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ÎN AJUNUL SESIUNILOR DIN 2018 ALE ADUNĂRILOR 
GENERALE OMPI, DIRECTORUL GENERAL AL OMPI, 

FRANCIS GURRY, ȘI-A EXPUS PUNCTUL DE VEDERE PRIVIND 
IMPACTUL ȘI CONSECINŢELE INTELIGENŢEI ARTIFICIALE (IA) 
ASUPRA POLITICII DIN DOMENIUL DREPTULUI DE PROPRIETATE 
INTELECTUALĂ (PI), UTILIZĂRII ACESTEIA ÎN ADMINISTRAREA 
SISTEMELOR DE PI DIN ÎNTREAGA LUME.

(Foto: OMPI/Berrod)

„Implementarea și utilizarea tehnologiilor IA va 
avea consecinţe atât pentru politica din domeniul 
dreptului de proprietate intelectuală, cât și pentru 
administrarea sistemelor de PI în întreaga lume”.

„IA este o nouă frontieră digitală care va avea 
un impact profund asupra lumii.”

„Sistemele de IA vor juca un rol din ce în ce mai 
important în administrarea PI în viitor”.

Francis Gurry, Directorul general al OMPI

Cum aţi caracteriza impactul IA?

IA prezintă o nouă frontieră digitală, cu 
un impact profund asupra lumii. Ea va avea 
consecinţe tehnologice, economice și sociale 
enorme și va transforma modul în care produ-
cem și distribuim produsele și serviciile, precum 
și modul nostru de muncă și de trai.

Ce impact vor avea tehnologiile IA asupra 

inovaţiilor și creativităţii?

Este prea devreme s-o spunem răspicat, dar 
în mod evident IA va avea un impact considera-
bil asupra conceptelor de PI tradiţionale. Muzica 
comercială generată de IA și invenţiile create de 
IA nu sunt atât de departe; cu siguranţă, ele vor 
transforma conceptele de „compozitor”, „autor” 
și „inventator” – deși este prematur să presupu-
nem în ce mod o vor face. 

Sistemul de proprietate intelectuală a avut 
dintotdeauna drept obiective fundamentale în-
curajarea noilor tehnologii și a actului de creaţie, 
constituirea unei baze economice sustenabile 
pentru invenţii și creaţie. Dintr-o perspectivă pur 
economică, dacă lăsăm deoparte alte scopuri ale 
sistemului de PI, cum ar fi  „remunerarea echita-
bilă” și drepturile morale, nu există niciun motiv 
pentru a nu utiliza sistemul de PI în vederea re-
compensării invenţiilor sau creaţiilor generate 
de IA. Însă acest lucru urmează să fi e bine gândit. 
Răspunsurile nu sunt încă sufi cient de clare.

Utilizarea pe scară largă a tehnologiilor IA va 
transforma, de asemenea, conceptele de PI stabi-
lite – brevete, desene industriale, opere literare și 
artistice etc. Aceasta se întâmplă deja, dar este o 
consecinţă a economiei digitale, nu numai a IA. De 
exemplu, știinţele vieţii generează cantităţi enor-
me de date care au o valoare semnifi cativă, dar nu 
constituie o invenţie în sensul clasic. Deci, trebuie 
să elaborăm drepturile și obligaţiile care le revin.

Există deja curente de opinie socială puterni-
ce. Mișcările „deschise” pentru știinţă, date și pu-

4 | 



| 5 

blicare, de exemplu, favorizează opinia că datele 
ar trebui scutite de orice concept de proprietate. 
Mişcările în cauză pledează pentru aceea ca, din 
moment ce datele constituie temelia IA, ele tre-
buie să fi e disponibile în mod gratuit, pentru a 
permite dezvoltarea IA și a altor aplicaţii.

Noi însă, cu aceleași implicaţii în contextul 
economic actual, am stabilit drepturi de propri-
etate pentru activele intangibile, oferind astfel 
stimulente pentru investiţii în crearea de noi 
cunoștinţe și pentru a asigura o concurenţă loială.

Aceste două abordări urmează să fi e recon-
ciliate. Trebuie să se facă distincţia între nece-
sitatea de a asigura deschiderea și fl uiditatea 
fl uxului de date, pe de o parte, și necesitatea de 
a le închide pentru a asigura stimulentele potri-
vite în vederea dezvoltării și acumulării unor noi 
cunoștinţe, pe de altă parte.

Datele și algoritmii ridică o serie de întrebări 
fundamentale legate de PI. De exemplu, cum 
creaţi drepturi de proprietate intelectuală asu-
pra unui algoritm care se schimbă în mod con-
stant, în măsura în care invenţia dumneavoastră 
nu mai este aceeași chiar la un an de la solici-
tarea  respectivului brevet? Aceasta este o nouă 
provocare pe care trebuie să o abordăm.

Toate acestea oare nu denotă că sistemul 

de PI actual devine irelevant?

Statisticile ne indică altceva. Cererea pentru 
drepturi de PI continuă să depășească ratele de 
creștere economică din întreaga lume. Sistemul 
de PI, așa cum îl știm, cu siguranţă nu iese din 
modă. Este utilizat mai mult decât oricând. Apar 
însă noi provocări, iar rezultatul poate fi  mai cu-
rând o categorie suplimentară de PI, decât înlo-
cuirea sistemului existent.

Este cunoscut faptul că în mediul digital 

creatorii își obţin cu mare greu recompensele 

pentru munca depusă. Va soluţiona noul val 

de digitizare această problemă?

IA poate într-adevăr să le creeze difi cultăţi 
creatorilor în ceea ce privește obţinerea recom-
penselor pentru valoarea muncii lor. Însă, dacă 
ne referim la muzica generată de IA, expresia 
digitală a muzicii create de un compozitor – fi e 
că este vorba de Mozart, Beethoven sau de un 

muzician contemporan – va fi  încorporată, la o 
etapă a acestui proces al digitizării, în algoritmul 
IA. Întrebarea este: La ce etapă atribuim valoa-
rea originii umane a datelor? Nu avem încă răs-
punsuri la această întrebare.

Directorul general al OMPI, Francis Gurry 
(Foto: OMPI/Berrod)
Există diverse abordări politice privind datele 

și IA, inclusiv în ceea ce privește securitatea și in-
tegritatea datelor, impactul datelor și IA asupra 
concurenţei pe piaţă, securităţii naţionale, forţei 
de muncă și dreptului de proprietate. În prezent, 
dezvoltăm linii de analiză, dar acestea tind să re-
fl ecte abordările anterioare IA. Fără îndoială, vor 
apărea și noi categorii.

De ce IA a devenit o prioritate pentru OMPI 

și comunitatea globală din domeniul PI?

Există trei factori care ghidează utilizarea IA 
în administrarea sistemelor de PI. Primul îl con-
stituie volumul. În 2016, ultimul an pentru care 
avem date disponibile, au fost depuse în întrea-
ga lume aproximativ 3,1 milioane de cereri de 
brevet de invenţie, circa 7 milioane de cereri de 
înregistrare a mărcilor și 963 000 de cereri de 
înregistrare a desenelor și modelelor industriale 
(care acoperă 1,2 milioane de desene şi mode-
le). Acest volum depășește rapid capacitatea de 
procesare a resurselor umane disponibile. De 
exemplu, în domeniul mărcilor și al desenelor 



sau modelelor industriale, hotărârea pronunţată 
de un ofi ciu de PI sau de o instanţă, cu privire la 
posibilitatea de înregistrare a unei mărci sau a 
unui desen sau model industrial având ca punc-
te de reper caracterul distinctiv pentru o marcă 
și originalitatea pentru un desen sau model in-
dustrial, se bazează pe totalitatea mărcilor și de-
senelor sau modelelor industriale preexistente. 
Pur și simplu, este imposibil ca un om să verifi ce 
milioanele de cereri de înregistrare a mărcilor și 
a desenelor sau modelelor industriale primite în 
fi ecare an, pentru a determina dacă o marcă sau 
un desen sau model industrial anume se califi că 
pentru înregistrare.

Acesta este motivul pentru care OMPI a dez-
voltat un motor de căutare a imaginilor prevăzut 
cu IA pentru mărci. Încorporat în Baza de Date 
Globală a Mărcilor a OMPI, instrumentul este o 
premieră mondială. El furnizează rezultatele în-
tr-o secundă și este de o înaltă precizie.

Volumul reprezintă un factor principal al uti-
lizării IA în administrarea PI. Calitatea și costul 
sunt, de asemenea, doi factori importanţi. Pe 
fondul creșterii cererii globale pentru drepturi 
de proprietate intelectuală, instrumentele cu IA 
ne permit să atingem o calitate mai bună și să 
reducem costurile administrative.

Care este viziunea dumneavoastră în ceea 

ce privește utilizarea IA pentru îmbunătăţirea 

administrării domeniului PI?

Sistemele de IA vor juca în viitor un rol din ce 
în ce mai important în administrarea domeniu-
lui PI. Având în vedere costurile asociate colec-
tării și curăţării volumelor mari de date pentru 
a alimenta sistemele de IA, trebuie să încurajăm 
împărtășirea resurselor. În ceea ce privește im-
plementarea sistemelor de viitor bazate pe IA, 
sper că comunitatea internaţională de PI poate 
colabora efectiv pentru a atinge,  într-un mod 
rentabil, un nivel ridicat de interoperabilitate.

În acest sens, până acum OMPI și-a axat efor-
turile pe studierea modalităţilor de dezvolta-
re a aplicaţiilor IA utilizând datele de instruire 
furnizate de statele membre și de alţi parteneri 
instituţionali. În schimb, distribuim partenerilor 
noștri noi aplicaţii IA elaborate cu utilizarea aces-
tor date. De exemplu, OMPI a dezvoltat un in-

strument modern neural de traducere automată 
cu IA încorporată, cunoscut sub denumirea de 
WIPO Translate (Traducere OMPI). Împărtășim 
acest instrument cu 14 organizaţii interguverna-
mentale și diverse ofi cii de brevete din întreaga 
lume. Deoarece sistemul depinde de accesul și 
disponibilitatea datelor, toţi partenerii pot be-
nefi cia de utilizarea acestuia și pot furniza date 
pentru a-l îmbunătăţi. Astfel, în condiţiile unei 
lumi ideale, am putea dezvolta aceste instru-
mente în mod efi cient.

Volumul de cereri în domeniul PI, depuse în fi ecare 
an, precum și necesitatea de a îmbunătăţi calitatea 
rezultatelor și de a reduce costurile administrării do-
meniului de PI reprezintă factorii-cheie ai utilizării IA în 
administrarea sistemelor de PI 

(Foto: MF3d / iStock / Getty Images Plus).

OMPI a fost în mod clar un lider în dez-

voltarea aplicaţiilor IA în domeniul PI. 

Organizaţia explorează utilizarea aplicaţiilor 

IA și în alte domenii?

OMPI continuă să dezvolte și să perfecţioneze 
WIPO Translate și instrumentul nostru de că-
utare a imaginilor pentru mărci. Acestea sunt 
evoluţii majore în acest domeniu. Clasifi carea 
automată a brevetelor, precum şi a produselor și 
serviciilor pentru cererile de înregistrare a mărci-
lor reprezintă alte domenii promiţătoare pentru 
aplicarea IA. În luna mai, OMPI, în colaborare cu 
un expert în IA de la Universitatea din Geneva, 
a lansat un instrument de clasifi care automa-
tă a brevetelor pentru sistemul de clasifi care 
internaţională a brevetelor (IPC) utilizând tehno-
logia reţelelor neurale. Noul instrument, cunos-
cut sub denumirea de IPCCAT-neural, va fi  com-
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pletat anual cu informaţii de brevete actualizate 
și va ajuta examinatorii de brevete să acceseze 
și să caute mai lesne „stadiul tehnicii”. Aceasta, 
desigur, reprezintă o bază importantă pentru 
determinarea brevetabilităţii unei invenţii.

IA este foarte promiţătoare în ceea ce privește 
facilitarea căutării și examinării în domeniul bre-
vetelor. Este previzibilă utilizarea sa, de exem-
plu, în căutarea și compararea secvenţelor de 
gene asociate cu anumite cereri de brevet.

De asemenea, examinăm posibilităţile mul-
tiple de utilizare a IA, în special, implementarea 
serviciilor inteligente de răspuns automat, pentru 
activităţile din sfera serviciilor prestate clienţilor  
OMPI. Cu timpul, aceste instrumente vor deveni o 
parte integrantă a ofertei noastre de servicii pen-
tru clienţi și ne vor permite să răspundem mai 
bine la numărul extins de întrebări ce rezultă din 
utilizarea în creștere a sistemului de PI.

În perspectivă, vor exista și alte domenii în 
care aplicaţiile IA vor putea contribui la efi cienti-
zarea și vitalitatea administrării PI.

Are sistemul Blockchain un rol în adminis-

trarea sistemelor de PI?

În pofi da entuziasmului general exprimat 
faţă de Blockchain, nu văd acest sistem înlocu-
ind funcţia de bază a celui existent – acordarea 
unui drept de proprietate de către un stat sau 
o autoritate publică. PI este o creaţie a statului 
și, spre deosebire de proprietatea fi zică, nu e 
viabilă decât prin crearea unui drept de către 
un stat. Nu văd un sistem distribuit privat, cum 
este Blockchain, care să poată înlocui această 
funcţie de bază a ofi ciilor de brevete pentru a 
determina dacă este sau nu cazul să acorde un 
drept de proprietate. Consider că aceasta este 
o formă potenţial superioară de înregistrare a 
tranzacţiilor în raport cu drepturile de PI exis-
tente. Există, de exemplu, numeroase aplicaţii 
potenţiale pentru Blockchain în ceea ce privește 
utilizarea și comercializarea (de exemplu, 
licenţierea) drepturilor de PI.

Cum aţi caracteriza implementarea IA în 

comunitatea globală de PI?

Este prematur să spunem cu certitudine cum 
va evolua situaţia. Există în mod clar un interes 
deosebit pentru IA în cadrul ofi ciilor de PI, care o 

văd ca pe o oportunitate de a face faţă presiunii 
celor trei factori ce ghidează utilizarea IA: volu-
mul, calitatea și costul. Acest moment va repre-
zenta accentul major în lunile și anii următori.

Care sunt eventualele bariere din calea im-

plementării extinse a sistemelor bazate pe IA 

în cadrul ofi ciilor de PI?

Dezvoltarea capacităţilor în materie de IA 
este o provocare majoră pentru toate ofi ciile de 
PI. Cu toate că IA există de mai mult timp, ea a 
devenit abia recent o soluţie tehnologică evi-
dentă. Numărul de profesioniști cu o pregătire 
temeinică și posedând cunoștinţele necesare 
este foarte limitat. Acest fapt creează difi cultăţi 
în ceea ce privește dezvoltarea cu forţe proprii 
a capacităţilor în materie de IA, în special în con-
textul concurenţei existente din partea între-
prinderilor private cu mai multe resurse fi nanci-
are și venituri considerabile.

Ofi ciile de PI mai mici se confruntă cu multiple 
provocări specifi ce. Sistemele de IA depind de date 
(și algoritmi), iar ofi ciile mai mici, în mod evident, 
au acces la mai puţine date. Ceea ce înseamnă că 
imperativul volumului, care forţează dezvoltarea și 
implementarea aplicaţiilor IA în ofi ciile mai mari, 
are o infl uenţă redusă în ofi ciile mai mici, unde vo-
lumul de aplicaţii rămâne gestionabil. 

Așadar, în domeniul PI avem o politică ge-
neral acceptată de acces deschis la datele refe-
ritoare la înregistrările PI pentru brevete, mărci 
și desene sau modele industriale. Acest fapt le 
este de ajutor ofi ciilor de PI mai mici care, în 
principiu, pot accesa datele respective. Pentru 
depășirea provocărilor existente este necesar 
să acordăm mai multă importanţă colaborării și 
coordonării.

Care sunt eventualele provocări politice 

specifi ce, legate de implementarea IA pentru 

administrarea PI, și cum le abordează OMPI?

În acest an, OMPI a iniţiat o dezbatere 
internaţională în probleme ce ţin de domeniul  
PI, în special în ceea ce privește aplicarea IA în 
administrarea PI. În luna mai, am găzduit o întâl-
nire cu ofi ciile de PI, la care a fost abordată tema 
în cauză. A fost un început de succes al impor-
tantei discuţii la capitolul dat.

Cu toate acestea, dezbaterea chestiunii pri-
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vind modul în care IA va schimba categoriile și 
conceptele de PI propriu-zise se petrece într-un 
moment în care lumea investeşte în elaborarea 
unor reguli generale și multilaterale mai puţin 
decât în orice altă perioadă din ultimii 70 de ani. 
Aceasta este o problemă serioasă, care depășește 
limitele PI, dar trebuie rezolvată, în special, în ca-
drul acestui domeniu, deoarece PI este, în esenţă, 
un fenomen global; tehnologia este globală, 
la fel ca și datele de brevet asociate cu aceasta. 
Brevetele se referă rareori la o singură jurisdicţie. 
De aceea avem nevoie de soluţii globale care să 
asigure cel puţin o interoperabilitate funcţională.

Are multilateralismul vreun rol anume în-

tr-o lume condusă de IA?

Da, și din diverse motive. În primul rând, 
asigurarea interoperabilităţii funcţionale a sis-
temelor de PI din întreaga lume va necesita o 
cooperare multilaterală. În al doilea rând, una 
dintre funcţiile sistemului de PI este asigura-
rea concurenţei loiale. Elaborarea unor reguli 
multilaterale reprezintă o modalitate con-

structivă și pozitivă de a realiza acest lucru. 
Și deoarece PI va constitui unul dintre princi-
palele motive ale luptei pentru concurenţă în 
viitor, cooperarea multilaterală puternică este 
esenţială. Al treilea motiv rezidă în faptul că 
tehnologia evoluează în mod constant și ra-
pid. În acest context, multilateralismul este un 
mecanism extrem de important pentru spriji-
nirea consolidării și împărtășirii capacităţilor, 
pentru a se asigura că decalajele tehnologice 
existente nu sunt exacerbate. Aceasta este o 
adevărată provocare.

Care sunt pașii următori pentru OMPI în 

acest domeniu?

Vom continua să încurajăm cooperarea în 
dezvoltarea și implementarea aplicaţiilor IA 
pentru administrarea PI. De asemenea, vom că-
uta și vom găsi modalităţi de iniţiere a unor noi 
discuţii internaţionale privind evoluţia legislaţiei 
și a politicii referitoare la domeniul PI într-o lume 
din ce în ce mai axată pe IA.

(Sursa: WIPO MAGAZINE, 5/2018)
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|  DR. HAB. ÎN DREPT, PROF. UNIV. AUREL BĂIEȘU,
JUDECĂTOR LA CURTEA CONSTITUŢIONALĂ |  DRD. ELENA SEDLEŢCHI,

LECTOR UNIVERSITAR, 
DIRECŢIA JURIDICĂ CONSILIUL CONCURENŢEI

ACTELE DE CONCURENŢĂ NELOIALĂ CONDUC LA CON-
STRÂNGEREA NEÎNTEMEIATĂ A CONCURENŢEI ȘI LA ELIMI-

NAREA DE PE PIAŢĂ A CONCURENŢILOR, LA PRIVAREA CONSUMATO-
RILOR DE DREPTUL LA ALEGERE, PRECUM ȘI LA RESTRICŢIONAREA 
FABRICĂRII, IMPORTĂRII ȘI/SAU COMERCIALIZĂRII MĂRFII RESPECTI-
VE ÎN REPUBLICA MOLDOVA1. 

De la fondarea Republicii Moldova, acţiunile de 
concurenţă neloială îndreptate spre utilizarea ile-
gală a obiectelor de proprietate intelectuală au fost 
considerate drept inadmisibile și interzise prin acte 
normative în domeniul concurenţei, precum: art. 7 
din Legea privind limitarea activităţii monopoliste 
şi dezvoltarea concurenţei nr. 906 din 29 ianuarie 
19922, art. 8 alin. (1), lit. d) al Legii cu privire la pro-
tecţia concurenţei nr. 1103 din 30 iunie 20003 și art. 
1 În continuare RM
2 Art. 7 interzicea acţiunile nelegitime ale agenţilor econo-
mici pe piaţă, inclusiv: folosirea neautorizată a emblemei 
comerciale, a fi rmei sau a marcajului mărfi i, precum şi co-
pierea ambalajului, aspectului exterior al mărfi i altui agent 
economic.
3 Art. 8 Concurenţa neloială         
(1) Agentului economic i se interzice să efectueze acte de 
concurenţă neloială, inclusiv:
a) să răspândească informaţii false sau neautentice care pot 
cauza daune unui alt agent economic şi (sau) pot prejudicia 

19 al Legii concurenţei nr. 183 din 11 iulie 20124, 

reputaţia lui;
b) să inducă în eroare cumpărătorul privitor la caracterul, 
modul şi locul fabricării, la proprietăţile de consum, la uti-
litatea consumului, la cantitatea şi calitatea mărfurilor;
c) să compare neloial în scopuri publicitare mărfurile produse 
sau comercializate de el cu mărfurile altor agenţi economici;
d) să folosească neautorizat, integral sau parţi-
al, marca comercială, emblema de deservire a al-
tor obiecte ale proprietăţii industriale, fi rma unui alt 
agent economic, să copieze forma, ambalajul şi as-
pectul exterior al mărfi i unui alt agent economic;
e) să obţină nelegitim informaţii ce constituie secretul co-
mercial al unui alt agent economic, să le folosească sau să 
le divulge. 
4 Art. 19 Confuzia
(1)Sunt interzise orice acţiuni sau fapte care sunt de natu-
ră să creeze, prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea, 
produsele sau activitatea economică a unui concurent, re-
alizate prin:
a) folosirea ilegală, integrală sau parţială a unei mărci, em-
bleme de deservire, denumiri de fi rmă, a unui desen sau 
model industrial sau a altor obiecte ale proprietăţii indus-
triale de natură să creeze o confuzie cu cele folosite în mod 
legal de către o altă întreprindere;
b) copierea ilegală a formei, a ambalajului şi/sau a aspec-
tului exterior al produsului unei  întreprinderi şi plasarea 
produsului respectiv pe piaţă, copierea ilegală a publicită-
ţii unei întreprinderi, dacă aceasta a adus sau poate aduce 
atingere intereselor legitime ale concurentului.
(2) Prezentul articol nu este aplicabil caracteristicilor produsului 
determinate exclusiv de funcţia tehnică pe care o îndeplinesc.
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precum și de legea civilă și penală: art. 14 alin. (1), 
art. 1398 alin. (1), art. 1618 din Codul Civil nr. 1107 
din 06 iunie 2002 și art. 2461 din Codul Penal nr. 985 
din 18 aprilie 20025. 

Actele de concurenţă neloială au drept efect 
afectarea benefi ciului întreprinderii concurente ti-
tular al mărcii, atât prin câştigurile nejustifi cate ale 
celui care săvârşeşte actele ce aduc atingere mărcii, 
cât şi prin pierderile de imagine suferite în urma ac-
telor de concurenţă neloială. 

Analiza practicii judiciare și extrajudiciare din 
perioada anilor 2005-2018 (I trimestru) scoate la 
iveală existenţa încălcărilor de concurenţă nelo-
ială care aduc atingere obiectelor de proprietate 
intelectuală. 

Un număr mare de cazuri de concurenţă nelo-
ială (174) au fost examinate pe calea extrajudici-
ară de către autorităţile competente în domeniul 
concurenţei: Ministerul Economiei (1992-2007)6; 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei 
(2007-2012)7; Consiliul Concurenţei (2012-pre-
zent). Evoluţia cazurilor de concurenţă neloială in-
vestigate în perioada anilor 2007-2016 este redată 
în Tabelul 1.

5 Articolul 2461. Concurenţa neloială. Orice act de concuren-
ţă neloială, inclusiv:
a) crearea, prin orice mijloace, de confuzie cu întreprinde-
rea, cu produsele sau cu activitatea industrială sau comer-
cială a unui concurent;
b) răspândirea, în procesul comerţului, de afi rmaţii false, 
care discreditează întreprinderea, produsele sau activitatea 
de întreprinzător a unui concurent;
c) inducerea în eroare a consumatorului referitor la natura, 
la modul de fabricare, la caracteristicile, la aptitudinea de 
întrebuinţare sau la cantitatea mărfurilor concurentului;
d) folosirea denumirii de fi rmă sau a mărcii comerciale într-o 
manieră care să producă confuzie cu cele folosite legitim de 
un alt agent economic;
e) compararea în scopuri publicitare a mărfurilor produse 
sau comercializate ale unui agent economic cu mărfurile 
unor alţi agenţi economici
f ) se pedepsesc cu amendă de la 3000 la 4000 de unităţi 
convenţionale sau cu închisoare de până la 1 an, cu amen-
dă, aplicată persoanei juridice, de la 3.500 la 5.000 de unităţi 
convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumi-
tă activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
6 Potrivit art. 16 alin. (1) al Legii privind limitarea acti-
vităţii monopoliste şi dezvoltarea concurenţei, nr. 906 
din 29.01.1992, Ministerul Economiei examina cauzele pri-
vind încălcarea art. 7 din aceeași lege până la data consti-
tuirii ANPC. 
7 în continuare ANPC;

Tabelul 1
Evoluţia cazurilor de concurenţă neloială

 investigate de autorităţile de concurenţă în perioada 

anilor 2007-2016

Nr. Anul de referinţă Numărul total de cazuri 
de concurenţă neloială*

1. 2016 11

2. 2015 18

3. 2014 15

4. 2013 13

5. 2012 27

6. 2007-2011 90

Total 174

Notă: date generalizate din Rapoarte de activitate ale Consi-
liului Concurenţei și ale ANPC (anii 2007-2016).   

De asemenea, nu pot fi  excluse existenţa ca-
zurilor (necunoscute) care nu au fost sesizate la 
autorităţile competente și nici într-o instanţă de 
judecată. Astfel, putem constata un nivel scăzut de 
cunoaştere a prevederilor legislaţiei concurenţiale, 
dat fi ind numărul mare de cereri de sesizare a ac-
telor de concurenţă neloială parvenite din partea 
agenţilor economici, precum şi numărul mare al 
cazurilor în care au fost constatate acţiuni de con-
curenţă neloială. Prin urmare, lipsa de inspiraţie a 
agenţilor economici la elaborarea semnelor, forme-
lor produselor, textului informaţiei publicitare a ge-
nerat actele de concurenţă neloială.  

În perioada de referinţă, instanţa supremă de 
justiţie a soluţionat:

 ▪ 42 de dosare de judecată de concurenţă nelo-
ială, dintre care: 

 ▪ 24 de dosare de judecată privind 
recunoașterea concurenţei neloiale ce atingea un 
obiect de proprietate intelectuală, inclusiv: 2 dosare 
până la instituirea ANPC și 22 de dosare de judeca-
tă în perioada de exerciţiu a ANPC sau a Consiliului 
Concurenţei8;

 ▪ în 17 dosare de judecată din 24, ANPC sau 
Consiliul Concurenţei a fost parte în procesul civil;

 ▪ în 16 decizii ale instanţei supreme se constată 
actul de concurenţă neloială și, respectiv,

 ▪ în 8 decizii, instanţa nu a găsit semnele 
concurenţei neloiale.

8 ANPC, odată cu modifi carea cadrului legal al concurenţei, 
a fost reformată în Consiliul Concurenţei;



| 11 

Tabloul practicii judiciare privind concurenţa ne-
loială de la început până în I trimestru al anului 2018 
este prezentat în Tabelul 2, unde sunt refl ectate pe 
scurt informaţiile despre soluţia și argumentarea 
instanţei supreme privind confi rmarea existenţei 

sau inexistenţei actului de concurenţă neloială9.

9 Notă: Au fost consultate surse din Arhiva Curţii Supreme de 
Justiţie, din baza de date a hotărârilor Colegiului civil, comer-
cial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justi-
ţie, din baza de date AGEPI http://agepi.gov.md/ro/decisions/
trademarks și din bazele de date ale Consiliului Concurenţei 
și ale ANPC (rapoarte de activitate) https://competition.md/
lib.php?l=ro&idc=50&t=/Rapoarte/Rapoarte-anuale și http://
old.competition.md/reports/index.php
10 Curtea Supremă de Justiţie

Tabelul 2
Practica judiciară privind concurenţa neloială pe anii 2005-2018

Anul Decizii 
CSJ10

Soluţia instanţei supreme: Da / Nu s-a confi rmat actul de concurenţă neloială. Caracteristica actului de 
concurenţă neloială

2005 1 Da. Înregistrarea cu rea-credinţă a mărcii „Romstal” şi stilizatului fi gurativ „R”, încălcarea dreptului la nume 
comercial al „Romstal Imex” SRL[1].

2006 0

2007 1 Da. Acţiuni cu rea-credinţă de producere proprie a măslinelor „GOLD LINE”, comercializarea acestora pe pia-
ţa autohtonă în calitate de marcă proprie [8].

2008 5 Nu. S-a menţinut hotărârea ANPC nr. DCF-6/3 din 05 iulie 2007 potrivit căreia utilizările unor denumiri juri-
dice, precum şi a unor mărci comerciale (la caz, folosirea denumirii „Aквафор” şi „Aquaphor”) pe produse de 
natură a fi  piese detaşabile, în vederea indicării destinaţiei pieselor respective, compatibilităţii acestora cu 
produsele de bază, nu pot fi  califi cate ca acte de concurenţă neloială [2].
Nu [3]. Remarcăm că prin hotărârea nr.2-122/07 din 02 noiembrie 2007, Curtea de Apel Chişinău a constatat 
că AGEPI este subiect al săvârșirii actului de concurenţă neloială manifestat prin înregistrarea de stat a mărcii 
„Bausch&Lomb” [4].
Nu. Acţiunile privind înregistrarea mărcii fi gurative „E” de către ÎI „Service-Aramă” nu pot fi  apreciate drept 
manifestare a unei concurenţe neloiale, în temeiul art.8 alin.(1), lit.d) Legea nr.1103/2000 [5].
Nu. A anulat hotărârea ANPC nr. DCF-27/20 din 04 noiembrie 2007 potrivit căreia actul de interzicere com-
paniilor să utilizeze cuvântul PROMO constituie o concurenţă neloială [16]. Este necesar de menţionat că 
hotărârea ANPC a avut impact pozitiv asupra problemei vizate. Ca urmare a litigiului, AGEPI, prin hotărârea 
Comisiei de Apel, a concretizat dreptul exclusiv asupra mărcii „PROMO PLUS”, cu excluderea de la protecţie 
a elementului “Promo” pentru serviciile de publicitate [29].
Nu. A anulat hotărârile ANPC nr. DCF-92/92, DCF-92/93, DCF-92/94, DCF-92/95, DCF-92/96, DCF-92/97 din 
24 iulie 2008 referitor la utilizarea cuvântului Supermarket în publicitate [26] [30].

2009 3 Nu. AGEPI nu poate săvârși acte de concurenţă neloială prin faptul înregistrării de stat a mărcilor verbale 
„Ярмарка Кроссвордов”. În hotărârea din 09 decembrie 2008, ulterior casată prin decizia nr. 2r-117/09 [7], 
instanţa de fond a recunoscut săvârșirea actului de concurenţă neloială atât de către pârât, cât și de către 
AGEPI (parte neatrasă în procesul civil). De menţionat că, în acel moment, deja exista decizia nr.2r-73/08 din 
16 aprilie 2008 [3] prin care s-a explicat că AGEPI nu poate săvârşi acte de concurenţă neloială, deci nu poate 
fi  subiect al concurenţei neloiale.
Nu. S-a menţinut hotărârea ANPC nr. DCF59/139 din 04 decembrie 2008, potrivit căreia înregistrarea mărcii 
„Flucoral” de către „Orientfarm” SRL nu constituie un act de concurenţă neloială [10] [11].
Da. S-a menţinut hotărârea ANPC nr. DCF-37/71 din 20 martie 2008: comercializarea sucurilor şi legumelor 
conservate sub denumirea „Naturelle” creează confuzie cu marca „Naturalis” [14]. 

2010 1 Da. S-a considerat că înregistrarea şi utilizarea mărcii ,,Marco-Walichnawy” că sunt făcute cu rea-credinţă, 
deoarece, la momentul depunerii cererii de înregistrare, SRL ,,Rincom-Grup” era conştient de faptul că aceas-
tă înregistrare este viciată. S-au ignorat prevederile art. 8 din Convenţia de la Paris, potrivit căruia numele 
comercial va fi  protejat în toate ţările Uniunii, fără obligaţia de depunere sau de înregistrare în alte ţări, 
indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerţ [8].

2011 1 Da. A fost menţinută hotărârea ANPC nr. CNP 28-10/110 din 08 decembrie 2010 potrivit căreia folosirea ne-
autorizată parţială a mărcii „R RONSON” şi crearea confuziei prin producerea şi scoaterea pe piaţă a ţigărilor 
„ROBINSON” au fost considerate drep act de concurenţă neloială [28].

2012 0
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2013 1 Da. Copierea formei, ambalajului şi aspectului exterior al ţigaretelor fără fi ltru „ASTRU”, ce aparţin SA „Tutun-
CTC”. Hotărârea nr. CNP-03-12/61 din 06 septembrie 2012 a constituit principala probă pentru constatarea 
săvârșirii actului de concurenţă neloială [11].

2014 0

2015 2 Da. Înregistrarea cu rea-credinţă și folosirea mărcii „Mannesmann” reprezintă un act de concurenţă neloială, 
în temeiul de drept art.1- bis. 3)1) și 10 ter аl Convenţiei de la Paris. Înregistrarea acesteia pe numele pârâ-
tului poate induce în eroare consumatorii din RM referitor la locul şi producătorul produselor marcate cu 
mărcile date, iar înregistrarea şi utilizarea acesteia de către „Maxliga” SRL îi creează consumatorului de rând 
percepţia falsă că fi rma respectivă ar fi  producătorul acesteia [15].
Da. A fost anulată hotărârea ANPC nr. CNP-49-11/40 din 18 iunie 2012 privind lipsa acţiunilor concurenţiale 
în acţiunile radiodifuzorilor. Instanţa a obligat ANPC să constate acţiunile de concurenţă neloială săvârșite 
de către posturile TV: TV7, EURO TV, ALT TV, ACCENT TV, TVC 21 şi să le sancţioneze pentru acţiuni de anti-
concurenţă [25].

