”); propagarea experienţei avansate în rândurile
educatorilor şi învăţătorilor, facilitând înţelegerea impactului continuităţii asupra formării competenţelor
lingvistice la copii;
▪▪ aspectul metodic: organizarea şi desfăşurarea
reuniunilor metodice, a seminarelor teoretico-practice, a consultaţiilor psihopedagogice individuale
şi de grup, axate pe problema continuităţii în formarea competenţelor lingvistice la copii (tematica
abordată: „Formarea competenţelor lingvistice −
aspect important al asigurării calităţii competenţelor comunicative la copii”, „Valenţele strategiilor
didactice interactive în formarea competenţelor
lingvistice la copii”, „Formarea corectitudinii gramaticale a vorbirii copiilor prin intermediul poveştilor”,
„Valorificarea jocurilor didactice şi a exerciţiilor gramaticale în formarea competenţelor lingvistice la
copii”, „Manifestarea creativităţii copiilor în procesul
utilizării formelor gramaticale ale substantivului”);
desfăşurarea activităţilor didactice demonstrative (în
special a celor de limbă şi literatură română) de către
învăţători şi prezentarea activităţilor (cu precădere, a
celor ce ţin de limbaj şi comunicare) de către educatorii instituţiei preşcolare;
▪▪ aspectul practic: realizarea vizitelor reciproce
ale preşcolarilor şi ale elevilor de vârstă şcolară mică;
organizarea distracţiilor comune ale copiilor din grădiniţă cu elevii claselor primare (în special, cu elevii
din clasa I); organizarea concursurilor şi expoziţiilor,
al căror subiect a fost axat pe utilizarea limbii literare,
formarea corectitudinii gramaticale a vorbirii copiilor
etc.; cunoaşterea de către învăţător a viitorilor elevi, iar
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Implementarea Modelului pedagogic s-a axat pe
realizarea plenară şi concomitentă a principiilor de
asigurare a continuităţii în formarea competenţelor
lingvistice, care au înglobat toate celelalte elemente
ale Modelului elaborat.
Eficientizarea monitorizării procesului de formare a competenţelor lingvistice a fost direcţionată de
următoarele principii de asigurare a continuităţii, cu
o semnificaţie maximă în acest context:
▪▪ principiul interacţiunii dintre activitatea instituţiei preşcolare şi a şcolii primare în vederea formării eficiente a competenţelor lingvistice la copii;
▪▪ principiul asigurării coerenţei şi sinergiei activităţii didactice din învăţământul preşcolar şi primar;
▪▪ principiul respectării evoluţiei fireşti a fiecărei
competenţe lingvistice la vârsta preşcolară mare şi
şcolară mică;
▪▪ principiul abordării complexe şi integrale a
procesului de formare a competenţelor lingvistice
la copii.
În vederea asigurării transparenţei, expunem, în
mod condiţionat, descrierea realizării separate a fiecărui principiu, cu elucidarea intervenţiilor şi efectelor atestate.
Din perspectiva principiului interacţiunii dintre activitatea instituţiei preşcolare şi a şcolii primare, continuitatea în formarea competenţelor lingvistice se
realizează prin prisma parteneriatului educaţional
eficient şi constructiv stabilit între cadrele didactice
din instituţia preşcolară şi şcoala primară.
Transpunerea în practică a acestui principiu a solicitat respectarea următoarelor condiţii pedagogice:
▪▪ elaborarea şi implementarea unui proiect de
parteneriat educaţional grădiniţă-şcoală, axat pe
formarea competenţelor lingvistice ale copiilor de
vârstă preşcolară mare şi şcolară mică;
▪▪ monitorizarea eficientă din perspectivă informaţională, metodică şi practică a proiectului de parteneriat pe parcursul derulării acestuia.
Respectarea acestor cerinţe a generat implicarea
noastră în elaborarea şi implementarea ulterioară a
unui proiect de parteneriat educaţional grădiniţăşcoală cu subiectul „Asigurarea continuităţii dintre
activitatea instituţiei preşcolare şi a şcolii primare –
condiţie esenţială în formarea competenţelor lingvistice la copii”.
În vederea eficientizării parteneriatului educaţi-
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dintr-o altă perspectivă – întâlnirea educatorului cu
copiii care au frecventat anterior grădiniţa.
Rezultatele obţinute prin respectarea principiului prezentat mai sus au oferit premise favorabile pentru realizarea următorului principiu, cu o
semnificaţie directă în formarea competenţelor
lingvistice ale copiilor: principiul asigurării coerenţei
şi sinergiei activităţii didactice din învăţământul preşcolar şi primar. Acesta se referă la faptul că, pe de
o parte, educatorul formează în preşcolaritate competenţele lingvistice reieşind din perspectiva studierii fenomenelor lingvistice respective în cadrul
ciclului primar, pe de altă parte, învăţătorul preia
nivelul competenţelor lingvistice ale elevilor la debutul şcolar, direcţionând activitatea de proiectare
didactică spre exersarea în continuare a acestor
competenţe.
Realizarea practică a principiului nominalizat a
fost sprijinită de respectarea următoarelor condiţii
pedagogice:
▪▪ formarea la copii în cadrul instituţiei preşcolare a competenţelor lingvistice reieşind din perspectiva studierii fenomenelor lingvistice în ciclul
primar;
▪▪ formarea competenţelor lingvistice la copiii
de vârstă şcolară mică prin racordarea la experienţa
acumulată de către copil în preşcolaritate, luând în

calcul circumstanţele care au condiţionat experienţe corecte sau eronate de utilizare a formelor gramaticale ale substantivului.
Considerăm că formarea eficientă la preşcolari a
competenţei de utilizare a formelor gramaticale ale
substantivului, ca o capacitate lingvistică specială,
va asigura viitorilor şcolari înţelegerea şi însuşirea
eficientă a noţiunilor gramaticale despre substantiv
şi va contribui la automatizarea şi perfecţionarea
priceperilor nominalizate. Altfel spus, însuşirea eficientă a noţiunilor gramaticale despre substantiv la
elevii din învăţământul primar depinde în mod cert
de nivelul de formare a competenţei de utilizare
corectă a formelor substantivului încă din perioada
anterioară, când nu se face apel la reguli şi definiţii
gramaticale.
Însuşirea de către copiii de vârstă preşcolară
mare şi şcolară mică a aspectului gramatical al limbii a implicat dezvoltarea operaţiilor logice (analiză,
sinteză, generalizare, comparare etc.) care au contribuit la generalizarea şi diferenţierea de către copii
a formelor gramaticale. Totodată, interdependenţa
dintre cele trei aspecte ale limbii (fonetic, lexical,
gramatical) a impus exersarea organului fonator
al vorbirii în vederea pronunţării clare a cuvintelor,
dezvoltarea auzului fonematic şi a vocabularului,
activizarea şi perfecţionarea exprimării orale etc.
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Rezumat

Abstract

Articolul tratează problema realizării continuităţii în formarea la copii a competenţelor lingvistice.
Soluţionarea problemei abordate se realizează prin
implementarea Modelului pedagogic de asigurare
a continuităţii în formarea competenţelor lingvistice la copiii de vârstă preşcolară mare şi şcolară
mică ce vizează interconexiunea dintre activitatea
specifică a două trepte importante ale învăţământului: preşcolar şi primar, pe de o parte, şi evoluţia
însuşirii atât a competenţelor lingvistice, cât şi a fazelor generale de formare a competenţelor, pe de
altă parte.

The article deals with the problem of achieving
continuity in the training of language skills in children. The solution to the addressed problem is
achieved through the implementation of a pedagogical Model to ensure continuity in the training
of language skills in big preschool and small schoolchildren, aimed at the interconnection between
the specific activity of two important stages of education: preschool and primary education, on the
one hand, and the development of assimilation of
both language skills and general skill training phases, on the other hand.
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O

bţinerea biomasei de spirulină cu conţinut sporit
de cupru legat cu compuşi organici poate servi

drept materie primă pentru fabricarea produselor şi pre paratelor cuprucomponente cu acţiune antimicrobiană şi
antifungică.

Cianobacteriile reprezintă un obiect promiţător
pentru cultivarea industrială în vederea extinderii
proceselor de cultivare dirijată a lor, şi producerea de
biomasă cu conţinut prognozat de principii bioactive calitative. Obţinerea biomasei cu conţinut sporit
de principii bioactive şi microelemente poate fi reglată prin modificarea componenţei mediului nutritiv, a parametrilor de cultivare sau administrarea
reglatorilor chimici, cum ar fi compuşii coordinativi
ai diferitor microelemente.
În ultimii ani, se acordă o deosebită atenţie obţinerii noilor medicamente împotriva cancerului
în baza metalelor, pentru a îmbunătăţi eficacitatea
clinică, reducerea toxicităţii şi de a lărgi spectrul de
activitate. Varietatea funcţiilor biologice ale ionilor
metalelor au determinat dezvoltarea noilor metalopreparate. S-a stabilit că proprietăţile compuşilor
cuprului sunt coordonate şi determinate în mare
măsură de natura liganzilor şi de atomii donatori ce
leagă ionii metalici. Însă, până în prezent nu sunt cu-
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noscute mecanismele care stau la baza activităţii antitumorale a diferitor clase de complecşi ai Cu(II) [1].
Studiile antibacteriene şi antifungice efectuate
asupra tulpinilor Streptococcus aureus, Echerichia coli
şi Aspergilus niger au demonstrat că complexul Cu(II)
[C20H22N8S2Cu]Cl2 manifestă o activitate intensă împotriva acestor tulpini şi inhibă creşterea lor [2, 3].
Interesul amplu pe care îl prezintă complecşii Cu(II)
a dus la investigarea proprietăţilor farmacologice a
complecşilor carboxiloţi ai Cu(II) mono- şi binucleari, precum şi a complecşilor ce conţin baza Schiff
de tipul N-salicilideneaminoalcanoat, privind activităţile antiradicalice şi antiinflamatoare. Aceşti compuşi s-au dovedit a fi benefici în afectarea proceselor
inflamatorii. Analiza comparativă a datelor obţinute
asupra activităţii antitumorale a complecşilor coordinativi ai cuprului şi a celor anorganici a permis de a
elucida faptul că, în cazul tratării cu compus coordinativ, supravieţuiesc 25-55 de celule tumorale, iar în
cazul tratării cu [CuCl2•2H2O] supravieţuiesc până la
200 de celule. Astfel, s-a demonstrat că compuşii coordinativi ai cuprului sunt mult mai eficienţi şi posedă activitate mai înaltă decât compuşii anorganici [4].
Compuşii coordinativi ai nitratului şi sulfatului
de cupru cu tiosemicarbazonele aldehidei salicilice substituite, de asemenea, posedă activitate an-

Materiale şi metode de cercetare
Drept obiect al cercetărilor a servit tulpina cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02 – sursă
de substanţe bioactive, depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene din cadrul Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie

al AŞM. Cultura de Spirulina platensis CNM-CB-02 a
fost cultivată în mediul lichid SP-1 cu o componenţă
echilibrată de macro- şi microelemente [11]. În calitate de stimulatori în vederea modificării dirijate
a conţinutului de cupru în biomasa de spirulină au
fost utilizaţi doi compuşi coordinativi noi ai Cu(II):
acetato-N-[2-(2-hidroxietilamino)-etil]-salicilidenimino(1-)cupru ([Cu(L-H)]) şi bromo-{3-[(2-hidroxi-5-nitro-benziliden)-amino]-propan-1,2-diolo}
(1-)-cupru ([Cu(L-H)Br]), administraţi la mediu în a
doua zi de cultivare, în concentraţie de respectiv 2,0
şi 6,0 mg/L. Durata cultivării – 7 zile.
Conţinutul de cupru în biomasă a fost determinat prin metoda fotocolorimetrică bazată pe formarea compusului complex al cuprului cu reactivul
dietilditiocarbamat de natriu de culoare galbenă.
Densitatea optică se măsoara la 453 nm, iar intensitatea culorii este direct proporţională cu concentraţia cuprului, cantitatea de cupru se determină după
curba de calibrare [12]. Metoda de determinare a
cuprului are o sensibilitate înaltă şi permite de a determina 1,0 mgCu/L.
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ticanceroasă asupra celulelor HL-60 ale leucemiei
mieloide umane, inhibând creşterea acestora în
concentraţie de 10-5 – 10-6 mol/L [5]. Tiosemicarbazonele mai sunt cunoscute şi pentru capacitatea lor
de a acţiona ca liganzi polidentaţi şi pentru activitatea biologică pe care o posedă. În multe cazuri,
coordonarea lor cu ionii metalelor de tranziţie este
mult mai eficientă decât liganzii liberi [6]. Alte rezultate efectuate şi descrise în literatura de specialitate
se referă la activitatea antimicrobiană, antifungică
şi algicidă a compuşilor cuprului [7, 8].
Este evidentă şi importanţa cuprului pentru organismul uman, deoarece acest microelement intră
în componenţa unor enzime ca citocromooxidaza,
uricaza, aldolaza, catalaza, succidehidrogenaza, ce
influenţează procesele de oxidoreducere celulare,
intensificându-le acţiunea lor şi condiţionând procesele bioenergetice şi fenomenele de sinteză la nivel
celular [9]. Cuprul are şi rol de coenzimă în sistemul
enzimatic, intră în componenţa proteinelor, măreşte acţiunea hipoglicemică a insulinei şi participă în
metabolismul fierului, serveşte ca şi catalizator în
formarea eritrocitelor şi în sinteza hemoglobinei. De
asemenea, cuprul intervine în metabolismul glucidic, iar când se află în raport optim cu fierul stimulează sinteza vitaminelor din complexul B şi A [9, 10].
Cercetările efectuate asupra acumulării cuprului în biomasa de spirulină, la cultivare în prezenţa
unor compuşi coordinativi ai Cu(II), au demonstrat
că cianobacteria Spirulina platensis CNM-CB-02 se
prezintă ca o sursă de perspectivă pentru obţinerea
biomasei cu conţinut sporit de cupru legat cu compuşi organici componenţi ai biomasei, de aceea neam propus să elaborăm procedee noi de obţinere a
biomasei de spirulină cu conţinut sporit de cupru.
Obţinerea biomasei de spirulină cu conţinut
sporit şi prognozat de cupru legat cu compuşi organici ar putea fi utilizată ca sursă de biomasă pentru
obţinerea preparatelor cu acţiune antimicrobiană şi
antifungică.