2016 4 Da. Instanţa a considerat ca fi ind corectă concluzia primei instanţe precum că acţiunea de concurenţă nelo-
ială s-a manifestat prin copierea anunţului şi a materialului promoţional inventat de ÎM „Rikipal” SRL. Astfel, 
a fost anulată decizia Plenului Consiliului Concurenţei11 nr. CN-62 din 08 octombrie 2015 prin care s-a decis 
încetarea investigaţiei cazului, invocându-se lipsa încălcării prevederilor art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
183/2012. Instanţa a obligat Consiliul Concurenţei să examineze cererea ÎM „Rikipal” SRL şi, în limitele împu-
ternicirilor sale, să constate existenţa ori inexistenţa încălcărilor [21].  
Da. Instanţa a considerat că importul, comercializarea pe teritoriul RM a sucurilor şi nectarurilor sub marca 
„Jaff a Natura” creează confuzie cu marca „Naturalis” și conţine semnele actului de concurenţă neloială. S-a 
anulat hotărârea ANPC nr. DCF-38-07/63 din 16 octombrie 2009 prin care a fost încetată examinarea cazului 
de concurenţă neloială iniţiat la cererea SA „Orhei-Vit” [22].    
Da. A fost menţinută decizia PCC nr. CN-65 din 21 octombrie 2015 prin care s-a constatat săvârșirea actului 
de concurenţă neloială de către „Imperial Unit” SRL, caracterizat prin copierea ilegală a ambalajului produ-
sului The Karelia Tobacco Company şi plasarea acestuia pe piaţă, aducând atingere dreptului de autor, şi 
anume, dreptului asupra creaţiei grafi ce de pe ambalajul produsului de tutungerie [23].
Da. A fost menţinută decizia PCC nr. CNP-71-11/15 din 27 decembrie 2012 prin care s-au califi cat acţiunile 
„Cheton Grup” SRL și „Chimtoncom” SRL de copiere a formei ambalajului și a aspectului exterior al mărfi i – 
vopseaua „SNIEZKA EKO” și acţiunile de creare a confuziei prin producerea și scoaterea pe piaţă a „SNEJNO-
BELAIA EKO” cu forma, ambalajul și aspectul exterior respectiv, ca acte de concurenţă neloială [24].

2017 2 Da. S-a menţinut decizia PCC nr. CN-36 din 21 iulie 2016 prin care s-au califi cat drept act de concurenţă 
neloială [19] acţiunile de copiere ilegală a ambalajului produsului WEBER.VETONIT pentru produse identice 
din punctul de vedere al destinaţiei și utilizării, însă diferite după preţ și calitate, care pot crea confuzie în 
rândul consumatorilor. 
Nu. Instanţa a considerat că nu s-a probat crearea confuziei prin utilizarea ilegală a mărcii „Rapidasig" prin 
intermediul programului de publicitate on-line AdWords. Astfel, a fost anulată decizia PCC nr. CN-16 din 14 
aprilie 2016. Analizând decizia instanţei, tragem concluzia că Curtea ar putea admite califi carea acţiunii de 
utilizare a mărcii concurentului în calitate de cuvinte-cheie pentru link-uri de publicitate pe contul Google 
Adwords ca fi ind o confuzie [28].

2018
I 

tri-
mestru

3 Da. Decizia PCC nr. CN-30 din 23 iunie 2016 este în vigoare și are forţă de „lucru judecat”. A constatat folosirea 
ilegală, parţială a denumirii de fi rmă „Perfect Tur”. Menţionăm că Curtea nu s-a expus asupra fondului cauzei 
ce ţine de contestarea deciziei vizate, deoarece a respins cererea de chemare în judecată înaintată de ÎCS 
„Perfect International” SRL ca fi ind tardivă [17].
Da. S-a menţinut decizia PCC nr. CN-57 din 3 septembrie 2015 prin care folosirea ilegală parţială a măr-
cii „1000 KW Centru Comercial” la utilizarea domeniului www.1000kv.md a fost califi cată drept act de 
concurenţă neloială. Instanţa a reţinut că deţinerea de către reclamant a domeniului www.1000kv.md în 
contextul în care SRL „Eurolumina” este deţinătoarea mărcii „Centrul Comercial 1000kW” şi a domeniului 
www.1000kw.md se încadrează în noţiunea de confuzie [18].
Da. Plasarea pe eticheta ambalajului produsului a informaţiei neautentice privind modul de fabricare pe 
teritoriul RM a produsului respectiv şi anume fabricarea după licenţa Magic Spa LTD în lipsa existenţei în 
fapt a licenţei respective este un act de concurenţă neloială. Instanţa a menţinut decizia PCC nr. CN-44 din 
24 decembrie 2014 [20].

Generalizând cele expuse, constatăm că au fost 
afectate următoarele obiecte de proprietate in-
telectuală: marca, desenul sau modelul industrial 
(ambalajul), dreptul de autor (desenul de pe amba-
laj), dreptul de autor (textul de publicitate), denu-
mirea de fi rmă. 

Evidenţiem faptul că primul dosar de judecată 
din RM în care s-a constatat actul de concurenţă 
neloială a fost nr. 2r-255/05 din 16 noiembrie 2005. 
Deci, primul act de concurenţă neloială recunoscut 
de instanţa supremă l-a constituit acţiunea de înre-
gistrare cu rea-credinţă a mărcii „Romstal” şi a stili-



| 13 

zatului fi gurativ „R”, care încălcau dreptul la nume 
comercial al „Romstal Imex” SRL.10 

Acţiunile privind constatarea (recunoașterea) 
săvârșirii actului de concurenţă neloială s-au exami-
nat în procedura specială prevăzută de art.279 lit.a) 
din Codul de procedură civilă, ultimul caz (decizia 
CSJ nr. 2ra-843/I5 din 20 mai 2015) datează din anul 
2015 [15], și în contencios administrativ prevăzută 
de art. 17 alin.(1) al Legii contenciosului administra-
tiv nr. 793 din 10 februarie 2000 și/sau art. 47 alin.(1) 
din Legea nr. 183/2012.

Acţiunile de concurenţă neloială, în drept, 
au fost califi cate drept încălcare atât a legislaţiei 
naţionale în domeniul concurenţei, cât și a pre-
vederilor Convenţiei de la Paris. Observăm că mai 
multe decizii sus-analizate au la baza motivării 
prevederile legilor din domeniul concurenţei, însă 
fără a conţine o expunere detaliată a motivelor şi a 
modului de aplicare a acestor legi având în vedere 
faptele concrete stabilite şi incidenţa prevederilor 
date la caz [1] [5].

Reţinem câteva concluzii ale instanţei supreme 
de judecată, pronunţate în cele 24 de litigii privind 
concurenţa neloială, printre care:

 ▪ regula că nu vor fi  reţinute afi rmaţiile pri-
vind inducerea în eroare a consumatorilor în 
privinţa unui produs şi/sau a producătorului lui 
până nu vor fi  dovedite prin probe concludente şi 
pertinente, precum ar fi  un sondaj sociologic sau 
o expertiză califi cată care ar confi rma aceste cir-
cumstanţe [11].

 ▪ regula că acţiunile unei companii legate de 
depunerea cererii de înregistrare a mărci nu pot fi  
considerate drept act de concurenţă neloială, dacă 
la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii, re-
clamantul nu era concurent [10] [11].

 ▪ înregistrarea unei mărci cu renume european 
poate induce în eroare consumatorii din RM privitor 
la locul şi producătorul produselor marcate cu măr-
cile date [15].

 ▪ a reţinut că este inadmisibilă încetarea cauzei 
de investigare de către Consiliul Concurenţei pe motiv 
că declarantul şi-a retras plângerea, deoarece, potrivit 
art. 1 alin. (2) din Legea nr. 183/2012, scopul legii inclu-
de şi protecţia intereselor legitime ale consumatorilor, 
11 În continuare PCC 

care în cazul dat pot fi  lezate prin confuzia instituită în 
modul indicat. În cadrul procedurii de examinare a ca-
zurilor de concurenţă neloială nu puteau fi  acceptate 
angajamentele propuse de concurenţi [19].

 ▪ a reţinut că Legea nr. 183/2012 nu conţine 
prevederi legale care ar obliga agentul economic 
să înregistreze ambalajul produsului în calitate de 
obiect de proprietate intelectuală, dar interzice, 
prin prisma art. 19 alin. (1) lit. b), copierea ilegală a 
formei, a ambalajului şi/sau a aspectului exterior al 
produsului unei întreprinderi şi plasarea produsului 
respectiv pe piaţă, fi ind pus la bază, după cum reie-
se din art. 1 alin. (2) din legea dată, interesul legitim 
al consumatorului [23].

Hotărârile judecătorești defi nitive și irevoca-
bile sunt, fără îndoială, obligatorii și irevocabile. 
Acest adevăr fundamental permite însă discuţii 
asupra concluziilor instanţelor de judecată. În 
acest context, studiind practica judiciară din anii 
de referinţă, constatăm mai multe semne de între-
bare din punct de vedere al interpretării legilor și 
modului de aplicare a acestora. Realizând actua-
litatea deosebită a tematicii studiului pentru me-
diul de afaceri, consumatori și societate în ansam-
blu, accentuăm necesitatea unifi cării abordărilor 
existente ale instanţelor de  judecată, fi xând cele 
mai importante dintre ele. Scopul este de a salva la 
maxim toate abordările pertinente ale instanţelor 
și de a elimina diferenţele din practica judiciară, la 
care ne vom referi mai detaliat în partea a II-a a ar-
ticolului dat.

În concluzie, menţionăm că, din dorinţa de a atra-
ge cât mai mulţi clienţi şi de a obţine un profi t cât mai 
mare, concurenţii recurg adeseori la o serie de acţiuni 
ilegale care au un efect negativ asupra concurenţilor 
onești, consumatorilor şi societăţii în ansamblu. De 
aceea, toate aceste fapte ilegale urmează a fi  sanc-
ţionate în conformitate cu legislaţia în vigoare, în 
funcţie de gravitatea faptei săvârșite. Pentru fapte 
similare de concurenţă neloială nu trebuie să existe 
două soluţii diferite ale instanţei de judecată. În caz 
contrar, aplicarea Legii nr. 183/2012 și acţiunile de 
reprimare a concurenţei neloiale săvârșite prin folo-
sirea ilegală a obiectelor de proprietate intelectuală 
nu vor avea rezultatele așteptate. 
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REZUMAT

Practica judiciară privind concurenţa nelo-

ială (anii 2005-2018): studii de caz. (Partea I). 

Practica judiciară nu constituie o sursă de drept 
în Republica Moldova, însă, implicit, instanţele 
de judecată au obligaţia de a aplica corect și 
uniform legislaţia. Judecarea cauzei de încălcare 
a legislaţiei concurenţiale se realizează în baza 
principiului accesului liber la justiţie. Astfel, la ju-
decarea acestor cauze, în perioada de referinţă, 
instanţele de judecată de toate nivelurile s-au 
expus asupra mai multor aspecte ale dreptului. 
În acest context, autorii evidenţiază problemele 
cu care s-au confruntat acestea la judecarea 
cauzelor de concurenţă neloială privind folosirea 
ilegală a obiectelor de proprietate intelectuală 
prin sistematizarea și evidenţierea cazurilor în 
care argumentele instanţei nu sunt uniforme sau 
sunt contrare argumentelor ce au fost expuse de 
instanţă în alte cazuri similare. 

Cuvinte-cheie: concurenţa neloială, practica 
judiciară, proprietatea intelectuală, confuzia, legea 
concurenţei.

ABSTRACT

Judicial Practice on Unfair Competition (Years 

2005-2018): Case Studies. (Part I). Judicial practice 
does not constitute a source of law in the Republic of 
Moldova, but, implicitly, the courts have the obligati-
on to apply the law correctly and uniformly. Judging 
the case of competition law infringement is based 
on the principle of free access to justice. Thus, in the 
judgment of these cases, in the reference period, co-
urts of all levels have expressed their opinions about 
several aspects of the law. In this context, the authors 
highlight the problems they faced in judging the ca-
uses of unfair competition regarding the illegal use 
of intellectual property objects by systematizing and 
highlighting cases where the arguments of the court 
are not uniform or contrary to the arguments put for-
ward by the court in other similar cases.

Keywords: unfair competition, judicial practice, 
intellectual property, confusion, competition law.

РЕФЕРАТ

Судебная практика о недобросовестной 

конкуренции (2005-2018 годы): исследова-

ния (часть I). Судебная практика не является ис-
точником права в Республике Молдова, но по 
умолчанию, суды обязаны применять законода-
тельство правильно и единообразно. Рассмотре-
ние дела о нарушении законодательства о кон-
куренции осуществляется на основе принципа 
свободного доступа к правосудию. Таким обра-
зом, при рассмотрении таких дел в рассматрива-
емый период судебные инстанции всех уровней 
высказались относительно некоторых аспек-
тов права. В связи с этим, авторы выделяют про-
блемы, с которыми сталкивались суды при рас-
смотрении дел о недобросовестной конкурен-
ции, связанных с незаконном использованием 
объектов интеллектуальной собственности, пу-
тем систематизации и выявления случаев, ког-
да доводы суда не являются единообразными 
или противоречат доводам, выдвинутым судом 
в других подобных случаях.

Ключевые слова: недобросовестная конку-
ренция, судебная практика, интеллектуальная 
собственность, смешение, закон о конкуренции.
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CZU 347.78

A     
    

AUTORUL BENEFICIAZĂ DE PROTECŢIA DREPTURILOR DE 
AUTOR ASUPRA OPEREI SALE PRIN ÎNSUŞI FAPTUL DE CRE-

ARE A ACESTEIA, PENTRU APARIŢIA ŞI EXERCITAREA DREPTULUI DE 
AUTOR NEFIIND NECESARĂ ÎNREGISTRAREA OPEREI SAU ORICE ALTĂ 
FORMALITATE. UN NIVEL RIDICAT DE PROTECŢIE A DREPTURILOR DE 
AUTOR CONTRIBUIE LA MENŢINEREA ȘI DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII 
ÎN INTERESUL TITULARILOR DE DREPTURI, CONSUMATORILOR, CUL-
TURII, INDUSTRIEI ȘI PUBLICULUI LARG. 

Cunoaștem că, pentru fi ecare caz și mod de utili-
zare a obiectelor dreptului de autor, autorul trebuie 
să primească o remuneraţie adecvată care, potrivit 
legislaţiei în vigoare, benefi ciază de aceeaşi protec-
ţie ca şi salariul.

Cu toate acestea, și în domeniul dreptului de au-
tor există excepţii şi limitări care se aplică numai în 
cazurile în care nu contravin valorifi cării normale a 
operelor şi dacă nu prejudiciază în mod nejustifi cat 
interesele legitime ale titularilor de drepturi. Esenţa 
reglementării excepţiilor și limitărilor, potrivit pct. 
78 din Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova nr. 1 din 25 aprilie 2016 cu privire 
la aplicarea unor prevederi ale legislaţiei privind drep-
tul de autor şi drepturile conexe, constă în crearea 
unui echilibru între drepturile autorului şi interesele 
societăţii, iar principalele motive de introducere a 
excepţiilor şi limitărilor ar fi  îndreptate spre intere-
sul culturii şi al artei, educaţiei, înfăptuirii justiţiei, 

pentru informarea societăţii asupra unor evenimen-
te sau din raţiuni umanitare.

Astfel, pentru anumite situaţii de utilizare a unor 
opere protejate prin dreptul de autor nu este nece-
sar acordul autorului sau plata vreunei remuneraţii. 
De exemplu, utilizarea operelor cu scopul de a cari-
caturiza sau a parodia, potrivit art. 28 lit. m) din Le-
gea Republicii Moldova nr. 139 din 02.07.2010 privind 
dreptul de autor și drepturile conexe, este permisă 
fără consimţământul autorului sau al altui titular al 
dreptului de autor şi fără plata vreunei remuneraţii.

Actele internaţionale din domeniul dreptului de 
autor, de asemenea, reglementează excepţia cu pa-
rodia. Așa, de exemplu, potrivit art. 5 alin. (3) lit. k) 
din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea 
anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor 
conexe în societatea informaţională, statele membre 
pot să prevadă excepţii sau limitări la dreptul de 
reproducere, dreptul de comunicare publică a ope-
relor și dreptul de a pune la dispoziţia publicului 
obiectele protejate, inclusiv pentru utilizarea aces-
tora în cazul caricaturilor, parodierii sau pastișelor.

Cu titlu de informare, specifi căm că, în Hotărâ-
rea sa din 3 septembrie 2014 în cauza C-201/13, 
Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW împotriva He-
lena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana 
Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Rita Dupont, 
Amoras II CVOH, WPG Uitgevers België, Curtea de 
Justiţie a Uniunii Europene a statuat următoarele: 

|  EUGENIU RUSU, 
ȘEF SECŢIE GESTIUNE COLECTIVĂ, 
DIRECŢIA DREPT DE AUTOR, AGEPI
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„Având în vedere lipsa din cuprinsul Directivei 2001/29 
a oricărei defi niţii a noţiunii de parodiere, determina-
rea înţelesului și a conţinutului acestui termen trebuie 
să fi e făcută (...) în conformitate cu sensul obișnuit al 
acestuia în limbajul curent, ţinând seama și de con-
textul în care este utilizat și de obiectivele urmărite 
de reglementarea din care fac parte (...). În ceea ce 
privește sensul obișnuit al termenului „parodiere” în 
limbajul curent, este incontestabil (...) că parodierea 
are drept caracteristici esenţiale, pe de o parte, pe ace-
ea de a evoca o operă existentă, prezentând în același 
timp diferenţe perceptibile în raport cu aceasta, iar pe 
de altă parte, pe aceea de a constitui o manifestare a 
umorului sau o persifl are”.

Legea Republicii Moldova nr. 139 din 02.07.2010 
privind dreptul de autor și drepturile conexe, de ase-
menea, nu defi nește parodia. Iată de ce urmează să 
analizăm această noţiune prin prisma sensului defi -
nit de Dicţionarul explicativ al limbii române: „creaţie 
literară, scriere cu caracter umoristic sau satiric, în 
care se preiau temele, motivele și mijloacele artisti-
ce ale altei opere literare sau ale unui autor, imitând 
și deformând, în mod voit, elementele caracteristi-
ce ale acestora, pentru a obţine efecte satirice sau 
comice”.

Astfel, indiscutabil este faptul că parodia are la 
bază o operă preexistentă, dar parodia în sine repre-
zintă ea însăși o operă. De altfel, Dicţionarul explica-
tiv al limbii române defi nește noţiunea de parodist 
drept autor al unei parodii. Deci, acesta benefi ciază 
de dreptul de autor asupra parodiei, care reprezintă 
activitatea sa creatoare.

Atragem atenţia asupra faptului că autorul unei 
parodii trebuie să ia în calcul considerentul că opera 
sa, deși preia diverse aspecte dintr-o altă operă, nu 
trebuie să fi e confundată cu aceasta sau cu autorul 
acesteia, inclusiv nu trebuie să lezeze onoarea și 
demnitatea autorului operei originale. Să nu uităm 
că autorul unei opere benefi ciază de dreptul moral 
la respectarea integrităţii operei, adică de dreptul 
la protecţia operei sale contra oricărei denaturări, 
schimonosiri sau oricărei alte atingeri aduse operei, 
care prejudiciază onoarea sau reputaţia lui. Prin ur-
mare, urmează a se respecta limita dintre libertatea 
în creaţie pe care o oferă excepţia privind parodia, 
pe de o parte, și eventuala încălcare a dreptului au-
torului operei originale, pe de altă parte.

În practica altor state, parodia constituie un su-

biect/temei al adresărilor în instanţa de judecată.
În cazul Belgiei1, CJUE, prin Hotărârea din 3 sep-

tembrie 2014 menţionată mai sus, a declarat că 
„Articolul 5 alineatul (3) litera k) din Directiva 2001/29 
trebuie interpretat în sensul că parodierea are drept 
caracteristici esenţiale, pe de o parte, pe aceea de a 
evoca o operă existentă, prezentând în același timp 
diferenţe perceptibile în raport cu aceasta, iar pe de 
altă parte, pe aceea de a constitui o manifestare a 
umorului sau o persifl are. Noţiunea „parodiere”, în 
sensul acestei dispoziţii, nu este supusă unor condiţii 
potrivit cărora parodierea ar trebui să prezinte un ca-
racter original propriu, altul decât acela de a prezenta 
diferenţe perceptibile în raport cu opera originală pa-

1 Litigiu între domnul Deckmyn și Vrijheidsfonds VZW 
(asociaţie fără scop lucrativ), pe de o parte, și diferiţi 
moștenitori ai domnului Vandersteen, autorul benzilor de-
senate Suske en Wiske.
Domnul Deckmyn este membru al partidului politic Vlaams 
Belang, iar Vrijheidsfonds are ca obiect statutar desfășurarea 
de activităţi fără scop lucrativ constând în susţinerea fi nan-
ciară și materială a acestui partid politic.
La recepţia de Anul Nou organizată de orașul Gent (Belgia) 
la 9 ianuarie 2011, domnul Deckmyn a distribuit calendare 
pentru anul 2011 în care acesta era menţionat drept edi-
torul responsabil. Pe pagina de gardă a acestor calendare 
fi gura un desen care seamănă cu un desen ce fi gurează pe 
coperta uneia dintre cărţile din seria Suske en Wiske ale lui 
Vandersteen.
Acest desen din calendar semăna cu cel reprodus pe coper-
ta cărţii de benzi desenate Suske en Wiske, intitulată „De 
Wilde Weldoener” (Binefăcătorul sălbatic), realizată în cursul 
anului 1961 de domnul Vandersteen și a cărei versiune în 
limba franceză poartă titlul „Mormântul hindus”. Acest din 
urmă desen reprezenta unul dintre personajele principale 
ale acestei cărţi, îmbrăcat într-o tunică albă aruncând mo-
nede unor persoane care încearcă să le adune. În desenul 
din calendarul lui Deckmyn, acest personaj a fost înlocuit 
cu primarul orașului Gent, iar persoanele care adună mone-
dele au fost înlocuite cu persoane care poartă voal și care 
sunt de culoare.
Domnul Deckmyn și Vrijheidsfonds au arătat că desenul din 
calendar constituie o caricatură politică, care are ca obiect o 
parodiere admisă în temeiul articolului 22 alineatul 1 pun-
ctul 6 din Legea Belgiei din 30 iunie 1994 privind dreptul de 
autor și drepturile conexe, potrivit căreia „În cazul în care o 
operă a fost publicată în mod legal, autorul nu poate inter-
zice ... caricaturile, parodierile sau pastișele, cu respectarea 
bunelor practici...”.
În opinia moștenitorilor domnului Vandersteen, parodi-
erea trebuie să îndeplinească unele condiţii, și anume să 
fi e utilizată în scop critic, să reprezinte în sine o dovadă a 
originalităţii, să aibă un scop umoristic, să aibă intenţia de a 
se amuza pe seama operei originale și să nu preia din opera 
originală mai multe elemente de formă decât cele neapărat 
necesare pentru realizarea parodiei. Aceștia au reproșat de 
asemenea faptul că desenul din calendar transmite un me-
saj discriminatoriu, întrucât personajele care, în opera origi-
nală, adună monedele aruncate, au fost înlocuite în desenul 
din calendar cu persoane cu voal și de culoare.
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rodiată, ar trebui să poată fi  atribuită în mod rezona-
bil unei alte persoane decât autorul operei originale 
însuși, ar trebui să se refere la opera originală însăși 
sau ar trebui să menţioneze sursa operei parodiate”.

 De asemenea, CJUE a menţionat că aplicarea, 
într-o situaţie concretă, a excepţiei privind paro-
dierea, trebuie să respecte un echilibru just între, 
pe de o parte, interesele și drepturile titularilor de 
drepturi și, pe de altă parte, libertatea de exprimare 
a utilizatorului unei opere protejate care se preva-
lează de excepţia privind parodierea.

Curtea Supremă a SUA a explicat în Hotărârea 
Campbell vs. Acuff -Rose Music, Inc.2 că parodia care 
are la bază un cântec existent reprezintă o limitare a 
dreptului de autor, și anume utilizarea echitabilă, pre-
văzută în art. 107 din Legea SUA a dreptului de autor, 
potrivit căruia utilizarea unei opere protejate prin 
drepturi de autor în scopuri precum critica nu consti-
tuie o încălcare a dreptului de autor, cu menţiunea că 
trebuie luaţi în considerare patru factori pentru a de-
termina dacă utilizarea unei lucrări într-un anumit caz 
este o utilizare echitabilă sau nu (scopul și caracterul 
utilizării, inclusiv dacă o astfel de utilizare are caracter 
comercial sau este în scopuri educaţionale nonprofi t; 
natura muncii protejate prin drepturi de autor; canti-
tatea și substanţialitatea porţiunii utilizate în legătură 
cu opere protejate prin drepturi de autor în ansamblu; 
efectul utilizării pe piaţa potenţială sau valoarea lucră-
rii protejate prin drepturile de autor).

Astfel, potrivit Curţii, scopul comercial sau 
educaţional nonprofi t al unei opere este doar un 
element al scopului și caracterului acesteia, iar pa-
rodia, ca și alte utilizări, trebuie să existe ca operă. 
Curtea a comentat de asemenea că este esenţial ca 
cineva care face o parodie să poată cita din materia-
lele existente și să folosească unele din elementele 
unei lucrări anterioare pentru a crea o operă nouă 
care să comenteze originalul.
2 Membrii trupei 2 Live Crew – Luke (Luther Campbell), 
Fresh Kid Ice, Mr. Mixx and Brother Marquis – au compus 
o melodie numită „Pretty Woman”, o parodie bazată pe ba-
lada lui Roy Orbison, „Oh, Pretty Women”. Managerul trupei 
s-a adresat editurii muzicale Acuff -Rose Music să obţină o 
licenţă pentru a folosi melodia lui Orbison pentru o parodie. 
Acuff -Rose Music a refuzat să dea trupei o licenţă, dar aceas-
ta oricum a produs și a lansat parodia. După ce sute de mii 
de copii ale înregistrării au fost vândute, Acuff -Rose Music a 
dat în judecată 2 Live Crew și compania sa de discuri, Luke 
Skyywalker Records, pentru încălcarea drepturilor de autor.
Puteţi accesa „Pretty Woman” și „Oh, Pretty Women” aici: 
https://www.youtube.com/watch?v=65GQ70Rf_8Y și 
https://www.youtube.com/watch?v=_PLq0_7k1jk.

Există și cazuri de parodiere a operei fotografi ce 
(Figura 1 – opera originală și Figura 2 – parodie3), 
acţiune constatată de instanţa de judecată ca nefi -
ind o încălcare a dreptului de autor – cazul Leibovitz 
împotriva PARAMOUNT PICTURES.4

Fig. 1: Opera originală          Fig. 2: Parodie

În România, la fel ca și în Republica Moldova, 
Legea privind dreptul de autor și drepturile cone-
xe prevede excepţia de transformare a unei opere, 
fără consimţământul autorului și fără plata unei 
remuneraţii, dacă rezultatul transformării este o pa-
rodie sau o caricatură, cu condiţia ca rezultatul să 
nu creeze confuzie în ceea ce privește opera origi-
nală și autorul acesteia.

Oricărui cetăţean îi este garantată libertatea ex-
primării, care nu poate prejudicia onoarea, demni-
tatea sau dreptul altei persoane. Opera, ca rezultat 
al creaţiei intelectuale originale în domeniul litera-

3 Fotografi i preluate de pe https://en.wikipedia.org/wiki/
Leibovitz_v._Paramount_Pictures_Corp.
4 Leibovitz este un fotograf bine cunoscut. Printre lucrările 
sale cele mai recunoscute se numără fotografi a actriţei Demi 
Moore, care a apărut pe coperta revistei Vanity Fair din au-
gust 1991. În august 1993, Paramount a solicitat idei pentru 
campania publicitară de la o agenţie de publicitate, Dazu, 
Inc., în legătură cu lansarea fi lmului Naked Gun 33 1/3: The 
Final Insult. Ca răspuns, Dazu a sugerat suprapunerea chi-
pului actorului  Leslie Nielsen pe fotografi i ușor de recunos-
cut ale unor femei celebre, fi ind aleasă cea cu actriţa Demi 
Moore. Leibovitz a protestat împotriva utilizării lucrării sale 
și, în cele din urmă, s-a adresat în instanţă, care a constatat, 
în urma examinării celor patru factori de utilizare echitabilă, 
prevăzuţi de art. 107 din Legea SUA a dreptului de autor, că, 
deși Paramount a utilizat în mare măsură compoziţia origi-
nală a lui Leibovitz, în lumina scopului parodic al lui Para-
mount și a lipsei de pagube pe piaţă, utilizarea fotografi ei 
a fost una echitabilă. De asemenea, instanţa a menţionat 
că, deși parodia și fotografi a originală sunt asemănătoare, 
totuși acestea au elemente diferite: iluminarea, inelul de pe 
mâna dreaptă a persoanelor, expresia feţelor etc.
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turii, artei şi ştiinţei, indiferent de mijloacele de cre-
are, de modul concret şi de forma de exprimare, de 
valoarea şi importanţa acesteia, este protejată prin 
dreptul de autor. Cu toate acestea, nu poate fi  igno-
rată necesitatea existenţei unor excepţii și limitări în 
ceea ce privește libera utilizare a operelor, în scopul 
educaţiei, învăţământului, culturii. În acest sens, ur-
mează a se păstra un echilibru just între drepturile 
și interesele diverselor categorii de titulari de drep-
turi, precum și între acestea și drepturile și interese-
le utilizatorilor de obiecte protejate. 
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REZUMAT

Aspecte ale utilizării operelor cu scopul de 

a parodia. Pentru fi ecare caz și mod de utilizare 
a obiectelor dreptului de autor, autorul trebuie să 
primească o remuneraţie adecvată, care, potrivit 
legislaţiei în vigoare, benefi ciază de aceeaşi pro-
tecţie ca şi salariul. Cu toate acestea, și în domeniul 
dreptului de autor există excepţii şi limitări care se 
aplică numai în cazurile în care acestea nu contra-
vin valorifi cării normale a operelor şi dacă nu pre-
judiciază în mod nejustifi cat interesele legitime ale 
titularilor de drepturi. Autorul materialului explică 
esenţa reglementării excepţiilor și limitărilor, care 
constă în crearea unui echilibru între drepturile 
autorului şi interesele societăţii. Astfel, pentru anu-
mite situaţii de utilizare a unor opere protejate prin 
dreptul de autor nu este necesar acordul autorului 
sau plata vreunei remuneraţii. De exemplu, utiliza-
rea operelor cu scopul de a caricaturiza sau a pa-
rodia este permisă fără consimţământul autorului 
sau al altui titular al dreptului de autor şi fără plata 
vreunei remuneraţii, cu condiţia ca rezultatul să nu 
creeze confuzie în ceea ce privește opera originală 
și autorul acesteia.

Cuvinte-cheie: obiectele dreptului de autor, pa-
rodie, remuneraţie, excepţii, limitări, caricatură, opera 
originală, titularul dreptului de autor.

ABSTRACT

Aspects of the Use of Works for the Purpose 

of Parody. For each case and mode of use of copy-
right objects, the author must receive an adequate 
remuneration, which, according to the legislation in 
force, enjoys the same protection as salary. Howe-
ver, there are also exceptions and limitations in the 
fi eld of copyright which apply only in cases where 
they do not confl ict with the normal exploitation of 
works and do not unduly prejudice the legitimate 
interests of rightholders. The author of the material 
explains the essence of the regulation of exceptions 
and limitations, which consists in creating a balance 
between the rights of the author and the interests 
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of society. Thus, for certain situations of use of co-
pyrighted works, the consent of the author or the 
payment of any remuneration is not required. For 
example, the use of works for the purpose of carica-
ture or parody is permitted without the consent of 
the author or other copyright holder and without 
payment of any remuneration, provided that the 
result does not create confusion as to the original 
work and its author.

Keywords: copyright objects, parody, remunera-
tion, exceptions, limitations, caricature, original work, 
copyright holder.

РЕФЕРАТ

О некоторых аспектах использования  про-

изведения в пародийных целях. В каждом слу-
чае использования объектов авторского пра-
ва независимо от способа использования автор 
должен получать соответствующее вознагражде-
ние, которое по действующему законодательству 
охраняется так же, как и заработная плата. Тем не 
менее, и в области авторского права существуют 

исключения и ограничения, которые применяют-
ся только в тех случаях, когда они не противоре-
чат нормальному использованию произведения 
и если не ущемляют необоснованным образом 
законные интересы правообладателей. Автор ра-
боты объясняет суть регулирования исключений 
и ограничений, которая заключается в создании 
равновесия между правами автора и интересами 
общества. Таким образом, для определенных си-
туаций использования произведений, охраняе-
мых авторским правом, согласия автора или вы-
платы какого-либо вознаграждения не требует-
ся. К примеру, использование произведений с це-
лью создания карикатуры или пародии разреша-
ется без согласия автора или другого правообла-
дателя и без выплаты какого-либо вознагражде-
ния при условии, чтобы результат не создавал ни 
малейшего риска смешения с оригинальным про-
изведением и его автором.

Ключевые слова: объекты авторского пра-
ва, пародия, вознаграждение, исключения, огра-
ничения, карикатура, оригинальное произведе-
ние, обладатель авторского права.
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Termeni utilizaţi:
 – companie de divertisment – termen generic 

ce desemnează entităţile implicate în producerea, 
promovarea şi distribuirea conţinutului de divertis-
ment (incluzând muzica) – de la micile companii cu 
un studio de producţie până la corporaţiile interna-
ţionale (case de discuri) specializate în valorifi carea 
drepturilor de autor în industria muzicală;

 – royalty – (eng.) redevenţă din valorifi carea 
dreptului de autor; 

 – label – (eng.) termen utilizat pentru desem-
narea studiourilor de producţie și/sau a companii-
lor de promovare și de marketing al muzicii;

 – merchandising – (eng.) cuprinde suma me-
todelor, practicilor și operaţiunilor întreprinse în 
scopul promovării și susţinerii activităţii comerciale 
prin vânzarea obiectelor, hainelor și a altor bunuri 
aferente industriei muzicale, acestea fi ind identifi -
cate prin semne deja cunoscute publicului (marca, 
denumirile pieselor etc.);

 – endorsement – colaborare între companie și 
un artist (sau o altă persoană cunoscută) prin care 
compania obţine, în schimbul unei remuneraţii, 
dreptul de a folosi numele și imaginea artistului în 
promovarea propriilor bunuri;

 – retailer – persoana care vinde bunuri consu-
matorului;

 – streaming – este o modalitate de a furniza 
conţinut (inclusiv muzică) fără a fi  nevoie de a des-
cărca fi șierele de pe internet.

|  FLORIN MIHAILOV, 
SECŢIA COOPERARE INTERNAŢIONALĂ ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ, 
AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

În medie un om ascultă 18 ore de muzică într-

o săptămână.1 Prin urmare, putem spune cu cer-

titudine că există o cerere ridicată pentru muzi-

că, iar, lucru știut, acolo unde este cerere apare și 

oferta, astfel conturându-se relaţiile economice 

specifi ce industriei muzicale. Pilonul de bază al 

acestei industriii sunt dreptul de autor şi dreptu-

rile conexe. Fără acest mecanism juridic de pro-

tecţie a obiectelor de drept de autor/conexe, nu 

putem percepe industria muzicală ca pe o indus-

trie auto-sustenabilă în felul cum s-a dezvoltat 

ea până acum. 