Rezultate şi discuţii
În literatura de specialitate este descris un procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis pe mediul nutritiv Zarrouk, iluminarea 40W,
temperatura 28-320C, durata de cultivare 30 de zile,
în a 16-a zi la acest mediu se adaugă 1,0–3,0 mg/L
de Cu2+ [13]. Faptul că cultivarea spirulinei conform
procedeului descris durează o perioadă îndelungată de 30 de zile, iar administrarea Cu2+ are loc în a
16-a zi de la cultivare, când spirulina este în perioada latentă de creştere, are drept consecinţă neasigurarea acumulării cuprului în biomasă, acesta
acumulându-se doar pe peretele celular, ceea ce
constituie un dezavantaj al procedeului.
Cercetările efectuate asupra acumulării
cuprului în biomasa cianobacteriei Spirulina platensis CNM-CB-02 la cultivare în prezenţa unor compuşi
coordinativi noi ai Cu(II) au demonstrat capacitatea
spirulinei de a lega cuprul intracelular cu componentele organice din cadrul celulei. În rezultatul
cercetărilor efectuate, au fost elaborate două procedee de obţinere a biomasei de spirulină cu conţinut
majorat de cupru legat cu compuşi organici componenţi ai biomasei [14, 15]. Procedeele constau în:
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Procedeul I
Se prepară mediul mineral nutritiv cu următorul conţinut al ingredientelor (g/L): NaNO3 – 2,5;
NaHCO3 – 16,8; NaCl – 1,0; K2SO4– 1,0; K2HPO4–
0,5; MgSO4•7H2O – 0,2; CaCl2 – 0,04; FeSO4•7H2O –
0,01; EDTA – 0,08; H3BO3 – 0,00286; MnCl2•4H2O –
0,00181; ZnSO4 •7H2O – 0,00022; CuSO4•5H2O –
0,00008; MoO3 – 0,000015 şi apă distilată pînă la 1L.
La mediul preparat se adaugă suspensia de Spirulina platensis în cantitate de 0,4 g/L. În a doua zi
de cultivare, la suspensia de spirulină, în calitate
de reglator al conţinutului de cupru în biomasă,
se suplimentează 2,0 mg/L de acetato-N-[2-(2hidroxietilamino)-etil]-salicilidenimino(1-)cupru.
Cultivarea se efectuează în baloane Erlenmeyer a
câte 100 mL suspensie, iluminarea de 2000 – 3000 lx,
la pH 9,5-10,0 şi temperatura de 300C. în ziua a şaptea biomasa se separă de lichidul cultural, se supune demineralizării şi se determină conţinutul de
cupru, care constituie 10,63 mg%.

Se prepară mediul mineral nutritiv cu următorul conţinut al ingredientelor (g/L): NaNO3 – 2,5;
NaHCO3 – 16,8; NaCl – 1,0; K2SO4 – 1,0; K2HPO4 –
0,5; MgSO4•7H2O – 0,2; CaCl2 – 0,04; FeSO4•7H2O –
0,01; EDTA – 0,08; H3BO3 – 0,00286; MnCl2•4H2O –
0,00181; ZnSO4•7H2O – 0,00022; CuSO4•5H2O –
0,00008; MoO3 – 0,000015 şi apă distilată pînă la 1L.
La mediul preparat se adaugă suspensia de Spirulina platensis în cantitate de 0,4 g/L. În a doua zi
de cultivare, la suspensia de spirulină, în calitate
de reglator al conţinutului de cupru, se suplimentează 6,0 mg/L de bromo-{3-[(2-hidroxi-5-nitrobenziliden)-amino]-propan-1,2-diolo}(1-)cupru.
Cultivarea se efectuează în baloane Erlenmeyer a
câte 100 mL suspensie, iluminarea de 2000–3000 lx,
la pH 9,5-10,0 şi temperatura 320C. în ziua a şaptea
biomasa se separă de lichidul cultural, se demineralizează şi se determină conţinutul de cupru, ce constituie 11,14 mg%.

Prepararea mediului de cultivare pentru
Spirulina platensis cu următorul conţinut (g/L): NaNO3 − 2,5; NaHCO3 − 16,8;
NaCl − 1; K2SO4 − 1; K2HPO4 − 0,5;
MgSO4•7H2O − 0,2; CaCl2 − 0,04;
FeSO4•7H2O – 0,01; EDTA – 0,08

Inocularea
Inocularea
culturii
de
culturii de
Spirulina
Spirulina
platensis
platensis

Temperatura: 30-32oC,
Iluminarea: 2-3 mii lx,
pH 9,5-10,

Procedeul I + 2,0 mg/L
[Cu(L-H)]

Procedeul II + 6,0 mg/L
[Cu(L-H)Br]

Separarea de lichidul
cultural şi
demineralizarea

Determinarea
conţinutului de cupru

Fig. 1. Schema de realizare a procedeelor de obţinere a biomasei de spirulină cu conţinut sporit
de cupru legat cu compuşi organici
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Fig. 2. Repartizarea cuprului în fracţiile extrase
din biomasa de spirulină cultivată
în prezenţa compuşilor coordinativi ai Cu(II)

În urma fracţionării biomasei de spirulină cultivată în prezenţa compusului [Cu(L-2H)], s-a stabilit
că din cantitatea totală de cupru acumulat, ponderea cea mai mare îi revine fracţiei de oligopeptide şi
aminoacizi – 30,10% (3,20 mg%) şi fracţiei glucidice
– 28,22% (3,00 mg%). Cuprul incorporat în moleculele de proteine constituie 26,25% din cuprul total,
iar cel mai diminuat conţinut a fost depistat în fracţia de lipide şi constituie cca 15,99% din conţinutul
total de cupru.
Datele referitoare la repartizarea cuprului în diferite fracţii extrase din biomasa de spirulină cultivată
în prezenţa compusului coordinativ [Cu(L-H)Br] arată
că, la fel ca şi în cazul compusului [Cu(L-2H)], ponderea maximă a cuprului revine fracţiei glucidice şi celei
de oligopeptide cu aminoacizi, constituind 31,42%
(3,5 mg%) şi 27,29% (3,04 mg%), respectiv, din cuprul total, urmată de fracţia lipidică – 25,58% (2,85
mg%). În cazul cultivării spirulinei în prezenţa compusului dat, moleculele de proteine din biomasa de
spirulină leagă un conţinut de cupru mai mic faţă de
compusul precedent şi constituie 15,71% (1,75 mg%)
din cuprul total.
În virtutea celor expuse mai sus, putem concluziona că: au fost elaborate două procedee de obţinere a biomasei de spirulină cu conţinut sporit de
cupru legat cu compuşi organici componenţi ai biomasei de spirulină – sursă de substanţe bioactive
utilizate în industria farmaceutică, medicina clinică
şi experimentală.
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Diferenţa compoziţiei peretelui celular la diferite
grupe de microorganisme, alge, bacterii, cianobacterii şi fungi duce la o diferenţă semnificativă privind legarea metalelor cu componentele celulare.
Prima etapă de pătrundere a microelementelor în
celulă este absorbţia pasivă, care prezintă un metabolism independent ce duce la legarea metalelor
prin: formarea legăturilor coordinative, complexare, schimbul de ioni, adsorbţia fizică sau microprecipitarea anorganică. A doua etapă o constituie
absorbţia activă, când ionii metalelor penetrează
membrana celulară şi intră în interiorul celulei [16,
17]. în rezultatul pătrunderii în interiorul celulelor
cianobacteriene, majoritatea microelementelor formează legături cu moleculele compuşilor organici −
proteinele, lipidele, polizaharidele, aminoacizii etc.
De regulă, stocarea şi neutralizarea excesului metalelor are loc prin implicarea în special a peptidelor
de tipul fitochelatinelor şi metalotioninelor. Cercetările descrise în literatura de specialitate arată că
absorbţia microelementelor este datorată grupurilor funcţionale prezente pe suprafaţa celulelor,
în special a grupelor proteice –COO- şi lanţurilor
funcţionale secundare ale aminoacizilor − histidina,
cisteina, acidul aspartic şi acidul glutamic [20].
În rezultatul depistării capacităţii spirulinei de
acumulare intracelulară a cuprului, a prezentat interes şi studiul distribuirii cuprului în diferite fracţii
organice extrase din biomasa de spirulină cultivată
în prezenţa compuşilor coordinativi ai Cu(II).
În urma fracţionării biomasei de spirulină cultivată în prezenţa metalocomplecşilor [Cu(L-2H)] şi
[Cu(L-H)Br] în concentraţie de, respectiv, 2,0 şi 6,0
mg/L, am depistat că din cantitatea totală de cupru
acumulat ponderea cea mai importantă a cuprului
revine fracţiei de glucide şi a celei de peptide cu
aminoacizi (Figura 2).
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Rezumat

Abstract

În prezentul articol este descrisă elaborarea a două
procedee de obţinere a biomasei de spirulină cu conţinut sporit de cupru legat cu compuşi organici componenţi ai biomasei (proteine, oligopeptide, aminoacizi,
lipide, glucide), utilizându-se în calitate de reglatori
compuşii coordinativi ai Cu(II).

The elaboration of two processes for obtaining
of spirulina biomass with high content of copper
bound to organic compounds of biomass components (proteins, oligopeptides, amino acids, lipids,
carbohydrates), using as regulators some coordination compounds of Cu(II) is described in the present
article.
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P

rin intermediul maşinilor omul îşi asigură hrana,
construieşte case, confecţionează haine, călăto-

reşte. Maşinile înlocuiesc omul la lucrările grele, contribuie la însuşirea spaţiilor noi de viaţă, la cunoaşterea tainelor materiei.

Dacă ne-am închipui pe o clipă că maşinile

ar dispărea de pe Terra, atunci aproape toată populaţia ar
rămânea fără mijloace de existenţă.

Secolul maşinilor se va prelungi atâta timp cât
va exista omul. De aceea, construcţia de maşini este
cea mai importantă ramură a industriei, iar sarcina
perfecţionării maşinilor este una prioritară.
Toate maşinile sunt asamblate din piese. Asamblarea acestora se realizează, de regulă, în mod
manual. Însă în ultimele decenii au apărut maşini
pentru montarea (asamblarea) automată a mecanismelor, instalaţiilor, aparatelor, altor maşini.
Procesul de montare automată a două piese include următoarele operaţii: orientarea pieselor în
spaţiu; aducerea pieselor în zona de montaj (încărcarea automată a pieselor); realizarea îmbinării; fixarea îmbinării realizate; verificarea calităţii îmbinării;
transportarea unităţilor de montaj la următoarea

poziţie a automatului sau îndepărtarea din zona de
montaj.
Asamblarea constituie etapa decisivă a procesului de producţie în construcţia de maşini. Aceasta
determină calitatea maşinilor finite şi executarea
lor în termene stabilite, fiind influenţată de toate
procesele tehnologice precedente (metoda de obţinere a semifabricatului, prelucrările: mecanice,
termice, chimice etc).
Volumul de muncă la lucrările de asamblare
constituie cca 30% din volumul total de muncă la
fabricarea maşinilor, ocupând al treilea loc după
prelucrarea mecanică şi obţinerea semifabricatului.
Mecanizarea şi automatizarea proceselor de asamblare conduc la ridicarea calităţii ansamblurilor,
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale muncitorilor (operatorilor), sporirea productivităţii muncii şi
reducerea costului de producţie al maşinii.
În continuare, prezentăm schemele constructive ale unor automate pentru fixarea prin vălţuire a
pistoanelor îmbinate cu biele. Astfel, piesele îmbinate sunt aşezate de către robot pe masa maşinii
de frezat. Capul de forţă (figura 1), fixat în arbore-
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le principal al acestuia, se roteşte şi se deplasează
spre ansamblu. Directoarele 5 se opresc în rondela
7. Glisierele 3 şi 4 se opresc, iar corpul 1 îşi continuă
deplasarea. Şabloanele 14 şi 16 acţionează prin intermediul bilelor de rostogolire asupra glisierelor 3
şi 4, deplasându-le spre centrul îmbinării.

III - vălţuirea pistonului;
IV - rularea canalului format (rotirea rolelor fără
deplasarea radială);
V - revenirea rolelor în poziţia iniţială;
VI - revenirea capului de forţă în poziţia iniţială.

Fig. 2. Etapele realizării procesului de vălţuire
1 − piston, 2 − bielă, 3 − cap de vălţuit

Fig. 1. Schema capului de forţă al automatului
de fixare prin vălţuire a pistonului cu bielă a pompei
hidraulice
1 − corp, 2 − şaibă, 3 şi 4 − glisiere, 5 − directoare,
6 − patină, 7 − rondelă, 8 − element de vălţuit, 9 − ax, 10 −
deget, 11 − rolă, 12 − piston, 13 − bielă,
14 şi 16 − şabloane, 15 − placă de ajustare, 17 − arc,
18 − bilă, 19 − arc, 20 − garnitură, 21 − şaibă de reglare,
22 − şaibă limitatoare

Elementul de vălţuire 8 efectuează deformarea
plastică a pistonului şi fixarea lui cu biela, în timp ce
rola 11, aşezată pe degetul 10, rostogolindu-se pe
suprafaţa pistonului, netezeşte cutele formate pe
marginile canalelor vălţuite.
La încheierea ciclului, capul de forţă este retras
în poziţia iniţială. Elementele 8 şi 11 sunt retrase de
la ansamblul finit de către arcurile 19. Ansamblul
este evacuat din zona de lucru, în care se instalează
alte piese şi ciclul se repetă.
Vălţuirea se realizează în următoarea ordine (figura 2):
I - deplasarea capului de forţă de-a lungul axei
pieselor îmbinate;
II - stoparea deplasării axiale a glisierelor şi deplasarea lor radială către centrul pieselor;
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a

b

c

Fig. 3. Schemele pieselor îmbinate şi fixate
prin vălţuire
a − piston, b − bielă, c − ansamblu “piston-bielă”
fixat prin vălţuire

În figura 4 este prezentată schema maşinii pentru fixarea automată prin vălţuire a pistonului îmbinat cu biela din figura 3. Maşina-automat este compusă din carcasa 1, elementele de vălţuit 2, rotorul
ce conţine arborele central 3 cu rondelele 4 şi 5 şi
rolele 6. Rotorul este antrenat de mecanismul de
acţionare 11. Elementele de vălţuit (sculele) sunt
confecţionate în formă de segmente, fiind fixate pe
carcasa maşinii în aşa mod, încât să formeze cu rotorul un interstiţiu care se micşorează permanent.
Piesele asamblate 7 şi 8 din jgheabul 9 cad în
zona de lucru, oprindu-se pe rondela 5. Rolele, rotindu-se împreună cu rotorul (în lagărele 12 şi 13)

Fig. 4. Schema constructivă a automatului
cu acţionare continuă pentru fixarea prin vălţuire
a pistonului cu bielă

În spaţiul următoarei perechi de role cade următorul cuplu de piese şi ciclul de lucru al automatului
se repetă. Automatele de vălţuit asigură o productivitate considerabilă şi o calitate superioară a îmbinărilor vălţuite.
Practica a demonstrat că automatele de asamblare acţionează stabil doar atunci când sunt utilizate
piese calitative. De aceea piesele destinate asamblării automate trebuie pregătite în prealabil, cu verificarea calităţii lor. Dacă piesele componente sunt calitative, atunci automatul de asamblare funcţionează
stabil (fără refuzuri), cu productivitatea proiectată.
Înainte de asamblarea automată, piesele componente trebuie să fie supuse următoarelor operaţii:
curăţarea; înlăturarea bavurilor, straturilor superficiale arse, peliculelor de oxizi, rugozităţilor avansate;
finisarea suprafeţelor; rotunjirea muchiilor, durificarea etc. Aceste operaţii se realizează la maşini speciale (manuale, semiautomate sau automate).