Muzica este arta al cărei mijloc de exprimare îl 
constituie sunetele. Formele de exprimare sunt 
multiple și în cazul operei muzicale: vocală, instru-
mentală, de cameră, simfonică, populară etc. Între 
noile forme de exprimare se numără şi muzica elec-
tronică. În cazul operelor muzicale se disting: melo-
dia, ritmul și armonia, opera fi ind rezultatul combi-
nării acestora.2

Fonograma reprezintă imprimarea exclusiv so-
noră a oricărei interpretări, opere sau expresii folclo-
rice, a sunetelor ori reprezentărilor lor, cu excepţia 
imprimărilor sonore incluse în opera audiovizuală.

Utilizarea muzicii cu un anumit scop economic 
presupune de jure valorifi carea drepturilor de au-

1 Raport IFPI ,, 2018 Music Consumer Insight Report”.
2 Dreptul Proprietăţii Intelectuale, Viorel Roș, Editura C.H. 
Beck, 2016.
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tor/conexe. Drepturile de autor și drepturile cone-
xe reprezintă astfel sistemul juridic ce oferă meca-
nisme legale de protecţie a operelor muzicale și a 
fonogramelor. Această protecţie permite ulterior 
controlul valorifi cării drepturilor autorului sau titu-
larului de drepturi. 

Companiile mari de divertisment, labeluri-
le, editurile muzicale, precum și artiștii și autorii 
independenţi sunt subiecţi implicaţi în valorifi carea 
drepturilor de autor/conexe. 

Iată doar câteva exemple de valorifi care clasică 
a drepturilor de autor/conexe specifi ce industriei 
muzicale:

 – Desfășurarea concertelor presupune valorifi -
carea dreptului la interpretare a operei muzicale de 
către interpret;

 – Desfășurarea unor petreceri publice cu muzi-
că presupune comunicarea publică a operelor mu-
zicale și a fonogramelor;

 – Realizarea albumelor muzicale presupune 
reproducerea operei muzicale și a fonogramei, pre-
cum și distribuirea ulterioară a acestora către cum-
părători;

 – Imprimarea fonogramei presupune obţinerea 
acordului de valorifi care a drepturilor de autor 
(operă muzicală și aranjament) și a dreptului la in-
terpretare de către producător. 

Prin urmare, majoritatea acţiunilor ce ţin de 
utilizarea comercială a operelor muzicale/fonogra-
melor reprezintă de jure valorifi cări ale drepturilor 
de autor prevăzute de către legiuitorul naţional în 
art. 10 și 11 și art. 32-34 din Legea nr. 139 din 
02.07.2010 cu privire la dreptul de autor și dreptu-
rile conexe, prevederi similare fi ind și în tratatele şi 
convenţiile internaţionale din domeniu pe care Re-
publica Moldova le-a ratifi cat.

Industria muzicală ia naștere ca ramură econo-
mică distinctă în secolul al XIX-lea, atunci cand ope-
rele muzicale interpretate prin saloanele publice și 
în cadrul evenimentelor private încep să fi e repro-
duse pe hârtie și ulterior interpretate de către alţii. 
Acest lucru a dus la apariţia primelor edituri muzica-
le, un germene pentru evoluţia ulterioară a indus-
triei muzicale internaţionale care înregistrează în 
prezent un venit anual de zeci de miliarde de dolari.

Valorifi carea drepturilor conexe în industria mu-
zicală internaţională generează peste 17 miliarde 

de dolari anual.3 Iar, luată în ansamblu (incluzând 
drepturile de autor şi alte domenii tangenţiale de 
valorifi care), remuneraţia acumulată depăşeşte la 
nivel internaţional suma de 51 miliarde de dolari.4 
Drept comparaţie,  PIB-ul Republicii Moldova pen-
tru anul 2017 a fost de cca. 8 miliarde de dolari.

Astfel, în evoluţia naturală a structurii de valo-
rifi care a drepturilor de autor și conexe, casele de 
discuri sunt deţinătoarele drepturilor conexe atâta 
timp cât acestea se ocupă de imprimarea fonogra-
melor și comercializarea ulterioară a acestora, iar 
editurile muzicale sunt cele ce se ocupă de valorifi -
carea drepturilor de autor.

Nu există o regulă defi nitivată privind modul și 
perioada de deţinere de către titulari a drepturi-
lor de autor/conexe în industria muzicală. Trebuie 
precizat din start că proprietatea intelectuală este 
o formă privată de proprietate și astfel titularii de 
drepturi sunt liberi să negocieze și să stabilească 
propriile decizii cu privire la valorifi carea propriilor 
drepturi.

În industria muzicală s-a încetăţenit o practică 
de la care există numeroase excepţii. Regula clasică 
spune că marile case de discuri obișnuiesc să:

 – obţină toate drepturile conexe asupra fono-
gramei și interpretării imprimate;

 – obţină drepturile de autor prin edituri muzi-
cale afi liate;

 – recompenseze autorii/producătorii/interpre-
ţii prin returnarea unei remuneraţii stipulate în pro-
cente (royaltee) din venitul obţiunut sau prin sume 
fi xe stabilite în contractul de autor;

 – ofere un avans fi nanciar titularilor de drepturi 
în momentul semnării contractelor de drept de autor.

Companiile mai mici din domeniu, care de 
obicei nu dispun de aceleași resurse fi nanciare si 
posibilităţi de a oferi un avans pecuniar sau de a in-
vesti în producţia materialului muzical, obișnuiesc 
să acorde mai multe drepturi titularilor de drepturi.

Astfel, pe parcursul anilor, în industria muzicală 
internaţională au apărut numeroase companii de 
divertisment. Vom evidenţia trei corporaţii interna-
ţionale care deţin împreună controlul asupra unei 
mari părţi a cataloagelor muzicale internaţionale: 
Warner Music Group, SONY Entertainment şi Uni-

3 Raport IFPI Global Music Report https://www.ifpi.org/
news/IFPI-GLOBAL-MUSIC-REPORT-2018.
4 https://www.statista.com/topics/1639/music/.
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versal Music Group. Aceste companii, luate îm-
preună, controlează până la 70-85% din industria 
muzicală internaţională. Este necesar de precizat 
că ele gestionează nu doar drepturile conexe, dar 
și drepturile de autor, în urma înfi inţării unor mari 
edituri muzicale pentru gestionarea mai efi cientă a 
acestora.

Conform unui studiu realizat de Music Business 
World Wide5, Universal Music Group deţine o cotă de 
piaţă de cca. 29,06 %, Sony Music Entertainment –
22,79% şi Warner Music Group – 17,48%, iar inde-
pendenţii (atât companiile independente, cât şi 
artiştii independenţi) deţin cca. 29,88% din cota de 
piaţă (Fig. 1).

5 https://www.musicbusinessworldwide.com/independents- 
ruled-global-market-share-in-2017-but-universal-was-
king-of-streaming/.

Fig.1. Cotele de piaţă ale deţinătorilor controlului asupra cataloagelor muzicale internaţionale

Sursa: Elaborat de autor în baza studiului realizat de Music Business World Wide

Studiile menţionate evidenţiază rolul important 
pe care îl joacă cele trei corporaţii în industria muzi-
cală internaţională și respectiv în valorifi carea drep-
turilor de autor/conexe.

Corporaţiile menţionate acordă o atenţie sporită 
catalogului muzical sau, altfel spus, acestea obişnu-
iesc să-şi întocmească un registru complex al obiec-
telor de proprietate intelectuală în care consem-
nează autorii şi titularii de drepturi. Acest catalog 
permite realizarea unui management mai efi cient 
al drepturilor de autor şi al valorifi cării ulterioare a 
acestora. 

Prin urmare, catalogul permite nu doar o eviden-
ţă mai bună a bunurilor deţinute de companie, dar 
oferă și pârghii pentru gestiunea şi licenţierea drep-
turilor de autor. Gestiunea corectă a unui catalog 
de drepturi de proprietate intelectuală poate aduce 
venit din diverse surse, precum:

 – platforme de streaming (ex.: Spotify, Tidal, 
Deezer, Apple Music etc.);

 – reclame (în majoritatea reclamelor tv/radio 
sunt încorporate creaţii muzicale, acestea urmând 
a fi  licenţiate de la autorii/titularii de drepturi de 
autor);

 – magazine, inclusiv online (ex.: Malluri, Maga-
zine specializate, Itunes etc);

 – sampling (utilizarea fonogramei/operei muzi-
cale într-o creaţie nouă).

Conform raportului IFPI (Federaţia Internaţională 
a Producătorilor de Fonograme) ,,Global Music Re-
port” pentru anul 2017, după o decadă de regres, 
cauzată în mare parte de incapacitatea de a lupta 
cu pirateria online și cu noile provocări aduse de 
mediul digital, venitul industriei muzicale s-a redus 
la nivelul înregistrat cu zece ani în urmă, iar trendul, 
din câte se pare, este unul doar ascendent (Fig. 2). 
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Se poate observa că, în mare parte, redresarea situ-
aţiei se datorează creşterii în popularitate a servici-
ilor de streaming. Este necesar de menţionat și fap-

tul că o uşoară creştere se poate observa şi în cazul 
dreptului la adaptare (sincronizare), precum și în cel 
al  interpretării publice (concerte).

Fig. 2: Venitul înregistrat de industria muzicală mondială în perioada 1999–2017

Sursa: Raportul Federaţiei Internaţionale a Producătorilor de Fonograme pe 2017 ,,Global Music Report”

 Mai mult ca atât, din cele menţionate mai sus 
putem observa că, pentru prima dată, venitul 
obţinut din streaming îl depăşeşte pe cel acumu-
lat din vânzarea exemplarelor fi zice. Acest fapt de-
monstrează că suntem martorii unei noi realităţi 

în care valorifi cările drepturilor de autor/conexe 
realizate în mediul digital generează mai mult ve-
nit decât valorifi cările drepturilor de autor/conexe 
care au stat la baza industriei muzicale în ultimul 
secol.

Fig. 3: Repartizarea venitului mondial pe categorii obţinut din valorifi carea 

drepturilor de autor/conexe în anul 2017 

Sursa: Elaborată de autor în baza Raportului Federaţiei Internaţionale a Producătorilor de Fonograme pe 2017 ,,Global 
Music Report”
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Structura funcţională a unei case de discuri (Fig. 
4) este una foarte complexă și variază de la o com-

panie la alta, totuși anumite trăsături comune pot fi  
exemplifi cate:

Fig. 4: Structura funcţională a unei case de discuri

Sursa: Elaborată de autor 

Noua eră digitală a adus numeroase provocări 
sistemului de valorifi care a drepturilor de autor 
încetăţenit în industria muzicală. Astfel, platformele 
curente de streaming au devenit un serviciu alter-
nativ de ascultare a muzicii. Or, serviciile de strea-
ming au un preţ redus și oferă acces la un catalog 
extins de muzică obţinut prin licenţierea complexă 
a drepturilor de autor/conexe de la case de discuri, 
edituri muzicale, autori independenţi etc.

Totuși, platformele digitale diferă în funcţie de 
serviciile și remuneraţia oferită pentru muzica valo-

rifi cată. În practică, acest lucru a generat apariţia fe-
nomenului „value gap”, care presupune remuneraţia 
relativ nesemnifi cativă oferită de anumite servicii în 
raport cu alte servicii similare. Conform studiului6 
,,Music-Streaming: Who pays best”, publicat de că-
tre compania Statista în luna aprilie 2018, Youtube, 
deși este una din cele mai populare platforme digi-
tale de video/audio streaming din lume, oferă una 
dintre cele mai mici remuneraţii titularilor de drep-
turi (Fig. 5). Acest fapt contribuie la consolidarea 
poziţiei dominante a acestui serviciu.

6 https://www.statista.com/chart/13407/music-streaming_-
who-pays-best
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Fig. 5: Valoarea unui stream (o ascultare a unei piese muzicale) pe cele mai populare platforme digitale din lume

Sursa: Studiul Companiei Statista din luna aprilie 2018

Cu toate acestea, platformele de streaming plătit 
devin tot mai populare. Considerăm că ascultătorii  
încep a da prioritate platformelor plătite datorită 
accesului simplu la un catalog extins de muzică pe 
care acestea îl oferă. Youtube și multe alte platforme 
digitale asigură în cadrul lor mecanisme tot mai com-
plexe de protecţie a drepturilor de autor/conexe.

Concluzie

Industria muzicală s-a dezvoltat ascendent în ul-
timii 200 de ani.  Totuşi, apariţia internetului a cre-
at numeroase probleme în procesul de valorifi care  
clasică a dreptului de autor și a drepturilor conexe. 
Această provocare a stimulat regândirea sistemului 
drepturilor de autor şi a dus la crearea și implemen-
tarea unor noi inovaţii în domeniu menite să elimi-
ne prejudiciul cauzat titularilor de drepturi de pi-
rateria online. Succesul platformelor de streaming 
a făcut posibilă restabilirea nivelului veniturilor in-
dustriei muzicale înregistrat în decada 2000–2010, 

când sursa principală a încasărilor din valorifi carea 
dreptului de autor și a drepturilor conexe era încă 
vânzarea albumelor în format fi zic.

În secolul XXI industria muzicală se manifestă 
prin transformarea companiilor din domeniu speci-
alizate pe nişe concrete (ex.: edituri muzicale, distri-
buitori, organizatori de evenimente etc.) în entităţi 
complexe ce furnizează o paletă largă de servicii.

Se preconizează că serviciile de streaming vor 
continua să câștige popularitate în următorii ani 
constituindu-se în cea mai importantă sursă de 
venit pentru toţi subiecţii implicaţi în valorifi ca-
rea drepturilor de autor și a drepturilor conexe în 
industria muzicală. Aplicarea cu stricteţe a  preve-
derilor legale din domeniul drepturilor de autor și 
drepturilor conexe de către organele de resort va 
stimula în continuare apariţia inovaţiilor și meca-
nismelor noi de valorifi care a acestor drepturi. În 
situaţia în care pirateria este încă un fenomen des 
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întâlnit în reţeaua internet, platformele legale oferă 
utilizatorilor securitate și comoditate, iar  autorilor 
și/sau titularilor de drepturi le asigură remuneraţia 
pentru valorifi carea creaţiilor lor. Aceste avantaje 
vor continua să fi e factorii determinanţi în valori-
fi cărea drepturilor de autor și conexe în industria 
muzicală internaţională. 
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REZUMAT

Consideraţii generale cu privire la valorifi-

carea dreptului de autor în industria muzica-

lă. Industria muzicală, care  a devenit o ramură 
economică auto-sustenabilă şi cu particularităţi 
specifice bine pronunţate, reprezintă unul dintre 
principalele mijloace de valorificare a drepturilor 
de autor/conexe. Sistemul de drepturi de autor 
a consolidat o formă complexă de protecţie ju-
ridică care asigură titularilor de drepturi capaci-
tatea de a dezvolta afaceri cu drepturile de au-
tor şi drepturile conexe. Aplicarea cu stricteţe a 
prevederilor legale din domeniul drepturilor de 
autor și drepturilor conexe de către organele de 
drept va stimula în continuare apariţia inovaţiilor 
și mecanismelor noi de valorificare a drepturilor 
de autor și drepturilor conexe. În situaţia în care 
pirateria este încă un fenomen des întâlnit în 
reţeaua internet, platformele legale oferă utiliza-
torilor securitate și comoditate, iar  autorilor și/
sau titularilor de drepturi le asigură remuneraţia 
pentru valorificarea creaţiilor lor. 

Cuvinte-cheie: industrie muzicală, case de dis-
curi, contracte, drept de autor, drepturi conexe.

ABSTRACT

General Considerations on the Exploitation 

of Copyright and Related Rights in the Music In-

dustry. The musical industry, which has become a 
self-sustaining economic branch with well-defi ned 
specifi c features, is one of the main means of exploi-
tation of copyrights and related rights. The copyright 
system has consolidated a complex form of legal pro-
tection that provides right holders with the capacity 
to develop businesses with copyrights and related 
rights. Strict application of the legal provisions in the 
fi eld of copyright and related rights by law-enforce-
ment bodies will further stimulate the emergence of 
new innovations and mechanisms for capitalizing on 
copyright and related rights. As piracy is still a com-
mon phenomenon in the internet, legal platforms 
provide users with security and convenience, and for 
authors and/or right holders secure their remunera-
tion for the exploitation of their creations.

Keywords: music industry, disk houses, contracts, 
copyright, related rights.

РЕФЕРАТ 

Общие рассуждения об осуществлении ав-

торского права в музыкальной индустрии. Му-
зыкальная индустрия, которая стала самостоятель-
ной экономической отраслью с четко определен-
ными особенностями, является одним из основ-
ных средств осуществления авторских/смежных 
прав. Система авторского права объединила слож-
ную форму правовой охраны, которая дает право-
обладателям возможность развивать бизнес с ав-
торскими и смежными правами. Строгое примене-
ние положений законодательства в области автор-
ского права и смежных прав правоохранительными 
органами и в дальнейшем будет способствовать по-
явлению инноваций и новых механизмов осущест-
вления авторских прав и смежных прав. Когда пи-
ратство все еще является распространенным явле-
нием в Интернете, легальные ресурсы обеспечива-
ют безопасность и удобство для пользователей, а 
для авторов и/или правообладателей – вознаграж-
дение за использование своих творений.

Ключевые слова: музыкальная индустрия, 
звукозаписывающие компании, договоры, автор-
ское право, смежные права.
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A  . 7(1) )  L  . 38/2008 
  . A  

UNUL DINTRE CRITERIILE CĂRUIA TREBUIE SĂ-I CORESPUNDĂ 
SEMNUL PENTRU A FI PASIBIL DE ÎNREGISTRARE ÎN CALITA-

TE DE MARCĂ ESTE CA ACESTA SĂ NU FIE DE NATURĂ SĂ INDUCĂ 
ÎN EROARE CONSUMATORUL. LA „STRAJA” ACESTUI DEZIDERAT STĂ 
NORMA LEGALĂ CONŢINUTĂ ÎN ART.7 ALIN.(1) LIT. G) DIN LE-
GEA NR. 38 DIN 29.02.2008 PRIVIND PROTECŢIA MĂRCILOR (ÎN 
CONTINUARE – LEGEA 38/2008)1.

Riscul de inducere în eroare a consumatorului 
apare în cazurile în care marca conţine o indicaţie 
referitoare la originea geografi că/natura/caracte-
risticile produselor/serviciilor, iar această indicaţie 
este falsă pentru produsele/serviciile respective.

Marca este considerată falsă sau înșelătoare dacă 
cel puţin unul dintre elementele sale este fals sau 
înșelător.

Dispoziţia cu privire la neadmiterea spre înregis-
trare în calitate de mărci a semnelor false/înșelătoare 
este refl ectată în câteva tratate internaţionale la 
care Republica Moldova este parte2, precum și în 
legislaţiile naţionale ale statelor membre la aceste 
tratate.

Cu toate că norma este aceeași, interpretarea și 
aplicarea acesteia diferă de la o ţară la alta.

1 Conform art. 7 alin.(1) lit. g) din Legea 38/2008: „Se refuză 
înregistrarea: mărcilor care pot induce în eroare consuma-
torul în ceea ce priveşte originea geografi că, calitatea ori 
natura produsului şi/sau a serviciului”. 
2 Convenţia de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Indus-
triale, Aranjamentul de la Madrid privind sancţiunile pentru 
indicaţiile false sau înşelătoare de provenienţă a produselor, 
Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de pro-
prietate intelectuală (TRIPs) .

Astfel, în scopul uniformizării abordărilor, dar și 
al alinierii practicii AGEPI la practicile europene, au 
fost modifi cate unele aspecte ce ţin de aplicarea, în 
procesul de examinare a cererilor de înregistrare a 
mărcilor, a prevederilor art.7 alin.(1) lit. g) din Legea 
38/2008 privind protecţia mărcilor. Aceste modifi -
cări sunt refl ectate detaliat în Ghidul de examinare 
a cererilor de înregistrare a mărcilor, aprobat prin 
Ordinul Directorului General al AGEPI și pus în apli-
care începând cu 1 octombrie 2018, disponibil on-
line la adresa http://agepi.gov.md/ro/ghid_marci/
introducere. 

În continuare, ne vom referi la unele aspecte pri-
vind aplicarea prevederilor art.7 alin.(1) lit. g) din 
Legea 38/2008, care prezintă, în opinia noastră, un 
interes public deosebit. Atragem atenţia cititorului 
asupra faptului că în prezenta lucrare nu vor fi  abor-
date cazurile în care semnul revendicat în calitate 
de marcă cade, concomitent, sub incidenţa altor ar-
ticole de refuz din Legea 38/2008.

Așadar, caracterul înșelător al mărcii se apreciază 
în raport cu produsele/serviciile pentru care se soli-
cită înregistrarea, fi ind posibilă inducerea în eroare 
a consumatorului cu privire la:

 ▪ natura produselor/serviciilor; 
 ▪ calitatea produselor/serviciilor;
 ▪ originea geografi că a produselor/serviciilor.

Inducerea în eroare cu privire la natura, calita-

tea produselor/serviciilor

În aprecierea riscului de inducere în eroare a 
consumatorului cu privire la natura, calitatea pro-
duselor/serviciilor se va ţine cont de mai multe as-
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pecte, printre care și cel privitor la cât de real este 
acest risc.

În această ordine de idei, semnele care conţin in-
dicaţii exprese la natura produselor, solicitate pen-
tru produse ce sunt cumpărate fără a fi  testate, vor 
cădea sub incidenţa prevederilor art. 7(1)g) dacă 
în lista revendicată se conţin produse în privinţa 
cărora nu este posibilă o utilizare neînșelătoare a 
indicaţiei desemnate. 

Ca urmare a aplicării art.7 alin.(1) lit.g), marca va 
fi  acceptată doar pentru produsul/produsele la care 
face referire indicaţia conţinută în respectiva marcă, 
pentru toate celelalte produse revendicate aceasta 
considerându-se a fi  de natură să inducă în eroare 
consumatorul.

În Tabelul 1, prezentăm unele speţe în care lis-
ta de produse a fost limitată conform indicaţiei din 
marcă cu referire la natura produsului:

Tabelul 1 

Marca Lista de produse revendicate Lista limitată de produse

32 – bere; ape minerale și gazoase, sucuri și băuturi din 
fructe

32 – ape minerale

30 – cafea, ceai, cacao…; făină şi preparate din cereale; 
pâine…; gheaţă

30 – pelmeni

29 – carne, peşte, păsări şi vânat; 
30 – cafea, ceai, cacao, zahăr, orez…

30 – ceai

29 – carne, peşte, păsări şi vânat; uleiuri și grăsimi comes-
tibile;
30 – cafea, ceai, cacao, zahăr, orez… 

29 – uleiuri de fl oarea soarelui

32 – bere; ape minerale și gazoase, sucuri și băuturi din 
fructe

32 – sucuri

Altfel însă stau lucrurile atunci când sunt exami-
nate semnele ce conţin indicaţii la natura produse-
lor și sunt solicitate pentru produse ce pot fi  testa-

te înainte de a fi  cumpărate.  
În această situaţie, riscul de inducere în eroare a 

consumatorului este redus la minimum, consuma-

torul fi ind conștient de natura produsului pe care 
urmează să-l procure. Prin urmare, aici prevederile 
art.7 alin.(1) lit.g) nu se vor aplica.  

Iată câteva exemple de mărci (Tabelul 2) în 
privinţa cărora nu va fi  emisă o decizie de refuz în 
temeiul art.7 alin.(1) lit.g):
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Tabelul 2

Marca Produse revendicate

12 – vehicule; aparate de locomoţie terestră, aeriană sau navală

25 – îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la aco-
perirea capului

Atunci când lista de produse/servicii pentru 
care este solicitată marca este întocmită  într-un 
mod în care o utilizare neînșelătoare a mărcii este 

imposibilă, refuzul conform art.7 alin.(1) lit.g) se 
va referi la toate produsele/serviciile revendicate 
(Tabelul 3). 

Tabelul 3

Semnul solicitat Produse revendicate

SATURN Vegetarian Foods 29 – produse din carne

VENERA Silk 25 – lenjerie de corp din bumbac

Dacă însă lista produselor/serviciilor este expusă 
într-o formă generală, astfel încât aceasta să indice 
că ar fi  posibilă o utilizare nedeceptivă a mărcii (Ta-
belul 4), un refuz în sensul art.7 alin.(1) lit.g) nu va fi  

emis. În acest caz, există posibilitatea reală ca solici-
tantul să folosească marca respectivă într-un mod 
care să nu inducă în eroare consumatorul. 

Tabelul 4

Marca Produse revendicate

SATURN Vegetarian Foods cl.29 - produse alimentare

VENERA Silk cl. 25 - lenjerie de corp 

La fel, o abordare nouă constatăm și în cazul 
semnelor ce conţin indicaţii referitoare la calităţile, 
componenţa și alte caracteristici ale produsului. În-

cepând cu 1 octombrie 2018, acestea  vor fi  accep-
tate fără limitarea listei produselor având în vedere 
caracteristicile respective (Tabelul 5).

Tabelul 5

Marca Produse revendicate Decizie

05 – produse farmaceutice și veterinare Nu va fi  limitată lista la  produse „cardi-
ologice”

05 – produse farmaceutice Nu va fi  limitată lista la  produse „cu 
conţinut/pe bază de magneziu”

29 – brânzeturi, lapte și produse lacta-
te, iaurturi; carne

Nu va fi  limitată lista la  „produse  de 
ovină”

30 – produse de cofetărie Nu va fi  limitată lista la  „produse cu 
conţinut, gust, aromă de lămâie, mentă”
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Semnele cu referire la natura sau caracteristicile produsului vor fi  acceptate spre înregistrare în calitate 
de mărci dacă acestea vor fi  expuse într-o manieră fantezistă, fi ind percepute ca sugestive  pentru produ-
sele revendicate (Tabelul 6). 

Tabelul 6

Marca Produse revendicate Decizie

29 – carne, fructe şi legume uscate şi fi er-
te; uleiuri şi grăsimi comestibile; 
31 – produse agricole…, seminţe, plante 
şi fl ori naturale; alimente pentru animale

Nu va fi  limitată lista la  „seminţe”

30 – cafea, ceai, cacao, zahăr Nu va fi  limitată lista la  „ceai”

33 – băuturi alcoolice Nu va fi  limitată lista la  „vinuri”

pentru produsele din cl. 25 (îmbrăcămin-
te...)

Nu va fi  limitată lista la  „ciorapi”

33 – băuturi alcoolice Nu va fi  limitată lista la  „produse din 
struguri”

În cazul serviciilor, semnele ce conţin indicaţii 
referitoare la natură sau calitate/caracteristici vor fi  
refuzate în conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) 
lit.g) doar în cazurile în care aceste indicaţii în mod 

evident ar putea induce în eroare consumatorul.
Spre exemplu, în cazul mărcilor prezentate în 

Tabelul 7 va fi  adoptată decizia de înregistrare fără 
limitarea listei de servicii:

Tabelul 7

Marca Servicii revendicate

43 – servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară

43 – servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară

39– transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea 
de călătorii
43 – servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară
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41 – educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi cul-
turale

35 – publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare 
comercială; lucrări de birou

Inducerea în eroare cu privire la originea geo-

grafi că a produselor/serviciilor

Originea geografi că a produsului/serviciului este 
percepută ca fi ind locul unde acesta este fabricat/

prestat, locul de unde provine materia primă din 
care este fabricat produsul sau tehnologia/meto-

da de fabricare/prestare a produsului/serviciului, 
specifi că regiunii respective.

Mărcile care conţin denumiri geografi ce care nu 
corespund locului de provenienţă a produselor/
serviciilor sunt considerate de natură să inducă în 
eroare consumatorul.  

Inducerea în eroare cu privire la originea geo-

grafi că a produselor

Pentru orice produs, denumirea geografi că 
conţinută în marcă fi e indică originea, dacă produ-
sul provine din zona respectivă, fi e este deceptivă, 
dacă produsul nu-și are originea în acea zonă. 

În cazul mărcilor care desemnează locuri, altele 
decât originea geografi că a solicitantului (Tabelul 
8), ofi ciul (examinarea), începând cu 1 octombrie 
2018, are o abordare diferită de practica anterioară, 
și anume se emite un aviz de refuz parţial, fi ind refu-
zată înregistrarea mărcii doar pentru produsele care 
nu-și au originea în locul, regiunea indicată în mar-
că. Astfel, solicitantul obţine înregistrarea mărcii 
pentru lista de produse revendicate, cu specifi carea 
locului de provenienţă a produselor, corespunzător 
indicaţiei din marcă. 

Tabelul 8

Marca Solicitantul Decizia

Solicitant din Germania Se acceptă înregistrarea mărcii pentru 
toate produsele solicitate cu provenienţă 
din California

Solicitant din Ucraina Se acceptă înregistrarea mărcii pentru 
toate produsele solicitate cu provenienţă 
din Varna

Solicitant din Germania Se acceptă înregistrarea mărcii pentru 
toate produsele solicitate cu provenienţă 
din Polonia

IRISH VALE Solicitant din Germania Se acceptă înregistrarea mărcii pentru 
toate produsele de origine irlandeză (cu 
provenienţă din Irlanda)
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Nu doar semnele ce conţin denumiri geografi -
ce pot fi  percepute ca fi ind de natură să inducă în 
eroare cu privire la originea produselor. Indicaţiile 
ce prezintă simboluri asociate unor locuri cunos-
cute consumatorilor sau cuvintele ce sugerează 
apartenenţa la un anumit teritoriu (Tabelul 9) sunt 

percepute, de asemenea, ca semne care pot fi  
înșelătoare cu privire la locul provenienţei produse-
lor. Din aceste considerente, examinarea va emite 
un aviz de refuz parţial, fi ind refuzată înregistrarea 
mărcii doar pentru produsele care nu-și au originea 
în locul, regiunea sugerată în marcă.

Tabelul 9

Produse revendicate Solicitantul

Great Wall of China 33 – extracte de alcool;  băuturi 
alcoolice (cu excepţia berii); ani-
sette (lichior); aperitive

Solicitant din Israel Se acceptă înregistrarea mărcii 
pentru toate produsele solici-
tate cu provenienţă din China

03 – săpunuri; parfumerie, ule-
iuri esenţiale, cosmetice, loţiuni 
pentru păr

Solicitant din Republica Moldova Se acceptă înregistrarea mărcii 
pentru toate produsele solici-
tate cu provenienţă din Paris

În caz de dezacord cu limitarea propusă de Ofi -
ciu, solicitantul ar putea depune o contestaţie, cu 
expunerea argumentelor de rigoare în acest sens.

Pentru a evita un refuz în baza prevederilor art.7 
alin.(1) lit.g, solicitantul ar putea limita, la etapa ce-
rerii, lista produselor, specifi când clar originea geo-
grafi că a acestora. 

Inducerea în eroare cu privire la originea geo-

grafi că a serviciilor

O abordare diferită se aplică, începând cu 1 oc-
tombrie 2018, și în cazul mărcilor ce conţin denu-

miri geografi ce solicitate pentru servicii. 
În sensul aplicării prevederilor art.7 alin.(1) lit.g), 

sunt refuzate doar mărcile ce indică locuri geo-
grafi ce care au o reputaţie recunoscută în ceea ce 
privește serviciile revendicate.

În lipsa corelaţiei între locul indicat în marcă 
și serviciile revendicate, consumatorul nu va fi  
infl uenţat în alegerea sa de un specifi c al serviciilor, 
conferit de locul provenienţei, și, respectiv, nu va fi  
indus în eroare. În asemenea cazuri, mărcile vor fi  
pasibile de protecţie (Tabelul 10).

Tabelul 10

Marca Servicii revendicate Solicitantul

 

43 – cafenele; restaurante Solicitant din Federaţia Rusă

 

36 – servicii de asigurare; afaceri fi nan-
ciare; afaceri monetare

Solicitant din Austria
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REZUMAT

Aplicarea art. 7(1)g) al Legii nr. 38/2008 

privind protecţia mărcilor. Aspecte practice. 
Unul dintre criteriile de bază căruia trebuie să-i 
corespundă semnul pentru a fi  pasibil de înregis-
trare în calitate de marcă este ca acesta să nu fi e 
de natură să inducă în eroare consumatorul. Având 
în vedere actualitatea subiectului, în contextul 
elaborării și lansării de către Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală, din 1 octombrie 2018, a 
Ghidului de examinare a cererilor de înregistrare a 
mărcilor, autorii prezintă o sinteză a modifi cărilor 
intervenite în examinarea mărcilor prin prisma ar-
ticolului 7(1)g) din Legea 38/2008 privind protecţia 
mărcilor. 

Cuvinte-cheie: marcă; semn; natura, calitatea 
produselor/serviciilor; originea geografi că a produse-
lor/serviciilor; articolul 7(1)g) din Legea 38/2008 pri-
vind protecţia mărcilor.

РЕФЕРАТ 

Применение статьи 7(1)g) Закона № 

38/2008 об охране товарных знаков. Практи-

ческие аспекты. Одним из основных критериев, 
которому должно соответствовать обозначение, 
подлежащее регистрации в качестве товарно-
го знака, является то, чтобы оно не вводило по-
требителя в заблуждение. Принимая во внима-
ние актуальность вопроса и в связи с запуском 
1 октября 2018 г. Руководства по экспертизе за-

явок на регистрацию товарных знаков, разрабо-
танного Государственным агентством по интел-
лектуальной собственности, авторы кратко ана-
лизируют изменения в экспертизе товарных зна-
ков через призму статьи 7(1)g) Закона № 38/2008 
об охране товарных знаков. 

Ключевые слова: товарный знак; обозначе-
ние; характер, качество товаров/услуг; геогра-
фическое происхождение товаров/услуг; ста-
тья 7(1)g) Закона №38/2008 об охране товарных 
знаков.

ABSTRACT

Application of Art. 7(1)g) of Law No. 38/2008 

on the Protection of Trademarks. Practical As-

pects. One of the basic criteria to which a mark sho-
uld comply in order to be liable to be registered is 
that it is not likely to mislead the consumer. Taking 
into account the importance of this topic and also 
in the context of the elaboration and launch of the 
Guide for the examination of trademark applicati-
ons by the State Agency for Intellectual Property on 
October 1, 2018, the authors elaborated a synthesis 
of the changes in the approach of the examination 
of the trademarks in accordance with the Article 7 
(1) (g) of Law 38/2008 on the protection of trade-
marks, which is presented in the following work.