Prelucrarea de finisare şi curăţarea semifabricatelor în construcţia de maşini a căpătat o răspândire largă. Acestui tip de prelucrare îi sunt supuse
80% din numărul total al pieselor din construcţia de
maşini. Varietatea pieselor după formă, dimensiuni,
material etc. determină necesitatea de utilizare a
unor diferite metode de finisare-curăţare.
Mecanizarea şi automatizarea prelucrării pieselor la operaţiile de finisare-curăţare prezintă o
rezervă considerabilă pentru majorarea productivităţii prelucrării, îmbunătăţirii condiţiilor de muncă
şi ridicării culturii producţiei.
În procesul de fabricare şi transportare a pieselor finite, pe suprafeţele şi muchiile lor se formează
surplusuri de material sau straturi cu defecte, care
trebuie îndepărtate. La ele se referă: bavuri, straturi
arse, scorii, murdării unsuroase, pelicule de oxizi,
elemente de şarjare etc. Deseori suprafeţele pieselor
asamblate sau unele sectoare ale lor trebuie să aibă
o rugozitate minimală (Ra = 0,1…0,3 µm). Varietatea
operaţiilor menţionate poate fi realizată prin diferite
metode de finisare-curăţare a suprafeţelor pieselor:
▪▪ prelucrarea pieselor pe maşini universale şi
speciale, la care scula acţionează pe muchie sau
pe o parte a suprafeţei semifabricatului; în dependenţă de scula utilizată prelucrarea poate fi realizată prin aşchiere, rulare, rectificare (cu disc abraziv,
bandă, cu discuri elastice etc.);
▪▪ prelucrarea cu abrazive libere, vibroabrazivă
fără fixarea semifabricatelor, cu vibraţii cu fixarea
semifabricatelor, magnetoabrazivă etc.;
▪▪ metode fizico-chimice, electrochimice, ultrasonice etc. de prelucrare;
▪▪ metode speciale şi combinate de prelucrare;
▪▪ prelucrarea cu maşini manuale cu acţionare
mecanizată.
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şi perechea asamblată, o deplasează pe ultima spre
ieşire (jgheabul 10). pe parcursul mişcării pistonul
rulează pe sectoarele elementelor de vălţuit. Datorită îngustării jocului dintre elementele de vălţuit
şi rotor, în timpul rulării pe suprafaţa pistonului se
imprimă un canal circular. Materialul pistonului, deformând-se plastic, fixează poziţia reciprocă a pistonului 7 cu biela 8 prin vălţuire.

Prelucrarea suprafeţelor prin vibraţii
Metodele de prelucrare a suprafeţelor prin vibraţii, pe utilajele corespunzătoare, au căpătat în ultimul timp o răspândire largă în industrie. Utilizarea
lor asigură intensificarea proceselor de prelucrare a
materialelor şi atingerea unui grad înalt de mecanizare şi automatizare a operaţiilor.
Posibilităţile tehnologice largi ale procesului de
prelucrare a pieselor prin vibraţii, utilizate pentru
realizarea operaţiilor de curăţare, rectificare, polizare şi durificare îl plasează în arealul celor mai actu-
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ale şi de perspectivă metode de prelucrare şi durificare a pieselor maşinilor şi aparatelor asamblate.
Prelucrarea pieselor prin vibraţii, în dependenţă
de caracterul mediului de lucru, prezintă un proces
mecanic sau mecanico-chimic de înlăturare a particulelor mărunte şi oxizilor de pe suprafeţele pieselor
prelucrate şi netezirea microneregularităţilor prin
deformarea lor plastică de către componentul mediului de lucru, care execută în procesul de prelucrare o mişcare oscilatorie. Procesul de prelucrare este
însoţit de lovituri succesive printr-un număr mare
de microşocuri ale componentelor mediului de lucru pe suprafeţele pieselor prelucrate. Microşocurile
sunt provocate de acţionarea vibraţiilor direcţionate, transmise camerei de lucru, în care sunt instalate
semifabricatele şi mediile de lucru (umplutura).
Schema instalaţiei pentru prelucrarea pieselor
prin vibraţii este prezentată în figura 5. Semifabricatele se încarcă în camera în care există un mediu de
lucru cu caracteristicile corespunzătoare. Camera
este instalată pe arcuri spirale, care-i permit să oscileze în diferite direcţii. Ca sursă de vibraţii serveşte
un vibrator inerţial (de la un arbore cu o greutate
neechilibrată) cu frecvenţa de 15-50 Hz şi amplitudinea de 0,5…9,0 mm. În timpul vibrării piesele şi
mediul de lucru (umplutura) se amestecă în permanenţă, mediul de lucru şi semifabricatele se mişcă
relativ, realizând două tipuri de deplasări: oscilatorie
şi de rotaţie lentă a umpluturii (de circulaţie). De la
pereţii camerei de lucru vibraţiile se transmit straturilor adiacente ale umpluturii (mediului de lucru
şi semifabricatelor), care în continuare se transmit
straturilor alăturate etc. În timpul prelucrării piesele
ocupă diferite poziţii în mediul de lucru, care asigură prelucrarea uniformă a tuturor suprafeţelor lor.
Un număr mare de microşocuri, aplicate pe suprafeţele semifabricatului simultan şi în diferite
direcţii, permit menţinerea lui în stare liberă, excluzând, în aşa fel, urmele de lovituri şi defecţiuni. Sub
acţiunea vibraţiilor, prelucrarea se realizează simultan în toate zonele camerei instalaţiei. Prelucrarea
mai intensivă se produce mai aproape de fundul
camerei, unde presiunea umpluturii este mai mare.
Cu apropierea de centrul camerei, amplitudinea oscilaţiilor umpluturii şi intensitatea prelucrării semifabricatelor scad.
Procesul de prelucrare se poate realiza pe uscat,
cu încărcarea periodică sau cu spălarea permanen-
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tă cu o soluţie de compoziţia necesară. Majoritatea
operaţiilor de prelucrare se realizează cu alimentarea periodică sau constantă cu soluţie lichidă.
Soluţia lichidă asigură evacuarea produselor uzurii
(particule de metal şi abrazive) de pe suprafeţele pieselor prelucrate şi a particulelor mediului de
lucru, umectează piesele şi mediul de lucru, stimulează separarea şi repartizarea uniformă a pieselor
în mediul de lucru. Intensitatea prelucrării se poate
regla cu schimbarea nivelului de lichid în cameră. În
componenţa soluţiilor lichide se introduc adaosuri
chimice cu diferite proprietăţi, care permit reglarea
intensităţii procesului şi calităţii prelucrării, stimulează răcirea pieselor prelucrate.

Fig. 5. Schema instalaţiei de prelucrare a suprafeţelor
prin vibraţii
1 − cameră, 2 − furtun pentru alimentare cu soluţie,
3 − pompă, 4 − rezervor de decantare, 5 − ţeavă de scurgere, 6 − arcuri spirale, 7 − arbore de acţionare cu greutate
neechilibrată, 8 − greutate, 9 − batiu, 10 − arcuri plate,
11 − umplutură (semifabricate şi mediul de lucru)

Intensitatea prelucrării prin vibraţii depinde de
regimurile şi durabilitatea prelucrării, caracteristicile şi dimensiunile particulelor mediului de lucru,
volumul camerei şi gradul de umplere a ei, de particularităţile proprietăţilor fizico-mecanice ale materialului semifabricatelor etc. Parametrii principali
care caracterizează procesul sunt: caracterul mişcării camerei şi particulelor camerei de lucru, viteza
şi acceleraţia lor, forţele microşocurilor, presiunile
de contact, tensiunile şi temperaturile care apar în
zona de acţiune directă a microşocurilor, temperatura medie în cameră.
În procesul de prelucrare, camera realizează os-

Prelucrarea mecanotermică prin vibraţii
Prelucrarea prin vibraţii a pieselor (complicate),
fixate în arborele principal (figura 6), prezintă un
proces de finisare a suprafeţelor semifabricatelor.
Prelucrarea se realizează datorită desprinderii unor
particule mărunte de material şi de oxizi şi deformarea plastică a suprafeţei prelucrate drept consecinţă
a alunecărilor reciproce şi ciocnirilor cu viteze mari
ale suprafeţelor prelucrate cu particulele mediului
de lucru.
Pentru realizarea mişcărilor necesare (după număr şi caracter), piesei i se transmite mişcarea de rotaţie (cu fixarea piesei sau a pieselor în arborele principal al maşinii) cu viteza liniară de 0,5 … 1,5 m/s,
mediul de lucru fiind supus unor vibraţii cu frecvenţa de 25 - 35 Hz şi amplitudinea de 1 … 5 mm
(figura 6).
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cilaţii armonice, iar punctele ei se deplasează pe traiectorii circulare sau eliptice. Particulele mediului de
lucru în timpul frecării periodice de oscilaţie pe un
oarecare sector se deplasează împreună cu camera, iar traiectoriile şi vitezele lor în această perioadă
coincid sau sunt apropiate. Ca rezultat, particulele
mediului de lucru se desprind de peretele camerei
datorită diferitor mărimi şi direcţii ale vitezelor şi acceleraţiilor lor. După desprindere particulele se deplasează liber. Pe acest interval al perioadei de oscilaţii traiectoria mişcării particulelor mediului poartă
un caracter complex.
Construcţia utilajelor pentru prelucrarea pieselor cu vibraţii permite utilizarea diferitor medii de
lucru: (solide, lichide şi combinate). Aceasta creează
premise atât pentru prelucrarea mecanică (microaşchiere, deformare plastică), cât şi pentru procesele
fizico-chimice (reacţii chimice, difuzii, adeziune) şi
combinarea lor cu introducerea în componenţa mediilor de lucru a prafurilor, suspensiilor, electroliţilor.
Unele maşini pentru prelucrarea pieselor prin
vibraţii sunt prevăzute cu posibilitatea de a folosi
câmpurile termice şi magnetice în zona de lucru,
procesele electrochimice şi mişcările auxiliare asupra semifabricatelor. În baza acestor principii au fost
elaborate maşini pentru prelucrarea electrochimică
şi utilizarea vibraţiilor pieselor, prelucrarea magnetovibroabrazivă ş.a.

Fig. 6. Schema instalaţiei de finisare prin vibraţii
a semifabricatelor fixate în arborele principal
1 - capul de forţă, 2 - camera de lucru a instalaţiei,
3 - generatorul de vibraţii, 4 - mediul de lucru, 5 - semifabricatele supuse prelucrării, 6 - arborele principal

Procesul de prelucrare se realizează automat, iar
productivitatea prelucrării poate fi majorată datorită utilizării mai multor arbori principali. Arborele
principal poate fi instalat orizontal, vertical sau sub
diferite unghiuri faţă de axa de simetrie a camerei
de lucru. Prelucrarea magnetoabrazivă constă în
aceea că în zona de lucru a instalaţiei vibrante se
creează un câmp magnetic constant sau variabil,
direcţionat de-a lungul axei deplasării mediului de
lucru (figura 7).
Mediul de lucru 3 se deplasează în camera 1 sub
acţiunea vibraţiilor, creată de masa neechilibrată
rotativă 5, iar semifabricatele din materiale feromagnetice 2 se orientează în lungul liniilor de forţă
magnetice, în care acestea se deplasează şi frânează în mediul câmpului magnetic.

Fig. 7. Instalaţie pentru prelucrarea magnitovibroabrazivă a semifabricatelor
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Camera se confecţionează din material diamagnetic (oţel inoxidabil sau duraluminiu). Polii
electromagneţilor 6 sunt direcţionaţi spre camera
1 şi obţin magnetizare diversă (variabilă), iar liniile
magnetice de forţă trec prin camera 1 în direcţia de
la un pol spre altul. Semifabricatele se orientează
de-a lungul liniilor magnetice de forţă (pe axa electromagneţilor). Acestea se rotesc în jurul centrului
comun al mediului circulant în direcţia mişcării lui,
dar cu o viteză mai mică, care se reglează, odată cu
variaţia câmpului magnetic, în jurul axei sale. Circularea mediului asigură înlăturarea uniformă a metalului de pe toate suprafeţele semifabricatului.
Sub acţiunea mediului de lucru, piesele se deplasează în cameră pe diferite traiectorii: cerc, elipsă etc. Ridicarea electromagneţilor asigură deplasarea pieselor în orice poziţie de descărcare. Astfel, se
asigură separarea pieselor finite de mediul de lucru.
Automatizarea proceselor de prelucrare a semifabricatelor prin vibraţii, încărcarea şi descărcarea

semifabricatelor, transmiterea şi evacuarea mediului de lucru se realizează, de regulă, în mod automat.
Pentru separarea pieselor finite de mediul de lucru
se utilizează diferite site vibratorii, separatoare magnetice ş.a.
După descărcarea şi separarea pieselor finite de
mediul de lucru, ele se transportă la spălare, verificare, prelucrare, asamblare, iar mediul de lucru se
transportă înapoi în camera de lucru prin intermediul elevatorului. Automatizarea alimentării instalaţiei vibrante cu umplutură lichidă se realizează prin
intermediul sistemului de asigurare, evacuare şi circulare a lichidului prin rezervorul de decantare, cu
ajutorul unei pompe.
Durata de prelucrare a semifabricatelor este reglată de un releu de timp, care deconectează instalaţia în mod automat după prelucrarea unei partide
de piese stabilite. În figura 8 sunt prezentate unele
vibroinstalaţii automatizate pentru prelucrarea semifabricatelor.

Fig. 8. Vibroinstalaţii automatizate cu acţionare periodică
a − vibroinstalaţie universală, b − vibroinstalaţie cu separator vibraţional pentru separarea pieselor şi a mediului de lucru
şi evacuarea abrazivelor uzate, c − vibroinstalaţie cu separator şi transportor pentru întoarcerea abrazivelor în camera
de lucru, d − vibroinstalaţie cu automatizarea complexă a procesului de prelucrare

Mediile de lucru pot conţine: umplutură solidă
din materiale abrazive (praf abraziv, granule abrazive, granit, prundiş, calcar etc.) şi materiale neabrazive (piese de diferite forme din metal, lemn,
mase plastice, pâslă, piele, cauciuc etc.); umplutură
lichidă în formă de soluţii cu diferite adaosuri corespunzătoare (abrazive, de spălare, de decapare etc.),
care circulă permanent sau periodic prin camera de
lucru.
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Umpluturile solide pot fi din materiale abrazive
(naturale sau artificiale): plastic, lemn, pâslă, sticlă,
faianţă etc. în formă de cilindru, con, piramidă, sferă
(bilă) sau cu o formă arbitrară (figura 9). Umpluturile
solide asigură extrudarea metalului şi oxizilor de pe
suprafeţele semifabricatelor, precum şi deformarea
lor plastică.
Umpluturile din materiale neabrazive pot fi de
tipul: alice de fontă, steluţe turnate, role, bile, bucăţi
de bară, aşchii de lemn, fâşii de pâslă etc.
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a

Fig. 9. Corpuri artificiale pentru umplutură
a − abrazive, b − metalice

Umpluturile lichide asigură majorarea productivităţii prelucrării şi păstrarea proprietăţilor fizico-mecanice ale abrazivelor, îmbunătăţesc proprietăţile anticorosive, de lubrifiere şi de umectare
ale soluţiilor; acestea pot forma o pernă de spumă
care contribuie la netezirea mai bună a suprafeţei
prelucrate, contribuie la prelucrarea mai intensă a
materialelor moi şi vâscoase, împiedică murdărirea
şi întunecarea suprafeţelor pieselor prelucrate, lipirea reciprocă a pieselor plate şi asigură prelucrarea
uniformă a suprafeţelor tuturor pieselor încărcate în
camera de lucru.