Keywords: trademark; designation; nature, qua-
lity of goods/services; geographical origin of goods/
services; Article 7(1)g) of Law No. 38/2008 on the Pro-
tection of Trademarks.
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EFECTUÂND CERCETAREA DOCUMENTARĂ ŞI CĂUTÂND BRE-
VETE CREATE DE FEMEI, AM FOST PLĂCUT SURPRINSĂ SĂ 

DESCOPĂR FOARTE MULTE INVENŢII INTERESANTE ŞI UNICE ÎN FELUL 
LOR, ÎNTĂRINDU-MĂ ASTFEL ÎN IDEEA CĂ  FEMEIA ESTE O FIINŢĂ 
CREATOARE CU ÎNSUŞIRI DEOSEBITE ÎN ACEST SENS ȘI AVÂND UN 
ROL ESENŢIAL  ÎN DEZVOLTAREA CIVILIZAŢIEI. FEMEIA A FOST CEA 
CARE A CONTRIBUIT LA DEZVOLTAREA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII PRIN 
CREAREA INVENŢIILOR VALOROASE, CUM AR FI ŞTERGĂTORUL DE 
PARBRIZ, MAŞINA DE CURĂŢAT STRĂZILE, SERINGA MEDICALĂ, 
CHIAR ŞI SISTEMUL SECRET DE COMUNICAŢII, CARE A DEVENIT TE-
MELIA EVOLUŢIEI ŞI DEZVOLTĂRII ÎN TEHNOLOGIA COMUNICAŢIILOR 
WIRELESS.

Teoretic, valorifi carea brevetului de invenţie în-
seamnă exploatarea tuturor avantajelor pe care le 
pot aduce titularului/inventatorului drepturile con-
ferite de brevet. Practic, aceasta se realizează prin 
exploatarea invenţiei brevetate şi prin transmiterea 
drepturilor conferite de brevet. Pentru a profi ta la 
maxim de aceste avantaje, inventatorul, pe lângă 
crearea invenţiei, mai trebuie să ştie cum să-şi susţi-
nă invenţia, cum să o exploateze şi cum să-şi apere 
drepturile pe care i le conferă brevetul. Pentru asta 
însă este important să realizeze un adevăr incon-
testabil: brevetul de invenţie asigură exploatarea 
invenţiei oferindu-ţi în acest sens mai multe posi-
bilităţi.

De-a lungul istoriei, puţine femei au reuşit să se 
remarce în cadrul unor domenii precum sunt cele 
ştiinţifi ce. Cu toate acestea, inventica este o lume 
care aparţine şi femeilor. Femeile inventator şi-au 
adus o contribuţie importantă în dezvoltarea civili-

|  NATALIA CAISÎM,
SPECIALIST DIRECŢIA BREVETE, SECŢIA EXAMINARE,
AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

zaţiei, devenind spirite practice care ştiu cum să îşi 
simplifi ce viaţa. Invenţiile acestor femei au atins un 
grad înalt de ingeniozitate şi reprezintă o dovadă 
clară a puterii de creaţie a femeii. Valoarea deosebi-
tă a invenţiilor create de femei a condus la sporirea 
efi cienţei lor comerciale. Deşi au fost lansate acum 
câteva decenii, aceste produse continuă să fi e utili-
zate şi astăzi. Femeia a creat invenţii care s-au do-
vedit a fi  absolut necesare prin exploatarea cât mai 
aproape de nivelul lor maxim de utilizare. Acest fapt 
a condus la obţinerea unor profi turi foarte mari, de-
monstrând exploatarea practică a invenţiei.

 Marile invenţii ale femeilor sunt expresia modu-
lui lor de viaţă sau a locului lor în societate. Propun 
să afl aţi în continuare poveştile unora dintre cele 
mai cunoscute inventatoare pe care le-a dat până 
acum omenirea, cum ar fi  Mary Dixon Kies, Jose-
phine Cochrane, Mary Anderson, Florence Parpart, 
Letitia Mumford Geer ş. a.

Mary Dixon Kies este prima inventatoare ame-
ricană care a promovat fabricarea pălăriilor. În anul 
1809, aceasta  a primit brevetul pentru o nouă teh-
nică de ţesut paie cu mătase și fi r pentru produce-
rea pălăriilor. Tehnica ei s-a dovedit a fi  valoroasă în 
realizarea bonetelor de lucru. Brevetul ei original a 
fost distrus într-un incendiu produs în anul 1836 la 
Ofi ciul de Brevete al Statelor Unite. 

Josephine Cochrane este o altă americancă, 
care, deși nu era inginer, a dat lovitura în universul 
tehnologiei dominat de bărbaţi. Fiind preocupată 
de faptul că, la petrecerile pe care le dădea cu zeci 
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de invitaţi, servitorii ei abia făceau faţă spălatului 
vaselor, Josephine Cochrane și-a pus în gând să cre-

eze… maşina de spălat vase (1887).  Astăzi, invenţia 
ei (Fig.1) este larg răspândită în toată lumea.

Fig. 1. Brevetul de invenţie „Mașina de spălat vase” al Josephinei Cochrane.
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Mary Anderson a inventat, în 1903, un acceso-
riu auto absolut obligatoriu. Călătorind pe timp de 
ploaie cu o maşină de tip troleibuz, ea a observat că 
şoferul, din cauza difi cultăţii de a menţine vizibili-
tatea prin parbriz, conducea cu geamurile deschise 
ale ferestrelor laterale din faţă. O enervau de ase-
menea șoferii taxiurilor, care, în zilele ploioase, se 
opreau pentru a șterge parbrizele cu mâna. Tot pe 
timp de ploaie, din cauza vizibilităţii reduse, Mary a 
suferit un șir de accidente, după aceasta hotărând 

să vină în ajutorul șoferilor. Astfel, ea a inventat şter-
gătorul  de parbriz (Fig.2). Acesta consta dintr-o pâr-
ghie fi xată în interiorul maşinii, care controla o lamă 
de cauciuc, fi xată astfel încât să gliseze cu ușurinţă 
pe suprafaţa exterioară a parbrizului maşinii. Dis-
pozitive similare au fost create mai devreme, însă 
ştergătorul de parbriz inventat de Mary Anderson 
s-a dovedit a fi  primul cu efi cienţă maximă. În zece 
ani, toate taxiurile din New York erau „echipate” cu 
invenţia în cauză.

Fig. 2. Brevetul de invenţie „Ștergătorul de parbriz” al lui Mary Anderson.
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Florence Parpart este gospodina care a inven-
tat în 1900 maşina de curăţat străzile (Fig.3), pe care 
a reușit să o vândă în SUA. Deşi primul brevet pen-

tru maşina de măturat străzile a fost acordat mai de-
vreme, Parpart a îmbunătăţit maşina şi procesul ei 
de fabricare, fapt ce a determinat utilizarea acestora 
pe scară largă.

Fig. 3. Brevetul de invenţie „Maşina de curăţat străzile” al lui Florence Parpart.
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Letitia Mumford Geer a brevetat, în 1899, serin-
ga medicală (Fig. 4), considerată una dintre minuni-

le medicinii moderne. Aceasta putea fi  manipulată 
cu o singură mână şi stă la baza celor mai moderne 
seringi medicale. 

Fig. 4. Brevetul de invenţie „Seringa medicală” al Letitiei Mumford Geer.

Actriţa Hedy Lamarr a brevetat, în 1941, un 
sistem secret de comunicare (Fig.5) care modifi ca 
dinamic frecvenţa de emisie, pentru a face difi cilă 
interceptarea de către inamic.  În timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial, submarinele controlate de 
radio puteau fi  uşor blocate. Astfel, Lamarr a creat 

un semnal care nu putea fi  urmărit sau blocat. Acest 
dispozitiv a fost folosit la ghidarea radio a torpilelor 
americane, în timpul celui de-al Doilea Război Mon-
dial, şi stă la baza folosirii în conexiunile mobile şi de 
internet, de la WI-Fi la GPS. Invenţia ei a fost depusă 
sub numele de căsătorie Markey.
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Fig. 5. Brevetul de invenţie al lui Hedy Lamarr pentru sistemul secret de comunicare.



| 41 

În 1843, Nancy M. Johnson a primit primul bre-
vet american pentru un dispozitiv cu ajutorul căruia 
se putea obţine delicioasa îngheţată (Fig. 6). Acest 

dispozitiv consta dintr-un congelator cilindric cu 
mâner. Invenţia se afl ă la baza maşinilor electrice de 
făcut îngheţată din zilele noastre.

Fig. 6. Brevetul de invenţie al lui Nancy M. Johnson pentru dispozitivul de făcut îngheţată.

Dr. Stephanie Louise Knowlek a inventat, în 
1965, un material sintetic numit Kevlar, care este 
de cinci ori mai rezistent decât oţelul. Acesta rezistă 
chiar şi la incendii. Invenţia sa a salvat mii de vieţi, 

fi ind materialul din care sunt fabricate vestele anti-
glonţ. Knowlek a obţinut o serie de brevete, cum ar 
fi  cele pentru compoziţia, producerea şi metodele 
de obţinere a acestui material (Fig. 7).
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Fig. 7. Unul dintre brevetele de invenţie ale Stephaniei Louise Knowlek pentru compoziţia 

și producerea materialului sintetic pentru fabricarea vestelor antiglonţ.
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Descoperirea genială a formidabilului om de 
ştiinţă Ana Aslan, medic român specialist în geron-
tologie, constă în evidenţierea efectelor procainei 
asupra organismului uman. Adică înlăturarea ele-
mentelor nocive care se acumulează în organism, 
în celulă, şi readucerea acestora la parametrii nor-
mali de funcţionare, reîmprospătarea organismului, 
ameliorarea tulburărilor distrofi ce legate de vârstă. 
Un fel de a doua naştere a fi inţei umane. Aslan a 
preparat produsul geriatric Gerovital sau vitami-
na H3, brevetat în peste 30 de ţări. Medicamentul 
inventat de Ana Aslan este și un antidepresiv uşor 

(Fig. 8), nu atât de puternic precum antidepresivele 
clasice. Avantajul este că are foarte puţine efecte 
adverse şi de mică intensitate. Acesta poate fi  fo-
losit pe termen lung, spre deosebire de antidepre-
sivele celelalte, care sunt utilizate acum în mod 
frecvent și sunt, evident, foarte puternice pentru 
efect imediat, dar pe termen lung pot genera o se-
rie de reacţii nedorite. De aceea, poate fi  utilizat o 
perioadă îndelungată la persoanele în vârstă, care 
sunt mai susceptibile de a dezvolta reacţii adverse 
la medicaţia clasică, dar numai în formele uşoare de 
depresie.

Fig. 8. Brevet de invenţie al Anei Aslan pentru unul dintre medicamentele antidepresive 

cu Gerovital sau Vitamina H3.
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Şi în Republica Moldova există femei inventatoa-
re care creează, dezvoltă şi exploatează invenţiile 
lor. Cu ajutorul platformei Panorama de brevet, care 

poate fi  uşor accesată pe pagina ofi cială a AGEPI, 
pot fi  găsite ușor datele referitoare la femeile inven-
tatoare din Republica Moldova.

Una dintre aceste femei inventatoare este Olga 

Covaliova, autoare a peste 240 de brevete.  Îm-
preună cu alţi colegi de la Universitatea de Stat din 

Moldova, Olga Covaliova a creat şi realizat un șir 
impresionant de invenţii, cum ar fi  instalaţii şi pro-
cedee de epurare a apelor uzate (Fig. 9), procedee şi 
instalaţii de purifi care a biogazului etc.
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Fig. 9. Unul din brevetele de invenţie ale Olgăi Covaliova.
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REZUMAT

Valorifi carea invenţiilor create de femei. Au-
toarea scoate în evidenţă contribuţia femeii, care 
este o fi inţă creatoare cu însuşiri deosebite în acest 
sens, la dezvoltarea ştiinţei şi inovării prin crearea 
unui șir impresionant de invenţii valoroase, cum ar 
fi  ştergătorul de parbriz, mașina de spălat vasele, 
maşina de curăţat străzile, seringa medicală, mașina 
de făcut îngheţată, produsul geriatic Gerovital sau 
Vitamina H3, chiar şi sistemul secret de comunica-
ţii, care a devenit temelia evoluţiei şi dezvoltării în 
tehnologia comunicaţiilor wireless etc. Invenţiile 
realizate de femei au atins un grad înalt de inge-
niozitate şi reprezintă o dovadă clară a puterii de 
creaţie a femeii, care a schimbat lumea. Este sub-
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liniat faptul că valorifi carea brevetului de invenţie 
înseamnă exploatarea tuturor avantajelor pe care le 
pot aduce titularului/inventatorului drepturile con-
ferite de brevet. Practic, aceasta se realizează prin 
exploatarea invenţiei brevetate şi prin transmiterea 
drepturilor conferite de brevet. Pentru a profi ta la 
maxim de aceste avantaje, inventatorul, pe lângă 
crearea invenţiei, mai trebuie să ştie cum să-şi susţi-
nă invenţia, cum să o exploateze şi cum să-şi apere 
drepturile pe care i le conferă brevetul.

Cuvinte-cheie: femei inventatoare, creaţie, bre-
vet, invenţie, drepturi, titular.

ABSTRACT

Use of Inventions Created by Women. The au-
thor highlights the contribution of the woman, who 
is a creative creature with special attributes in this 
respect, to the development of science and inno-
vation by creating an impressive array of valuable 
inventions such as windscreen wiper, dishwasher, 
street cleaning machine, medical syringe, ice cream 
machine, geriatric product Gerovital or Vitamin H3, 
even the secret communications system that has 
become the foundation of evolution and develo-
pment in wireless communication technology, etc. 
The inventions created by women have reached a 
high degree of ingenuity and are a clear proof of 
the woman’s creative power that has changed the 
world. It is underlined that the exploitation of the 
invention patent means the exploitation of all the 
advantages that the rights conferred by the patent 
can bring to patent owner/inventor. Practically, this 
is achieved by exploiting the patented invention 
and by transferring the rights conferred by the pa-
tent. In order to benefi t to the maximum from the-
se advantages, the inventor, in addition to creating 
the invention, still needs to know how to sustain his 

invention, how to exploit it and how to defend the 
rights conferred on him by the patent.

Keywords: women inventors, creation, patent, in-
vention, rights, owner.

РЕФЕРАТ 

Освоение изобретений, созданных жен-

щинами. Автор подчеркивает вклад женщи-
ны, являющейся творческим существом и обла-
дающей особыми качествами, в развитии нау-
ки и инноваций путем создания впечатляющего 
множества ценных изобретений, таких как сте-
клоочиститель, посудомоечная машина, маши-
на для уборки улиц, медицинский шприц, аппа-
рат для приготовления мороженого, антивоз-
растное средство Gerovital или Витамин H3, даже 
секретная система связи, которая стала осно-
вой эволюции и развития технологий беспро-
водной связи и т.д. Изобретения женщин достиг-
ли высокой степени изобретательности и явля-
ются ярким доказательством творческой силы 
женщины, которая изменила мир. Подчеркива-
ется, что использование патента на изобретение 
означает использование всех преимуществ, ко-
торые могут дать патентообладателю/изобрета-
телю предоставляемые патентом права. Практи-
чески это осуществляется путем использования 
запатентованного изобретения и передачи пре-
доставляемых патентом прав. Чтобы максималь-
но использовать эти преимущества, помимо соз-
дания изобретения изобретатель должен еще 
знать, как продвигать свое изобретение, как его 
использовать и как защищать свои права, предо-
ставляемые патентом.

Ключевые слова: женщины-изобретатели, 
творчество, патент, изобретение, права, пра-
вообладатель.
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VALORILE MATERIALE ȘI SPIRITUALE ALE UNEI NAŢIUNI IN-
CLUD PATRIMONIUL ISTORIC, CULTURAL ŞI ECONOMIC 

FORMAT DIN LIMBĂ, ARTE, RITUALURI, TRADIŢII CULINARE, PRODU-
SE AGRICOLE ŞI INDUSTRIALE, CARE SE DATOREAZĂ NIVELULUI DE 
DEZVOLTARE INTELECTUALĂ A SOCIETĂŢII. LA RÂNDUL LOR, ARTA 
ŞI TRADIŢIILE CULINARE INCLUD ARTIZANATUL ŞI MEŞTEŞUGURILE, 
PRODUSELE AGRICOLE, BUCATELE, BĂUTURILE ŞI SPECIALITĂŢILE 
TRADIŢIONALE, CARE S-AU FORMAT PE PARCURSUL SECOLELOR ÎN 
AREALUL DE ACTIVITATE ECONOMICĂ ŞI TRAI [6, 8].

Specialităţile tradiţionale moldovenești includ 
bucatele, băuturile şi produsele agricole, care sunt 
produse sau preparate din ingrediente naturale lo-
cale, după o reţetă tradiţională, şi care fac parte din 
specifi cul culinar local. Produsele tradiţionale sunt 
asociate de regulă cu produsele alimentare cu gust 
specifi c şi calităţi nutritive infl uenţate de arealul geo-
grafi c, pedoclimatic şi modul de producere artizana-
lă a ingredientelor. Această avere, cu părere de rău, se 
erodează pe parcursul istoric şi necesită a fi  păstrată, 
protejată şi transmisă către generaţiile tinere [8].

Calitatea excepţională, combinată cu caracteris-
tici specifi ce şi unice datorate originii geografi ce şi 
metodelor de producere a produselor tradiţionale, a 
determinat, începând cu anul 1992, stabilirea unui sis-
tem european de etichetare a calităţii și de protecţie a 

|  ANATOLIE FALA, DOCTOR ÎN ŞTIINŢE BIOLOGICE, 
MAGISTRU ÎN AGROBUSINESS ŞI DEZVOLTARE RURALĂ,
EXPERT SENIOR NON-CHEIE PENTRU IDENTIFICAREA IG LOCALE

PROIECTUL UE „SUPORT PENTRU ASIGURAREA RESPECTĂRII DREPTURILOR 
DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ» ÎN REPUBLICA MOLDOVA

indicaţiilor geografi ce și denumirilor de origine pen-
tru produsele agroalimentare tradiţionale provenite 
din state membre ale Uniunii Europene (UE), precum 
și a specialităţilor tradiţionale garantate din produse 
agricole și alimentare. Actualul Regulament (UE) nr. 
1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul 
calităţii produselor agricole și alimentare presupune 
utilizarea, în mod voluntar, pentru produsele cu ori-
gine geografi că identifi cabilă și a celor tradiţionale, a 
uneia dintre cele trei menţiuni: Denumire de Origine 
Protejată (DOP), Indicaţie Geografi că Protejată (IGP), 
Specialitate Tradiţională Garantată (STG). Un produs 
agricol sau alimentar promovat sub o DOP, IGP sau în 
calitate de STG în cadrul sistemului de calitate al UE 
garantează că denumirea înregistrată este protejată 
împotriva utilizării neautorizate pe teritoriul UE, iar 
pentru consumatori oferă garanţii cu privire la origi-
nea, unicitatea, calităţile specifi ce şi tradiţia de produ-
cere a produsului respectiv [15].

Prin semnarea la 26 iunie 2012 a Acordului între 
Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privi-
re la protecţia indicaţiilor geografi ce ale produselor 
agricole și alimentare, în vigoare din 01.04.2013 [1], 
care a devenit parte integrantă a Acordului de Aso-
ciere între Uniunea Europeană și Comunitatea Euro-
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peană a Energiei Atomice și statele membre ale aces-
tora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă 
parte (în continuare – Acordul de Asociere RM-UE), 
semnat la 27 iunie 2014 [10], Republica Moldova s-a 
aliniat standardelor de promovare şi protecţie a pro-
duselor tradiţionale naţionale, precum şi de proteja-
re a indicaţiilor geografi ce înregistrate în UE pe piaţa 
naţională. În prezent, patrimoniul de produse tradi-
ţionale al Republicii Moldova include: 3 IGP pentru 
vinuri (Codru, Valul lui Traian și Ștefan Vodă) și o IGP 
pentru rachiu de vin învechit (Divin), 2 DOP pentru 
vinuri (Ciumai şi Romăneşti), iar pentru alte produse 
–  3 IGP (Zăbriceni – pentru plante şi fructe uscate şi 
amestecuri din ele pentru infuzii, Dulceaţă din petale 
de trandafi r Călărași, Rachiu de caise de Nimoreni) și o 
DOP –  Brânză de Popeasca. După înregistrarea IG și 
DO la nivel naţional, acestea pot obţine protecţie și în 
UE, graţie prevederilor Acordului de Asociere RM-UE.

În scopul evaluării potenţialului Republicii Mol-
dova de producere a produselor ce pot fi  promo-
vate sub IG, DO, sau recunoscute în calitate de STG, 
Proiectul UE de asistenţă tehnică „Suport pentru 
Asigurarea Respectării Drepturilor de Proprieta-
te Intelectuală” în Republica Moldova (SARDPI)1 a 
desfășurat în perioada august–octombrie 2017 o 
Campanie naţională de identifi care a produselor 
legate de anumite regiuni geografi ce, precum și a 
specialităţilor tradiţionale, în cadrul căreia au fost 
identifi cate 67 de asemenea produse, băuturi, bu-
cate şi obiecte de meşteşugărit.

În această lucrare, sunt prezentate rezultatele 
Studiului de identifi care a produselor tradiţionale şi 
obiectelor de meşteşugărit şi artizanat ce pot fi  pro-
movate sub indicaţii geografi ce în Republica Mol-
dova (în continuare –  Studiu). Studiul respectiv a 
avut drept scop să identifi ce existenţa și caracteris-
ticile produselor agricole și alimentare şi obiectelor 
de meşteşugărit care au potenţialul de promovare 
sub o IG. Punctul de pornire a fost ipoteza existenţei 
produselor de origine ale căror caracteristici unice 
sunt legate de specifi cul de sol, climă, tradiţie isto-
rică şi zonă de producţie. Şi în acest context reite-
răm că produsele cu IG pot fi  nişte instrumente utile 
de politici agricole, care pot  contribui substanţial 

1 Proiectul SARDPI (EuropeAid/137467/DH/SER/MD) a fost lan-
sat în luna noiembrie 2016 și fi nalizat cu succes în luna noiem-
brie 2018. Proiectul a fost implementat de către un Consorţiu 
format din companiile Archidata Srl (Italia), European Profi les 
S.A. (Grecia) și Business and Strategies in Europe S.A. (Belgia).

la sporirea şi diversifi carea securităţii alimentare și 
calităţii vieţii, precum şi la crearea unui sistem efi ci-
ent de marketing, de apropiere a consumatorilor de 
producătorii autohtoni.

Metodologia de realizare a Studiului

Baza metodologică a realizării Studiului menţio-
nat a constituit-o metodologia de identifi care a 
produselor legate de origine și a potenţialului lor 
de dezvoltare, elaborată de FAO [2, 12] şi studiile 
similare implementate în domeniul dat în Ucraina 
[5] şi Polonia [16]. 

Metodologia identifi cării produselor tradiţiona-
le şi obiectelor de meşteşugărit şi artizanat ce pot 
fi  promovate sub indicaţii geografi ce în Republica 
Moldova a inclus următoarele etape distincte de re-
alizare a Studiului: 

1) Stabilirea de către experţii proiectului a zone-
lor de realizare a Studiului în conformitate cu 7 arii 
geografi ce de delimitare a unităţilor administrativ-
teritoriale şi 3 zone agro-climaterice ale Republicii 
Moldova;

2) Selectarea în bază de concurs a consultanţi-
lor experţi pe termen scurt specializaţi în domeniul 
studiilor sectoriale din cadrul Serviciului de Extensi-
une Rurală (SER) şi prezentarea candidaţilor selec-
taţi pentru aprobarea lor de către experţii Delegaţi-
ei Uniunii Europene în Republica Moldova;

3) Contactarea de către proiect a 7 consultanţi 
regionali specializaţi din cadrul SER în calitate de 
experţi pe termen scurt specializaţi în domeniul 
identifi cării produselor tradiţionale pasibile de înre-
gistrare în calitate de IG sau STG;

4) Elaborarea în baza metodologiei FAO a „Ghidu-
lui practic pentru identifi carea potenţialelor produse 
ce pot fi  promovate sub Indicaţii Geografi ce Proteja-
te, Denumiri de Origine Protejate sau recunoscute în 
calitate de Specialităţi Tradiţionale Garantate în Repu-
blica Moldova” [8] şi a instrumentelor de realizare a 
Studiului, a unui model aplicabil al Cartelei de iden-
tifi care, delimitarea ariilor geografi ce de intervenţie 
şi structurii Bazei de Date a produselor identifi cate;

5) Instruirea experţilor pe termen scurt speciali-
zaţi în domeniul identifi cării potenţialelor produse, 
băuturi, bucate şi meşteşuguri ce pot fi  promovate 
sub IG sau în calitate de STG de către experţii pro-
iectului şi din cadrul AGEPI;

6) Realizarea Studiului de către experţi pe ter-
men scurt specializaţi în domeniu. În perioada 
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august–octombrie 2017 experţii pe termen scurt 
au organizat întâlniri formale cu reprezentanţii 
Direcţiilor raionale pentru Agricultură și Alimen-
taţie, fi lialelor Camerei de Comerţ și Industrie, 
Asociaţiilor pe fi liere şi profi l, Asociaţiilor de fer-
mieri, autorităţilor administraţiei publice locale de 
nivelul II şi ONG-urilor regionale pentru identifi ca-
rea produselor pentru care pot fi  înregistrate IG sau 
care pot fi  recunoscute ca STG;

7) În urma întâlnirilor neformale ale experţilor 
pe termen scurt cu principalii actori şi factori de 
decizie la nivel regional, au fost identifi cate 67 de 
produse, băuturi, bucate şi obiecte de meșteșugărit 
tradiţionale, în baza cărora au fost completate Car-
telele de identifi care. Acestea au inclus informaţii 
scurte cu privire la produs, în particular: 

(i)denumirea produsului, băuturii, bucatelor și/
sau a obiectului de meșteșugărit; 

(ii) denumirea entităţii economice sau a grupului 
de producători; 

(iii) adresa, numele persoanei de contact şi datele 
de contact (telefon, e-mail, alte căi de comunicare); 

(iv) ariile de identifi care a produselor şi obiecte-
lor de meşteşugărit sau artizanat în conformitate 
cu organizarea administrativ-teritorială a Republi-
cii Moldova, zona administrativ-economică (Nord, 
Centru şi Sud) şi geografi că; 

(v) categoria şi clasa produsului identifi cat, luând 
drept referinţă clasifi carea utilizată în cadrul bazei 
de date a denumirilor şi înregistrărilor IG, DO și STG 
pentru produsele agricole și alimentare protejate în 
Uniunea Europeană EU DOOR (Database of Origin 
and Registration) [17];

(vi) descrierea caracteristicilor produsului – 
calităţi și gust, ambalare, utilizare, preferinţele de 
consum, potenţial de comercializare pe piaţa locală 
sau pe pieţele externe; 

(vii) metoda de fabricare a produsului; 
(viii) informaţii scurte privind tradiţia producerii 

și utilizării produsului, băuturii, bucatelor și obiecte-
lor de meșteșugărit şi artizanat; 

(ix) evaluarea posibilităţilor de promovare a pro-
dusului sub o IG sau în calitate de STG;

(x) posibilitatea de înregistrare a produselor ca 
IG sau STG; 

(xi) interesul entităţii economice sau al grupului de 
producători de a înregistra IG sau STG, de a promova și 
dezvolta o afacere durabilă pentru viitor în domeniu; 

(xii) fotografi i ale produsului, băuturii, bucatelor 
sau meșteșugului;

8) Completarea Bazei de Date, de către experţii pe 
termen scurt specializaţi, cu produsele, băuturile, bu-
catele și/sau meșteșugurile tradiţionale identifi cate;

9) Implementarea în perioada lunilor iulie-sep-
tembrie 2017 a trei studii sectoriale de identifi care 
și descriere a produselor ce pot fi  promovate sub o 
IG sau în calitate de STG la sectoarele de culturi hor-
ticole, pomuşoare, miere şi produse apicole; 

10) Organizarea, în perioada octombrie-noiem-
brie 2017, a 5 Ateliere de lucru regionale (2 în zona 
de Nord – Edineţ şi Bălti; 1 în zona de Centru – Chi-
şinău; 2 în zona de Sud – Cantemir şi Ceadâr-Lunga), 
cu invitarea reprezentanţilor Asociaţiilor regionale 
pe fi liere şi profi l, Direcţiilor raionale de Agricultură 
şi Alimentaţie, grupurilor de producători, precum și a 
persoanelor fi zice şi juridice interesate şi identifi cate 
în cadrul Studiului ca producătoare de produse, bău-
turi, bucate sau obiecte de meșteșugărit şi artizanat. 
În baza studiului naţional şi a celor trei studii secto-
riale, preliminar au fost identifi cate 18 grupuri de 
producători, persoane juridice şi fi zice, interesate în 
dezvoltarea şi promovarea produselor tradiţionale, 
care au cuprins următoarele clase de produse: 

(i) clasa 1.2. produse din carne – Kaurma de Bu-
geac (de oaie şi vacă);

(ii) clasa 1.3. brânzeturi – Brânză de Măgura (de 
capră);

(iii) clasa 1.4. produse apicole – Miere din Codrii 
Moldovei, Miere din Codrii Tigheciului şi Mousse de 
miere de Dolna;

(iv) clasa 1.6. fructe şi legume proaspete / prelu-
crate – Cireașa de Stolniceni, Mere de Edineţ, Prune 
uscate de Edineţ, Pistil de Valea Răutului (produs 
deshidratat din fructe şi pomuşoare), Prune deose-
bite de Lalova (prune cu miez de nucă în vin roşu), 
Condiment din ardei dulce roşu de Valea Perjei 
(чукун червен пипер), Legume şi fructe conserva-
te de Cantemir (de fructe şi legume), Căpșune de 
Nord, Măceș de Ţaul, Agriș de Marinici, Coacăz ne-
gru de Niorcani şi Ulei de cătină albă de Pârâta; 

(v) clasa 2.4. paste preparate sau umplute – Plă-
cinta Miresei.

11) Organizarea în perioada lunii martie 2018 
de către Proiectul UE SARDPI şi AGEPI a 4 Ateliere 
de lucru cu tema  „Indicaţii Geografi ce (IG), Denumiri 
de Origine (DO) și Specialităţi Tradiţionale Garanta-
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te (STG) – particularităţi de protecţie, înregistrare, 
utilizare și benefi cii în dezvoltarea afacerilor bazate 
pe produse tradiţionale din Republica Moldova”, cu 
participarea a peste 60 de reprezentanţi a 23 de Aso-
ciaţii naţionale şi regionale pe fi liere, profi l şi produs 
specializate în sectoarele de fi totehnie şi zootehnie;

12) Evaluarea interesului de înregistrare a IG 
pentru cele mai importante produse, băuturi şi bu-
cate tradiţionale, identifi cate în cadrul studiului na-
ţional, prin organizarea de către Proiectul UE SARDPI 
şi AGEPI a două Ateliere de lucru cu invitarea a 18 
grupuri de producători ai acestor produse, persoane 
juridice şi fi zice. În cadrul atelierelor au fost abordate 
şi discutate subiectele cu privire la principiile genera-
le ale sistemului de IG, DO şi STG, particularităţile de 
protecţie, constituirea grupului de producători eligi-
bili, aprobarea statutului, elaborarea caietului de sar-
cini, înregistrarea, utilizarea și benefi ciile dezvoltării 
afacerii cu produse agricole şi agroalimentare. Drept 
rezultat, în urma interesului manifestat de mediul de 
afaceri reprezentat de 7 entităţi economice şi grupuri 
de producători care produc şi comercializează pro-
dusele tradiţionale regionale, au fost iniţiate proce-
durile şi paşii următori de înregistrare a IG: Kaurma de 
Bugeac, Brânză de Măgura, Miere din Codrii Moldovei, 
Miere din Codrii Tigheciului, Mousse de miere de Dolna, 
Pistil de Valea Răutului şi Prune deosebite de Lalova;

13) Organizarea de către proiectul UE SARDPI şi 
AGEPI, în cadrul Expoziţiei internaţionale specializate 
de produse alimentare şi materii prime pentru produ-
cerea acestora FOOD & DRINKS, ediţia a XXV-a, a unui 
Atelier de lucru privitor la identifi carea și dezvoltarea 
produselor agroalimentare tradiţionale regionale 
din Republica Moldova şi promovarea produselor 
tradiţionale cu Indicaţie Geografi că (IG) în dezvoltarea 
afacerilor în Republica Moldova și în Uniunea Euro-
peană. Concomitent cu Atelierul de lucru, la Centrul 
Internaţional Expoziţional „Moldexpo”, în perioada 10-
13 mai 2018, a fost organizată şi o expoziţie speciali-
zată cu promovarea celor 3 regiuni vitivinicole – IGP 
Codru, IGP Valul lui Traian și IGP Ștefan Vodă pentru 
vinuri, a 3 IGP pentru 2 produse (Ceaiul de Zăbriceni, 
Dulceaţă din petale de trandafi r de Călărași) şi o bău-
tură (Rachiul de caise de Nimoreni) şi a celor 7 produse 
tradiţionale identifi cate în cadrul studiului naţional.

14) Lucrul individual al experţilor proiectului UE 
SARDPI şi AGEPI pentru 7 entităţi economice şi grupuri 
de producători în asigurarea suportului la formalizarea 

Grupului de producători, elaborarea Caietului de sarcini 
şi documentaţiei pentru depunerea cererii de înregis-
trare a IG, DO sau STG pentru produsele identifi cate;

15) Crearea în baza rezultatelor Studiului a unei 
aplicaţii online, pe platforma paginii ofi ciale a AGEPI 
(www.agepi.gov.md), sub formă de Hartă interacti-
vă cu descrierea produselor, băuturilor, bucatelor și 
obiectelor de meșteșugărit şi artizanat identifi cate, 
care va indica locaţiile geografi ce şi descrierile aces-
tor produse tradiţionale. 

Rezultatele Studiului de identifi care 

a produselor tradiţionale

Studiul a avut ca arie de intervenţie 3 zone eco-
nomice şi agro-pedologice ale Republicii Moldova 
(zonele Nord, Centru şi Sud), 33 de raioane, Unitatea 
Teritorială Autonomă Găgăuzia (UTAG) şi municipii-
le Chişinău şi Bălţi. Experţii proiectului au identifi cat 
în cadrul Studiului 67 de produse, băuturi, bucate 
şi obiecte de meşteşugărit şi artizanat, care au fost 
grupate în 9 clase în conformitate cu [17], inclusiv: 
(i) clasa 1.2. produse din carne – 2; (ii) clasa 1.3. brân-
zeturi – 6; (iii) clasa 1.4. produse apicole – 5; (iv) clasa 
1.6. fructe şi legume proaspete / prelucrate – 28; (v) 
clasa 2.3. băuturi obţinute din extracte de plante 
– 5; (vi) clasa 2.4. paste preparate sau umplute – 4; 
(vii) clasa 2.5. mâncăruri pre-pregătite – 1; (viii) clasa 
2.7. supe sau bulionuri (fi ertură sau borș) – 1 şi (ix) 
obiecte de artizanat şi meşteşugărit – 15.

În cadrul Studiului s-a evidenţiat distinct faptul 
că sectorul produselor agricole şi agroalimentare ce 
pot fi  promovate sub IG, ca şi cel al obiectelor de 
meşteşugărit, este constituit în cea mai mare parte 
din microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii 
(IMM-uri) sau din meşteri populari. Tendinţa econo-
mică generală, care face parte din procesul de în-
registrare, promovare şi comerţ cu produse cu IG, 
denotă că majoritatea produselor din ţările UE, dar 
și din alte ţări terţe, sunt concepute şi produse de 
întreprinderi mici şi mijlocii, cu tendinţa ulterioară 
de cooperare comună a producătorilor şi înregis-
trarea acestora sub forme asociative şi formale ca: 
cooperative agricole şi asociaţii de producători. 

Cele 67 de produse, bucate, băuturi şi obiecte de 
meşteşugărit identifi cate în Studiu sunt valorifi ca-
te de 9 forme organizatorico-juridice de activitate 
economică formală şi neformală a producătorilor 
agricoli, antreprenorilor şi meşterilor populari, în 
particular: (i) Întreprinderi Individuale (ÎI) – 5; (ii) So-
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cietăţi cu Responsabilitate Limitată (SRL) – 24; (iii) 
Gospodării Ţărăneşti (GŢ) – 8; (iv) Cooperative de 
Întreprinzători (CÎ) – 4; (v) Instituţii Publice de Stat 

(IP) – 1; (vi) Asociaţii Obşteşti (AO) – 2; (vii) Societăţi 
pe Acţiuni (SA) – 1; (viii) Grupuri Neformale de Pro-
ducători (GNP) – 12; (ix) Meşteri Populari (MP) – 10.

Figura 1. Produsele identifi cate în cadrul Studiului, pe clase

Pentru fi ecare din cele 67 de produse, băuturi, 
bucate şi obiecte de meşteşugărit şi artizanat iden-
tifi cate cu perspective plauzibile pentru înregis-
trarea IG, promovarea şi comercializarea ulterioară 
pe piaţa internă şi în perspectivă pentru export, a 
fost realizată o analiză de studiu de caz particular. 
În etapa de evaluare ulterioară, după excluderea 
produselor care nu întruneau toate condiţiile spe-
cifi ce pentru înregistrarea IG şi în baza interesului 
economic manifestat de grupurile de producători, 
a fost elaborată o listă de 7 potenţiale produse pen-
tru care pot fi  înregistrate IG, care cuprinde: 

(i) clasa 1.2. produse din carne – Kaurma de Bu-
geac (pentru un produs din carne de oaie şi vacă), 

(ii) clasa 1.3. brânzeturi – Brânză de Măgura (pen-
tru brânză de capră), 

(iii) clasa 1.4. produse apicole – Miere din Codrii 
Moldovei, Miere din Codrii Tigheciului şi Mousse de 
miere de Dolna, 

(iv) clasa 1.6. fructe şi legume proaspete / pre-
lucrate – Pistil de Valea Răutului (pentru un produs 
deshidratat din fructe şi pomuşoare) şi Prune deo-
sebite de Lalova (pentru prune uscate umplute cu 
miez de nucă, fi erte în vin).

Ulterior, producătorii acestor 7 produse, care 
au manifestat interes pentru recunoașterea și înre-
gistrarea IG sau DO, au iniţiat, cu suportul Proiec-
tului SARDPI şi AGEPI, procedurile de înregistrare, 
în particular: (i) organizarea formală a Grupului de 
Producători; (ii) elaborarea Caietului de Sarcini al 
produsului (CS); (iii) iniţierea şi fi nalizarea procedu-
rilor de aprobare şi omologare a Caietului de Sarcini 
al produsului agroalimentar la Ministerul Agricultu-
rii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM); (iv) 
elaborarea setului de documente și iniţierea pro-
cedurii de înregistrare a produsului la AGEPI; (v) in-
stituirea controlului aplicării Caietului de Sarcini de 
către Autoritatea Naţională de Control; (vi) certifi ca-
rea conformităţii pentru produsul agroalimentar cu 
DOP, IGP şi STG de către un organism de evaluare 
a conformităţii acreditat conform Standardului de 
Management EN ISO/CEI 17065:2013.

În cadrul Studiului, cele 67 de produse şi obiecte 
de meşteşugărit şi artizanat au fost grupate con-
form clasifi cării menţionate în 9 grupe distincte, 
pentru care s-a efectuat o analiză a originii, istoriei şi 
provenienţei, modului de fabricare, caracteristicilor 
organoleptice şi tradiţiilor de consum. 
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Produse din carne

Prin produs din carne se subînţelege produsul 
prelucrat ce rezultă din procesarea cărnii în reţeta 
căruia fracţia masică de ingrediente de carne con-
stituie peste 60%.2 În cadrul Studiului au fost identi-
fi cate 2 produse procesate din carne: Salam de Do-

mulgeni, identifi cat la ÎI ,,Prodan Mihail” şi grupul de 
procesatori de mezeluri din s. Domulgeni, r. Florești, 
şi Kaurma de Bugeac (produs natural din carne de 
oaie sau vacă), identifi cat la SC Carne Sud SRL şi pro-
ducătorii agricoli din s. Valea Perjei, r. Taraclia, şi s. 
Carbalia, r. Ceadâr-Lunga.

Figura 2. Kaurma de Bugeac

Din această grupă de produse, Asociaţia Produ-
cătorilor şi Procesatorilor de Carne din Bugeac şi-a 
exprimat interesul de a înregistra Indicaţia Geo-
grafi că Kaurma de Bugeac pentru produsul kaur-
ma, cu respectarea procedurilor de înregistrare în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. Kaurmaua 

de Bugeac este o IG pentru un produs natural din 
carne de oaie sau vacă, fără oase, fi ert cu miro-
denii, ceapă şi ardei dulce, de origine din raionul 
Taraclia şi UTAG. După fi erbere, toate oasele sunt 
extrase din cazan, iar kauarmaua este turnată în 
forme speciale, unde se răcește şi poate fi  oferită 
pentru consum imediat sau păstrată şi consumată 
ulterior. Kaurmaua este o specialitate tradiţională, 
fabricată după o reţetă veche şi tradiţională de la  
sudul Moldovei, care se pregăteşte în ajun de săr-
bătoarea naţională Kasim (Sfântul Dumitru), Hra-
mul localităţii Ceadâr-Lunga. 

2 Reglementarea tehnică „Produse din carne”  aprobată prin 
HG nr. 720 din 28.06.2007

Brânzeturi

Brânzeturile sunt produse maturate sau nematura-
te, moi, semitari, tari sau extra tari, care pot fi  acoperite 
şi în care conţinutul de proteină/cazeină nu depăşeşte 
conţinutul acesteia în lapte3. Aceste produse sunt ob-
ţinute prin următoarele moduri de procesare:

a) coagularea completă sau parţială a proteine-
lor din lapte, lapte smântânit sau parţial smântânit, 
smântână dulce, zer, zară sau orice combinare a 
acestora, cu acţiunea enzimelor sau altor agenţi de 
coagulare, şi înlăturarea parţială a zerului, respec-
tând principiile de concentraţie a proteinelor lacti-
ce (în particular cantitatea de cazeină);

b) prelucrarea tehnică, care include coagularea 
proteinei laptelui şi/sau produselor obţinute din lapte, 
ce conferă produsului fi nal caracteristicile organolep-
tice, fi zice şi chimice asemănătoare brânzei naturale.

În cadrul Studiului au fost identifi cate 6 produ-
se lactate, prezentate ca brânză şi urdă, obţinute 
prin coagularea laptelui de capră şi oaie sub acţi-
unea cheagului natural sau pepsinei (enzime na-
turale), acestea, la rândul lor, fi ind obţinute în mod 
tradiţional din stomacul mieilor, sau sub acţiunea 
înlocuitorilor microbiologici. Culoarea naturală a 
brânzei variază de la alb la galben. Brânzeturile 
identifi cate în Studiu includ: 

1. Brânză de Măgura (de capră), identifi cată la 
SC Prisvio SRL şi clusterul Vilador din regiunea s. Slo-
bozia Măgura, comuna Bursuceni, r. Sângerei;

2. Brânză de capră din Teliţa, identifi cată la GŢ 
Hajajra Natalia din s. Teliţa, r. Anenii Noi;

3. Urdă de Pârliţa, identifi cată la ÎI Sergiu Irimca 
din s. Pârliţa, r. Ungheni;

4. Brânză de capră de Câşla, identifi cată la GŢ Ma-
rineac Gheorghe Gheorghe din s. Câșla, r. Cantemir;

5. Brânză de oi de Bleşteni, identifi cată la GT 
Creţu Ion din s. Bleșteni, r. Edineţ;

6. Piinir de Chiriet-Lunga (овчу сирини, în gă-
găuză), identifi cată la Grupul de producători de 
brânză de oi din s. Chiriet-Lunga, r. Ceadâr-Lunga, 

UTAG.
Din această grupă de produse, SC Prisvio SRL 

şi clusterul Vilador din regiunea s. Slobozia Mă-
gura, comuna Bursuceni, r. Sângerei, au decis de 
a înregistra produsul Brânza de Măgura în cali-

3 Reglementarea tehnică „Lapte şi produse lactate”, aproba-
tă prin HG nr. 611 din 05.07.2010.
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tate de Denumire de Origine Protejată (DOP), 
deoarece: (i) materia primă este exclusiv laptele 
de la efectivul de oi şi capre locale; (ii) procesul 
tehnologic se bazează pe reţete tradiţionale din 
strămoși, iar calităţile gustative se datorează 
florei fâneţelor naturale din aceste arii; (iii) pre-
lucrarea tehnologică prin coagularea completă 
sau parţială a proteinelor din lapte sub acţiunea 
cheagului natural se execută de asemenea în 
această regiune. 

Brânză de Măgura este un produs natural de 
culoare albă, cu puţin miros specifi c de lapte de 
capră, obţinut din lapte integral de capră prin 
coagularea lui cu ajutorul cheagului, strecurat în 
crintă și maturat în saramură. Brânza de Măgura 
este fabricată la ferma de caprine din satul Slobo-
zia Măgura, comuna Bursuceni, raionul Sângerei, 
situată în vecinătatea dealului Movila Măgura, de 
unde și provine denumirea produsului. Produsul 
este obţinut după o reţetă tradiţională în această 
zonă de sute de ani, este ambalat în vid în porţii 
de aproximativ 180-220 grame. Din cele mai vechi 
timpuri, îndeletnicirea locuitorilor regiunii Movila 
Măgura a fost mereu creșterea caprelor și oilor, 
din laptele cărora produceau brânză după reţeta 
menţionată. Denumirea satului Slobozia Măgura, 
menţionată documentar în anul 1803, este deriva-
tul direct de la numele dealului Movila Măgura ce 
se afl ă în partea de nord-vest a satului, la aproxi-
mativ 10 km, și este clasifi cat ca monument peisa-
gistic şi vestigiu istoric. 

Figura 3. Brânză de Măgura (de capră)

Miere şi produse apicole

Mierea este o substanţă naturală dulce produ-
să de albinele Apis mellifera din nectarul plantelor 

sau din secreţiile secţiunilor vii ale plantelor, ori 
din excreţiile pe secţiunile vii ale plantelor, pe care 
albinele le colectează, le transformă, combinându-
le cu substanţe proprii specifi ce, le depozitează, le 
deshidratează, le adună şi le lasă în faguri pentru a 
se macera şi a se maturiza4. În funcţie de numărul 
speciilor de plante de la care a fost colectat predo-
minant nectarul, mierea se clasifi că în: a) miere mo-
nofl oră şi b) miere polifl oră. 

Mierea moldovenească este foarte apreciată pe 
pieţele externe, dar este valorifi cată la un preţ scă-
zut, deoarece procesatorii externi de miere oferă 
preţuri mici care nu acoperă cheltuielile în apicultu-
ră, fi ind preferat sistemul en gros de achiziţie.

Cea mai mare parte a mierii moldoveneşti este 
vândută direct consumatorilor sau comercianţilor, de 
către crescătorii de albine, fără origine (fără etichetă), 
neambalată, acest fapt fi ind legat în principal de mo-
dul neprofesionist în care este practicată apicultura. 
Astfel, oportunităţile oferite de sistemul de protecţie 
a IG  asigură cel mai bun preţ pentru mierea comer-
cializată, care induce în rândul consumatorilor asoci-
erea între produs şi teritoriul din care provine acesta. 
Totodată,  IG este, pentru apicultori, un instrument 
colectiv care le creează acestora posibilitatea de a-și 
promova produsele din ariile specifi ce de colectare şi 
de a benefi cia de avantaje economice.

În cadrul Studiului au fost identifi cate 5 produse 
apicole şi derivate din ele: 

1. Miere din Codrii Moldovei (de salcâm, de 
tei, polifl oră, în fagure şi cu nuci), identifi cată la SC 
Apinatur SRL şi SC Casa Albinei SRL din aria Codrilor 
Moldovei;

2. Miere din Codrii Tigheciului, identifi cată la 
Asociaţia Raională a Apicultorilor „Regina Codrilor 
Tigheci”, SRL Apisnect, GŢ Bordea Gheorghe și GŢ 
Moisa Gheorghe;

3. Hidromel de Codru și Oţet de Miere de Co-

dru, identifi cate la SC APIBIO Regina Mierii SRL din 
mun. Chişinău şi Ocolul Silvic Ghidighici;

4. Mousse de miere de Dolna (cu pomuşoare de 
pădure), identifi cat la SRL Lolly Berry și grupul de produ-
cători, procesatori și apicultori din aria Codrilor Moldovei.

Cele 4 produse pot fi  promovate ca potenţiale 
produse cu IG, cu caracteristici specifi ce de gust, sa-
voare, miros şi culoare, bazate pe exploatarea bazei 

4 Reglementarea Tehnică „Miere naturală”, aprobată prin HG 
nr.  661 din  13.06.2007.
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melifere specifi ce zonelor din Codrii Moldovei şi Co-
drii Tigheciului. Mierea de albine şi produsele apico-
le derivate identifi cate în cadrul Studiului întrunesc 
cerinţele prevăzute de Legea apiculturii nr. 70 din 
30.03.2006, Legea nr. 78 din 18.03.2004 privind pro-
dusele alimentare şi Reglementarea tehnică „Miere 
naturală” (HG nr. 661 din 13.06.2007).

Din această grupă de produse, Asociaţia Produ-
cătorilor, Procesatorilor şi Exportatorilor de Produse 
Apicole din aria Codrilor a decis de a înregistra IG 
Miere din Codrii Moldovei, Asociaţia Producătorilor 
şi Promotorilor de Produse Apicole din aria Codrii 
Tigheci a decis de a înregistra IG Miere din Codrii Ti-
gheciului, iar Asociaţia Apicultorilor şi Producători-
lor –  Procesatorilor de Pomuşoare din aria Codrilor 
a decis de a înregistra IG Mousse de miere de Dolna, 
cu respectarea tuturor procedurilor de înregistrare 
în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Mierea din Codrii Moldovei (de salcâm, tei sau 
polifl oră) este un produs derivat din nectarul adu-
nat de albine de pe fl ora Codrilor Moldovei. Mierea 
naturală de albine are culoare clară, de la aproape 
incoloră, galben pal, galben auriu şi până la brun-în-
chis, cu miros fi n și luminos, gust foarte dulce, aroma 
delicată, cu miros al parfumului fl orilor de salcâm, tei 
sau de fl ori de pădure. Aria geografi că de producţie 
a „Mierii din Codrii Moldovei” cuprinde întregul te-

ritoriu al Codrilor, care constituie un masiv forestier 
amplasat în centrul deluros al Republicii Moldova, 
pe Podișul Moldovei Centrale, ocupând cca 40% din 
suprafaţa acestui platou înalt. După cum afi rma Di-
mitrie Cantemir în „Descrierea Moldovei”, producţia 
de miere şi de ceară a Moldovei are tradiţii milenare. 
Iar după documentele vremii, în Ţara Românească 

Figura 4. Mierea din Codrii Moldovei (Polifl oră)

și în Moldova, în jurul anului 1800, se atestă cifra de 
peste un milion de stupi de albine. 

Mierea din Codrii Tigheciului (de salcâm, tei sau 
polifl oră) este un produs obţinut direct de pe plante 
(nectarul fl oral sau extrafl oral), fi ind adunat de albine 
de pe fl ora regiunii Codrilor Tigheci. Mierea este de 
o culoare de la aproape incoloră până la culoare gal-
benă-deschisă, galbenă-aurie, galbenă-portocalie şi 
chiar maronie, uniform fl uidă sau vâscoasă, fără semne 
de cristalizare, are gust specifi c dulce şi aromă pronun-
ţată, caracteristică plantelor de pe care a fost colectat 
nectarul. Pentru producerea mierii de albine, se aplică 
apicultura pastorală în Rezervaţia peisagistică „Codrii 
Tigheci”, care permite producerea unui sortiment va-
riat de miere de calitate. Pe o hartă din 1785, tipărită 
în Nuremberg, Codrii Tigheci erau documentaţi ca 
pădure care mărginea la nord cu râul Strâmba, la vest 
cu râul Prut, iar la est cu Stepa Bugeacului. O legendă 
spune că în Codrii Tigheci a crescut Petru Rareș, fi ul lui 
Ștefan cel Mare, pentru care mierea era un produs de 
sănătate ce se consuma zilnic.

Figura 5. Mierea din Codrii Tigheciului

Mousse de miere de Dolna este un produs cu 
structura omogenă sub formă de cremă în care 
sunt încorporate fructe uscate şi deshidratate de 
pomușoare (căpşune, zmeură, afi ne, mure, cătină 
albă, coacăză). Aceasta face parte din grupa deser-
turilor ambalate în borcane de sticlă și etichetate 
conform cerinţelor. Asemenea produs – mierea 
bătută cu consistenţa de cremă, încorporată ulteri-
or cu diferite pomușoare uscate de pădure – apa-
re în zona centrală a Basarabiei, în zona Codrilor. 
Calităţile sale excepţionale se datorează reţetei 
preluate din tradiţii culinare aristocratice locale. Is-
toric, se atestă producerea şi utilizarea Mousse-ului 
de miere de către familia Ralli, o familie de boieri 
de origine greacă, veniţi în Moldova încă din secolul 
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XVIII, care construiesc conacul de la Dolna la înce-
putul sec. XIX. Apicultorii din aceste arii extrăgeau 
miere de albine din cele mai vechi timpuri. Codrii 
abundau în diferite pomușoare de pădure pe care 
localnicii le uscau cu ajutorul lozniţelor, iar cu aju-
torul unor dispozitive tehnice de batere a diferitelor 
produse alimentare se obţineau produse cu calităţi 
și caracteristici specifi ce, numite în manieră france-
ză mousse de miere.

Figura 6. Mousse de miere de Dolna

Fructe şi legume proaspete sau procesate primar

Aşezarea geografi că potrivită la hotarul pieţelor 
europene Est-Vest a oferit dintotdeauna  fl exibilitate 
strategică în ceea ce privește răspândirea produse-
lor moldovenești în plan comercial, condiţii natura-
le favorabile, bazate pe resurse agro-pedo-clima-
tice, care imprimă calităţi gustative și nutriţioniste 
deosebite fructelor, pomuşoarelor şi legumelor 
proaspete sau procesate primar din Republica Mol-
dova, fapt determinant ca acestea să devină obiec-
te valoroase înregistrate în calitate de IG.

Aria geografi că a cultivării şi răspândirii fructe-
lor, pomuşoarelor şi legumelor autohtone potenţi-
ale produse tradiţionale este bazată pe varietăţi şi 
soiuri locale sau introduse, forţa de muncă dispo-
nibilă, îndeletnicirile tradiţionale seculare de bază 
ale localnicilor şi prezenţa întreprinderilor de pro-
cesare agroalimentară. Astfel, în cadrul Studiului 
această clasă de produse a fost cea mai numeroasă, 
ea cuprinzând 28 de specimene potenţiale de a fi  
promovate ca produse tradiţionale şi în perspecti-
vă ca produse cu IG. Deşi această clasă de produse 
a fost una dintre cele mai numeroase, specimene-
le identifi cate au vizat doar 4 specii horticole, sau 
46% din total (mere, prune, cireşe, nuci), 6 specii de 

pomuşoare sau cca 43% din total (căpşuni, zmeu-
ră, coacăză neagră, mure, măceş şi cătină albă) şi 4 
specii de legume sau cca 11% din total (ardei dulci, 
vinete, castraveţi şi tomate), livrate în stare proaspă-
tă, procesate primar prin uscare–deshidratare sau 
conservate după reţete tradiţionale.

Produsele horti-legumicole şi bacifere (pomu-
şoare), precum şi unele specialităţi tradiţionale 
fabricate din aceste produse, identifi cate în cadrul 
Studiului, includ: 

1. Măr–Șafran de Vară de Coșniţa, identifi cat 
la Institutul Ştiinţifi co-Practic de Horticultură şi Teh-
nologii Alimentare din mun. Chişinău;

2. Mere de Edineţ, identifi cate la Cooperativa de 
Întreprinzător „Ecofruct-Com” din r. Edineţ;

3. Cireşe de Stolniceni, identifi cate la Vilora VS 
SRL și grupul de fermieri din s. Stolniceni, r. Edineţ;

4. Prune moldovenești de Peticeni, identifi cate 
la ÎI Sapojnic Anatol din s. Peticeni, r. Călăraşi, Gel-
nacr-Agro SRL din s. Voinescu, r. Hânceşti, şi NIC-OL 
SRL din mun. Edineţ;

5. Nuci – Bomba Moldovenească de Codru, 
identifi cate la Pepiniera Pomicolă Voinești SRL din s. 
Voinescu, r. Hânceşti, şi Uniunea Asociaţiilor de Pro-
ducători de Culturi Nucifere din Republica Moldova;

6. Nuc soiul Pescianskii din Voinescu, identifi -
cat la Pepiniera Pomicolă Voinești SRL din s. Voinescu, 
r. Hânceşti, şi Uniunea Asociaţiilor de Producători de 
Culturi Nucifere din Republica Moldova;

7. Căpșuni de Nord, produse de Asociaţia Pro-
ducătorilor de Pomușoare Bacifera şi Comunitatea 
de producători Nord din s. Sadovoe, mun. Bălţi, s. 
Cucuieţii Vechi, r. Râșcani, şi s. Plop, r. Dondușeni;

8. Căpșuni de Sadova, produse de Comunitatea 
de producători de culturi bacifere din s. Sadova, r. 
Călărași;

9. Zmeură de Pocrovca, produsă de Comunita-
tea de producători de culturi bacifere din s. Pocrov-
ca, r. Dondușeni;

10. Pomușoare Dobrogene, produse de Coo-
perativa de Producţie „Marfi dor” din s. Dobrogea 
Veche, r. Sângerei;

11. Coacăz negru de Niorcani, produs de 

Asociaţia Producătorilor de Pomușoare Bacifera şi 
Comunitatea de producători din s. Niorcani, r. Soroca;

12. Agriș de Marinici, produs de Asociaţia Pro-
ducătorilor de Pomușoare Bacifera şi Comunitatea 
de producători din s. Marinici, r. Nisporeni;
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13. Mure de Glodeni, produse de Asociaţia Pro-
ducătorilor de Pomușoare Bacifera şi Comunitatea 
de producători Nord din s. Balatina, r. Glodeni, s. 
Hădărăuţi, r. Ocniţa, s. Sadovoe, mun. Bălţi, şi s. Do-
mulgeni, r. Florești;

14. Cătină albă de Dobrogea Veche, produsă 
de Comunitatea de producători de culturi bacifere 
din s. Dobrogea Veche, r. Sângerei;

15. Prune deosebite de Lalova, identifi cate la 

Pensiunea agroturistică Hanul lui Hanganu şi gru-
pul de producători din s. Lalova, r. Rezina;

16. Prune uscate de Edineţ, identifi cate la Coo-
perativa de Întreprinzător „Aspectfruct” din r. Edineţ;

17. Pistil de Valea Răutului, procesat la Consult 
LC SRL şi Agropensiunea „Casa cu Merinde” din s. 
Ustia, r. Dubăsari, şi s. Jevreni, r. Criuleni;

18. Măceș de Ţaul, produs de Comunitatea de 
producători din s. Ţaul, r. Dondușeni;

19. Oţet de mere de Moldova, procesat la Fabri-
cile de Conserve Călăraşi SA din or. Călăraşi şi Trio-
dor SRL din mun. Chişinău;

20. Dulceaţă de nuci verzi de Moldova, proce-
sată la Fabrica de Conserve Călăraşi SA din or. Călă-
raşi şi Triodor SRL din mun. Chişinău;

21. Ulei de cătină albă de Pârâta, procesat de 

Comunitatea de producători agricoli din s. Pârâta, 
r. Dubăsari;

22. Produse de patiserie sub marca Bunătăţi 

de la Marika, produse de Comunitatea de producă-
tori şi procesatori de pomuşoare din mun. Chișinău;

23. Orez cu prune de post, produs de produ-
cătorii populari din s. Chirianca, r. Strășeni, şi s. Voi-
nescu, r. Hânceşti;

24. Raţă cu prune (proaspete), produsă de pro-
ducătorii populari din s. Mihăileni, r. Râșcani, satele 
Lozova, Recea, Chirianca, Voinova, Hiliuţi, r. Strășeni;

25. Învârtită cu nuci (de post), produsă de pro-
ducătorii populari din s. Chirianca, r. Strășeni, şi s. 
Seliște, r. Călărași;

26. Condiment din ardei dulce roşu de Valea 

Perjei (чукун червен пипер), produs de grupul 
de producători din s. Valea Perjei, r. Taraclia;

27. Vinete Rotite de Slobozia Duşca, produse 
de Florăria Pensiune Trei Mușcate din s. Slobozia-
Dușca, r. Criuleni;

28. Legume şi fructe conservate de Cantemir, 
produse procesate de ÎM Coval&CO SRL și grupul de 

producători de materie primă din r. Cantemir.

Toate cele 28 de produse horti-legumicole şi ba-
cifere au proprietăţi organoleptice, caracteristici fi zi-
co-chimice şi gustative specifi ce ce se datorează in-
fl uenţei condiţiilor agro-pedo-climatice şi tradiţiilor 
de cultivare, întrunesc calităţile specifi ce  produselor 
tradiţionale. Din produsele horti-legumicole şi po-
muşoarele identifi cate în cadrul Studiului, 14 speci-
mene (numerele 1-14) sunt recoltate şi comercializa-
te în stare proaspătă şi 5 specimene (numerele 15-18 
şi 26) sunt produse deshidratate din fructe, pomu-
şoare şi ardei dulce, care au drept perspectivă pro-
movarea ca IG (caracteristici specifi ce organoleptice 
şi gustative datorate zonei de cultivare); 4 specimene 
(numerele 19-21 şi 28) sunt produse procesate tradi-
ţional din fructe, pomuşoare şi legume şi 5 specime-
ne (numerele 22-25 şi 27) sunt bucate potenţiale de a 
fi  promovate ca STG sau produse tradiţionale.

Din această grupă de produse, Asociaţia Produ-
cătorilor şi Procesatorilor de Fructe şi Pomuşoare 
din aria Răutului a decis să înregistreze IG Pistil de 
Valea Răutului, iar Asociaţia Producătorilor şi Proce-
satorilor de Fructe din aria Nistrului Medial – Prune 
deosebite de Lalova, cu parcurgerea tuturor proce-
durilor de înregistrare în conformitate cu legislaţia 
în vigoare.

Pistil de Valea Răutului este un produs deshidra-
tat din fructe, inclusiv pomuşoare, cu sau fără adaos 
de nuci și seminţe (proaspete; congelate; uscate; 
conservate sub formă de pireu, pastă; mărunţite), 
individual sau în amestec, fără adaos de conser-
vanţi, concentrate sau neconcentrate, stratifi cate și 
deshidratate, destinate consumului alimentar ime-
diat, produse în zona de Centru şi în aria Nistrului 
Medial a Republicii Moldova. Produsul este ambalat 

Figura 7. Pistil de Valea Răutului



| 57 

în ambalaj personalizat şi etichetat corespunzător. 
La originea produsului sunt fructele pasate, trecu-
te prin sită, uscate şi zvântate în tăvi la aer în zilele 
calde și însorite sau în cuptor după coacerea pâinii. 
Producerea pastilatelor din fructe este o tradiţie lo-
cală străveche caracteristică zonei de Centru a ţării. 

Prunele deosebite de Lalova fi erte în vin roșu și 
ornamentate cu zahăr pudră este un desert, produs 
după o reţetă culinară preluată din tradiţia locală la 
pregătirea meselor de sărbători. Produsul are formă 
de fructe întregi de prune fără sâmburi, cu supra-
faţă rugoasă tipică, de culoare neagră cu nuanţă 
maro, umplute cu nuci, cu gust şi miros caracteris-
tice fructelor uscate, ambalate în borcane de sticlă 
și etichetate. Prunele cu miez de nucă sunt fi erte 
ulterior în „vinul de piatră de Lalova”, care îi oferă 
produsului un gust deosebit şi o aromă specifi că, 

delicioasă. El constituie cartea de vizită a pensiu-
nii rurale „Hanul lui Hanganu” din comuna Lalova, 
raionul Rezina. Istoric, localităţile din aria Nistrului 
Medial, îndeosebi Jora de Mijloc, Lalova, Ţipova şi 
Saharna, sunt cunoscute prin specializarea în cul-
tivarea prunelor „vengherca”, „goldane”, „bărdace”. 
Cea mai largă întrebuinţare au avut-o prunele usca-
te, și anume „vengherca”. Uscatul fructelor se făcea 
în fi ecare familie unde se cultivau prune. Prunele cu 
miez de nucă în vin roșu sunt un desert moștenit 
din străbuni, acesta fi ind prezent la orice masă fes-
tivă a lalovenilor.

Băuturi obţinute din extracte de plante

Una din principalele valori cu care se mândresc 
moldovenii sunt podgoriile şi plantaţiile horticole, 
de pe care, în afară de struguri de masă sau tehnici 
şi fructe, din vremuri străvechi se obţin băuturi din 
extracte de plante, cum ar fi  vinul sau ţuica din fruc-
te, şi macerate.

Figura 8. Prune deosebite de Lalova

În cadrul Studiului au fost identifi cate 5 băuturi 
obţinute din extracte de plante, din vin de miere şi 
propolis, fructe, pomușoare şi struguri tehnici: 

1. Lichiorul balsamic de Răciula, produs de 
Stegărescu Tamara, Constantin și Mihai din s. Răciu-
la, r. Călărași, la Pensiunea Casa Albinei;

2. Maceratul de la Hanganu, produs la Pensi-
unea agroturistică Hanul lui Hanganu şi grupul de 
producători din s. Lalova, r. Rezina;

3. Vin Negru de Cahul, produs de GŢ Vin Nobil 
din or. Cahul;

4. Vin Kara Gani de Vulcăneşti, produs de Kara 
Gani SRL şi grupul de fermieri al familiei Cerven din 
or. Vulcăneşti;

5. Vin de Răscăieţi, produs de GŢ Nicolae Iurco 
din s. Răscăieţii Noi, r. Ştefan Vodă.

Din aceste 5 băuturi, Vinul Negru de Cahul (fabri-
cat din struguri de soiurile Pinot, Merlot și Codrinski) 
şi Vinul Kara Gani de Vulcăneşti (sepaj alb, fabricat 
din struguri de soiurile Chardonnay, Aligote şi Sau-
vignon blanc şi sepaj roşu, din soiurile Cabernet şi 
Merlot) sunt vinuri produse în aria cu IGP Valul lui 
Traian, iar Vinul de Răscăieţi (vin din cupaje din stru-
guri de soiurile Chardonnay, Sauvignon, Merlot, Ca-
bernet-Sauvignon, Carménère) este produs în aria 
cu IGP Ştefan Vodă. Întrunind toate condiţiile de 
aderare în calitate de membru al acestor Asociaţii 
viti-vinicole şi respectând prevederile caietelor de 
sarcini specifi ce vinurilor produse în aceste regiuni, 
prezentele entităţi economice pot obţine posibilita-
tea de utilizare a IG specifi ce acestor arii viti-vinicole. 

Lichiorul balsamic de Răciula este o băutură 
obţinută din vinul de miere din care se distilează 
ţuica şi la care se adaugă tinctura din: propolis, nucă, 
pomușoare (căpșuni, aronie, coacăză, zmeură) şi 
suc de petale de trandafi r. Maceratul de la Hanga-

nu este o băutură obţinută prin macerarea fructelor 
proaspete și ierburilor în rachiuri din fructe, colecta-
te de pe podgoriile locale din aria Nistrului Medial. 
Ambele băuturi sunt originale, specifi ce, fabricate în 
mod artizanal după reţete tradiţionale, având o le-
gătura strânsă cu originea lor geografi că şi istorică. 
Prezentele produse sunt fabricate în partide mici, dar 
sunt cunoscute şi apreciate de consumatorii locali şi 
pe viitor ar putea fi  promovate ca produse tradiţio-
nale regionale sau STG. Ambele băuturi sunt incluse 
în calitate de specialităţi tradiţionale regionale în cele 
20 de trasee turistice din Republica Moldova.
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Figura 9. Lichiorul balsamic de Răciula 

Paste preparate sau umplute

Pastele făinoase sunt produse alimentare obţi-
nute din amestec de făină de grâu şi apă, cu sau fără 
adaos de materii prime auxiliare, fabricate prin dife-
rite metode de modelare şi uscare5. La această gru-
pă sunt asociate în special produsele naţionale de 
panifi caţie, care se deosebesc prin utilizarea în reţe-
tă a materiilor prime locale caracteristice anumitor 
naţionalităţi şi/sau prin forma specifi că şi/sau prin 
metoda de coacere şi includ specialităţi tradiţio-
nale ca: mămăliga, mălaiul, alivanca, pâinea, colacii, 
plăcintele, turtele, vărzările, colţunaşii cu brânză, 
plăcintele, copturile de casă, budincile.