Lichidele bazice se utilizează, de regulă, ca soluţie anticorosivă, precum şi ca mijloc de intensificare
a proceselor de prelucrare a metalelor feroase. De
exemplu, soluţia de sodă calcinată (2-3%) se utilizează la operaţiile de rectificare, înlăturare a bavurilor, scoriei etc.
Acizii (sulfuric, clorhidric) se folosesc în soluţii ca
mijloace de corodare a suprafeţelor pieselor prelucrate. la operaţiile de curăţare a pieselor prelucrate
termic se utilizează mai frecvent soluţiile acide, de
concentraţie slabă.
Verificările experimentale au demonstrat că uti-
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lizarea soluţiilor de clorură de cositor sau de fier la
rectificarea metalelor feroase permit intensificarea
procesului de prelucrare a suprafeţelor prin vibraţii
de 2,5 ori. Productivitatea procesului de prelucrare
se apreciază prin numărul de piese prelucrate într-o
unitate de timp.
Productivitatea prelucrării cu vibraţii depinde de
regimurile de vibrare a camerei (frecvenţa şi amplitudinea), caracteristicile şi dimensiunile mediului
de lucru, materialul, masa şi forma semifabricatelor,
raportul dintre semifabricate şi mediul de lucru, caracterizându-se prin numărul de semifabricate prelucrate simultan şi volumul camerei de lucru.
Deseori este raţional de apreciat productivitatea
prelucrării prin vibraţii prin intensitatea înlăturării
(tăierii) materialului de pe suprafaţa semifabricatului. Odată cu mărirea amplitudinii, masa materialului înlăturat de pe suprafaţa piesei sporeşte datorită
creşterii forţelor din partea microşocurilor particulelor şi datorită duratei acţionării lor active cu suprafaţa prelucrată (figura 10).

Fig. 10. Dependenţa dintre masa materialului înlăturat Q (g) şi amplitudinea oscilaţiilor
camerei A (mm)
(condiţii de prelucrare: abraziv ЭБ63СТК, frecvenţa
oscilaţiilor − = 25 Hz, timpul de prelucrare t = 3 h)
1 − babit-83, 2 − bronză Бр-014, 3 − fontă СЧ-12-28,
4 − oţel У10А

Productivitatea prelucrării depinde şi de frecvenţa oscilaţiilor − (Hz). Odată cu majorarea frecvenţei oscilaţiilor masa materialului înlăturat Q (g)
se măreşte (figura 11).

84

| Intellectus 1/2013

Fig. 11. Dependenţa dintre masa materialului
înlăturat Q (g) şi frecvenţa oscilaţiilor − (Hz)
(condiţii de prelucrare: abraziv Э16СТ3Б, amplitudinea
A = 2 mm, timpul de prelucrare t = 1,5 h)
1 − bronză Бр 014, 2 − aluminiu Ал 3, 4 − oţel Ст3

O influenţă majoră asupra înlăturării materialului
de pe suprafeţele semifabricatului şi a intensităţii
decurgerii proceselor de rectificare, polizare, înlăturare a bavurilor şi rotunjire a muchiilor ascuţite o au
proprietăţile mecanice ale semifabricatelor şi, în primul rând, duritatea lor. Odată cu creşterea durităţii,
intensitatea prelucrării scade (figura 12).

Fig. 12. Dependenţa dintre masa materialului
înlăturat Q (g) şi duritatea lui (HB)
(condiţii de prelucrare: abraziv КЧ6ВТК
cu granularea 25…30 mm,
amplitudinea A = 1,5 mm, frecvenţa − = 33 Hz)

Forma semifabricatelor determină accesul particulelor mediului de lucru spre suprafeţele semifabricatelor corespunzătoare. Mai intens se prelucrează muchiile ascuţite, ieşindurile, suprafeţele
deschise. Prelucrarea buzunarelor adânci, găurilor,
canalelor, scobiturilor ş.a. se realizează mai lent şi

Concluzii

superficială; spălarea şi uscarea pieselor finite; curăţarea pieselor de calamină, scorie, crustă, pentru
asamblare, reparaţie şi restabilire a diferitor maşini,
mecanisme, aparate, dispozitive etc).

Microaşchierea şi deformarea plastică superficială sunt elementele de bază ale majorităţii proceselor şi metodelor de finisare mecanică a pieselor de
maşini. Îmbinarea unor elemente ale procesului de
prelucrare (aplicarea succesivă a microşocurilor, deplasarea intensivă a mediului de lucru şi semifabricatelor cu orientarea lor variată în dependenţă de
caracteristica şi compoziţia mediului şi regimurilor
de vibrare creează condiţii favorabile pentru realizarea operaţiilor de durificare, curăţare, rectificare şi
finisare (curăţarea semifabricatelor turnate: metalice, din mase plastice, cauciuc; curăţarea pieselor şi
semifabricatelor de crustă şi coroziune; scoaterea
bavurilor; rotunjirea şi polizarea muchiilor ascuţite; rectificarea şi polizarea suprafeţelor; ecruisarea
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Rezumat

Abstract

Automatizarea proceselor de asamblare constituie o modalitate importantă de sporire a durabilităţii maşinilor, microaşchierea şi deformarea plastică superficială reprezentând elementele de bază
ale majorităţii proceselor şi metodelor de finisare
mecanică a pieselor de maşini. Îmbinarea unor elemente ale procesului de prelucrare creează condiţii
favorabile pentru realizarea efectivă a operaţiilor de
durificare, curăţare, rectificare şi finisare.

Assembly process automation is an important
way to enhance the sustainability of machines, microcutting and superficial plastic deformation representing the basic elements of most processes and
methods for mechanical finishing of machine parts.
Combination of some elements of the machining
process creates favorable conditions for the effective performance of hardening, cleaning, grinding
and finishing operations.
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necesită optimizarea dimensională şi de formă a
particulelor mediului de lucru.
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A

stmul bronşic (AB) este o maladie cronică a căilor
respiratorii, caracterizată prin accese periodice de

dispnee, cu normalizarea funcţiei respiratorii în perioadele
dintre crize, având o răspândire înaltă şi în continuă creştere în ţările lumii [3] şi un potenţial înalt de invalidizare

Acest fapt determină necesitatea

căutării metodelor de eficientizare a managementului copiilor afectaţi de boală, în special la etapa premergătoare
manifestărilor clinice [2, 8].

Instalarea patologiei atopice este un proces
multifactorial, determinat în special de proporţia
a două grupuri de factori – factorii ereditari şi cei
ai mediului ambiant (factorii nocivi de ordin social,
habitual, alimentar, profesional, tabagismul etc.) [6,
7, 9]. Totodată, calitatea aerului este influenţată şi
de activităţile umane: fumatul, utilizarea cosmeticii,
vopselelor, lacurilor, întreţinerea în locuinţe a ani-
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malelor, păsărilor, peştilor, plantelor cu polen etc.
[5]. Toate acestea contribuie la apariţia tulburărilor
echilibrului endoecologic al organismului şi favorizează o influenţă mai activă a alergenilor asupra
unui număr mare de oameni, precum şi într-un termen îndelungat de acţiune [1].
Genotipul individual determină o eficienţă diferită a mecanismelor de apărare imună sau de metabolizare a unor substanţe, deci un mod specific de
răspuns la agresiuni, influenţând apariţia, manifestarea şi gravitatea îmbolnăvirilor. După cum indică
numeroase studii, la genele susceptibilităţii genetice faţă de maladiile multifactoriale sunt atribuite
genele enzimelor de metabolizare a xenobioticelor,
genele receptorilor celulari şi genele importante
pentru ciclurile metabolice esenţiale ale organismului (genele „şunturilor” metabolice). Astfel, calea
optimă de reducere a morbidităţii şi a severităţii AB
o constituie diagnosticul timpuriu şi profilaxia pri-

Materiale şi metode
Pentru realizarea scopului şi obiectivelor propuse, a fost desfăşurat studiul genelor candidate
pentru AB la 90 de copii cu diferite forme clinice şi
evolutive de AB (în perioada 2009-20101), cu vârsta
cuprinsă între 5 şi 17 ani, raportul dintre băieţi şi
fete fiind de 1,3:1. Lotul de control a fost selectat în
timpul intervievării copiilor din regiunile rurale prin
metoda chestionarelor standardizate ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood)
[4], din rândul celor care au răspuns negativ la toate întrebările referitoare la prezenţa semnelor de
atopie şi la care examinarea clinică complexă nu a
evidenţiat simptome ale maladiilor acute şi cronice.
Lotul de control a fost comparabil după vârstă şi sex
cu cazurile studiate.
Istoricul familial şi factorii exogeni favorizanţi au
fost identificaţi cu ajutorul chestionarului special
elaborat, care a permis relevarea detaliilor privind
caracteristicile maladiei subiectului cercetat: apartenenţa etnică şi datele demografice, vârsta de debut şi caracterul manifestărilor pulmonare, criteriile
de diagnostic în conformitate cu recomandările

internaţionale, factorii declanşatori şi agravanţi
ai manifestărilor bolii (condiţiile de trai, prezenţa
alergenilor menajeri sau animalieri, expunerea la
fumul de ţigară), suportarea în primul an de viaţă a
afecţiunilor căilor respiratorii cu potenţial de lezare
a tractului respirator, terapia controller a astmului
bronşic pe parcursul a trei luni precedente studiului, istoricul familial (prezenţa maladiilor alergice în
familie), acţiunea factorilor exogeni nefavorabili pe
parcursul sarcinii şi naşterii (patologia gravidităţii,
maladii cronice la mamă), datele antropometrice,
caracteristica manifestărilor cutanate şi a altor manifestări alergice asociate.
Pentru examenul molecular genetic au fost utilizate cardurile de prelevare a mostrelor de sânge,
care reprezintă un volum mic de sânge capilar, obţinut prin înţeparea degetului sau venepuncţia individului, ADN-ul genomic fiind extras din limfocitele
sângelui periferic. Prin aplicarea reacţiei de polimerizare în lanţ (Polymerase Chain Reaction – PCR) şi
analiza polimorfismului lungimii fragmentelor de
restricţie (Restriction Fragment Length Polymorphism
– RFLP)2, au fost studiate polimorfismele genelor
candidate pentru astm bronşic: polimorfismele de
deleţie ale genelor GSTT1 şi GSTM1; polimorfismele
313 A>G şi 341 C>T ale genei GSTP1; 481 C>T, 590
G>A, 857 G>A ale genei NAT2; numărul repetiţiilor
(ААТ)n în intronul 20 al genei NOS1; polimorfismul
-590 C>T al genei IL-4; Arg551Gln al genei IL-4Rα;
-308 G>A al genei TNFα; 38 G>A al genei CC16.
Metoda regresiei logistice a fost aplicată pentru
estimarea influenţei polimorfismelor studiate asupra riscului de dezvoltare a astmului bronşic, particularităţilor evolutive şi formelor asociate. Analiza
regresională permite, de asemenea, construirea
modelului statistic de prognozare a probabilităţii
instalării evenimentului în baza criteriilor disponibile (în studiul nostru acestea au fost polimorfismele
genelor studiate şi factorii de mediu din anamneză). Rezultatul metodei regresiei logistice îl constituie calculul coeficienţilor de regresie β0, β1, β2 … βi
din formula 1:
y = β0+ β 1x1+ β 2x2+…+ β ixi,
(1)
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mară a maladiei prin identificarea persoanelor cu
risc înalt de dezvoltare a bolii cu ajutorul metodei
elaborate de evaluare a riscului de dezvoltare a astmului bronşic la copiii din Republica Moldova.
Până în prezent sunt cunoscute câteva metode
de prognozare a riscului de dezvoltare al AB. Una
dintre acestea prevede examinarea sensibilizării la
alergenii polenici, menajeri şi alimentari, şi a intoleranţei la un şir de medicamente, evaluarea istoricului familial de astm la rude, suportarea frecventă a
infecţiilor respiratorii şi prezenţa afecţiunilor asociate ale tractului digestiv, precum şi a noxelor profesionale [10]. Totuşi, această metodă nu include examinarea profilului genetic individual al pacientului
care predispune la dezvoltarea maladiei.
Scopul prezentului studiu constă în elaborarea
metodei obiective şi informative de prognosticare
a riscului de dezvoltare a astmului bronşic la copii şi
delimitarea grupelor de risc sporit, pentru individualizarea măsurilor profilactice.

2
1

Proiectul instituţional „Studiul unor factori genotipici
cu impact în dezvoltarea şi răspândirea maladiilor atopice
la copii în funcţie de determinanţii ecologici” (2009-2010) al
Laboratorului ştiinţific de pediatrie al IMSP ICŞDOSMC

Testele molecular-genetice au fost realizate în cadrul
Laboratorului de citogenetică medicală „Biogarmonia” din
Sankt Petersburg în colaborare cu Laboratorul de Diagnostic Prenatal al Maladiilor Ereditare şi Congenitale al ICŞ Obstetrică şi Ginecologie „D. Otto” al AŞ a Federaţiei Ruse
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unde x1…xi – variabile independente (factorii
de prognostic), iar valoarea y în ecuaţia de regresie
reprezintă logaritmul natural al raportului probabilităţilor pentru evenimentul studiat. Prezenţa factorului este notată în formulă prin cifra 1, iar absenţa
lui – prin zero.
Probabilitatea acestui eveniment (P) pentru fiecare subiect al cercetării poate fi calculată după
formula 2:

P=

ey
1+ ey

, 		

(2)

unde e reprezintă constanta matematică, egală
cu 2,72.

Rezultate
Analiza rezultatelor studiului, cu aplicarea metodei regresiei logistice, a demonstrat importanţa
interrelaţiei factorilor genetici şi a celor de mediu în
instalarea maladiei la copiii din Republica Moldova.
În baza intervievării pacienţilor pentru evaluarea
factorilor de risc exogeni prezenţi şi a examinării
molecular-genetice a polimorfismelor genei NAT2
sunt relevaţi factorii cu rol de prognostic pentru
apariţia astmului bronşic la copiii din Republica
Moldova. Rezultatele obţinute sunt prezentate în
tabelul 1.
Ulterior, riscul de dezvoltare al AB (exprimat procentual) este calculat după formula 1, rezultatul căreia este substituit în formula 2.

Tabelul 1
Factorii cu rol predictiv pentru dezvoltarea astmului bronşic la copiii din Republica Moldova
Factorii evaluaţi anamnestic şi
molecular-genetic

Coeficientul
de regresie (βi)

prezenţa semnelor de dermatită atopică
în primul an de viaţă
caracterul alimentaţiei în primele luni de viaţă
Examinarea molecular-genetică a polimorfismelor genei
NAT2:
481 C>T, 590 G>A şi 857 G>A
Constanta (β0)

Cazuri clinice
Exemplul 1. Pacientul S.G., băiat de 8 ani. Diagnosticul clinic: astm bronşic, forma atopică, evoluţie sever persistentă, în perioada de exacerbare. Din
anamneză a fost relevată prezenţa simptomatologi-

Factorul de risc
prezent
absent

–2,485

–2,485 x 1

–2,485 x 0

5,777

5,777 x 1

5,777 x 0

3,885

3,885 x 1

3,885 x 0

–2,632

ei caracteristice pentru dermatita atopică în primul
an de viaţă şi alimentaţia artificială de la vârsta de
2 luni. Examinarea molecular-genetică a identificat
unul dintre genotipurile heterozigote cu risc (NAT2
*4/*5). Aceste date au fost utilizate pentru estimarea riscului la pacientul respectiv (tabelul 2).