În cadrul Studiului au fost identifi cate 4 produ-
se – paste făinoase cu umplutură şi tăiţei, specifi ce 
acestei clase şi care includ: 

1. Plăcinta miresei, produsă de Et Cetera SRL 
şi grupul de producere din localităţile Crocmaz, 
Căplani, Carahasani, Antoneşti, Tudora şi Olăneşti, 
r. Ştefan Vodă;

2. Plăcinta rece de Şerpeni, produsă de Vector 
Şerpeni ONG din s. Şerpeni, r. Anenii Noi;

3. Învârtita de Năpădeni, produsă de producă-
tori populari din s. Năpădeni, r. Ungheni;

4. Tăieţei de casă lipovenești (лапша кацап-

ская домашняя), produși de producătorii popu-

lari lipoveni din s. Dobruja Veche, r. Sângerei.
Din toate cele 4 produse ale acestei grupe, cea mai 

cunoscută, valorifi cată şi promovată este Plăcinta mi-

resei din aria r. Ştefan Vodă, care era o tradiţie obliga-
torie la nunţile moldoveneşti. În cadrul nunţii mireasa 

5 Reglementarea tehnică „Produse de panifi caţie şi paste făi-
noase”, arobată prin HG nr. 775 din  03.07.2007.

nu se ducea la mire fără această plăcintă. Mama miresei 
era datoare să-i dea miresei o plăcintă cu brânză de vaci 
și o găină fi artă. Această tradiţie are o vechime secula-
ră. Toate ingredientele folosite la pregătirea plăcintei 
sunt din localităţile numite. În afară de faptul că aceste 
plăcinte sunt folosite la nunţi, în prezent ele se folosesc 
şi în cadrul diferitelor ceremonii, fi ind prezentate şi 
turiștilor care vizitează vinăriile din aria Regiunii cu IGP 
Ştefan Vodă. Toate cele 4 produse au potenţial înalt de 
promovare în calitate de STG, iar după caz – și sub o IG, 
potenţial care în prezent nu este pe deplin valorifi cat. 

Mâncăruri pre-pregătite

La această clasă a fost identifi cat un singur pro-
dus – Sărmăluţe pitice de Lalova, produse după o 
reţetă culinară preluată din tradiţia locală de sute 
de ani de Pensiunea agroturistică Hanul lui Hanga-
nu şi grupul de producători din s. Lalova, r. Rezina. 
Tradiţional, sarmalele la moldoveni sunt asociate 
preparatelor din carne şi grăsime tocate, cu bulgur/ 
boabe de grâu zdrobite, inclusiv cu orez, condimen-
tate şi rulate în frunze de varză, viţă-de-vie sau arţar.

Figura 11. Sărmăluţe pitice de Lalova

Figura 10. Plăcinta miresei
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Anume în localitatea Lalova, în urma compe-
tiţiilor desfășurate între gospodine la prepararea 
bucatelor de sărbătoare, au apărut sarmalele „pi-
tice”. Din componenţa comunei Lalova fac parte 
localităţile Ţipova, Lalova şi Nistreni și, tradiţional, 
la hramul acestor localităţi  la masa de sărbătoare 
se serveau și sarmale, dar anume gospodinele din 
Lalova au dus faima lor în regiune cu sărmăluţele 
,,pitice”. Calitatea excepţională a acestui produs se 
datorează iscusinţei gospodinelor și produselor 
locale: la producerea lui se folosesc, în loc de orez, 
crupele de grâu în amestec cu crupe de porumb.

Supe sau bulionuri

Tradiţional, în cultura moldovenească supele şi 
bulionurile sunt asociate fi erturilor cu preparate 
făinoase, cum ar fi : zeama, borşul, ciorba acrită cu 
borş (ferment natural obţinut din tărâţe de grâu şi 
porumb), plus tomate proaspete sau conservate, 
care se pregătesc cu varză, orez, paste făinoase și se 
servesc ca prim fel de bucate.

La această clasă a fost identifi cat un singur pro-
dus – Borș lipovenesc (кацапский борщ), pre-

parat de către producătorii populari din s. Dobruja 
Veche, r. Sângerei, după o reţetă culinară preluată 
din tradiţia lipovenilor. Borșul lipovenesc este un 
produs tradiţional al lipovenilor, care se prepară în 
bucătăria de familie, la înmormântări și praznice de 
pomenire. Acest produs poate fi  gătit şi consumat 
şi în timpul postului, în loc de carne fi ind folosite 
măslinele și ciupercile. Borşul de casă nu e doar 
ciorba acră, ci şi o licoare sănătoasă, rezultată din 
fermentarea tărâţelor de grâu. Occidentalii nu prea 

ştiu de acest preparat naturist, dar românii şi ruşii îl 
folosesc şi-i cunosc virtuţile curative. A apărut ca o 
variantă a unei vechi băuturi ruseşti, cvasul.

Obiecte de artizanat, meşteşugărit şi artă po-

pulară

Civilizaţia tradiţională ţărănească are legătură 
strânsă cu pământul moştenit. Dar, bucata de pă-
mânt nu mai asigură demult veniturile familiei de 
ţăran. Din aceste considerente, în perioadele de ră-
gaz, el dezvolta diverse tradiţii populare prin fabrica-
rea de obiecte de artizanat şi meşteşugărit, care, cu 
timpul, devenea îndeletnicirea sa de bază pentru că 
îi asigura existenţa şi prosperitatea familiei.

Prin meşteşugărit se înţelege o meserie, profesie, 
ocupaţie, îndeletnicire, specifi că unei ramuri sau 
unui sector, unei discipline, știinţe sau arte. Produ-
sele tradiţionale moldovenești străvechi  de meşte-
şugărit includ broderia, ţesutul covoarelor, tricota-
tul, împletitul în lozie, olăritul, sculptura în lemn şi 
piatră, prelucrarea fi erului, pieilor prin dubălare şi 
producerea de hanorace şi cojoace. 

Artizanatul reprezintă o îndeletnicire de prelu-
crare artistică (mai profundă) a produselor de meş-
teşugărit, iar produsele de artă populară sunt pro-
dusele realizate de meşterii populari care păstrează 
caracterul autentic şi specifi cul etnic şi cultural al 
unei anumite zone.

Studiul în cauză nu a avut ca scop primordial in-
ventarierea obiectelor de artizanat şi meşteşugărit 
autohton, ci evidenţierea, în cadrul întâlnirilor for-
male şi neformale cu asociaţiile de fermieri şi meş-
teri populari, a unor obiecte naţionale care merită a 
fi  promovate în calitate de tradiţii şi moşteniri cultu-
rale regionale.

În cadrul Studiului au fost identifi cate şi propuse 
spre a fi  promovate 15 produse tradiţionale de artiza-
nat şi meşteşugărit – 4 meşteşuguri în olărit şi cerami-
că, 4 îndeletniciri de ţesut al covoarelor, câte o îndelet-
nicire de coasere a bundiţelor, împletirii în paie, papură 
şi lozie, 2 meşteşuguri de prelucrare artistică a lemnului 
şi una a fi erului forjat. Iată lista acestor produse:

1. Ceramică de Ungheni, produsă de Ceramica 
Ungheni SA din or. Ungheni;

2. Ceramică de Hoginești, produsă de Meşte-
rul Popular (MP) Goncear Vasile din s. Hoginești, r. 
Călărași;

3. Ceramică de Cupcini, produsă de MP Zelin-
schi Alexei din or. Cupcini, r. Edinet;

Figura 12. Borș lipovenesc
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4. Ceramică de Iurceni, produsă de MP Panţâr 
Gheorghe din s. Iurceni, r. Nisporeni;

5. Covorul de Gaidar ţesut manual de şcoala 
artizanală „Gaidar korafl ari” din satul Gaidar, UTAG;

6. Covorul în bumbi ţesut în relief de Palanca, 
produs de MP Popa Tatiana din s. Palanca, r. Călăraşi, 
la AO „Casa Părintească”;

7. Covor natural din lână nevopsită de Ustia, 
produs de MP Parascovia Pasat din s. Ustia, r. Glodeni;

8. Covoare şi broderii de Gordineşti, produse 
de MP Guţu Valentina din s. Gordineştii Noi, r. Edineţ;

9. Bundiţe de Colibași, produse de MP Cojan 
Constantin din s. Colibași, r. Cahul;

10. Obiecte împletite din paie de Bălţi, produ-
se de MP Eugenia Moldovanu din mun. Bălţi;

11. Împletituri din papură de Mitoc, produse 
de MP Morari Alexandra din s. Mitoc, r. Orhei;

12. Produs din lozie de Rubleniţa, confecţionat 
de MP Manea Lidia din s. Rubleniţa, r. Soroca;

Figura 13. Ceramică de Hoginești

Figura 14. Covor de Gaidar ţesut manual

13. Lemn şi produse din lemn din Bulboaca, 
realizate de MP Barcari Serghei din s. Bulboaca, r. 
Anenii Noi;

14. Produse din lemn ornamentat de Pohoar-

na, realizate de fraţii Colin Ion şi Valentin din s. Po-
hoarna, r. Șoldănești;

15. Produse din metal de Răscăieţi, realizate 
de meşterul popular Cojocari Tatiana din s. Răscă-
ieţi, r. Ştefan Vodă. 

Promovarea tradiţiilor locale, stimularea dezvol-
tării meşteşugurilor şi a micii industrii din Republica 
Moldova ar permite valorifi carea patrimoniului cul-
tural al clasei de mici meşteşugari şi artizani, care 
îşi desfăşoară activitatea individual, în special în 
localităţile rurale, pentru a asigura protejarea me-
seriilor care presupun un număr mare de operaţii 
executate manual, precum şi relansarea serviciilor şi 
a produselor confecţionate care au specifi c tradiţio-
nal, inclusiv promovarea acestor produse şi servicii 
în cadrul târgurilor, expoziţiilor, traseelor turistice şi 
pe pieţele naţionale şi internaţionale.

Concluzii

Înregistrarea IG pentru unele produse ar favori-
za pe viitor crearea formelor de asociere formală a 
grupurilor de producători, pe de o parte, iar pe de 
altă parte, sporirea numărului de locuri de muncă, 
majorarea volumului de producţie, veniturilor din 
vânzări şi dezvoltarea economică a regiunilor lor 
de origine. Înregistrarea IG ar permite, de aseme-
nea, angajarea producătorilor agricoli din aria ge-
ografi că corespunzătoare în activităţi colective de 
producere, promovare, comercializare şi utilizare 
comună a denumirii de origine sau indicaţiei geo-
grafi ce. Considerăm că oportunitatea de înregistra-
re a IG pentru unele dintre produsele menţionate 
va permite producătorilor mici şi mijlocii să creeze 
locuri de muncă suplimentare și să sporească plus-
valoarea produselor, în timp ce gestionarea tradiţi-
ilor agroalimentare locale și resurselor naturale va 
favoriza creșterea diversităţii ofertei de produse 
naturale de calitate unică în felul lor, care vor contri-
bui implicit la îmbunătăţirea securităţii alimentare 
şi păstrarea identităţii culturale locale. Produsele cu 
cele 7 potenţiale IG identifi cate în cadrul Studiului: 
Kaurma de Bugeac, Brânză de Măgura, Miere din 
Codrii Moldovei, Miere din Codrii Tigheciului, Mo-
usse de miere de Dolna, Pistil de Valea Răutului şi 
Prune deosebite de Lalova, după fi nalizarea proce-
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durilor de înregistrare, vor completa patrimoniul 
gastronomic, cultural şi al produselor tradiţionale 
pentru consumatorii din Republica Moldova. 
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REZUMAT

Rezultatele Studiului de identifi care a produ-

selor tradiţionale şi obiectelor de meşteşugărit 

şi artizanat care pot fi  promovate sub indicaţii 

geografi ce în Republica Moldova. Proiectul UE 
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de Proprietate Intelectuală (SARDPI)” în Republi-
ca Moldova (noiembrie 2016 – noiembrie 2018), 
implementat cu succes de  Consorţiul format din 
companiile Archidata Srl (Italia), European Profi les 
S.A. (Grecia) și Business and Strategies in Europe 
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S.A. (Belgia), a desfășurat, în perioada august – oc-
tombrie 2017, o Campanie naţională de identifi care 
a produselor legate de anumite regiuni geografi ce, 
precum și a specialităţilor tradiţionale, în cadrul că-
reia au fost identifi cate 67 de asemenea produse, 
băuturi, bucate şi obiecte de meşteşugărit. Studiul 
de identifi care a produselor tradiţionale şi obiectelor 
de meşteugărit şi artizanat a avut ca arie de inter-
venţie 3 zone economice şi agro-pedologice ale Re-
publicii Moldova (zonele Nord, Centru şi Sud), 33 de 
raioane, UTAG şi municipiile Chişinău şi Bălţi. Cele 67 
de produse identifi cate în cadrul Studiului au inclus: 
2 produse din carne; 6 brânzeturi; 5 produse apicole; 
28 de fructe şi legume proaspete şi prelucrate; 5 bău-
turi obţinute din extracte de plante; 4 paste făinoase 
preparate sau umplute; 1 mâncare pre-pregătită; 1 
bulion (borș ţărănesc) şi 15 obiecte de artizanat şi 
meşteşugărit. Pentru 7 produse identifi cate în ca-
drul Studiului menţionat, prin voinţa exprimată de 
grupurile de producători şi eforturile Proiectului 
SARDPI şi AGEPI, s-a propus de a înregistra Indica-
ţiile Geografi ce Kaurma de Bugeac, Miere din Codrii 
Moldovei, Miere din Codrii Tigheciului, Mousse de 
miere de Dolna, Pistil de Valea Răutului, Prune deo-
sebite de Lalova şi o Denumire de Origine – Brânză 
de Măgura.

Cuvinte-cheie: indicaţii geografi ce, produse tradi-
ţionale, obiecte de meşteşugărit şi artizanat, regiuni 
geografi ce, specialităţi tradiţionale, Indicaţii Geografi -
ce Protejate (IGP), Denumiri de Origine Protejate (DOP), 
Specialităţi Tradiţionale Garantate (STG).

ABSTRACT

Results of the Study on Identifi cation of Tra-

ditional Products and Handicrafts That Can Be 

Promoted as Geographical Indications in the 

Republic of Moldova. The EU Project “Support to 
Enforcement of Intellectual Property Rights (SEIPR)” 
in the Republic of Moldova (November 2016 – No-
vember 2018), successfully implemented by the 
Consortium made up of the companies Archidata 
Srl (Italy), European Profi les S.A. (Greece) and Busi-
ness and Strategies in Europe S.A. (Belgium), con-
ducted in the period August – October 2017 a na-
tional Campaign on the identifi cation of products 
related to certain geographical regions, as well as 
traditional specialties, in which 67 such products, 

beverages, dishes and handicrafts were identifi ed. 
The Study on identifi cation of traditional products 
and crafts and handicrafts had as intervention area 
three economic and agro-pedological zones of 
the Republic of Moldova (North, Center and South 
zones), 33 districts, ATUG and Chisinau and Balti 
municipalities. The 67 products identifi ed in the 
Study included: 2 meat products; 6 cheeses; 5 bee 
products; 28 fresh and processed fruits and vege-
tables; 5 beverages obtained from plant extracts; 4 
prepared or stuff ed pastes; 1 pre-prepared meal; 1 
broth (peasant sour soup) and 15 handicrafts. For 
the 7 products identifi ed in the mentioned Study, 
through the will expressed by the groups of produ-
cers and the eff orts of the SEIPR Project and AGEPI, 
it was proposed to register the Geographical Indi-
cations Bugeac Kaurma, Moldova Forest Honey, 
Tigheci Forest Honey, Dolna Honey Mousse, Fruit 
Paste of Valea Rautului, Criuleni Fruit Paste and spe-
cial Prunes of Lalova, and an Appellation of Origin –
Magura Cheese.

Keywords: geographical indications, traditional 
products, crafts and handicrafts, geographical regi-
ons, traditional specialties, Protected Geographical 
Indications (PGIs), Protected Appellations of Origin 
(PAO), Traditional Specialties Guaranteed (TSG).

РЕФЕРАТ

Результаты исследования по идентифи-

кации традиционных продуктов, ремеслен-

ных и кустарных изделий, подлежащих ре-

гистрации в качестве географических указа-

ний в Республике Молдова. Проект техниче-
ской помощи Европейского Союза «Поддержка 
в целях обеспечения соблюдения прав интел-
лектуальной собственности» в Республике Мол-
дова (ноябрь 2016 г. – ноябрь 2018 г.), реализуе-
мый Консорциумом компаний Archidata Srl (Ита-
лия), European Profi les S.A. (Греция) и Business 
and Strategies in Europe S.A. (Бельгия), в период 
с августа по октябрь 2017 года провел нацио-
нальную кампанию по идентификации продук-
тов, относящихся к определенным географиче-
ским регионам, и традиционных продуктов, в 
ходе которой были определены 67 таких про-
дуктов, напитков, блюд и объектов ремесленно-
го производства. Исследование по идентифика-
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ции традиционных продуктов, ремесленных и 
кустарных изделий охватило три экономиче-
ские и агропочвенные зоны Республики Молдо-
ва (Северную, Центральную и Южную), 33 райо-
на, АТО Гагаузию и муниципии Кишинэу и Бэлць. 
Среди идентифицированных в результате ис-
следования продуктов есть 2 мясных продук-
та, 6 видов сыра, 5 продуктов пчеловодства, 28 
свежих и переработанных фруктов и овощей, 5 
напитков из растительных экстрактов, 4 видов 
приготовленных или фаршированных макарон-
ных изделий, 1 предварительно приготовлен-
ное блюдо, 1 бульон (крестьянский борщ) и 15 
изделий ремесленного и кустарного промысла. 

По волеизъявлению групп производителей уси-
лиями Проекта ЕС и AGEPI предложено зареги-
стрировать шесть географических указаний и 
одно наименование места происхождения: Буд-
жакская каурма, Мед из Кодров Молдовы, Мед 
из Кодров Тигеча, Долнянский медовый мусс, 
Пастила из Долины реки Реут, Лаловские осо-
бые сливы и Мэгуровская брынза.

Ключевые слова: географические указания, 
ремесленные и кустарные изделия, географиче-
ские регионы, традиционные продукты, охраня-
емые географические указания (IGP), охраняемые 
наименования мест происхождения (DOP), гаран-
тированные традиционные продукты (STG).
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THE RELEVANCE OF THE OBJECTIVE CAN BE DEMONSTRATED 
BY THE FACT THAT AFTER SIGNING OF THE ASSOCIATION 

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND THE 
EUROPEAN UNION, THE ECONOMIC AGENTS HAVE RE-ORIENTATED 
TOWARDS THE EUROPEAN MARKET, ALSO THE REQUIREMENTS FOR 
GOODS ON THIS MARKET ARE EXTREMELY HIGH. MOLDOVAN GO-
ODS DO NOT MEET THESE REQUIREMENTS. IN ORDER FOR DOMES-
TIC ENTREPRENEURS NOT TO FAIL ON THE EUROPEAN MARKET; IT IS 
NECESSARY TO PRECISE THE FACTORS OF THE COMPETITIVENESS OF 
GOODS. STRUCTURING THE FACTORS INFLUENCING THE COMPETI-
TIVENESS OF PRODUCTS IMPROVES THE PRECISION OF ASSESSING 
THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF DOMESTIC GOODS, REVEALS 
THE DISADVANTAGES.

During period of trade embargoes, Moldovan go-
ods lost the Russian market. The introduction of new 
economical sanctions by the US, has forced Russian 
Government to promote the policy of substitution 
of imports. This policy is advantageous for the eco-
nomy of this state, but it reduces the hope of Mol-
dovan entrepreneurs to regain the Russian market. 
For example, in the period 2013-2017, the volume 
of vegetable harvesting in the Russian Federation 
increased by 1,700 thousand tons [11], while the vo-
lume of deliveries of vegetables from the Republic of 
Moldova to the Russia in 2013 (before the sanction 
period) constituted only 13 thousand tons [12].

1 © Tatiana GUTIUM, gutium.tatiana1@gmail.com

Moldovan exporters will be able to deliver their 
products to the Russian market only if the com-
modities will be more competitive than the similar 
merchandises off ered by other Russian entreprene-
urs. Therefore, in order for domestic producers to 
profi tably export their goods to the Eastern market 
or to the Western market, they must increase the 
competitiveness of the products supplied.

In this way, there is extremely important to study 
the competitiveness of goods, factors of infl uence and 
to elaborate measures for increasing competitiveness.

The scientifi c approach of the topic in the li-

terature 
There is no unique approach to the competitive-

ness of goods in the literature. Economists N. Safi ullyn 
and L. Safi ullyn claim that “there should be no such 
defi nition. The essence of the defi nition of competiti-
veness depends only on the object that is researched” 
[7, pp. 5]. In the author’s view, a broad-based defi niti-
on which will include the most features of competiti-
veness cannot be elaborated, but a narrow defi nition 
which will describe basic features can be developed.

M. Porter, G. Azoev and A. Celencov, and most 
scholars in their survey study the competitive ad-
vantage of an enterprise and not of merchandise. 
Although J. Lambin in his work mentions to the 
competitive advantage of product, yet the object 
of the research is the competitive advantage of the 
enterprise. In 2016, J. Lambin and C. Moerloose pu-
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blished the study “Marketing Stratégique et Opéra-
tionnel. La Démarche Marketing Dans L’économie 
Numérique”. Scientists in this book have defi ned 
the competitiveness of goods as “the ability and 
distinctive qualities of the product to better meet 
the needs of the segment of market compared to 
its direct competitors” [5, pp. 4]. This defi nition does 
not take into account the period of time and profi -
tability of the commodity for the producer.

A. Azrilian defi nes competitiveness as “a pro-
perty of commodity, service, or subject of market 
relations to act on the market equally with similar 
products, services or competing subjects of market 
relations” [10, pp. 375]. The shortcomings of this 
defi nition are that it does not specify the period of 
time and does not take into account the satisfaction 
of consumers’ requirements.

The author has developed the following defi niti-
on: “competitiveness of goods represents its ability to 
satisfy consumer’s expectations maximal and to cor-
respond technical, economic, environmental, service 
and other characteristics, compared to analogue and 
substitutes goods of competitors in this period and to 
be profi table on the given market” [3, pp. 62].

“The defi nition of competitiveness of product 
should integrate both the factorial approach and 
approach based on the fi nal result” [7, pp. 10]. The 
developed defi nition meets this requirement.

Scientists applying the factorial approach distin-
guish a set of factors that determine the competiti-
veness of goods. Two factors, quality and price are 
present in the approaches of most scientists, but the 
other factors that are included in classifi cation diff er 
from one author to another. In R. Fathutdinov’s view, 
“the factors of competitiveness are: quality, price, 
consumption-related expenses and quality of ser-
vice in the period of use” [9, pp. 218]. Economists N. 
Safi ullyn and L. Safi ullyn, relying on the classifi cation 
of competitive advantages proposed by R. Fathu-
tdinov, consider that the main groups of factors of 
competitiveness are: quality, price, marketing [7, pp. 
13]. R. Fathutdinov, in another work entitled “Compe-
titiveness: Economy, Strategy, Management”, divided 
the factors listed above into two groups: internal fac-
tors and external factors [8, pp. 153-154].

All types of classifi cation of factors can be divi-
ded into two groups: in the fi rst group, the price is 
associated with the sales price; and in the second 

group – with the total price for purchase and use 
(sum of the sale price and expenses related to the 
transportation and utilization of merchandise). 
The author shares the opinion of those economists 
whose classifi cations are ranked in the fi rst group.

Panayiotis P. Athanasoglou, Constantina Backinezos 
and Evangelia A. Georgiou divide the factors of compe-
titiveness of goods in two groups: price and non-price 
factors. As with most scholars, Greek economists, when 
studying the competitiveness of commodity, research 
the competitiveness of domestic product on the fo-
reign market and do not examination competitiveness 
on the internal market. From their point of view, non-
price factors are “product quality, services related to ex-
port activity, delivery time, etc.” [2, pp. 18].

Economists Marija Andjelković-Pešić, Vesna Jan-
ković-Milić and Jelena Stanković were inspired by 
the work written by R. B. Chase, F. R. Jacobs and N. J. 
Aquilano “Operations Management for Competitive 
Advantage”. They consider that “factors of competiti-
veness can be classifi ed into three groups: cost (price 
of goods), quality and reliability (the functionality of 
the merchandise and the continuous fulfi lment of 
the requirements of the clients), time and fl exibility 
(commodity is delivered on time, the launch of new 
products and the implementation of modern tech-
nologies is done in a short time)” [1, pp. 152].

Although scholars believe that quality is one of 
the basic factors of the competitiveness of goods, 
they frequently study the quality to analyze its im-
pact on the fi nancial result of enterprise. The resear-
ch by Serbian economists in the article “Signifi can-
ce of Business Quality Management for Increasing 
Competitiveness of Serbian Economy” is reduced to 
studying ways to improve merchandise quality as a 
result of applying the concepts: Just-In-Time, Total 
Quality Management (TQM), Six Sigma [1, pp. 158].

The classifi cations proposed by R. Fathutdinov, 
N. Safi ullyn and L. Safi ullyn are from the second gro-
up. They claim that one of the most important com-
ponents of the product’s competitiveness is the pri-
ce factor, “which includes the consumer’s total costs 
(consumer price), cost of purchase and operation of 
commodity over the entire life of the product. Total 
consumer costs generally include permanent and 
non-recurring costs” [7, pp. 13].

Rafel M. and Rafel N., in their paper “How to Win 
Customers”, suggest the idea of highlighting the fol-
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lowing groups of factors: geographic, demographic 
and social. For example, geographical location of the 
market of commodity, population density, buyer in-
come level, type of their activity, the way and the life-
style of the clients, the ethnic characteristics, the av-
erage age, the number of competitors and the type 
of competition, etc. [6, pp. 29]. This classifi cation is 
not the best because it does not include price, qual-
ity. Scientists take into account factors that relate to 
the population, the buyers, but not the goods.

The opinion of scholars diff ers not only in terms 
of classifying factors but also in determining the 
priority of one factor relative to another. The scien-
tists N. Safi ullyn and L. Safi ullyn from the Republic 
of Tatarstan claim that “the importance of factors, 
with the undoubted priority of quality, can be ex-
pressed by the ratio: 3: 2: 1” [7, pp. 13].

Serbia’s economists Marija Andjelković-Pešić, Ve-
sna Janković-Milić and Jelena Stanković drew up a 

questionnaire to assess the degree of infl uence of 
competitiveness factors on the buyer’s decision to 
buy a certain commodity from a particular producer. 
Analyzing the results of the polls conducted in 2009 
and 2011 showed that “quality has the greatest infl u-
ence on customer choice. A great impact on custom-
er choice has its service, while price and promotion, 
as a means of providing competitive advantage, are 
considered less important for customers from the 
point of view of managers” [1, pp. 159].

Classifying factors of the competitiveness of 

goods and studying the correlation between 

factors 
The author considers that the factors of compet-

itiveness of goods can be divided into the following 
groups: price, quality, after-sales service, marketing 
elements, psychological factors (Figure 1). The last 
factor has never been investigated as a factor of 
competitiveness in the scientifi c literature.

Figure 1. Factors infl uencing the competitiveness of goods

Source: elaborated by the author
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The rating of factors of the competitiveness of 
goods depends on the welfare level of the popu-
lation, the expectations regarding the sustainable 
development of the economy, the preferences, tra-
ditions, etc.

Gross Domestic Product (GDP) per capita is the 
indicator that refl ects the well-being of the indige-
nous population. This indicator infl uences solvent 
demand and consumer preferences. The latter two 
indicators together with the cost of production, 
consumer value, substitute goods, scientifi c and 
technological progress, elements of non-observed 
economy and innovations infl uence on the factors 
of competitiveness of merchandise. If the manufac-
tured goods had been more competitive, the volu-

me of production of these commodities would be 
higher, volume of exports would rise, sales in the in-
ternal market would be increasing, and fi nally, GDP 
would be rising. The fi gure 1 shows not only the 
factors infl uencing the competitiveness of product 
but also the interdependence between the compe-
titiveness of goods and GDP per capita.

Competitiveness is a set of consumption and 
value characteristics that can be evaluated using 
a set of factors (Table 1). All factors of the goods’ 
competitiveness are closely correlated with each 
other, both directly and indirectly (Figure 1). Chan-
ging one factor generates the change of others, and 
ultimately changes the level of competitiveness of 
commodity.

Table 1 
Classifi er of factors which infl uence the competitiveness of goods

Factors Components

Price Producer price, wholesale price, retail price

Quality Technical and economic parameters, ecological compatibility, design

After-sales service Availability of spare parts and repair shops

Marketing elements
Brand, the eff ectiveness of advertising, the ability to buy goods through modern means 
of communication (Internet, mobile telephony), the energy effi  ciency label (for electrical 
appliances), manufacturer’s reputation

Psychological factors Commodity patriotism (the preference to buy the domestic goods), ostentatious con-
sumption, purchasing hand-made goods

Source: elaborated by the author

Namely the price serves as a primal factor in the 
consumer’s intention to buy a certain good in the 
state with low population welfare and a considera-
ble polarization of the society. Also it represents a 
basic factor in the analysis of the competitiveness 
of merchandise. If an expensive price is set for the 
high-quality good and it is higher than the value gi-
ven for this merchandise by the consumer, then the 
chance of selling this commodity is null. The price 
of competitive good is set at the level that ensures 
the satisfaction of interests of both the producers 
(the profi t) and the buyers (they get a normal good 
at an aff ordable price).

The price of the good is infl uenced by the cost of 
production and a number of other factors (Figure 
1). Although in the Republic of Moldova the labour 
cost is low, which is a source of competitive advan-
tage, other factors, such as energy resources and 
transport costs, are expensive, they lead to a decre-
ase in the competitiveness of commodity. 

In the article “External and internal factors of 
competitiveness of domestic goods in the economy 
of the Republic of Moldova”, the author analyzed 
the correlation between product competitiveness 
on foreign market and the export price index. The 
obtained result showed that “there is an inverse cor-
relation between these two indices” [4, pp. 93], i.e. 
the price increase leads to a decrease in the compe-
titiveness of merchandise.

One of the pillars of competitiveness is the qua-
lity of the good (Figure 1). Product quality means 
a group of immanent features of the product, the 
ability of the product to meet the buyer’s needs and 
expectations.

The correlation between quality and competi-
tiveness is undeniable. The higher quality of the 
goods ensures the higher competitiveness of this 
product. Quality criteria are parameters that refl ect 
the needs and satisfaction of consumers (Table 1). 
Improving quality leads to increased competiti-
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veness, but spending on quality increases lead to 
price increases, and rising prices reduce the attrac-
tiveness of the good to the buyer. In the case of a 
competitive commodity, the ratio between price 
and quality is optimal.

Consumers diff er by income level and by pre-
ferences. For some consumers, mostly pensioners, 
the price is primal in buying decision, but for others 
- the quality. However, the majority of rational con-
sumers, in assessing the competitiveness of goods, 
are guided by both criteria. The degree of infl uence 
of these two factors on the competitiveness of the 
commodity, namely the price-quality ratio, is the 
highest [4, pp. 91].

The competitiveness of merchandise and the 
competitiveness of the enterprise are closely in-
terrelated. On the one hand, there is the enterprise 
that cannot be competitive if its production is not 
competitive (attractive for the buyer), and on the 
other hand, there is the manufacturer’s reputation 
that is one of the factors of product competitive-
ness (Table 1).

The buyer bears the costs related not only to the 
purchase of the good but also to its use. In order 
not to admit excessive consumption of electricity, 
the consumer will rather buy household appliances 
of the upper energy effi  ciency class (class A +++). 
More competitive is a commodity whose operating 
costs are lower. Therefore, the product, whose price 
is low, but the cost of operation is high, is not most 
competitive one. The rational buyer believes that 
the most competitive is the goods with optimal ra-
tio between price and operating costs.

Advertising infl uences buyers’ preferences. From 
the consumer’s point of view, the low-quality pro-
duct promoted through advertising is more attrac-
tive than the high-quality commodity for the pro-
motion of which advertising is not used.

“Psychological Factors” is the fi fth pillar of com-
petitiveness of goods. This pillar as a factor of the 
competitiveness of goods is neither described nor 
included in the classifi cations developed by the 
specialists in the given fi eld. In the contemporary 
period, the infl uence of this group of factors on the 
competitiveness of the merchandise increases. One 
of the components of this group of factors is “the 
preference to buy the domestic goods” (Table 1). 
Last one is manifested not only in relation to the na-

tion, language, culture, but also in loyalty to domes-
tic goods, in order to support the native producer.

In countries where society’s polarization is high, 
the infl uence of another factor, namely “ostenta-
tious consumption”, is signifi cant. In the consumer’s 
view, the commodity, even of the same quality, is 
more competitive if it is purchased at a higher price 
in a fi rm store because it refl ects the position in so-
ciety.

The causes of the change in the structure of 

the export of domestic goods 

Both the structure of output and the structure of 
export depend on the competitiveness of domestic 
goods. In developed countries, there is the highest 
share of high-tech products and high added-value 
products. The economies of these countries are 
aimed at improving the competitiveness of these 
particular types of goods in order to increase both 
GDP and the volume of exports and the infl ow of 
currency into the country. In order to achieve this 
goal, all factors infl uencing the competitiveness of 
goods (Figure 1) are taken into account, both do-
mestically and externally.

Developing countries with factor-driven econo-
mies mainly produce and export raw materials and 
low added-value products. Moldova belongs to this 
group of countries. From the point of view of high 
technology and creation of added value, Moldovan 
economy is degradation. Exports of processed 
goods are reduced and exports of raw materials are 
growing (Table 2). Domestic manufacturers in the 
promotion of their products on the external mar-
ket do not take into account all the factors of com-
petitiveness of merchandise. The main factor that 
exporters take into account is the price, and the 
second factor, which they are taken into account by 
importance, is quality.

It is very diffi  cult for Moldovan manufacturers to 
reduce the price of their products. They are limited 
in ways to reduce prices. There are many reasons. 
Firstly, the price of energy resources and fuel is very 
high, so the cost of production is also high. Domes-
tic entrepreneurs cannot infl uence the world price 
of oil and natural gas. Secondly, state subsidies in 
the European Union countries are ten times higher 
than subsidies that Moldovan producers receive 
from their state, which initially puts Moldovan pro-
ducers at a disadvantage.
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According to the data of the National Bureau of 
Statistics of the Republic of Moldova exports of live 
bovine animals increased by 134.09 percent and 

exports of meat of bovine animals increased by 
315.58 percent in January – July of 2018 in compari-
son to January – July of 2014 (Table 2). 