Tabelul 2
Factorii cu rol predictiv pentru dezvoltarea astmului bronşic la pacientul S.G.
Factorii evaluaţi anamnestic şi
molecular-genetic
prezenţa semnelor de dermatită atopică
în primul an de viaţă
caracterul alimentaţiei în primele luni de viaţă
Examinarea molecular-genetică a polimorfismelor genei
NAT2:
481 C>T, 590 G>A şi 857 G>A
Constanta (β0)
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Coeficientul
de regresie (βi)

Factorul de risc
prezent
absent

–2,485

–2,485 x 1

-

5,777

5,777 x 1

-

3,885

3,885 x 1

-

–2,632

P=

2,72 4,545
= 0,98 sau 98%
1 + 2,72 4,545

În acest mod, prin evaluarea factorilor de risc
prezenţi la pacient am determinat o probabilitate
de 98% de dezvoltare a maladiei.
Exemplul 2. Pacienta A.A., fetiţă de 7 ani. Diagnosticul clinic: astm bronşic, forma atopică, evolu-

ţie intermitentă, în perioada de exacerbare. Asociat:
rinită alergică. Din anamneză a fost relevată absenţa simptomatologiei caracteristice pentru dermatita atopică în primul an de viaţă, însă copilul a fost
alimentat artificial din primele luni. Examinarea
molecular-genetică a polimorfismelor genei NAT2 a
identificat portajul unuia dintre genotipurile cu risc
(NAT2 *5/*5). Aceste date au fost utilizate pentru
estimarea riscului la pacienta respectivă (tabelul 3).
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y = –2,632 + (–2,485•1) + (5,777•1) + (3,885•1) =
= 4,545, respectiv

Tabelul 3
Factorii cu rol predictiv pentru dezvoltarea astmului bronşic la pacienta A.A.
Factorii evaluaţi anamnestic şi
molecular-genetic
prezenţa semnelor de dermatită atopică
în primul an de viaţă
caracterul alimentaţiei în primele luni de viaţă
Examinarea molecular-genetică a polimorfismelor genei
NAT2:
481 C>T, 590 G>A şi 857 G>A
Constanta (β0)

Substituind datele în formulă, am obţinut:
y = –2,632 + (–2,485•1) + (5,777•0) + (3,885•1) =
= –1,232, respectiv
P=

2,72 -1, 232
= 0,22 sau 22%
1 + 2,72 -1, 232

Evaluând factorii de risc prezenţi la pacient, am
stabilit o probabilitate de 22% de dezvoltare a maladiei.
Discuţii
Rezultatele studiului, de rând cu cele din alte
rapoarte publicate, indică importanţa factorilor genetici în dezvoltarea astmului bronşic la copii. Deşi
identificarea genelor care au impact în acest proces
nu este finalizată, totuşi, datele obţinute modifică deja viziunile savanţilor asupra mecanismelor
patogenetice ale maladiei. În medie, aproximativ
30% din copiii cu vârsta de până la 3 ani prezintă
episoade periodice de obstrucţie bronşică (wheezing) [3], însă până în prezent nu există metode de
diagnostic predictive, care ar oferi posibilitatea de
a diferenţia episoadele de wheezing tranzitoriu, ce
dispare odată cu vârsta, de cele care vor progresa în

Coeficientul
de regresie (βi)

Factorul de risc
prezent
absent

–2,485

–2,485 x 1

-

5,777

-

5,777 x 0

3,885

3,885 x 1

-

–2,632

astm bronşic. Studiul nostru indică răspândirea înaltă în rândurile populaţiei din Republica Moldova
a genelor care au un impact negativ asupra funcţiei pulmonare şi pot cauza progresarea maladiei.
Totodată, modificările funcţiei pulmonare prezintă
unele dintre manifestările timpurii ale maladiei,
pentru care existenţa posibilităţii de a le evita va
reduce progresarea maladiei şi va facilita conduita
pacientului cu AB.
Studiile contemporane sunt orientate cu predilecţie spre eficientizarea şi maximizarea siguranţei
tratamentului oferit acestor pacienţi, ceea ce ar permite deţinerea controlului asupra maladiei din primele luni de viaţă. Acest fapt accentuează importanţa majoră a identificării indivizilor susceptibili
de a dezvolta astm bronşic. Şi dacă până în prezent
acest proces avea un caracter retrospectiv, fiind bazat doar pe simptomatologia clinică deja instalată
la pacient şi pe istoricul familial, atunci metoda propusă pentru implementare pune baza screeningului
genetic, care va revoluţiona abordarea procesului
morbid şi managementul terapeutic al pacienţilor
cu boli multifactoriale.
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Totodată, eficienţa măsurilor de profilaxie primară a astmului bronşic depinde în mod direct de perioada la care au fost iniţiate şi este maximală atunci
când aceste măsuri sunt aplicate în fragedă copilărie. Evaluarea factorilor de risc de ordin genetic oferă posibilitatea estimării pericolului de dezvoltare a
bolii în orice perioadă de dezvoltare a organismului, luându-se în consideraţie particularităţile individuale şi apartenenţa etnică a individului, ceea ce
asigură aplicarea oportună a măsurilor de prevenţie
a astmului bronşic la copii.
Concluzii şi recomandări
Aprecierea obiectivă a riscului de dezvoltare
a astmului bronşic la copii este posibilă doar utilizând în complex evaluarea clinică, anamnestică şi
a profilului genetic individual. Rezultatele studiului

Referinţe

1. Ashmore, M., Dimitroulopoulou, C.
Personal exposure of children to air pollution. In: Atmospheric Environment, 2009, vol. 43, p. 128-141
2. Capristo, C., Romei, I., Boner, A. Environmental prevention in atopic eczema dermatitis syndrome (AEDS) and asthma: avoidance of indoor allergens. In: Allergy, 2004, vol. 59 (Suppl. 78), p. 53-60
3. Global Strategy for Asthma Management and
Prevention (updated 2010). The Global Initiative
for Asthma. http://www.ginasthma.com/ (accesat
03.04.2011).
4. ISAAC Steering Committee. Worldwide Variation in the Prevalence of Symptoms of Asthma, Allergic
Rhinoconjunctivitis, and Atopic Eczema: The International Study of Asthma and Allergies in Childhood
(ISAAC). In: Lancet, 1998, vol. 351(9111), p. 12251232
5. Nastasiuc, L. Starea factorilor de mediu în Republica Moldova. Tezele conf. şt.-pr. naţionale „Sănătatea copiilor în relaţie cu mediul”. Chişinău, 2004,
p. 34-37
6. Pohl, H., Abadin, H. Chemical mixtures: Evaluation of risk for child-specific exposures in a multi-

90

| Intellectus 1/2013

nostru asupra copiilor din Republica Moldova denotă faptul că în modelul predictiv al probabilităţii
de dezvoltare a astmului bronşic au intrat următorii
factori de risc:
▪▪ portajul alelelor mutante ale polimorfismelor
481 C>T, 590 G>A şi 857 G>A ale genei NAT2;
▪▪ prezenţa semnelor de dermatită atopică în
primul an de viaţă;
▪▪ alimentaţia artificială din primele luni de viaţă.
Utilizarea metodei propuse de prognosticare
a dezvoltării astmului bronşic la copii va permite
identificarea copiilor cu risc sporit în etapele preclinice ale bolii. Acest fapt va face posibilă individualizarea măsurilor de profilaxie primară, care vor limita
acţiunea negativă a factorilor exogeni inductori ai
mecanismelor de declanşare a maladiei.
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Abstract

Astmul bronşic reprezintă o afecţiune multifactorială cu o prevalenţă înaltă, în continuă creştere
şi cu indici înalţi de dizabilitare la copii şi adulţi
prin afectarea funcţiei respiratorii. Acest fapt determină necesitatea elaborării metodelor eficiente
de diagnosticare, prevenţie şi tratament al fiecărui
pacient în baza particularităţilor individuale de predispoziţie ereditară pentru maladie. Rezultatele studiului caz-control, care a inclus 180 de copii, etnici
din Moldova, au demonstrat importanţa prognostică a interrelaţiilor factorilor genetici şi de mediu
în dezvoltarea astmului bronşic. Prezenţa factorilor
de risc genetici – portajul alelelor mutante ale polimorfismelor genei NAT2 (481 C>T, 590 G>A and 857
G>A, numiţi „acetilatori lenţi”) şi a factorilor exogeni
(dermatita atopică şi alimentaţia artificială în primul
an de viaţă) majorează riscul de dezvoltare a astmului bronşic până la 98%. Astfel, utilizarea metodei
matematice de prognostic propusă pentru implementare va facilita identificarea copiilor cu risc majorat de dezvoltare a astmului bronşic.
Cuvinte-cheie: astm bronşic, copil, factor de
risc, gena NAT2, polimorfism, model predictiv

Bronchial asthma is a multifactorial disorder that
has a high and continuously increasing prevalence, and high disability prevalence rates in children
and adults through the impairment of the respiratory function. This causes the need for effective
methods of diagnosis, prevention and treatment of
each patient based on individual features of hereditary predisposition to disease. The results of casecontrol study that included 180 Moldovan children
demonstrated the prognostic importance of interrelationships of genetic and environmental factors
in the development of asthma. The presence of
genetic risk factors such as the carriage of mutant
alleles of the NAT2 gene polymorphisms (481 C>T,
590 G>A and 857 G>A, called “slow acetylators”) and
exogenous risk factors, such as atopic dermatitis in
the first year of life and artificial nutrition in infancy,
increased the risk of developing asthma up to 98%.
Thus, the use of the mathematical prognostic method, proposed for implementation, will facilitate
the identification of children with high risk of development of bronchial asthma.
Keywords: asthma, child, risk factor, NAT2 gene,
polymorphism, predictive model
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Izolarea coptizinei din herbă de rostopască
(chelidonium majus L.)
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H

erba de rostopască

Papaveraceae),

(Chelidonium majus L., familia

cunoscută din antichitate, este şi

unui număr semnificativ de alcaloizi (circa

30) din diferi-

te subgrupe oferă plantei şi produselor obţinute din ea un
spectru larg de acţiuni farmacologice: antihepatotoxică,
coleretică, antivirală, antimicrobiană, antiinflamatoare,
antitumorală ş.a. [1].

Pe lângă acţiunile sale curative, planta posedă şi
efecte toxice. Toate acestea denotă necesitatea de
a investiga mai profund acţiunile compuşilor săi biologic activi, de a elucida mecanismele de acţiune
farmacocinetică şi farmacodinamică a lor, iar pentru
aceasta este nevoie de a izola compuşii biologic activi în formă de substanţe individuale.
Alcaloidul principal al părţilor aeriene de rostopască este coptizina (6,7-dihidrobis[1,3]-benzodioxolo[5,6-a:4’,5’-g]chinolizină) [2], fapt ce ne permite să presupunem că efectele farmacologice de
bază ale produselor extractive aparţin anume acestei
substanţe. În literatură sunt descrise unele metode de
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până în prezent un obiect atrăgător de cercetare. Prezenţa
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izolare a coptizinei cu utilizarea cromatografiei preparative [3] sau a extracţiei şi reextracţiei în mai multe
trepte [4]. Metodele descrise sunt însă laborioase, se
utilizează solvenţi toxici, costisitori şi în cantităţi mari.
Obiectivele lucrării
Scopul prezentei lucrări constă în elaborarea unui
procedeu simplu, ieftin şi eficient de izolare a coptizinei din herba de rostopască (Chelidonium majus
L.), aplicabil în industria chimico-farmaceutică.
Materiale şi metode
În studiu s-au folosit părţile aeriene ale produsului vegetal de rostopască (Chelidonium majus L.),
recoltate din flora spontană în faza de înflorire şi uscate în încăperi bine aerisite.
Analiza produsului vegetal, a extractelor şi sărurilor de coptizină s-a efectuat utilizând cromatograful de lichide Jasco seria LC–2000, dotat cu detector
UV cu şir de diode (DAD) [2].
Reactivele şi solvenţii pentru HPLC au fost procurate de la firma “Sigma”.

Obţinerea extractului de rostopască
În extractor se încărcă, bătătorindu-se uşor, circa
0,5 kg de herbă de rostopască uscată şi fragmentată. Extracţia se efectuează cu alcool etilic de 80% la
temperatura de 70-75°C şi viteza de alimentare de
500-700 ml/oră până la obţinerea a 1,8-2,0 l de extract primar. După aceasta, alcoolul se recuperează
din şrot cu vapori de apă. Plenitudinea extracţiei
coptizinei constituie circa 60%. Se obţine extractul
fluid, ce conţine 0,7-1,1 g/l coptizină (în dependenţă de calitatea materiei prime) şi circa 77% etanol.
Obţinerea bisulfatului de coptizină
La extractul obţinut se adaugă, amestecând intensiv, acid sulfuric concentrat până la pH-ul 3,0-3,5
(se controlează prin metoda potenţiometrică). Extractul se lasă pentru coagulare şi sedimentare timp
de 16-24 de ore la temperatura de +2 − +8°C, apoi
se filtrează sau centrifughează timp de 5-10 min.
la accelerarea de 500-1000 g. Prin aceasta, din extract se elimină o parte semnificativă de substanţe
balast. La filtrat (sau centrifugat) se adaugă, amestecând intensiv, acid sulfuric concentrat până la pHul 1,0-1,2 (potenţiometric) şi se lasă pe 12-18 ore la
temperatura camerei pentru cristalizarea coptizinei
în formă de bisulfat. Cea mai mare parte de lichid
se decantează, iar precipitatul se separă pe filtru de

sticlă cu porozitate medie, se spală cu 10-15 ml de
alcool etilic de 80%, după care cu 10-12 ml de apă,
apoi cu 20-30 ml de alcool etilic de 96% şi se usucă
la temperatura de 40-50°C. Se obţine 1,2-1,7 g bisulfat de coptizină (în dependenţa de calitatea materiei prime). Randamentul coptizinei la etapa dată
este de circa 75% de la valoarea teoretică.
Alcoolul etilic din extractul epuizat şi lichidele de
spălare se recuperează prin rectificare şi pot fi utilizate repetat la extracţia produsului vegetal.
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Rezultate şi discuţii
Analiza preventivă a mostrelor herbei de rostopască, colectate în regiunea de centru a Republicii
Moldova, a arătat că conţinutul de coptizină (recalculat la masă uscată) în părţile aeriene înflorite ale
plantei constituie 3-7 mg/g, pe când la începutul
perioadei de fructificare atinge cantitatea de 8-12
mg/g. Însă, din cauza fixării strânse pe matrice, conţinutul de coptizină extrasă de facto este mai mic
faţă de cazul când se utilizează produsul vegetal,
colectat în faza de înflorire. Pentru obţinerea extractului, am utilizat extracţia la temperatură înaltă
[5], însă se pot aplica şi alte metode, care asigură un
volum suficient de extracţie a coptizinei, cum este,
de exemplu, metoda Squibb [6]. În calitate de extragent, se foloseşte alcoolul etilic de 80%. Concentraţia dată este optimă, fiindcă micşorarea sa duce
la scăderea randamentului bisulfatului de coptizină
din extract, iar majorarea – la scăderea capacităţii
de extracţie a coptizinei din materia primă vegetală.

Caracteristica produsului bisulfat de
coptizină
Produsul obţinut prezintă o pulbere cristalină de
culoare galben-portocaliu până la portocaliu-închis,
fără miros, cu gust amar, care conţine nu mai puţin
de 80% bisulfat de coptizină şi sulfaţi neorganici în
calitate de substanţe înrudite de bază. Substanţa
mai conţine şi alţi alcaloizi (chelidonină, sanguinarină şi berberină), extraşi din materia primă, conţinutul sumar al cărora nu depăşeşte 5%.
Substanţa este puţin solubilă în apă (circa
1:1000), foarte puţin solubilă în alcool etilic de 96%
şi alţi solvenţi organici polari, practic insolubilă în
solvenţi organici nepolari, precum cloroformul, hexanul ş.a. Soluţiile apoase au valoarea pH-ului de
circa 2,0 şi sunt opalescente, iar la păstrare se formează un precipitat neînsemnat sub forma de fulgi,
care conţine proteine şi polizaharide, extrase din
materia primă vegetală şi denaturate sub acţiunea
concomitentă a alcoolului şi acidului puternic.
Pierderea de masă prin uscare la temperatura de
105-110°C este cel mult de 2,5% (produsul nu conţine apă cristalină), iar reziduul prin calcinare depinde de calitatea materiei prime vegetale şi poate
atinge 15%. Punctul de topire nu poate fi determinat, pentru că la încălzire substanţa se descompune
treptat în intervalul de temperatură de aproximativ
280-350°C, fără topire.
Substanţa bisulfat de coptizină poate fi utilizată
la prepararea formelor farmaceutice solide cu acţiune hepatoprotectoare, administrate per os, însă
poate fi purificată şi transformată şi în alte săruri de
coptizină pentru utilizarea în diverse scopuri.
Obţinerea bisulfatului de coptizină purificat
Pentru aceasta, 1,5 g de bisulfat de coptizină şi
0,28 g de hidrogenocarbonat de sodiu se dizolvă
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în 200 ml de apă, încălzită până la temperatura de
60°C. După răcire până la temperatura camerei, soluţia se filtrează prin filtru de hârtie (panglica albastră), apoi se încălzeşte până la 60°C şi se adaugă 3
ml de acid sulfuric 9 Mol/l. La răcirea soluţiei până
la temperatura camerei, se formează un precipitat
cristalin, care se separă pe filtru de sticlă cu porozitatea medie, se spală cu 10-12 ml de apă, apoi cu
20-30 ml de alcool etilic de 96% şi se usucă la temperatura de 40-50°C. Se obţine circa 1,2 g de bisulfat de coptizină purificat.
Produsul obţinut prezintă o pulbere cristalină
de culoare galben-portocaliu, este puţin solubil în
apă, cu formarea soluţiilor transparente. Substanţa
nu conţine practic sulfaţi neorganici şi impurităţi
organice de origine străină, însă conţine până la
3-4% săruri neutre (sulfat de coptizină) din cauza
pierderii parţiale a ionilor de hidrogen la spălarea
produsului. Acest conţinut nu este stabil, de aceea
substanţa dată nu poate fi utilizată în calitate de
substanţă de referinţă pentru analiza cantitativă.
Obţinerea clorurii de coptizină
Pentru aceasta, 1,5 g de bisulfat de coptizină purificat şi 0,28 g de hidrogenocarbonat de sodiu se
dizolvă în 200 ml de apă, încălzită până la temperatura de 60°C, apoi se adaugă 3 ml de acid clorhidric
concentrat şi se răceşte până la temperatura camerei. Precipitatul cristalin obţinut se separă pe filtru
de sticlă cu porozitatea medie, se spală cu 10-12 ml
de apă, apoi cu 20-30 ml de alcool etilic de 96%. Precipitatul se dizolvă în 250 ml de alcool etilic de 90%
la încălzire până la fierbere, se adaugă 1 ml de acid
clorhidric concentrat şi se lasă timp de 16-24 de
ore pentru cristalizare. Produsul cristalin se separă
pe filtru de sticlă cu porozitatea medie, se spală cu
20-30 ml de alcool etilic de 96% şi se usucă la temperatura de 40-50°C. Se obţine circa 1,0 g clorură de
coptizină.
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Substanţa obţinută prezintă o pulbere cristalină
de culoare galben-portocaliu, foarte puţin solubilă
în apă şi alcool etilic de 96%, mai uşor solubilă în
amestecuri de solvenţi, de exemplu apă-acetonitril
(1:1). Substanţa conţine cel puţin 99% de clorură de
coptizină, este stabilă la păstrare şi poate fi utilizată
în calitate de substanţă de referinţă pentru analiza
cantitativă a materiei prime vegetale, a produselor
extractive şi sărurilor de coptizină.
Obţinerea sulfatului de coptizină
pentahidrat
Pentru aceasta, 1,5 g de bisulfat de coptizină
purificat şi 0,28 g de hidrogenocarbonat de sodiu
se dizolvă în 50 ml de apă la încălzire până la temperatura de 60°C. Soluţia se răceşte treptat până la
0-5°C, iar precipitatul cristalin format se separă pe
filtru de sticlă cu porozitatea mare, se spală cu 3
porţiuni a câte 2 ml de apă răcită până la 0°C, apoi
cu 20 ml de alcool etilic de 96% şi se usucă la temperatura de 30-40°C. Se obţine circa 1,3 g de sulfat
de coptizină pentahidrat.
Produsul obţinut prezintă o pulbere cristalină
de culoare portocaliu-închis, are solubilitatea în
apă aproape de 5 ori mai mare faţa de bisulfatul de
coptizină, reacţie neutră şi poate fi utilizat pentru
prepararea soluţiilor injectabile cu concentraţia de
până la 5 mg/ml.
Concluzii

A fost elaborat un procedeu simplu şi economic
de izolare a coptizinei în formă de bisulfat din extractele hidroalcoolice ale herbei de rostopască cu
posibilitatea transformării ulterioare în alte săruri
de coptizină.
Izolarea compusului activ individual va permite
investigarea mai profundă a unor acţiuni farmacologice prescrise coptizinei şi implementarea ei în
industria farmaceutică.

2. Casian, I., Diug, O., Diug, E., Nistreanu, A.
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2003, p. 186-194
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Rezumat

Abstract

În prezenta lucrare este descris un nou procedeu de izolare a coptizinei în formă de bisulfat din
extractele hidroalcoolice ale herbei de rostopască.
Procedeul constă în purificarea preliminară a extractului vegetal prin tratarea cu acid sulfuric la pHul 3,0-3,5 şi cristalizarea ulterioară a bisulfatului de
coptizină la pH-ul 1,0-1,2. Procedeul elaborat este
simplu, economic şi va permite investigarea mai
profundă a unor acţiuni farmacologice prescrise
coptizinei, precum şi implementarea acestei substanţe în industria farmaceutică.
De asemenea, sunt descrise procedeele de purificare a bisulfatului de coptizină şi transformarea
acestuia în alte săruri de coptizină, cum sunt, de
exemplu, sulfatul şi clorura. Clorura de coptizină are
compoziţia cea mai stabilă şi poate fi utilizată în calitate de substanţă de referinţă. Au fost studiate proprietăţile fizico-chimice ale substanţelor obţinute.
Cuvinte-cheie: Chelidonium majus L., izolarea
coptizinei, bisulfat de coptizină, sulfat de coptizină,
clorură de coptizină.

A new way of coptisine isolation in the form of
bisulphate from hydro-alcoholic extracts of the
Chelidonium herb is described in the present work.
The process consists in prerefining the plant extract
by sulphuric-acid treatment at pH 3.0-3.5 followed
by the coptisine bisulphate crystallization at pH 1.01.2. The developed procedure is quite simple and
economic and will allow to investigate more deeply
some pharmacological effects, attributed to coptisine, and to introduce this substance in the pharmaceutical industry.
There are also described the processes for bisulphate purification from coptisine and its transformation in other salts, such as sulphate and chloride. Having the most stable composition, coptisine
chloride can be used as a reference substance. Physical and chemical properties of obtained substances have been studied.
Keywords: Chelidonium majus L., coptisine isolation, coptisine bisulphate, coptisine sulphate, coptisine chloride.
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I

nvestigaţiile referitoare la situaţiile stresante din
viaţa umană rămân a fi actuale şi oportune.

mari diferenţe interindividuale privind reacţiile
ţiile stresante.

Un

Există
la situa-

rol deosebit în apariţia şi amploarea

stresului psihic îl au particularităţile cognitive, afective

şi voliţionale ale individului, modelate de experienţa sa de
viaţă, condiţionând răspunsul subiectului la un potenţial

agent stresor psihic, căruia i se conferă o semnificaţie nocivă, imaginară sau reală.

În prezent, tot mai multe persoane se confruntă
cu stări confuzionale şi sentimente de inferioritate
care duc la suprasolicitare, provocând migrene, stări
depresive, dezechilibre, frustrare, inapetenţă sau
bulimie, insomnii şi intoleranţă. în literatura de specialitate se vorbeşte din ce în ce mai frecvent despre
faptul că suferinţele în plan psihologic generează
boli psihice şi somatice.
O mare varietate de acuze somatice, care generează convingerea pacienţilor că ei sunt suferinzi
din punct de vedere somatic în ciuda unor probleme emoţionale sau psihosociale demonstrabile,

96

| Intellectus 1/2013

dr. conf.

rămân în afara posibilităţii de definire clară. Ulcerul
gastro-intestinal ocupă un loc important în structura afecţiunilor organelor interne, constituind cea
mai frecventă maladie a tractului gastro-intestinal
şi fiind una din problemele de bază ale medicinii
interne. Numeroase cercetări privind cauzele ulceraţiei peptice au generat opinii foarte diferite. Importantă pentru cercetarea psihosomatică este opinia lui Franz Alexander, care a prezentat explicarea
relaţiilor psihosomatice şi pentru prima dată a oferit
descrierea „structurii psihosomatice” a unui bolnav
de ulcer. Aceasta poate fi luată ca model general de
abordare a tulburărilor psihosomatice prin corelarea constatărilor fiziologice cu teoria psihanalitică
a nevrozelor. Alţi autori care au cercetat tulburările
gastro-intestinale, în special ulcerul, factorii etiopatogenici, profilul de personalitate etc. sunt: Dunbar,
Freud, Scherr, Şevcenco, Uexkuell, Sullivan, French,
Pollock etc.
Studii foarte variate au arătat asocieri între bolile psihosomatice şi stres. De exemplu, pacienţii cu
dispepsie neulceroasă au nivele mai mari la stres