Table 2 
Exports of some goods for January – July of 2014 and 2018

Code Goods

Seven months of 
2014

Seven months of 
2018

Percentage growth, 
%

Net weight, 
tons

Price, 
$/kg

Net weight, 
tons

Price, 
$/kg

Net weight Price

Raw materials

0202 Meat of bovine animals, frozen 162.68 3.78 676.06 3.12 315.58 -17.48

0409 Natural honey 1058.37 3.53 1524.89 3.08 44.08 -12.64

0802 Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled 
or peeled 6970.62 8.23 9237.36 7.62 32.52 -7.37

0808 Apples, pears and quinces, fresh 34248.87 0.29 126938.64 0.25 270.64 -15.70

0809 Apricots, cherries, peaches (including nectari-
nes), plums and sloes, fresh 16350.99 1.01 24811.12 0.47 51.74 -53.44

1001 Wheat and meslin 101358.53 0.22 183935.65 0.18 81.47 -14.28

1003 Barley 33508.96 0.18 42131.71 0.17 25.73 -6.56

1206 Sunfl ower seeds, whether or not broken 163347.69 0.45 282953.33 0.40 73.22 -12.13

Processed goods

1101 Wheat or meslin fl our 3839.72 0.29 1541.45 0.26 -59.86 -12.46

1704 Sugar confectionery (including white chocola-
te), not containing cocoa 1284.67 1.80 708.65 2.99 -44.84 66.52

1905 Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers’ 
wares, whether or not containing cocoa 6747.23 1.45 6113.73 1.32 -9.39 -8.51

2002 Tomatoes prepared or preserved otherwise than 
by vinegar or acetic acid 706.37 0.73 162.95 0.89 -76.93 21.97

2009 Fruit juices and vegetable juices 18054.12 1.13 6848.71 1.06 -62.07 -5.69

2106 Food preparations not elsewhere specifi ed or 
included 72.43 8.82 18.62 31.29 -74.30 254.85

Source: elaborated by the author according to the data of the National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova [12]

In the analyzed period, imports of canned meat 
increased by 31.38 percent (Table 3). Thus, instead 
of producing and creating added value ourselves, 
Republic of Moldova export raw materials and im-
port fi nished products. The similar situation has 
been created in the case of other product groups. 
Exports of wheat and meslin increased by 81.47 per-
cent, imports of wheat or meslin fl our rose by 23.58 
percent. Exports of fruits grew (grapes by 463.84%; 
apples, pears and quinces by 270.64; apricots, cher-
ries, peaches, nectarines, plums by 51.74%), but ex-
port of fruit juices decreased and imports of juices 
increased. 

In January – July of 2014, export-import ratio 
of bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers’ 
wares hit 120.91%, but already in January – July of 

2018, imports out-passing by exports; the export-
import ratio of this kind of merchandise was 98%. 
This trend appears because imports from Ukraine 
have signifi cantly increased. 

Exports of raw materials listed in Table 2 increased, 
while the price of exports of these goods decreased. 
In the case of processed products for the analyzed 
period, other trends have emerged. Although the 
price of exports for some of these products has re-
duced, exports have not grown, but have fallen. The 
main reason is related to the fact that prices for the 
supply of these goods from Ukraine have diminis-
hed. The increase in the import of fl our was infl uen-
ced by the fact that the price of import of fl our from 
Ukraine in January – July of 2018 was 0.24 $/kg, and 
the price of export of Moldovan fl our was 0.26 $/kg.
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Table 3 
Imports of some goods for January – July of 2014 and 2018

Code Goods

Seven months of 
2014

Seven months of 
2018

Percentage 
growth, %

Net weight, 
tons

Price, 
$/kg

Net wei-
ght, tons

Price, 
$/kg

Net 
weight

Price

Raw materials

0202 Meat of bovine animals, frozen 273.42 3.37 90.00 3.04 -67.08 -9.73

0409 Natural honey 37.74 3.47 28.62 3.00 -24.16 -13.35

0802 Other nuts, fresh or dried, whether or not 
shelled or peeled 2682.71 2.39 4695.50 3.05 75.03 27.53

0808 Apples, pears and quinces, fresh 441.04 1.05 8045.38 0.47 1724.20 -55.46

0809 Apricots, cherries, peaches (including necta-
rines), plums and sloes, fresh 8541.97 1.44 1452.32 0.82 -83.00 -42.83

1001 Wheat and meslin 5.74 0.96 110.31 0.22 1822.65 -77.50

1003 Barley 29.27 0.87 26.97 0.70 -7.86 -19.83

1206 Sunfl ower seeds, whether or not broken 1559.29 9.10 2364.81 10.60 51.66 16.41

Processed goods

1101 Wheat or meslin fl our 18859.99 0.36 23307.20 0.26 23.58 -26.76

1704 Sugar confectionery (including white choco-
late), not containing cocoa 2059.38 2.20 2518.62 2.34 22.30 6.07

1905 Bread, pastry, cakes, biscuits and other ba-
kers’ wares, whether or not containing cocoa 5580.46 2.20 6229.49 1.84 11.63 -16.33

2002 Tomatoes prepared or preserved otherwise 
than by vinegar or acetic acid 622.55 1.35 486.17 1.06 -21.91 -21.70

2009 Fruit juices and vegetable juices 1477.39 1.41 1658.98 1.32 12.29 -6.45

2106 Food preparations not elsewhere specifi ed 
or included 3218.25 4.83 4172.92 3.78 29.66 -21.88

Source: elaborated by the author according to the data of the National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova [12]

Off ering goods at dumping prices to the exter-
nal market, allowed Ukraine to replace Moldovan 
goods not only in the external market, but also in 
the internal market of Moldova. 

Another reason for the growth trend of the ex-
port of raw materials is the fact that the purchase 
price of enterprises is lower than the price of ex-
port, therefore, agricultural producers prefer to ex-
port their products.

Imports of processed goods listed in Table 3 in-
creased, but Republic of Moldova is able to produce 
these commodities. The state using fi scal, monetary 
and trade policy should create favourable condi-
tions for the development of domestic business. 

Over the past fi ve years, the share of goods 
made from customer materials, especially light in-
dustry goods, has grown considerably. In the fi rst 
seven months of 2018, the share of goods made 
from customer materials constituted 1/4 of total ex-
ports. Therefore, the Republic of Moldova is losing 

its position both on the foreign market and on the 
domestic market. At the beginning Moldova needs 
to regain its own market.

Conclusions 
Moldova is mainly an agrarian state. The compe-

titiveness of agricultural products is based only on:
  the availability of natural resources, fertile far-

mland;
  the availability of labour resources with a re-

latively low wage compared to the cost of labour in 
the countries of the main trading partners.

With a limited number of competitive advanta-
ges, it is impossible to assert yourself in the external 
market.

The main competitive disadvantages are:
  high energy tariff , high price of gas and fuel;
  the relatively low level of subsidies to domes-

tic producers from the agricultural sector.
  a signifi cant decrease in the domestic Se-

lection Fund. If earlier Moldova exported seed for 
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sowing, now seeds and saplings are imported. Part 
of the imported saplings of fruit trees do not wi-
thstand the climatic conditions of Moldova and die;

  signifi cant obsolescence and depreciation of 
fi xed assets;

  the presence of elements of the shadow eco-
nomy;

  corruption in the upper echelons of power 
and in the inspection bodies. 

  To improve the competitiveness of domestic 
goods it is necessary:

  improve legislation in the fi eld of tariff , tax, 
budget, investment, trade and innovation policies 
that would lead to a change in the structure of do-
mestic production, increase in the share of high-te-
ch products and high added-value products;

  in developing measures to reduce the prices 
of manufactured goods, rely on measures to impro-
ve production effi  ciency, rather than on the establi-
shment of purchase prices for agricultural products 
of Moldovan farmers below the export prices of 
these merchandise;

  to revive and develop selection and breeding 
in Moldova (this is practically impossible without 
state support);

  domestic manufacturers in the elaboration of 
measures to improve the competitiveness of their 
products should take into account all fi ve groups of 
factors (price, quality, after-sales service, marketing 
elements, psychological factors), and not be limited 
to two.
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ABSTRACT

Competitiveness of Goods and Classifi cation 

of Infl uence Factors. Fluctuations of the vector 
of development of the free market lead to incre-
ased competition; so the problem of increasing 
the competitiveness of goods becomes especial-
ly acute. In turn, the development of measures to 
improve competitiveness is impossible without 
studying the factors of infl uence. In order to struc-
ture the factors, it is necessary to develop a new 
classifi er containing new components. The main 
purpose of research is the elaboration of a classi-
fi er that would include new factors besides those 
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already known. In the process of both empirical 
and theoretical research methods were used: ob-
servation, comparison, the method of ascending 
from the abstract to the concrete. The study has 
shown that there is interdependence between the 
competitiveness of goods and the Gross Domestic 
Product per capita, also the factors of competiti-
veness of goods can be divided into the following 
groups: quality, price, after-sales service, market-
ing elements, and psychological factors.

Keywords: competitiveness of goods, competitive 
advantage, quality, price, psychological factors, Gross 
Domestic Product per capita.

REZUMAT

Competitivitatea bunurilor și clasifi carea 

factorilor de infl uenţă. Fluctuaţiile vectorului 
de dezvoltare a pieţei libere cauzează intensifi ca-
rea concurenţei, devine acută problema sporirii 
competitivităţii bunurilor. La rândul său, elaborarea 
măsurilor de sporire a competitivităţii este imposi-
bilă fără studierea factorilor de infl uenţă. Pentru a 
structura factorii, este necesar de elaborat un cla-
sifi cator nou, care să conţină noi elemente com-
ponente. Scopul principal de cercetare reprezintă 
elaborarea clasifi catorului care ar include factori noi 
pe lângă cei cunoscuţi. În procesul de cercetare au 
fost utilizate următoarele metode empirice și teo-
retice: observaţia, comparaţia, metoda de avansare 
de la abstract la concret. Studiul a arătat că există o 
interdependenţă dintre competitivitatea bunului și 
Produsul Intern Brut pe cap de locuitor, că factorii 
competitivităţii bunului pot fi  divizaţi în următoare-
le grupe: calitatea, preţul, deservirea post-vânzare, 
elementele de marketing, factorii psihologici.

Cuvinte-cheie: competitivitatea bunurilor, avan-
taj competitive, calitatea, preţ, factorii psihologici, 
Produsul Intern Brut pe cap de locuitor.

РЕФЕРАТ

Конкурентоспособность товаров и класси-

фикация факторов влияния. Колебания век-
тора развития свободного рынка введут к обо-
стрению конкуренции и, таким образом, про-
блема повышения конкурентоспособности то-
вара становится особенно острой. В свою оче-
редь, разработка мер по повышению конкурен-
тоспособности невозможна без изучения фак-
торов влияния. Чтобы структурировать факто-
ры, необходимо разработать новый классифи-
катор, содержащий новые компоненты. Основ-
ная цель исследования – это разработка клас-
сификатора, который включал бы новые факто-
ры помимо уже известных. В процессе исследо-
вания были использованы следующие эмпири-
ческие и теоретические методы: наблюдение, 
сравнение, метод восхождения от абстрактного 
к конкретному. Исследование показало, что су-
ществует взаимозависимость между конкурен-
тоспособностью товара и валовым внутренним 
продуктом на душу населения. Факторы конку-
рентоспособности товаров можно разделить на 
следующие группы: качество, цена, послепро-
дажное обслуживание, маркетинговые элемен-
ты, психологические факторы.

Ключевые слова: конкурентоспособность 
товара, конкурентное преимущество, каче-
ство, цена, психологические факторы, Валовой 
внутренний продукт на душу населения.
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|  ОЛЬГА ПЕРЧИНСКАЯ, 
К.Э.Н. (МАРКЕТОЛОГ), 
ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ МОЛДОВЫ

CZU 339.13

М    
 -

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ АРТ-
БИЗНЕСА ПОСТОЯННО ТРЕБУЕТ ВНЕДРЕНИЯ СО-

ВРЕМЕННЫХ ПРИНЦИПОВ И МЕТОДОВ МАРКЕТИНГА, КО-
ТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ АДЕКВАТНОЕ УДОВЛЕТВОРЕ-
НИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА В АРТ-ПРОИЗВЕДЕНИЯХ. МАР-
КЕТИНГ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СФЕРЕ АРТ-БИЗНЕСА ИСПОЛЬ-
ЗУЕТ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ МАРКЕТИНГА. ОН, КАК 
СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАКЛАДЫВАЕТ ТЕО-
РЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ В МАРКЕТИНГЕ –
МАРКЕТИНГА АРТ-БИЗНЕСА1. 

Арт-бизнес представляет собой «деятель-
ность, в основе которой лежит индивидуаль-
ное творческое начало, навык или талант, и ко-
торая несет в себе потенциал создания доба-
вочной стоимости и рабочих мест путем про-
изводства и эксплуатации интеллектуальной 
собственности»2. Арт-бизнес тесно взаимосвя-
зан с понятием современный арт-рынок. Под 
арт-рынком понимается оборот художественных 
ценностей на мировом и национальном уровне. 
Он является глобальным рынком и представляет 
собой явление многофункциональное3.

1 Перчинская О.В. Инновационный маркетинг в арт-
бизнесе и его возможности. Ж-л. «Инновации», №8(178), 
с.101-106. Научно-практический ежемесячный журнал, 
ОАО «Трансфер», Санкт-Петербург, ISSN 2071-3010.  
2 Определение, данное департаментом культуры, СМИ и 
спорта правительства Великобритании.
3 Интервью с президентом Christie’s Americas Марком 
Портером РБК daily. 25 июля 2008. С. 11.

В последние десятилетия арт-рынок произ-
ведений искусства стал точкой приложения фи-
нансовых рычагов для профессиональных инве-
сторов4. Он тесно коррелирует с международ-
ной финансовой системой: теперь специалисты 
сравнивают международные инвестиции в про-
изведения искусства с вложениями в недвижи-
мость или ценные бумаги.

Общая теория маркетинга составляет осно-
ву маркетинга в сфере арт-бизнеса. В развитие 
теоретических и методологических основ мар-
кетинга внесли значительный вклад зарубеж-
ные ученые: Б. Берман (В. Berman), П. Диксон (P. 
Dickson), П. Друкер (Р. Drucker), Ф. Котлер (Ph. 
Kotler), Ж. Ламбен (J. Lambin), Т. Левит (Th. Levitt), 
Дж. Эванс (J. Evans), О.Д. Андреева, Г.Л. Азоев, Г.Л. 
Багиев, Д.И. Баркан, A.A. Браверман, Е.П. Голуб-
ков, Т.П. Данько, Н.К. Моисеева, А.Н. Романов, В.В. 
Томилов, В.Е. Хруцкий и др. Вопросам разработ-
ки теории и практики маркетинга в сфере куль-
туры и искусства посвящено большое число ра-
бот. Среди них следует отметить базовые иссле-
дования Ф. Котлера, X. Фогеля, Д. Бьеркегрена, 
Ш. Дикмана, П. Штейдля, А. Розенталя, М. Морга-
на, Т. Лука, К. Дигглс, М. Моква, Дж. Скот и др. 

Проблемы теории и практики маркетинга 
арт-бизнеса как системы нашли наибольшее 

4 Материалы круглого стола российских и зарубежных 
антикваров опубликованы: Антиквариат. 2007. № 2. 
С.129. 
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отражение в зарубежной и отечественной эко-
номической литературе – в работах Г.Л. Тульчин-
ского, Е.Л. Шекова, В.Г. Бабкова и др.

В Республике Молдова (по мере развития 
экономической реформы) появляются научные 
работы, как по теоретическим вопросам марке-
тинга в целом, так и посвященные отдельным 
сферам культурного комплекса – театру, кино, 
телевидению, эстраде, спорту и т.п., в которых 
проведен некоторый анализ состояния мол-
давской экономики и сферы культуры в усло-
виях рыночных отношений. Как правило, мол-
давские ученые и специалисты в своих науч-
ных трудах и публикациях рассматривают или 
более широкие понятия, такие как: культура, 
искусство, индустрия развлечений, или более 
узкие, характеризующие отдельные виды твор-
ческой деятельности: эстраду, театр, кино, теле-
видение и т.д.

Относительно маркетинга в сфере арт-
бизнеса по-прежнему существует значительный 
дефицит (вакуум) в комплексных, систематизи-
рованных теоретических и практических знани-
ях в области управления предпринимательской 
деятельностью в сфере арт-бизнеса, включая 
маркетинг и менеджмент.

Маркетинг в сфере культуры и искусства –
это технология достижений тех сегментов 
рынка, которые наиболее вероятно заинтересо-
ваны в данном продукте, адаптируя к продукту 
коммерческие переменные — цену, место, про-
движение, чтобы установить контакт продук-
та с достаточным числом потребителей и до-
стичь целей, совместимых с миссией организа-
ции культуры5.

Полагаем, что в арт-бизнесе под маркетин-
гом необходимо понимать, прежде всего, про-
цесс, который начинается с исследования целе-
вого сегмента рынка, для которого собирается 
работать организация (участники арт-рынка) 
по продвижению произведений искусства. В 
этом секторе маркетологам следует выявить 
потенциальный спрос и ёмкость сегмента арт-
рынка. То есть, определить два вида покупа-
телей: первый – потребности которых еще не 

5 Котлер Филип, Шефф Джоанн. Все билеты проданы. 
Стратегии маркетинга исполнительских искусств, 688 с., 
ISBN: 5-89817-103-7.

удовлетворены в определенной степени, и вто-
рой вид – покупатели, которые на сегодняшний 
момент не проявляют интерес к данному виду 
товара или услуги. Для этого надо провести 
сегментирование арт-рынка и выбрать ту его 
часть, которую необходимо обслуживать по 
высшей категории. Далее необходимо разра-
ботать планы создания и доведения продукции 
до потребителя, а также стратегию «маркетинг-
микс» воздействия на спрос через товар, цену, 
каналы распределения и методы продвижения 
товара. При этом целесообразно создать и си-
стему маркетингового аудита, позволяющую 
оценивать результаты проводимых мероприя-
тий, а также степень их воздействия на потре-
бителей6.

Безусловно, маркетинг в арт-бизнесе должен 
стать целостной концепцией управленческой 

деятельности организации (участников арт-

рынка), которая осуществляет продвижение 
продукта искусства и направлена на ориентацию 
сбыта, на запросы конечных потребителей. 
При этом маркетинг будет представлять собой 
развернутый во времени процесс, который 
станет охватывать всю последовательность 
действий – от возникновения замысла создателя 
произведения искусства до реализации. И 
целью всего процесса явится ориентация на 
удовлетворение целей потребителей.

Следовательно, маркетинг в сфере арт-
бизнеса должен включать в себя следующие мо-
менты: анализ потребителей, ориентацию на 
создание продукции, которая бы соответство-
вала запросам потребителей, выработку реше-
ний по адаптации продукции при изменении ры-
ночной ситуации. К первичным относятся по-
требности, касающиеся жизненно важных нужд 
человека, к вторичным – все остальные. Анало-
гичны и блага, которые должны удовлетворять 
ту или иную потребность. Они делятся на пред-
меты первой необходимости и предметы роско-
ши. В состав потребностей входят также потреб-
ности правительственных учреждений и обще-
ственных организаций, фирм и предприятий.
6 Перчинская О. Некоторые теоретические вопросы 
маркетинга в системе арт-бизнеса. Conferenţa ştiinţifi că 
internaţională „Probleme economice ale dezvoltării Europe-
ne” 27-28 march, 2012FREE International University of Mol-
dova “ULIM” Chisinau, ULIM, p.59-64.
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Главная цель маркетинга – создать клиен-
та и удовлетворить его потребности пер-
вичные и вторичные, духовные и материаль-
ные, личные, коллективные, институциональ-
ные и общественные, опираясь на миссию 
компании.

Приоритетным в арт-бизнесе при рассмотре-
нии всех видов маркетинга должен стать мар-
кетинг отношений, который характеризует 

процесс создания, поддержания и расширения 
прочных, взаимовыгодных отношений с потре-
бителями. Маркетинговые исследования про-
водятся, чтобы понять, как осуществляется про-
цесс на арт-рынке, экономическое поведение 
художников, дилеров и коллекционеров, какие 
существуют барьеры, препятствующие развитию 
арт-рынка, каким образом участники арт-рынка 
реагируют друг на друга и т.п.7. 

В сфере искусства традиционная маркетин-
говая модель изменяется кардинально и вклю-
чает дополнительные звенья. Структура марке-

7 Диксон П. Управление маркетингом. – М.: «Бином», 
2003. 569с.

тинга в арт-бизнесе включает в себя семь элемен-
тов, по которым необходимо принять ряд реше-
ний (Рис. 1). 

 В принятой традиционной модели марке-
тинга для коммерческого сектора процесс про-
движения продукта идет от рынка, и данная це-
почка состоит из 4-х основных звеньев: Product 
(продукт), Place (место или распределение), Price 
(цена), Promotion (продвижение). Модель явля-
ется наиболее полезной при низкой стоимости 
сбыта потребительских товаров. Анализ прово-
дится в 4 направлениях: продукт, цена, место и 
продвижение. Эту модель целесообразно ис-
пользовать, когда планируется новый продукт 
или оценивается существующее рыночное пред-
ложение. Цель такого анализа – оптимизация 
маркетингового предложения.

Классический закон «4Р» в сфере искусства 
также претерпевает определенные изменения. 
Мы поддерживаем мнение зарубежных марке-
тологов, которые предлагают в данной сфере 
продлить комплекс элементов маркетинга, про-
вести корректировку этой модели.

Рис. 1. Модели маркетинга: традиционная и в сфере культуры и искусства

Усовершенствование традиционной мар-
кетинговой модели можно объяснить высокой 
стоимостью товаров на арт-рынке и необхо-
димостью учета уникального характера предо-
ставляемых на нём услуг.

Маркетинговая сеть состоит из производите-
ля (создателя произведения) и окружающих его 
участников арт-рынка (Рис. 2.). Создатель про-
дукции строит с ними взаимовыгодные, деловые 
отношения.
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Рис. 2. Структура маркетинговой сети в арт-бизнесе

В арт-бизнесе функционируют два уровня 
маркетинга: стратегический маркетинг и опе-
ративный маркетинг. Для определения конку-
ренции среди создателей произведений необ-
ходим стратегический маркетинг искусства на 
арт-рынке. Его деятельность направлена на по-
лучение преимуществ по сравнению с их конку-
рентами. Он не только изучает сегодняшних по-
требителей арт-продукции, но и формирует по-
тенциально возможных. Оперативный марке-
тинг выполняет функции маркетинга по привле-
чению и удержанию клиентов и максимизации 
прибыли, которая получается за счет них, а так-
же для удовлетворения ожиданий клиента. Опе-
ративный маркетинг включает четыре элемен-

та – 4Р, которые используются в процессе выра-
ботки плана маркетинга8.

Что касается самомаркетинга, то в арт-
бизнесе необходимо большое внимание уделять 
персональной маркетинговой стратегии – само-
маркетингу.
8 Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Маркетинг в сфере 
культуры. Издательство: Лань, Планета музыки. 2009. 496 
с. ISBN 978-5-8114-0955-6.

Самомаркетинг профессионала оценивает-
ся в определенной степени как «товар», и важно 
уметь не только показать себя с лучшей стороны, 
но и доказать свою конкурентоспособность. Са-
момаркетинг должен начинаться с комплексно-
го SWOT-анализа, только применительно к чело-
веку, а не к структурам арт-рынка.

Затем, по результатам анализа следует раз-
работать персональный маркетинговый план на 
основе «4Р», где:  Product – повышение «рыноч-
ной привлекательности» профессионала с помо-
щью курсов и стажировок; 

 ▪ Price – желаемый размер заработной платы 
(дохода); 

 ▪ Promotion – ваше портфолио резюме, 
рекомендательные письма, подготовка к беседе 
с  галеристами, арт-дилерами, клиентами; 

 ▪ Place – насколько вы мобильны и 
находитесь вблизи от потенциальных известных 
арт-галерей, выставок и других структур.

Выводы

1. Маркетинг в сфере арт-бизнеса – это выяв-
ление нужд и потребностей покупателей про-



| 77 

изведений искусств и удовлетворения их с по-
лучением прибыли. Основным фактором, опре-
деляющим большое значение маркетинга в сфе-
ре арт-бизнеса, является демократизация систе-
мы управления, предусматривающая: отказ от 
жесткой регламентации экономической и твор-
ческой деятельности; усиление конкуренции; вы-
сокая неопределенность рыночной конъюнктуры. 

2. Приоритетной задачей маркетинга в арт-
бизнесе является создание долговременных от-
ношений с покупателями, поставщиками, ди-
лерами, а не осуществление кратковременных 
сделок.

3. К числу важнейших особенностей арт-
бизнеса, обуславливающих необходимость при-
менения маркетинга, относятся: высокая сте-
пень неопределенности относительно коммерче-
ского восприятия арт-бизнеса; определенный 
уровень неудач в сфере услуг арт-бизнеса при 
относительно больших маркетинговых затратах 
на единицу продукции; возрастающее значение 
вторичных или вспомогательных рынков; боль-
шое разнообразие постоянно выходящих на ры-
нок арт-бизнеса новых услуг; высокая зависи-
мость успеха организации от арт-бизнеса; клю-
чевая роль известных арт-дилеров.

4. Оборот культурных ценностей на арт-рынке 
должен базироваться на следующих факторах: 
атрибуция, обязательная маркировка, учет цен-
ностей на основе классификации, оценка и ре-
сурсное обеспечение.

5. В сфере искусства традиционная маркетин-
говая модель изменяется кардинально и вклю-
чает дополнительные звенья. Продвижение про-
дукта идет от продукта (не от рынка, как в тради-
ционной модели). Цепочка состоит из 7 основных 
звеньев (продукт, распределение, цена, продви-
жение, люди, физическое присутствие, процесс).

6. Маркетинг в сфере арт-бизнеса должен 
включать в себя: анализ потребителей, ориен-
тацию на создание продукции, которая бы соот-
ветствовала запросам потребителей, и выработ-
ку решений по адаптации продукции при изме-
нении рыночной ситуации.

7. Наиболее важными качественными харак-
теристиками арт-рынка являются отношения 
между его участниками: создателями произве-

дений искусств, галеристами, донорами, менед-
жерами; мотивы инициирования бизнеса; огра-
ниченный доступ ко всем видам ресурсов; высо-
кий уровень риска. 

8. В маркетинговой модели, применяемой в 
сфере искусства, весь процесс начинается с про-
дукта, затем информация последовательно пе-
редается в информационную систему, далее 
всем субъектам рынка; потом – всё в обратном 
порядке – в информационную систему и компа-
нию, и только после этого в маркетинговый ком-
плекс и опять субъектам рынка.

РЕФЕРАТ

Маркетинг и самомаркетинг в арт-бизнесе. 

В данной статье  рассматриваются некоторые 
вопросы маркетинга и его роли в развитии арт-
рынка. Раскрывается современное понима-
ние маркетинга и самомаркетинга, а также тео-
ретическая основа эффективного его исполь-
зования в искусстве.

Ключевые слова: маркетинг, самомаркетинг, 
маркетинговые исследования, искусство, арт-
рынок, арт-бизнес.

ABSTRACT 

Marketing and self-marketing in art-busi-

ness. In this paper are discussed some issues of 
marketing and its roles in the development of the 
art-market. It reveals the modern understanding of 
marketing and self-marketing, as well as the theore-
tical basis for its eff ective use in art.

Keywords: marketing, self-marketing, market-
ing researches, art, art-market, art-business.

REZUMAT

Marketing și auto-marketing în domeniul 

art-businessului. Acest articol abordează câteva 
aspecte legate de marketing și rolul său în dezvol-
tarea pieței de artă. Este relevată înțelegerea mo-
dernă a marketingului și auto-marketingului, pre-
cum și baza teoretică pentru utilizarea lui efi cientă 
în domeniul artei.

Cuvinte-cheie: marketing, auto-marketing, cer-
cetări de marketing, artă, art-market, art-business.
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S  . : 
    

ÎN RENUMITA LUCRARE ”PRINCIPLES OF MICROECONOMICS”, 
N.G. MANKIW A EVIDENŢIAT 10 PRINCIPII DE ORGANIZARE 

A ACTIVITĂŢII ECONOMICE, CEL DE-AL 4-LEA PRINCIPIU STIPULÂND 
CĂ AGENŢII ECONOMICI RĂSPUND LA STIMULENTE [1, P.7]. ÎN 
ECONOMIE, UN „STIMULENT” REPREZINTĂ O MĂSURĂ APLICATĂ 
PENTRU A ÎNCURAJA AGENŢII ECONOMICI SĂ ACŢIONEZE ÎNTR-
UN MOD ANUME. DE EXEMPLU, DACĂ UN GUVERN DOREȘTE SĂ 
REDUCĂ EFECTELE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE, EL POATE IMPUNE 
TAXE SPORITE PE CONSUMUL DE CARBURANŢI, POATE ACORDA 
SUBVENŢII PENTRU UTILIZAREA ELECTROMOBILELOR SAU INSTALA-
REA STAŢIILOR DE ÎNCĂRCARE A ACESTORA, POATE  DECIDE DEPLA-
SAREA GRATUITĂ ÎN TRANSPORTUL PUBLIC.

Însă aplicarea stimulentelor nu provoacă în mod 
cert doar efecte pozitive. Stimulentele pot fi  ignora-
te de agenţii economici sau pot genera chiar efec-
te opuse celor așteptate. Într-un studiu realizat de 
U. Gneezy și A. Rustichini [2]  a fost studiat efectul 
amendării părinţilor care întârzie să-și ia copiii de 
la grădiniţă. Rezultatele investigaţiei au arătat că, 
după aplicarea amenzii, numărul întârzierilor s-a 
dublat. Deci, intenţia de ameliorare a punctualităţii 
parentale prin impunerea unei penalităţi fi nanciare 
a avut un efect invers. De ce?

Autorii studiului au propus două explicaţii: (1) 
trecerea din situaţia contractelor incomplete în 
cea a contractelor complete; (2) luarea în conside-
rare a imaginii sociale (reputaţiei părinţilor). Prima 
explicaţie pornește de la faptul că motivul pentru 
care părinţii tind să-și ia la timp copiii de la grădiniţă 

|  DR. HAB., PROF. UNIV. EUGENIA FEURAȘ,
DIRECTOR AL ȘCOLII DOCTORALE ASEM

rezultă din faptul că ei, la modul general,  nu cunosc 
exact consecinţele posibile ale unui număr sporit 
de întârzieri (contract incomplet), fi indu-le frică că 
copiii lor vor fi  daţi afară din grădiniţă sau că viitorii 
lor copii nu vor fi  primiţi în grădiniţă. Însă, din mo-
mentul în care apare amenda, contractul devine 
complet: părinţii întârziaţi știu că trebuie să achite 
o amendă, ea înlocuind riscul de expulzare a co-
pilului din grădiniţă. În situaţia în care amenda nu 
este exorbitantă, părinţii raţionali vor face alegerea 
între costurile și benefi ciile întârzierii: dacă benefi ci-
ile marginale (monetare și nemonetare) vor depăși 
costurile marginale (amenda achitată), părinţii vor 
alege comportamentul nedisciplinat.

A doua explicaţie se bazează pe efectul imaginii. 
În cazul întârzierilor frecvente, părinţii încep să fi e 
percepuţi ca persoane iresponsabile. Pentru a nu 
crea o impresie defavorabilă despre sine, părinţii 
de obicei tind să fi e disciplinaţi. Însă, dacă se in-
troduce o amendă, ea începe să fi e percepută ca o 
remunerare a serviciului suplimentar al lucrătorului 
grădiniţei. În acest caz, părinţii își fac iluzii că ei achi-
tă serviciul suplimentar al educatorului, intrând în 
zona confortului psihologic de la ideea că, cu amen-
da achitată, contribuie chiar la ameliorarea situaţiei 
fi nanciare a educatorilor și a grădiniţei.

Formularea problemei investigaţiei

Ca urmare, stimulentele pot genera un efect 
dublu: „efect de preţ” și „efect de imagine”, care pot 
provoca comportamente de evicţiune de la nor-
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mele stabilite și neobţinerea rezultatelor scontate. 
Dorim, în acest articol, să aplicăm abordarea „sti-
mulente – efecte” la schimbările comportamentale 
rezultate din modifi cările instituţionale efectuate în 
sistemul studiilor doctorale din Republica Moldova. 

Rezultate

Modifi cările instituţionale din ultimii ani au fost 
masive, fi ind dictate, în primul rând, de efectul 
imaginii, determinat de angajamentele asumate 
prin Acordul de Asociere UE – Republica  Moldova. 
Îndeplinirea angajamentelor asumate semnifi că 
obţinerea stimulentelor externe – a mijloacelor fi -
nanciare pentru efectuarea reorganizărilor necesa-
re și dezvoltare. Rămâne a aprecia impactul acestor 
stimulente asupra comportamentului celor vizaţi 
de organizarea și urmarea studiilor de doctorat.

Astfel, sistemul autohton al studiilor de doctorat 
a fost schimbat radical:

  În primul rând, el a devenit parte componentă 
a studiilor superioare, prin HG nr.1007 din 10.12.2014 
fi ind aprobat Regulamentul privind organizarea stu-
diilor superioare de doctorat, ciclul III, iar prin Ordinul 
Ministerului Educaţiei nr.119 din 06.03.2015,  Reco-

mandările–cadru pentru dezvoltarea planurilor de 
învăţământ la ciclul III, studii superioare de doctorat.

  În al doilea rând, a fost creată structura 
organizaţională a desfășurării studiilor superioare de 
doctorat – școlile doctorale. În baza Metodologiei de 
evaluare externă în vederea autorizării de funcţionare 
provizorie a școlilor doctorale și a programelor de doc-
torat, aprobată prin HG nr.586 din 24.08.2015, a fost 
autorizată activitatea a 43 de școli doctorale.

  În al treilea rând, au fost luate măsuri în vede-
rea sporirii calităţii studiilor de doctorat: prin Ordinul 
ME nr.86 din 08.02.2016 a fost aprobată Metodolo-
gia de desfășurare a competiţiei proiectelor știinţifi ce 
pentru repartizarea granturilor doctorale de la buge-
tul de stat; prin Ordinul ME nr.848 din 24.08.2015 
au fost aprobaţi Indicatorii de performanţă pentru 
dobândirea calităţii de conducător de doctorat în R. 
Moldova, iar prin Ordinul ME nr.514 din 05.12.2017 
a fost aprobat Regulamentul cu privire la califi cative-
le de evaluare a tezei de doctorat.

Ce impact au avut aceste modifi cări instituţionale 
majore? Îl vom analiza doar pe termen scurt, peri-
oada  de referinţă fi ind de doar câţiva ani (tabelul 1).