însoţire ori chiar de conştientizare a unui stres fizic,
căruia i se acordă o semnificaţie de ameninţare.
Stresul este o componentă iminentă a vieţii
noastre zilnice. Definirea acestuia depinde de abordarea teoretică folosită (de la abordarea biologică,
la abordarea tranzacţională sau la abordarea socialcognitivă), în funcţie de problema pe care încearcă
să o definească şi să o rezolve fiecare autor (Selye,
1984; Băban, 1998; Miclea, 1997; Lazarus & Folkman,
1987). Această varietate de definţii circumscrie, în final, modul de intervenţie şi rezolvare a problemelor
(Breznitz, 1994).
Dintre afecţiunile somatice ulcerul gastro-intestinal este cel mai elocvent corelat cu stările
emoţionale care îi influenţează apariţia şi-i modulează evoluţia. Considerat ca „prototip al bolilor psihosomatice, ulcerul este definit ca o eroziune delimitată a mucoasei tractului gastro-intestinal care se
întinde în mucoasa musculară subiacentă ce apare
în zonele care conţin celule secretoare”. Ulceraţiile
mucoasei stomacale evoluează sub formă de crize
dureroase, periodic acutizate primăvara şi toamna.
Ele se pot complica cu hemoragii digestive. În etiologia ulcerului gastro-intestinal un rol important
revine terenului constituţional şi factorilor ereditar-genetici, notându-se o anumită predispoziţie
morbidă cu caracter familial în acest sens. După A.
Porot, ulcerul gastro-intestinal este o tulburare din
sfera digestivă specifică unui tip de personalitate cu
o mare nevoie de independenţă, agresivitate, competiţie în raporturile interpersonale. Conflictul este
generat de împiedicarea aspiraţiei la autonomie a
persoanei respective. Simptomatologia clinică a
bolilor psihosomatice reprezintă un limbaj specific
al alteralităţii corpului, resimţit şi exprimat de către
bolnavi.
Anxietatea reprezintă, după P. Janet, „teamă
fără obiect” şi se consideră că însoţeşte, de cele mai
multe ori, stările depresive. Această teamă difuză
se manifestă prin nelinişte psihică şi motorie, cu
răsunet neurovegetativ (palpitaţii, tulburări vasomotorii, oscilaţii tensionale, transpiraţii difuze etc.).
Întotdeauna s-a considerat că anxietatea este un
fenomen emoţional negativ, frecvent atât în viaţa
normală, cât şi în patologia somatică şi psihică. Din
câmpul, practic fără delimitări certe, al fenomenologiei anxioase, Hecker şi Freud au desprins nevroza
anxioasă, având drept componentă psihică iminen-
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decât persoanele din grupul de control (Talley et al.,
1986). în studiile despre anumite tulburări psihosomatice se observă adesea relaţii între diagnosticul
respectiv (de exemplu, fibromialgia sau colita) şi
depresie sau anxietate (Kicmayer, Robbins şi Paris,
1994; Katon, Sullivan şi Walker, 2001; Koloski, Talley
şi Boyce, 2001).
Obiectul cercetării noastre îl constituie procesul de somatizare a stresului psihic, iar scopul cercetării constă în studierea stresului psihic, a anxietăţii şi a stărilor depresive la persoanele cu ulcer
gastro-intestinal.
Ipotezele cercetării sunt următoarele:
1. Presupunem că există diferenţe privind aspectele stresului psihic şi stărilor afective la persoanele ulceroase şi nonulceroase.
2. Subiecţii de gen masculin şi feminin manifestă diferenţe privind aspectele stresului psihic şi
stărilor afective la persoanele ulceroase.
Definirea conceptelor-cheie: (stresul psihic,
ulcerul gastro-intestinal, anxietatea, depresia).
Originea termenului de stres psihic este legată
de apariţia conceptului general de stres (o stare de
tensiune a întregului organism, atât comportamentală, somatică, cât şi psihică, apărută în cazul unui
dezechilibru marcat între solicitările mediului şi posibilităţile organismului), lui Hans Selye revenindu-i
meritul de a include stimulii psihogeni în rândul
agenţilor stresori, capabili să producă organismului
o reacţie de stres în absenţa unor agresiuni fizicochimice sau biologice. Dintre numeroasele definiţii
ale stresului psihic (notat prin SP), vom menţiona-o
pe cea propusă de P. Fraisse şi pe cea a lui M. Golu.
Astfel, după P. Fraisse, acesta este totalitatea conflictelor personale sau sociale ale individului care nu-şi
găsesc soluţia, cu subînţelesul că aceste conflicte
sunt provocate mai degrabă de nişte agenţi stresori
insinuaţi în procesele adaptive ale organismului. Iar
după M. Golu stresul psihic reprezintă o stare de tensiune, încordare şi disconfort, determinată de agenţi
afectogeni cu semnificaţie negativă, de frustrare sau
reprimarea unor stări de motivaţie (trebuinţe, dorinţe,
aspiraţii), de dificultatea sau imposibilitatea rezolvării
unor probleme. Din aceste consideraţii rezultă ideea
că stresul psihic are un caracter primar atunci când
este rezultatul unei agresiuni recepţionate în sfera
psihicului, ca conflicte sau suprasolicitări psihice; şi
un caracter secundar care, de fapt, este o reacţie de
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ţa unui pericol, ameninţarea, iritabilitatea, scăderea
capacităţii de concentrare; pe plan neurovegetativ
somatic, Freud remarca palpitaţiile, dispneea, tremorul, transpiraţiile, vertijul şi tulburările gastrointestinale. Tot Freud atrăgea atenţia asupra posibilităţii ca anxietatea cronică să dea naştere la fobii şi
obsesii, cu condiţia ca „transpoziţia stării afective” să
permită anxietăţii să se cupleze cu factori specifici
externi (situaţionali) sau interni (ideatorii).
Lewis definea operaţional anxietatea ca pe o
stare emoţională neplăcută, având ca manifestare
subiectivă frica sau expresia unei alte emoţii strâns
înrudită cu aceasta – expresii direcţionate spre viitor şi care apar fie în absenţa unui pericol recognoscibil, fie in prezenţa unui pericol (unei ameninţări),
dar cu o intensitate cu totul disproporţionată faţă
de emoţia care pare că i-a dat naştere.
După Predescu, anxietatea atinge o intensitate
clinică fie atunci când scad randamentul şi capacitatea de adaptare (în nevroze), fie atunci când dezorganizează conduita, constituind fundalul propice
pentru dezvoltarea unor elemente psihotice.
Lader şi Petursson disting anxietatea ca o stare
survenită într-un anumit moment cronologic; anxietatea ca trăsătură dispoziţională durabilă a personalităţii; anxietatea liber-flotantă ca anxietate
difuză şi cu prezenţă relativ constantă; anxietatea
fobică sau situaţională în care se includ şi atacurile
de panică.
Depresia este cel mai frecvent fenomen psihopatologic întâlnit în practica clinică. Se apreciază că
cel puţin 10% din subiecţii care se prezintă la medicul generalist sunt depresivi. Organizaţia Mondială
a Sănătăţii (OMS) consideră că 3% din populaţia pământului suferă de depresie, ceea ce în cifre absolute prezintă un contingent impresionant. Statistica
denotă ascensiunea fenomenului, datorită creşterii
duratei medii de viaţă, modificărilor psihosociale
rapide, generatoare de situaţii stresante, creşterii
morbidităţii prin boli cronice, consumului excesiv
de medicamente, care pot induce o depresie farmacogenă. Prin examinarea numărului total de indivizi
afectaţi de depresie şi impactului asupra vieţii se
evidenţiază o altă trăsătură: depresia survine adesea din familie şi distresul semnificativ al unuia din
membri va avea mult mai probabil un impact asupra celorlalţi, în speţă asupra copiilor. Mai mult decât atât, tinerii sunt partea populaţiei supusă unui
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risc mai mare de a suferi de depresie. Dacă atenţia
va fi axată mai mult pe perceperea profundă a defectelor neurotransmiterii, pe înţelegerea depresiei
în contextul familial sau din perspectiva patternurilor demografice, atunci psihopatologii vor fi incitaţi
mai mult să participe la studiul tulburărilor psihologice. Dicţionarul enciclopedic de psihiatrie defineşte depresia ca fiind „o scădere până la prăbuşire a
dispoziţiei bazale, cu caracter pasager sau durabil,
reactualizarea trăirilor neplăcute, triste şi ameninţătoare” (Gorgos, 1987).
În demersul teoretic al lucrării date, am evidenţiat în linii generale specificul somatizării stresului
psihic la persoanele cu ulcer gastro-intestinal. În
cadrul cercetării, am urmărit măsurarea stresului
psihic şi stărilor afective la persoanele cu ulcer gastro-intestinal.
Eşantionul cercetării a fost constituit din: grupul
experimental şi grupul de control, care au inclus 60
de subiecţi cu vârsta cuprinsă între 21 şi 27 de ani.
Grupul experimental a inclus 30 de persoane care
suferă de ulcer gastro-intestinal. Grupul de control
a inclus, de asemenea, 30 de persoane care nu suferă şi nici nu au suferit de această maladie. Ambele grupuri au fost supuse aceluiaşi set de metode
de cercetare. Participanţii au fost informaţi despre
confidenţialitatea datelor obţinute, argumentânduse faptul că aceste date vor servi strict unui studiu
experimental.
Datele cercetării au fost prelucrate prin formule
statistice, iar rezultatele obţinute au fost exprimate
în valori numerice însoţite de reprezentări grafice.
În prelucrarea datelor brute au fost utilizate valori
statistice descriptive, distribuţii de frecvenţe. Diferenţele statistice au fost calculate cu testul Student
pentru două loturi independente.
În vederea verificării ipotezei conform căreia
„presupunem că există diferenţe privind aspectele stresului psihic şi stărilor afective la persoanele
ulceroase şi nonulceroase”, am recurs la descrierea
distribuţiilor de frecvenţă şi evaluarea diferenţelor
de medii la scalele stresul psihic, anxietate, precum
şi la depresie.
În vederea verificării ipotezei conform căreia
„presupunem că există diferenţe de gen privind
aspectele stresului psihic şi stărilor afective la persoanele ulceroase”, la fel am recurs la descrierea distribuţiilor de frecvenţă şi evaluarea diferenţelor de

Rezultatele cercetării
Pentru a verifica ipotezele înaintate în cercetare,
am apelat la metoda de prelucrare statistică a date-

lor – compararea mediilor a două eşantioane, adică
criteriul t-Student, eşantioane mici n<30. În urma
aplicării metodei s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul 1 şi, în formă grafică, în figura 1.
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medii la scalele stresul psihic, anxietate, precum şi
la depresie.

Tabelul 1
Valorile medii ale probelor aplicate la grupul de control şi grupul experimental
depresie

anxietate
reactivă

anxietate
stabilă

stres acut

Persoane ulceroase

46,67

37,00

50,83

275,6

Persoane nonulceroase

39,67

31,46

39,33

175,83

t

2,92

5,01

5,15

p

0,01

0,001

0,001

depresie

anxietate
Bărbaţi
reactiv

anxietate
stabilă

stres acut

Fig. 1. Prezentarea grafică a valorilor medii la variabilele „depresie”, „anxietate reactivă”,
„anxietate stabilă” şi „stres” la persoanele ulceroase şi cele nonulceroase

În urma calculării valorilor medii, au fost atestate
diferenţe semnificative sub aspect statistic în ceea
ce priveşte manifestarea stresului psihic şi a stărilor
afective la persoanele ulceroase şi cele nonulceroase. Concluzionăm că prima ipoteză s-a confirmat.
Ulterior, în urma calculării valorilor medii la persoanele cu ulcer din perspectiva de gen, nu am obţinut diferenţe semnificative. Atât subiecţii de gen
masculin, cât şi de gen feminin au nivele apropiate
de stres psihic, anxietate şi depresie. Drept conclu-

zie, putem spune că rezultatele obţinute nu au confirmat cea de-a doua ipoteză înaintată.
Nu a fost formulat ca obiectiv, dar totuşi, pe parcurs ne-am propus să vedem dacă există diferenţe semnificative între mediile obţinute la probele
aplicate la subiecţii grupului de nonulceroşi din
perspectiva de gen. În urma prelucrării datelor prin
metoda statistică t-Student, am obţinut rezultatele
prezentate în tabelul 2, inclusiv în formă grafică în
figura 2.
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Tabelul 2
Valorile medii ale probelor aplicate la grupul de nonulceroşi din perspectiva de gen
depresie

anxietate
reactivă

anxietate
stabilă

stres acut

Bărbaţi

34,2

24,87

35,2

138,67

femei

45,13

38,06

43,46

213,00

t

3,883

3,475

2,067

2,961

p

0,001

0,01

0,05

0,01

Bărbaţi
Femei

anxietate
depresie

Bărbaţi
reactiv

anxietate
stabilă

stres acut

Fig. 4. Prezentarea grafică a valorilor medii la variabilele „depresie”, „anxietate reactivă”,
„anxietate stabilă” şi „stres” la persoanele nonulceroase în funcţie de gen

În baza rezultatelor cercetării persoanelor nonulceroase, prezentate mai sus, se pot concluziona următoarele: spre deosebire de grupul experimental,
aici într-adevăr am obţinut diferenţe semnificative
(variabila „depresie” - t=3,883, p=0,001, cu media
la subiecţii de gen masculin egală cu 34,2, iar la
subiecţii de gen feminin – cu 45,13). Astfel, după
cum se observă, femeile sunt mai depresive. În accepţiunea unor autori notorii în domeniu, cum sunt
Wessman M.M. şi Klerman G.L. (1977), Nolen-Hoeksema S. (1987), Kendler K.S. (1998), Lemperiere Th.
(1996) raportul dintre stările depresive la femei şi
stările depresive la bărbaţi este de 2:1. În contextul
discuţiilor referitoare la diferenţele de gen în stările depresive, şi-au expus părerea numeroşi autori
care consideră că subiecţii de gen feminin sunt mai
depresivi, invocând şi argumente care demonstrea-
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ză realitatea vulnerabilităţii feminine la depresie,
şi anume: susceptibilitatea biologică, socializarea
gen-stereotipică, abuzul sexual, dezavantajele statutului social al femeii.
O diferenţă semnificativă am obţinut şi la variabila „anxietate reactivă”, unde t=3,475, p=0,01 cu
media la subiecţii de gen feminin egală cu 38,08, iar
la subiecţii de gen masculin egală cu 24,87. după
cum se poate observa, subiecţii de gen feminin au
obţinut un scor mai mare.
În ceea ce priveşte variabila „stres acut”, diferenţa
este de asemenea semnificativă, cu t=2,961, p=0,01
şi media la subiecţii de gen masculin de 138,67, iar la
subiecţii de gen feminin de 213,00. După cum se observă, din nou se atestă o preponderenţă feminină.
Ultima diferenţă semnificativă am obţinut-o la
variabila „anxietate stabilă”, unde t=2,067, p=0,05,

Concluzii

Analizând rezultatele obţinute în cadrul cercetării, putem conchide că au fost atestate diferenţe
semnificative în manifestarea stresului psihic, a anxietăţii şi stărilor depresive la persoanele ulceroase
şi la cele nonulceroase, cu excepţia variabilei anxietate reactivă, ca efect al faptului că persoanele
testate se aflau în perioada de remisie. Astfel, prima ipoteză propusă spre cercetare în cadrul tezei
Referinţe
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conform căreia „există diferenţe privind aspectele
stresului psihic şi stărilor afective la persoanele ulceroase şi nonulceroase” s-a confirmat.
Calcularea frecvenţelor relative ne indică faptul
că mai mulţi subiecţi ulceroşi prezintă un nivel ridicat de stres (93,40%), pe când subiecţii nonulceroşi 29,90%. Acest rezultat denotă faptul că tinerii contemporani sunt destul de stresaţi în viaţa cotidiană şi
aceasta, pe lângă tulburările psihosomatice, le poate influenţa dezvoltarea, confortul fizic şi psihologic.
Rezultatele noastre atestă că mai mulţi subiecţi
ulceroşi au prezentat un nivel de anxietate sporită
în comparaţie cu subiecţii nonulceroşi. Considerăm
că acest rezultat poate fi explicat prin particularităţile trăsăturilor de personalitate specifice persoanelor ulceroase, conform cărora bolnavul de ulcer este
descris ca o persoană anxioasă, dependentă în reacţiile sale de atitudinea altor persoane, predispusă
la trăiri emoţionale de lungă durată, intensificarea
emoţiilor negative şi cronicizarea stărilor emoţionale negative, anxietate, insecuritate, resentimente,
sentimente de vină, frustrare, eforturi compensatorii pentru a-şi îmbunătăţi stima de sine, ca fiind
independenţi, autosuficienţi şi perfecţionişti cu
predispunere spre psihosomatizare (Dunbar, 1974;
Ananiev, 1988). Astfel, specificul tipului de personalitate al ulcerosului ar putea să influenţeze dezvoltarea şi evoluţia ulterioară a bolii.
În cadrul cercetării a fost identificat faptul că în
grupul de control (persoane nonulceroase) există
diferenţe semnificative privind stresul psihic şi stările afective între subiecţii de gen diferit.
7. Ionescu, G. Psihoterapie. Bucureşti: Ştiinţifică,
1990. 318 p.
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281 p.
9. Mateescu, R.R. Bolile esofagului, stomacului
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2007. 174 p.
10. Малкина-Пых, И.Г. Психосоматика.
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«Класс», 2005. 592 c.
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cu media la subiecţii de gen feminin de 43,46, iar
la subiecţii de gen masculin egal cu 35,20. Şi în cadrul acestei variabile se constată o preponderenţă
feminină.
Rezultatele diverselor studii efectuate pe diferenţe de gen indică faptul că bărbaţii şi femeile posedă aceeaşi stare emoţională, doar că emoţiile lor
sunt exprimate în grade de intensitate diferită, ceea
ce indică diferenţe în nivelul de expresivitate emoţională (Bern, 2001).
Psihologii sociali, care studiază diferenţele
de gen în sfera emoţională, argumentează faptul că emoţiile afectează sistemul de convingeri
despre diferenţele de gen, aceasta conţinând
o reprezentare a bărbaţilor şi a femeilor despre
modul cum trebuie să fie ei din punct de vedere
emoţional şi să reacţioneze în anumite situaţii.
L.V. Kulikov (1997) remarcă faptul că femeile au
sfera emoţională mult mai diferenţiată şi mai complexă decât bărbaţii. Într-adevăr, multe studii au
evidenţiat diferenţe distincte în sfera afectivă la subiecţii de sex masculin şi feminin.
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Rezumat

Abstract

Ulcerul gastro-intestinal deţine un loc important în clasificarea bolilor organice, fiind cea mai
frecventă afecţiune a tractului gastro-intestinal şi
prezentând una dintre problemele centrale ale medicinii interne. În cercetările privind tulburările psihosomatice este menţionată frecvent relaţia dintre
acest diagnostic şi depresie şi anxietate. Obiectivul
principal al prezentei cercetări îl constituie studierea aspectelor legate de stresul psihic şi stările afective la persoanele cu ulcer gastro-intestinal.

The gastrointestinal ulcer has an important
place in the classification of the organic diseases,
being the most frequent malady of the gastrointestinal tract and one of the central problems of the
internal medicine. In researches regarding psychosomatic disorders is often mentioned the relation
between this diagnosis and depression and anxiety.
The main objectives of this research were to study
the aspects of psychic stress and affective states in
persons with gastrointestinal ulcer.
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INTRODUCTION

I

n the

Republican

electrical distribution syste -

ms take place a significant number of refusals,

which affect the reliability of electricity supply to
all consumers, including those in agriculture. Factors that determine the behavior of these interruptions
and determine their level of influence on the reliability of equipment installed in distribution systems, permit the development of the mechanism for ensuring

[4,6].
Causal factors of refusals and their impact on the re-

continuity of electricity supply to consumers

liability of distribution systems are currently not studied
at the level stipulated by documents in force as to indicators of reliability [1-5]. Ensurance of continuity of quality power supply of consumer can be achieved only on
the bases of profound knowledge of the phenomena that
accompany this process, which permits a justified planning
from technical and economic point of view, measures and
activities of exploitation services of distribution systems
in view to ensure the normal indicators of reliability [3].

OBJECTIVES OF WORK
This paper aims to determine the behavior of
the factors of influence on the reliability of distribution systems and supply of electricity to consumers,
with the objectives of the development of criteria

for processing experimental data on refusals in the
operation of these systems in order to determine
the mechanism of projection and ensuring the
reliability level of electricity supply to consumers.
MATERIALS AND METHODS
To determine the behavior of the factors of influence on the process of electricity supply of consumers all interrupts that have occurred in republican
electrical distribution systems have been recorded.
Records were made during the seven years (20052011).
To determine the causal factors of interruptions, the concept of analysis and systematization of experimental data on refusals of electrical distribution systems and the scheme
of the classification of cuts was developed,
which gave the opportunity to highlight factors influencing the process of electric supply.
As a result were determined 12 random factors that generated the appearance of refusals in the operation of the distribution systems
and influenced the process of supply of electricity to consumers of all categories of reliability.
To assess the behavior of examined factors of influence the analytical algorithm for calculating the
level of reliability that systematizes the sequence of
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operations performed in the assessment of reliability was developed. The algorithm for calculating
and forecasting the reliability of distribution systems consists of the following operations:
▪▪ Selection and processing of experimental
data on refusals of electrical distribution systems;
▪▪ Classification of interruptions according to
the character of their origin (planned, random and
maneuvers);
▪▪ Classification of random refusals according to
the factors of influence for each system and season;
▪▪ Reporting of random refusals to a specific
unit of length (100 km network);
▪▪ Establishing of regularities of occurrence of
breaks and their parameters (X media, D, σ, V, X min,
X max, K l. up, K l. down);
▪▪ Determining the basic indicators of reliability
of distribution systems (λ, μ, τ, T med);
▪▪ Estimating the ponderabilities of factors of influence on the reliability indicators (Kp.1, Kp.2, Kp.2,
..., Kp.12);
▪▪ Prognosis of factors of influence and
of the parameters of conditioned breaks.
Based on the foregoing, the random factors were
examined taking into account three parameters:
▪▪ Frequency of appearance of conditioned refusals in the distribution systems for each season;
▪▪ Duration of these refusals;
▪▪ Number of energy consumers affected.
For processing characteristic information referring to conditioned refusals of the examined
systems, based on a standard method of analysis and calculation, the concept of assessing the
behavior of factors of influence by using the
concept of a specific unit of length (100 km of
network) was proposed, which allows to determine and compare the influence of these factors
on the actual level of reliability for all electrical
networks, regardless of their summary length.
In assessing the reliability of electric distribution
systems and determining the behavior of the fac-
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tors of influence were used: graph theory and matrices, probability theory, statistical analysis methods
and processing of experimental data on refusals in
the distribution systems, theory of linear equations
and nonlinear, mathematical modeling, computers with software, ,,Microsoft Excel «, ,, StatGraphics», ,,Curve Expert «, ,,EasyFit 5.5 Professional».
RESULTS AND DISCUSSION
Using the classification scheme and the concept
developed for processing of interruptions, the frequency of appearance of refusals due to each random factor, for 100 km of line, for each system depending on the season was determined. All this has
made it possible to simplify the calculation and determine the distribution of interruptions for all random factors of influence, depending on frequency
of appearance per system and season, for determining the complex structures and to frame measures
to increase the reliability of distribution systems.
It was established that to prognosticate the behavior of random factors on the reliability of electricity distribution systems, it is imperative to determine the distribution laws of refusals caused
by respective factors and parameters of these distributions. In accordance with the observed the
experimental distributions and theoretical were
considered for the following indicators: frequency
of refusals on the system and season, length of
refusals and number of consumers disconnected.
To determine the parameters of distributions refusals
depending on their appearance per system and season the frequencies of their appearance for 100 km
of network were analyzed, for all factors of influence.
Table 1 shows the established distributions parameters of random interruptions that occur each year
in a specific unit (100 km network) in the systems
studied (average number of interruptions, dispersion D, standard deviation σ, coefficient of variation,
minimum and maximum interrupts, the marginal
values of the confidence interval, coefficients of
asymmetry and excess).

No

Factors

Average
number
of interruptions

D

σ

Coefficient
of
variation

Number Number
of the
Of the
minimaximum of mum of
interinterrupruptions
tions

Range
of
interruptions

Lower
Upper
Coeffilimit of limit of
cient of
interinterasymruptions rupmetry
tions

Coefficient
of
excess

1

Acts of
vandalism

1.54

0.56

0.75

0.49

0.26

3.18

2.92

1.23

1.85

1.18

0.29

2

Actions of
animals and
birds

0.84

0.53

0.73

0.86

0.11

3.93

3.82

0.54

1.14

1.79

1.49

3

Actions of
mechanisms

0.63

0.25

0.50

0.79

0.10

2.12

2.02

0.43

0.84

1.17

1.68

4

Damages
caused by
vegetation

1.33

0.49

0.70

0.53

0.18

2.81

2.63

1.04

1.62

0.52

-0.41

5

Quality of
electric
energy

0.11

0.00

0.07

0.61

0.00

0.29

0.29

0.08

0.14

1.26

1.50

6

Climatic
conditions

15.86

48.01

6.93

0.44

2.84

30.89

28.05

13.00

18.72

0.14

-0.20

7

Defects
caused by
consumer

3.29

5.18

2.28

0.69

1.23

10.18

8.95

2.35

4.23

1.61

1.01

8

Defects in
equipment

18.58

28.82

5.37

0.29

8.45

33.75

25.30

16.36

20.79

1.26

1.49

9

Defects in
transport
networks

0.80

0.47

0.69

0.86

0.18

2.52

2.34

0.52

1.09

1.45

1.90

10

Defects at
PDC

2.84

12.15

3.49

1.23

0.49

14.14

13.65

1.41

4.28

1.98

1.80

11

Errors of exploitation

0.08

0.00

0.05

0.66

0.00

0.25

0.25

0.06

0.11

1.57

1.86

12

Unstated
factors

17.70

72.24

8.50

0.48

3.12

30.76

27.64

14.19

21.20

0.04

1.21

The values of examined parameters in accordance with the developed criterion allow of predicting the expected number of interruptions
caused by each random factor in part in the 100 km
network, in any distribution system. The use of the
criterion of prognosis has the margin of error of 5%

and makes it possible to establish the mechanism to
ensure continuity of supply of electricity to consumers.
Table 2 shows the parameters of distributions of
refusals that occur seasonally at 100 km of distribution systems.
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Parameters of distributions of refusals caused by factors of influence
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Table 2
Parameters of distributions of refusals due to random factors depending on season
NumNumber
ber
Lower
Coeffi- of the
Range
Upper
of the
limit of
Coeffi- Coefficicient
miniof
limit of
maxiintercient of
ent
of vari- mum of
interintermum
ruptiasymof
ation
interruptiruptiof inons
metry excess
ruptions.
ons
terrupons
tions

No.

Factors

Average
number
of interruptions

1

Acts of vandalism

0.36

0.01

0.11

0.30

0.15

0.55

0.40

0.31

0.41

0.37

0.18

2

Actions of
animals and
birds

0.20

0.01

0.12

0.57

0.06

0.42

0.36

0.15

0.26

0.81

1.12

3

Actions of
mechanisms

0.15

0.00

0.07

0.45

0.06

0.28

0.22

0.12

0.18

0.79

0.63

4

Damages
caused by
vegetation

0.33

0.03

0.17

0.51

0.04

0.68

0.64

0.25

0.41

0.86

0.11

5

Quality of electric energy

0.03

0.00

0.02

0.59

0.01

0.06

0.05

0.02

0.03

1.00

0.80

6

Climatic conditions

4.08

2.42

1.56

0.38

1.19

6.73

5.54

3.35

4.81

0.27

0.80

7

Defects caused
by
consumer

0.84

0.14

0.37

0.44

0.26

1.61

1.35

0.66

1.01

1.03

0.09

8

Defects in
equipment

4.67

2.52

1.59

0.34

2.19

9.00

6.81

3.92

5.41

1.92

1.49

9

Defects in
transport
networks

0.19

0.01

0.08

0.44

0.08

0.40

0.32

0.15

0.23

1.32

0.35

10

Defects at PDC

0.72

0.20

0.45

0.62

0.23

2.12

1.89

0.51

0.93

1.09

1.64

11

Errors of exploitation

0.02

0.00

0.01

0.55

0.01

0.04

0.03

0.02

0.03

0.83

1.24

12

Unstated
factors

4.49

3.54

1.88

0.42

2.05

9.64

7.59

3.61

5.37

1.36

1.66

D

σ

As a result of processing of experimental data, it
was found that the random interruptions from the
point of view of their occurrence per system and
season is characterized by Normal-Gaussian distribution for all 12 factors of influence. This allows of
examining the results regarding the processing of

106

| Intellectus 1/2013

refusals as a consistent set of data belonging to the
same community.
In Table 3 are developed mathematical models
and their parameters, determining the laws of experimental and theoretical distribution of random
interruptions by duration.

No.

Factors

Type of
function

Mathematic
model

Parameters of mathematical
model
a

b

C

D

Weibull

539,34

536,02

3.54

2.07

Actions of animals and birds

Weibull

1611,64

1681,86

0.23

0.56

3

Actions of mechanisms

Weibull

275,12

271,17

4.46

2.42

4

Damages caused
by vegetation

Weibull

507,71

503,03

5.28

2.29

5

Quality of electric energy

Weibull

221,52

219,37

4.13

2.18

6

Climatic conditions

Lognormal
3-parametres

11.57

3.40

-2.28

-

7

Defects caused
by Consumers

Weibull

1206,12

1196,70

3.24

2.11

8

Defects in equipment

Lognormal
3-parameters

11.74

3.97

2.19

-

9

Defects in transport networks

Weibull

295,68

292,83

4.87

2.28

10

Defects at PDC

Weibull

1167,29

1168,84

2.23

1.80

11

Errors of exploitation

Exponential

1.58

4.48

0.00

0.00

12

Unstated factors

Weibull

3663,49

3609,07

46.88

2.94

1

Acts of vandalism

2

The developed mathematical models confirm
that the 12 factors of influence, in terms of the duration of caused interruptions have different behaviors. From the above it can be concluded that 9 of
them (vandalism, animal and bird action, the action
of different mechanisms, damages caused by vegetation, power quality, defects caused by consumers,
defects in transport networks, defects at PDC, unstated factors) are characterized by Weibull type of
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Table 3
Mathematical models that determine the behavior of factors of influence depending
on the length of refusals

distribution law, two factors (defects in equipment,
climatic conditions) have a type of Lognormal distribution (3 parameters) and a factor (operating errors) is of an Exponential distribution.
In Table 4 the developed mathematical models that determine the distribution laws of refusals
caused by factors of influence depending on the
number of consumers affected.
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Table 4
Mathematical models that determine the behavior of random factors depending on the number
of consumers affected
No.

Factors

Type of
function

Mathematic
model

a

b

C

D

1

Acts of vandalism

Weibull

536,83

532,20

543529,85

2.22

2

Actions of animals
and birds

Weibull

312,19

308,95

1701520,8

2.39

3

Actions of mechanisms

Weibull

265,37

262,20

106432,41

2.20

4

Damages caused by
vegetation

Weibull

536,87

534,68

31362,10

-2.10

5

Quality of electric
energy

Weibull

223,60

221,12

125087,27

2.35

6

Climatic conditions

Lognormal
3-Param.

23.52

463,72

2.40

-

7

Defects caused by
Consumers

Weibull

1274,46

1272,51

1597,60

1.91

8

Defects in equipment

Weibull

6701,21

6748,98

2285,59

1.59

9

Defects in transport
networks

Weibull

292,31

289,20

675132,55

2.34

10

Defects at PDC

Weibull

1103,55

1099,74

54475,74

1.96

11

Errors of exploitation

Weibull

104,71

104,92

467,17

1.54

12

Unstated factors

Log-Logistic
3-Param.

3804,47

464,45

3.36

-

It was established that by the number of consumers affected, 10 factors are described by the
type of Weibull distribution law (acts of vandalism, animal and bird action, the action of different
mechanisms, damage caused by vegetation, power
quality, defects caused by consumers, defects in
transport networks, PDC defects, defects in equipment, operating errors), one of them (the climate)
describes the type Lognormal model (3 parameters)
and unstated factors with Log-Logistic model (3 parameters).
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CONCLUSIONS

1.After analyzing experimental data regarding
the refusals in the republican systems of distribution it was found that random interruptions in terms
of their occurrence per system and season is characterized by Normal-Gaussian distribution for all 12
factors of influence.
2. The developed mathematical models confirm
that, in terms of duration of caused interruptions ,
9 factors (acts of vandalism, actions of animals and
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Abstract

At the present stage in the distribution systems
of electric power take place a significant number of
refusals, conditioned by various random factors of
influence. The ensurance of continuity of electric
supply to consumers is a very current issue for the
Republican power system.
To increase the reliability of distribution systems
is absolutely necessary to know the factors that
cause the refusals of the installed equipment and
their characteristics for planning grounds, technical, operational services activities.
This paper is devoted to assessing behavioral
factors of influence on the process of electricity distribution and production of mechanism to ensure
the continuity of this process.
Rezumat

La etapa de faţă în sistemele de distribuţie a
energiei electrice au loc un număr semnificativ de
refuzuri, condiţionate de diferiţi factori aleatorii de
influenţă. Asigurarea continuităţii alimentării consumatorilor cu energie electrică este o problemă actuală pentru sistemul electroenergetic republican.
Pentru sporirea fiabilităţii sistemelor de distribuţie este absolut necesar de a cunoaşte factorii
de cauză a refuzurilor echipamentelor instalate şi
caracteristicile acestora, în vederea unei planificări
justificate din punct de vedere tehnic a activităţilor
serviciilor de exploatare.
Această lucrare este dedicată aprecierii comportamentului factorilor de influenţă asupra procesului
de distribuţie a energiei electrice şi elaborării mecanismului de asigurare a continuităţii acestui proces.
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birds , the action of different mechanisms, damages caused by vegetation, power quality, defects
caused by consumers, defects in transport networks , defects at PDC, unstated factors) have distribution that correspond to the function of Weibull
type, two factors (defects in equipment, climatic
conditions) have a type of Lognormal distribution
(3 parameters) and a factor (operating errors) is of
an Exponential distribution.
3. By the number of consumers affected, 10 factors are described with the type of Weibull distribution law (acts of vandalism, action of animals and
birds, the action of different mechanisms, damages
caused by vegetation, power quality, defects caused
by consumers, defects in transport networks, defects at PDC, defects in equipment, operating errors), one (the climatic conditions) is described with
the type of Lognormal model (3 parameters), and
unstated factors with Log-Logistic model (3 parameters).
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