Tabelul 1 

Indicatorii principali ai studiilor de doctorat

Indicatori 2010 2015 (începutul 
reorganizărilor)

2017

Instituţii cu activitate de doctorat (școli doctorale din 2015) 45 43 46

Numărul doctoranzilor înmatriculaţi 461 523 436

Numărul doctoranzilor 1550 1751 1622

Absolvenţi 422 351 410

Absolvenţi care au susţinut teza în termen 14 13 13

Sursa: datele Biroului Naţional de Statistica, www.statistica.md 

Datele din tabel denotă că numărul școlilor 

doctorale a crescut, deși este unul prea mare 

pentru o ţară atât de mică precum este Re-

publica Moldova și pentru numărul total de 

doctoranzi. Calculele indică faptul că numărul 
doctoranzilor ce revine, în medie, la o școală este 
de 35 de doctoranzi – număr insufi cient pentru a 
asigura o activitate efi cientă de studii aprofundate 
și de realizare a cercetărilor individuale conform 
criteriilor de acreditare stabilite. Efi cienţa redusă a 
activităţii este demonstrată prin numărul extrem 
de mic al absolvenţilor care susţin tezele de docto-
rat în termen (3-4 ani): doar 3,3% în 2010 și 3,2% în 

20171. Deci, comportamentele ce refl ectă atinge-
rea rezultatelor scontate (susţinerea tezei) nu au 
reacţionat la stimulentele create sub forma ameli-
orării cadrului organizaţional de desfășurare a stu-
diilor doctorale. Una din cauze ar putea fi  efectul 
de imagine a instituţiilor superioare de învăţământ, 
care consideră că posedarea uneia sau mai multor 
școli doctorale le va ridica imaginea pe piaţa ser-
viciilor educaţionale. A doua cauză ar reprezenta 
1 Conform noilor prevederi legale, perioada de susţinere în 
termen a tezelor include anii 2018-2019, iar în 2017 modi-
fi cările organizaţionale legate de transferarea activităţilor 
de la CNAA la ANACEC a blocat, în mare parte, procesul de 
susţinere a tezelor.
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efectul de preţ – dorinţa de a păstra, chiar cu costuri 
majorate, controlul asupra pregătirii cadrelor de ca-
lifi care înaltă, mai ales în condiţiile în care deţinerea 
titlului știinţifi c devine în instituţiile de învăţământ 
superior o cerinţă obligatorie de activitate.

Numărul doctoranzilor înmatriculaţi în 2017 

a scăzut faţă de cel din 2015 și 2010. Presupunem 
că este un răspuns la caracterul mai puţin previzibil 
al posibilităţii de admitere la studiile de doctorat 
fi nanţate de la bugetul de stat. Nu este cunoscută 
din timp perioada exactă a organizării concursu-
lui naţional al proiectelor știinţifi ce înaintate de 
conducătorii de doctorat și nu se obţine la timp 
informaţia privind granturile alocate școlilor doc-
torale din mijloacele bugetare. Aceasta conduce la 
apariţia situaţiilor stresante, care se refl ectă negativ 
asupra comportamentului decizional al conducăto-
rilor de doctorat (refuză lansarea unor proiecte de 
cercetare) și al potenţialilor doctoranzi (pentru care 
costul incertitudinii devine prea mare). 

Nu sunt cunoscute motivele acceptării/respin-
gerii proiectelor înaintate la concursul naţional, 
repartizat fi ind, de fapt, numărul de granturi, și nu 
granturile nominale. Prin urmare, rezultatele con-

cursului naţional de granturi depind, în mare 

măsură, de mijloacele fi nanciare alocate de 

Ministerul Finanţelor, și nu de calitatea proiec-

telor înaintate. Dacă numărul de granturi repar-
tizate școlii doctorale este inferior numărului de 
proiecte acceptate de Ministerul Educaţiei, Culturii 
și Cercetării, apare un alt concurs – de repartizare 
a granturilor oferite pe conducători de doctorat, 
acest concurs fi ind efectuat deja în cadrul școlilor 
doctorale. În acest caz, care este rolul concursului 
naţional? Școlile doctorale, posedând informaţia 
despre numărul de granturi acceptate de Ministerul 
Finanţelor și repartizate școlilor doctorale de către 
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, pot or-
ganiza ele însele operativ concursul proiectelor, în 
baza avizelor prezentate de potenţialii conducători 
de doctorat, unităţile de cercetare și a deciziei con-
siliului școlii doctorale, rezultatele concursului fi ind 
monitorizate de către Ministerul Educaţiei, Culturii 
și Cercetării. Deci, pentru schimbarea comporta-
mentelor nu este sufi cientă modifi carea cadrului 
legal și instituţional. O importanţă majoră are cali-
tatea schimbării – activitatea în bază de contracte 
deschise, care permit crearea unui mediu previzibil 
de acces la studiile de doctorat.

Structura granturilor pe domenii indică 

insufi cienţa stimulentelor pentru extinderea nu-

mărului de doctoranzi în știinţele inginerești, agri-

cole și naturale. Mai multe granturi oferite nu înseam-
nă și mai mulţi doritori de a urma studiile doctorale în 
aceste domenii. Importantă este calitatea stimulentu-
lui, determinată de acoperirea lui fi nanciară. Excepţie 
fac cei care optează pentru programele de doctorat în 
știinţe juridice – fi ecare al 4-lea doctorand înmatricu-
lat în 2017 (107 din numărul total de 436 de persoane 
înmatriculate la toate programele doctorale). Este o 
discrepanţă vădită, legată de efectul imaginii urmă-
rit de doritorii de a deveni doctori în știinţe juridice 
chiar în condiţiile în care regulile juridice, prin procesul 
de armonizare legislativă, sunt impuse din exterior, 
spaţiul pentru inovaţia juridică devenind minimal. 

O problemă foarte stringentă pentru stu-

diile doctorale din R. Moldova o constituie 

subfi nanţarea lor din surse bugetare. Normativul 
internaţional este raportul 5:1 faţă de fi nanţarea stu-
diilor la nivel de licenţă, deoarece studiile doctorale 
presupun activităţi didactice în grupuri mici, colec-
tarea datelor primare (deseori foarte costisitoare), 
participarea la manifestaţii știinţifi ce în interiorul și 
exteriorul ţării, cheltuieli legate de documentare și 
de publicarea rezultatelor știinţifi ce, de efectuarea 
stagiilor în străinătate, cheltuieli de întreţinere. Ca 
urmare, dacă cheltuielile pentru 1 student la ciclul 
licenţă alcătuiesc circa 30 mii lei, mărimea unui grant 
doctoral trebuie să fi e de 150 mii lei, cu diferenţe în 
funcţie de domeniul cercetării (mai mult în știinţele 
medicale, inginerești și agricole). Actualmente, mări-
mea granturilor nu este specifi cată, volumul mijloa-
celor alocate pentru studiile doctorale fi ind determi-
nat prin decizii ale Guvernului în limita mijloacelor 
repartizate de Ministerul Finanţelor pentru acest 
tip de activitate. Ca rezultat, pentru 1 doctorand se 
alocă circa 10 mii lei, ceea ce acoperă doar cheltu-
ielile pentru remunerarea conducătorilor de doc-
torat (la nivel minimal) și, parţial, a celor din cadrul 
Programului aprofundat de studii, alocaţiile pentru 
cercetarea propriu-zisă din cadrul Programului indi-
vidual de cercetare fi ind nule. Acest moment explică 
reticenţa multor potenţiali doctoranzi de a accede la 
studiile doctorale chiar în condiţiile oferirii de gran-
turi doctorale fi nanţate de la bugetul de stat. Pentru 
comparaţie, menţionăm că în Republica Cehă statul 
a ridicat fi nanţarea studiilor doctorale de la 3,4 la 5,1 
mii euro per doctorand (faţă de 0,5 mii euro în R. Mol-
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dova), instituţiile având autonomie deplină în repar-
tizarea lor pe diferite tipuri de cheltuieli [3].

În condiţiile de austeritate bugetară, insufi cienţa mij-
loacelor bugetare alocate pentru studiile de doctorat 
poate fi  compensată din surse alternative de fi nanţare 
oferite de administraţii publice centrale și locale, între-
prinderi publice sau private, fundaţii sau asociaţii, de 
înseși instituţiile de învăţământ superior. Însă, în lipsa 

stimulentelor, sursele alternative de fi nanţare a 

studiilor doctorale nu pot fi  atrase în procesul pro-

priu-zis. Ca urmare, devine stringentă introducerea în 
legislaţia naţională a modifi cărilor care ar crea stimulen-
te sufi ciente pentru fi nanţarea studiilor doctorale.

O sursă alternativă de fi nanţare pentru doctoranzi 
ar putea fi  angajarea în cadrul proiectelor de cerce-
tare a conducătorilor de doctorat, însă practica de 
aplicare și obţinere a proiectelor este netransparentă 
și monopolizată de grupuri specializate. Totodată, 
o bună parte dintre conducătorii de doctorat nu 
posedă capacităţile și abilităţile necesare câștigării 
proiectelor. În plus, marile proiecte europene și 
internaţionale de cercetare sunt axate pe alte dome-
nii decât cele ale știinţelor sociale și umanistice. 

Unica sursă alternativă de fi nanţare a studiilor 
doctorale în R. Moldova sunt resursele fi nanciare 
proprii ale potenţialilor doctoranzi. Însă pentru a 
acoperi, parţial, cheltuielile efective de desfășurare 
a studiilor doctorale, școlile doctorale sunt nevoite 
să ridice taxele pentru studii. Și aici apare efectul 
preţului – pentru mulţi aspiranţi taxele majorate 
sunt prea înalte în condiţiile incertitudinii fi nalizării 
studiilor și obţinerii efectului din avansare în carie-
ră.  Se cer stimulente transparente și realizabile de 
avansare în carieră, atât timp cât meritocraţia nu a 
devenit criteriu principal de selectare a cadrelor.

O situaţie confuză s-a creat în domeniul evalu-
ării programelor de doctorat și a tezelor de doc-
torat. Iniţial ele se preconizau a fi  evaluate de că-
tre Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Profesional (ANACIP), creată prin 
GH nr.652 din 13.08.2014. Însă, prin HG nr. 201 din 
28.02.2018, s-a decis modifi carea denumirii din 
ANACIP în ANACEC – Agenţia Naţională de Asigura-
re a Calităţii în Educaţie și Cercetare, cu reorganiza-
rea acesteia prin absorbţia Inspectoratului Naţional 
Școlar și a Consiliului Naţional de Acreditare și Ates-
tare.  S-a menţionat că noua structură va avea mi-
siunea de a contribui la dezvoltarea orientată spre 
standardele internaţionale în domeniul asigurării 

calităţii în învăţământul general, profesional-tehnic, 
superior și de formare profesională, și că modifi ca-
rea se racordează la cele mai importante practici 
europene din domeniul educaţional.

Însă aceste schimbări instituţionale au pertur-

bat timp de un an procesul de abilitare a con-

ducătorilor de doctorat și a susţinerii tezelor de 

doctorat, creând o stare de ”pierdere a memori-

ei instituţionale” în structurile administrative și 

de incertitudine privind noile reguli de validare 

a tezelor de doctorat de către ANACEC. Fiecare 
instituţie a obţinut dreptul de a decide în mod in-
dependent modalitatea de susţinere și evaluare a 
tezelor de doctorat, cu conferirea titlului știinţifi c, 
tezele fi ind ulterior validate de ANACEC. În cazul 
existenţei diversităţii de proceduri de susţinere, 
apare situaţia de contracte incomplete, care pot ge-
nera situaţii de concurenţă neloială, de favoritism, 
de reducere a calităţii tezelor de doctorat susţinute.

Concluzii

Ce rezultă din cele menţionate? Sub aspect teo-
retic, la baza oricărei decizii economice stă utilizarea 
efi cientă a resurselor limitate. Orice decizie reprezin-
tă o alegere din mai multe variante alternative de uti-
lizare a resurselor care permit atingerea unui anumit 
scop. Momentele importante care împiedică luarea 
deciziilor de efectuare a studiilor doctorale sunt:

  motivaţia insufi cientă legată de lipsa 
informaţiei privind viitoarele oportunităţi ce îm-
piedică efectuarea calculului „costuri-benefi cii” ale 
studiilor doctorale;

  prezenţa anticipărilor pesimiste privind 
condiţiile organizaţionale impuse de terţi în privinţa 
desfășurării studiilor de doctorat și de evaluare a tezei;

  insufi cienţa mijloacelor fi nanciare necesare  
elaborării unei teze de doctorat calitative.

Deci, efectele stimulentelor depind de faptul cum 
sunt ele concepute, cum sunt implementate, cum 
interacţionează cu motivaţiile subiecţilor recipienţi, 
comportamentele rezultante fi ind deseori altele de-
cât cele anticipate. Considerăm că dezvoltarea unuia 
dintre importantele elemente ale infrastructurii inte-
lectuale, studiile de doctorat, va avea un impact pozi-
tiv, dacă vor fi  realizate următoarele măsuri:

1. Concentrarea studiilor superioare de doctorat 
în câteva școli doctorale puternice (maxim 10 pen-
tru Republica Moldova).

2. Reducerea numărului de școli doctorale va fi  
posibilă prin crearea școlilor interdisciplinare: îmbi-
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narea câtorva școli dintr-o instituţie sau mai multe 
instituţii de învăţământ superior într-o școală inter-
disciplinară.

3. Crearea unui mediu previzibil de acces la stu-
diile doctorale prin stabilirea exactă a termenelor 
desfășurării procedurilor și transparenţei selectării 
proiectelor de cercetare doctorală.

4. Revederea metodologiei de selectare a pro-
iectelor doctorale, cu accent pe selecţia internă și 
cunoașterea volumului mijloacelor alocate cu 1-2 
ani înaintea desfășurării concursului.

5. Stabilirea mărimii grantului doctoral la cota 
de acoperire a mijloacelor fi nanciare necesare efec-
tuării unei cercetări de calitate.

6. Stimularea creării surselor alternative de 
fi nanţare a studiilor doctorale în Republica  Moldova.

7. Efi cientizarea activităţii Agenţiei Naţionale de 
Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare. 
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REZUMAT

Stimulente vs. comportamente: cazul studi-

ilor de doctorat. Articolul abordează problema 
schimbărilor instituţionale survenite în organiza-
rea studiilor de doctorat în Republica Moldova și 
consecinţele acestora la nivel comportamental. Se 
încearcă a explica consecinţele negative surveni-
te sub forma unui număr excesiv de mare de școli 
doctorale, a reducerii numărului de doctoranzi 
înmatriculaţi și a subfi nanţării studiilor doctorale 
prin efecte de preţ și de imagine, generate de con-
tracte incomplete și activităţi care au sporit consi-
derabil incertitudinea în domeniul pregătirii cadre-
lor de înaltă califi care. În baza analizei efectuate, 
autorul propune o serie de recomandări în vederea 
creării stimulentelor necesare reducerii decalajelor 
survenite și formării unor comportamente adecva-
te la nivel instituţional și personal.

Cuvinte-cheie: studii de doctorat, efectul preţului, 
efectul imaginii, incertitudine, stimulente, comporta-
mente.

ABSTRACT

Incentives vs. Behaviors: The Case of Doctoral 

Studies . The article addresses the issue of institu-
tional changes occurred in the organization of doc-
toral studies in the Republic of Moldova and their 
consequences at the behavioral level. It is trying 
to explain the negative consequences occurred in 
the form of an excessively large number of docto-
ral schools, the reduction of the number of regis-
tered doctoral candidates and the under-fi nancing 
of doctoral studies through price and image eff ects 
generated by incomplete contracts and activities 
that have greatly increased the uncertainty in the 
training of highly qualifi ed personnel. On the basis 
of the analysis, the author proposes a series of re-
commendations for creation of incentives necessa-
ry to reduce the gaps and to form adequate behavi-
ors at institutional and personal levels.

Key words: doctoral studies, eff ect of price, eff ect 
of image, uncertainty, incentives, behaviours.  

РЕФЕРАТ

Стимулы против поведения: на примере 

докторантских исследований. В статье подни-
мается вопрос об институциональных изменени-
ях в организации докторантуры в Молдове и их 
последствия на поведенческом уровне. Автор пы-
тается объяснить негативные последствия в виде 
чрезмерно большого количества докторских 
школ, сокращения числа зачисленных доктор-
антов и недофинансирования докторантских ис-
следований посредством ценовых и имиджевых 
эффектов, вызванных неполными контрактами и 
возросшей неопределенностью в области под-
готовки высококвалифицированных кадров. На 
основе проведенного анализ, автор предлагает 
ряд рекомендаций для создания стимулов, кото-
рые бы обеспечили сокращение созданных дис-
пропорций и формирование адекватного пове-
дения на институциональном и личном уровнях.

Ключевые слова: докторантские исследо-
вания, ценовой эффект, имиджевый эффект, не-
определенность, стимулы, поведение.
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|  МАРИНА МИРОН, 
МАГИСТР ИСТОРИИ И ТЕОРИИ КУЛЬТУРЫ, 
ПРОЕКТ МЕНЕДЖЕР,
АССОЦИАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА В МОЛДОВЕ 

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В МОЛДОВЕ ПРОИЗОШЕЛ КАЧЕ-
СТВЕННЫЙ СДВИГ, КОТОРЫЙ ПРИВЕЛ К ОСОЗНАНИЮ НЕ-

ОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА СТРАНЫ. 
ПРИ ЭТОМ ПРЕОБЛАДАЕТ ТЕНДЕНЦИЯ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩАЯ О 
ТОМ, ЧТО СОЗДАНИЕ МОЩНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО БРЕНДА ПРИ-
ВЯЗАНО К ОТДЕЛЬНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ БРЕНДАМ, КОТОРЫЕ 
ИЗВЕСТНЫ ШИРОКОМУ КРУГУ КЛИЕНТОВ И СПОСОБСТВУЮТ СОЗ-
ДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНОЙ ПОЧВЫ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ. 

Данный тренд характерен и для сферы туриз-
ма. Даже наличие одного широко известного ту-
ристического направления в стране и за ее пре-
делами (каким является в Молдове Старый Ор-
хей) не решает автоматически проблему узна-
ваемости страны, однако положительно влия-
ет на формирование собирательного позитив-
ного образа. Исследования последних лет, по-
священные туризму как экономической отрас-
ли (особенно в сфере винодельческого и сель-
ского туризма), показали, что существует доста-
точно сильная связь между брендом страны и 
спонтанным осознанием потребительских брен-
дов. У респондентов опроса, проведенного нами 
в 2015 году, Молдова большей частью ассоции-
ровалась с такими винодельческими компания-
ми (торговыми марками), как Крикова – хорошо 
известный винный завод за рубежом, Малые Ми-
лешты – занесен в книгу рекордов Гиннеса, Пур-

карь – вино высокого качества и Шато Вартели –
доступные цены и при этом вино высокого ка-
чества [Tourism in Republic of Moldova. Research 
report, 2015].

С начала 2000-х годов в Республике Молдо-
ва происходит переосмысливание роли туриз-
ма в развитии национальной экономики. Созда-
ется впервые Департамент по развитию туризма 
(2001 г.), Парламент Республики Молдова прини-
мает Закон о туризме (2000 г.). С 2003 года у ту-
ристической индустрии появляется Стратегия 
долгосрочного развития туризма на 2003-2015 
гг. Примерно тогда же была осознана необходи-
мость создания некоего образа (бренда), кото-
рый принес бы узнаваемость Молдове как тури-
стическому направлению на внутреннем, регио-
нальном и европейском рынке.
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Создание туристического бренда страны было 
невозможно без учета географических, истори-
ческих, социокультурных, этнических факторов 
[Тишков, 2012]. Сам процесс разработки растя-
нулся на несколько лет, было даже несколько 
версий, которые поочередно исполняли роль 
туристической марки Молдовы. Однако сейчас 
официальным туристическим образом стал ло-
готип, в основу которого лег образ древа жиз-
ни (pomul vieţii), сохранившийся в богатом куль-
турном наследии страны (в орнаменте традици-
онных ковров и в вышивках на национальных ко-
стюмах, в песенном наследии, сказках и т.п.). Дре-
во жизни является одним из наиболее распро-
страненных символов, присутствующих в веро-
ваниях и народном творчестве многих народов, 
является неким универсальным понятием, про-
являющемся в различных конфигурациях [http://
moldovenii.md/md/section/691]. Сегодня в Мол-
дове очень сильна тенденция возвращения к тра-
дициям, фольклору, материальному наследию. 
Поэтому не удивителен тот факт, что именно этот 
символ лег в основу современного логотипа мол-
давского туризма. Сущность понятия древо жиз-
ни очень насыщенна и наполнена самыми разны-
ми определениями. Согласно некоторым иссле-
дователям можно выделить семь толкований по-
нятия древо жизни, но и этим не исчерпывают-
ся все объяснения. Символ жизни в постоянной 
своей эволюции, оно (древо) служит для харак-
теристики цикла космической эволюции: смер-
ти и возрождения, облегчает сообщение между 
тремя уровнями космоса: подземным – посред-
ством корней, наземным – посредством ствола 
и нижних веток, надземным – посредством вер-
хушки кроны [Eliade, 1994; Байбурин, 1983]. С уте-
рей восприятия древа жизни как «растительно-
го» выражения абсолютной реальности, оно на-
чинает цениться как декоративный элемент. Сим-

вол, утративший свое метафорическое содержа-
ние, сохранился благодаря своей эмпирической 
и эстетической ценности; в общем и целом, на-
родное творчество наследует серию космологи-
ческих символов, трансформировавшихся в «де-
коративные мотивы» [Eliade, 1994].

Попытка создания своего бренда Молдовы 
как туристического направления была еще в се-
редине прошлого столетия. Молдова в букваль-
ном смысле слова воспринималась как край 
солнца, фруктов, вина. Неофициально образ 
Молдовы тогда ассоциировался с гроздью вино-
града, тем более что если взглянуть на графиче-
ское изображение страны, можно увидеть, что и 
на картах она по форме напоминает виноград-
ную кисть. Локальным брендом времен Совет-
ского Союза был образ белого аиста с виноград-
ной кистью в клюве. Этот образ снова привязан 
к легенде, восходящей уже к временам молдав-
ского господаря XV в. Штефана Великого. Она 
широко была распространена в устном народ-
ном творчестве, а сегодня ее активно исполь-
зуют в туристической отрасли, когда говорят 
о молдавском вине и винодельческой отрасли 
Молдовы. Согласно легенде, одна из молдавских 
крепостей  Сорокская крепость долгие меся-
цы находилась в осаде татарских войск. В долгом 
ожидании подмоги, оставшись, в конце концов, 
без еды и воды, защитники уже утратили всякую 
надежду на победу и спасение, когда над крепо-
стью появились стаи аистов, держащих в клюве 
грозди винограда. Виноград птицы сбросили за-
щитникам осажденной крепости. Получив нео-
жиданную помощь от птиц, защитники крепости 
воспрянули духом и отстояли крепость, дождав-
шись помощи Господаровых войск. 

Белый аист стал символом молдавского вина, 
а вместе с признанием этого напитка широкое 
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распространение получила и эта легенда. Эту 
легенду широко используют мастера народных 
промыслов, изготавливая сувениры, связанные 
с образом Молдовы как винодельческого госу-
дарства. 

Создание удачного бренда (марки) чаще все-
го само по себе важно, но это не решает автома-
тически проблему узнаваемости страны как ту-
ристического направления, не решает пробле-
му продвижения культурного и природного на-
следия страны: туристических зон, отдельных 
населенных пунктов, туристических аттракций, 
не вызывает интерес к ее достопримечательно-
стям. И поскольку брендирование все еще боль-
шей частью является областью исследования 
маркетологов, многие из них считают, что бренд 
должен быть ориентирован больше на внешних 
потребителей, на привлечение людей, ресур-
сов и заказов, которые необходимы региону для 
его развития. Хорошо известно, что в этом смыс-
ле очень важно создать положительное воспри-
ятие страны в умах реальных или потенциаль-
ных туристов, потребителей. Здесь для нас важ-
но понять, что сильное влияние на этот процесс 
могут оказать мероприятия глобального харак-
тера [Country Brand Index, 2014-15]. В этом смыс-
ле невозможно оспаривать важность использо-
вания маркетинговых ходов, проведения в той 
или иной стране культурных или спортивных ме-
роприятий регионального и международного 
уровня, что, безусловно, приводит к резкому ро-
сту узнаваемости этой страны как бренда на ми-
ровом уровне [Country Brand Index, 2014-15]. 

Однако, по мнению исследователей-этнологов, 
бренд территории также ориентирован и на мест-
ных жителей, способствуя формированию у них 
чувства единства, патриотизма, ответственности 
за свою малую родину [Малькова, Тишков, 2012]. 

Безусловно, в нашей стране можно привести в ка-
честве примера продвижения Молдовы как ту-
ристического направления на международном 
уровне многие фестивали – «Vă invită Maria Biesu», 
«Mărţișor», «Gustar», «Cireșar», основанные на на-
родных промыслах и обычаях – IEI, Bâlciul olarilor, 
Bostaniada, Mai Dulce и т.п. Однако в силу того, что 
виноделие является одной из ведущих отраслей 
экономики Молдовы, а вино составляет четверть 
молдавского экспорта и доход от его продажи за-
нимает примерно 9% ВВП, Национальный день 
вина стал одним из наиболее важных событий на-
ционального уровня, играющий значимую роль в 
формировании положительного туристического 
образа Молдовы.

Национальный день вина, отмечаемый ежегод-
но в начале октября по всей стране, стал событи-
ем, работающим уже несколько лет на формиро-
вание позитивного имиджа государства, как на 
внешнем, так и на внутреннем уровне. Именно 
в этот период наблюдается резкое увеличение 
количества туристов в Молдове [www.statistica.
md]. Фестиваль, символизирующий завершение 

периода сбора винограда и изготовления вина, 
впервые был проведен в Молдове в 2001 году. 
Организаторы мероприятия предлагают гостям 
фестиваля насыщенную программу, состоящую 
из конкурсов профессионалов-виноделов, про-
фессиональных дегустаций для гостей фестива-
ля, музыкальных представлений фольклорных 
коллективов, выставки-продажи работ мастеров 
народных промыслов. Последние два года вино-
дельческие предприятия предлагают гостям ор-
ганизованные экскурсии с дегустацией на тер-
риторию виноделен за вполне приемлемую пла-
ту или даже без таковой. 
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Последнее время феномен брендирования, 
подчас не осознавая его сути, используется в на-
шей стране местной публичной властью, пред-
принимателями, отдельными лицами для созда-
ния позитивного имиджа района, населенного 
пункта, отдельного предприятия и даже отдель-
ных туристических объектов. 

Как это происходит?
1. Посредством «эксплуатации» реаль-

ных или мифологизированных историче-

ских событий , произошедших или якобы имев-
ших место на определенной территории, тем са-
мым создавая историко-культурный бренд дан-
ной территории: Старый Орхей (Orheiul Vechi), 
Лэпушна – родина молдавского господаря 
Александру Лэпушняну (Curtea Domnească din 
Lăpușna), Сорокская крепость, достигшая сво-
его наивысшего процветания во времена мол-
давского господаря Штефана Великого (Cetatea 
Soroca) и т.д. 

Музейный комплекс Старый Орхей состоит 
из целого комплекса культурных и природных 
элементов: архаичного природного ландшафта, 
биологического разнообразия флоры и фауны, 
археологического и историко-архитектурного 
потенциала, традиционного уклада сельского 
сообщества. Культурно-природный заповедник 
Старый Орхей обладает специальным статусом 
и входит в число комплексов, номинированных 
на включение в Список мирового наследия, 

охраняемого UNESCO. Комплекс расположен 
на территории средневекового города Орхей 
(XIII–XVI вв.), откуда и происходит название все-
го комплекса. Данный комплекс является одним 
из наиболее посещаемых туристических мест и 
считается визитной карточкой, одним из сим-
волов Молдовы туристической. Развитие этого 
комплекса как туристической дестинации под-
держивается на государственном уровне. 

Если Старый Орхей расположен близко к Ки-
шиневу, что является неоспоримым преимуще-
ством, когда мы говорим о туризме, то Сорок-
ская крепость находится в северной части стра-
ны и значительно удалена от столицы. Одно из 
звеньев молдавской средневековой фортифика-
ционной системы, она, тем не менее, как магнит 
притягивает туристов к себе, а совершенно не-
давно была проведена ее реконструкция с при-

влечением городскими властями для этой цели 
европейских фондов развития.

Третий приводимый нами здесь пример осно-
ван на мифологизированном историческом со-
бытии, в котором утверждается, что один из 
средневековых молдавских господарей Алек-
сандру Лэпушняну происходит из молдавского 
села Лэпушна [Negruzzi, 2009]. Историками было 
высказано предположение, что по традиции тех 
времен здесь должен был располагаться один 
из господаревых дворов. Основываясь на этой 
идее, был разработан, а затем и отстроен по про-
екту с привлечением европейских фондов раз-
вития Господаров двор Александра Лэпушня-
ну, который предполагается превратить в мно-
гофункциональный туристический центр [http://
lapusna.md/].

2. Посредством создания бренда, символи-

зирующего привлекательность территории, 

отдельных туристических объектов для по-

требителей услуг и сопутствующих им това-

ров (особенно местных экологических продук-
тов). Сильные торговые марки создают ощуще-
ние доверия для различных категорий потреби-

телей, а также стимулирует местные власти нахо-
дить средства для развития инфраструктуры, не-
обходимой для полноценной эксплуатации до-
стопримечательностей, туристических структур. 
Разработка и создание образа туристического 
направления, конкретного населенного пункта –
дело ответственное. Оно объединяет специа-
листов разного профиля, любящих свой край и 
страну и стремящихся принести ему пользу. На-
пример, символом Кишинева, столицы Молдо-
вы и важнейшего туристического центра стра-
ны, стал белый цветок из камня, воспетый в гим-
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не города Oraşul meu din albe fl ori de piatră/Мой 
белый город, цветок из камня (композитор – Ев-
гений Дога, стихи – Георге Водэ). Воплощением 
этого цветка стало здание Президентского двор-
ца, расположенное в центре города, которое в 
плане напоминает каменный цветок. 

Вообще тематика каменного цветка традици-
онна для центральной части Молдовы, здесь до 
сих пор сохраняется традиция использования 

такого декоративного элемента в экстерьере до-
мов, украшении заборов, ворот [Bâzgu, 1990]. 
Посетители, попадающие в эту часть Молдовы, 
могут заметить в декоре домов и дворов эле-
менты, которые сложно встретить в других зо-
нах страны. Колонны домов, массивные столбы 
ворот, украшенные каменными цветами и инкру-
стациями по камню, каменное крыльцо во дво-
ре и дымоходы с каменными цветами и птица-
ми – кажутся элементами сказочного декора. В 
некоторых селах центральной части страны ка-
мень называют «окаменевшей» поэзией. В этих 
краях обработка камня известна издавна. Имен-
но здесь еще со времен средневековья сохрани-
лись скальные монастыри, высеченные в при-
речных скалах (Ципова, Сахарна, Жапка на реке 
Днестр и Старый Орхей на Рэуте). Считалось, что 
орнаменты, вырезанные мастерами, носят за-
щитный характер для обладателей этих предме-
тов, а семантика этих орнаментов была знакома 
всем жителям данного сообщества. Специфиче-
ским для этого региона является орнамент, со-
держащий мотив солнца и его производные эле-
менты – концентрические круги, спирали, розет-
ки. Кроме того, использовались простые геоме-
трические мотивы, которые подчеркивали фак-

туру местного материала. Иногда в местном ар-
хитектурном декоре практиковались и живот-
ные мотивы: рога барана или голова лошади, 
преимущественно в качестве капителей колонн. 
Край дымохода кроме цветочного орнамента 
украшался и каменными петушками или голу-
бями. Согласно локальной традиции, эти камен-
ные декоративные элементы окрашиваются в са-
мые разные цвета (синий, зеленый, коричневый, 
желтый, красный), тем самым выделяя и подчер-
кивая резной орнамент. Однако, в силу многих 
причин, количество мастеров-резчиков по кам-
ню значительно сократилось в последние годы. 
Поэтому прилагаются усилия для возрожде-
ния этого вида народного искусства столь свой-
ственного центральной части Молдовы, органи-
зуются летние школы и мастер-классы для моло-
дого поколения [Miron, 2013].

Кроме традиций ремесленных, часто при 
создании брендов используется неисчерпае-
мый потенциал фольклора: песен, сказок, по-
словиц, поговорок. К примеру, образ родитель-
ского дома (Casa părintească), гостиная, где при-
нимали самых почетных гостей (Casa mare), се-
годня активно используется владельцами аг-
ропансионатов, частных краеведческих музе-
ев [www.turism.gov.md; сайты отдельных струк-
тур]. В Молдове в названиях 17 из примерно 40 
туристических и агротуристических пансиона-
тов присутствует понятие обозначающее жили-
ще или место, где можно остановиться в пути: 
Popas Doi Haiduci (район Орхей), La popas (с. Бу-
тучень, район Орхей), Popas Vânătoresc (с. Ру-
ска, район Хынчешть), Рopas tur la Râșcani (г. 
Рышкань), Hanul lui Vasile (с. Тохатин, мун. Киши-
нев), Hanul lui Hanganu (с. Лалова, район Рези-
на), Hanul lui Stamati (с. Требужень, район Ор-
хей), Hanul Orheiul Vechi (с. Требужень, район 
Орхей), Нanul Radei (с. Хыждиень, район Гло-
день), Casa din Luncă, Casa de sub Stâncă, Casa 
Verde (с. Требужень, район Орхей), Casa Ciuhrii 
(с. Гординешть, район Единец), Casa Mierii (с. 
Рэчула, район Кэлэрашь), Casa Părintească (с. 
Palanca, Călărași), Casa pescarului (с. Костешть, 
район Яловень); La Cramă (с. Манойлешть, рай-
он Унгень). Этот же образ часто эксплуатирует-
ся в позитивном смысле слова и отдельными 
структурами питания – ресторанами, особенно 
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с национальной спецификой блюд: Casa Mare (с. 
Мэгдэчешть, район Криулень), Casa Neamului, 
Hanul Vechi, Cetatea Veche, Crama Lăutarului, 
Popasul Dacilor, Vatra Neаmului, Vatra Veche (Ки-
шинев), Casa Albă (с. Трушень, мун. Кишинев), 
Curtea Domnească (г. Крикова, мун. Кишинев).

Еще одна категория структур, предоставляю-
щих услуги туристам – это частные музеи, в на-
звании которых присутствует понятие дом (casă) 
или двор (curte): Casa părintească (c. Паланка, рай-
он Кэлэрашь), Casa bunicii (с. Бисеричень, район 
Глодень), Curtea ţărănească (с. Вэлень, район Ка-
хул). Эти небольшие частные музеи в основном 
с этнографической спецификой, владельцы ко-
торых предлагают посетителям возвращение к 
традициям, обычаям и занятиям молдавского 
села. Однако, это не классические музеи, в кото-
рых экспонаты статичны и недоступны зрителю. 
Здесь турист может отведать блюда традицион-
ной молдавской кухни, попробовать свои силы 
в традиционных ремеслах, прокатиться в теле-
ге, запряженной парой лошадей, прогуляться по 
двору и хозяйственным пристройкам.

Тем не менее, во всей этой положительной 
тенденции очень важно сохранить региональ-
ную и особенно локальную специфику жилища, 
использовать в убранстве подобного рода заве-
дений большей частью те предметы домашней 
утвари и обихода, которые не будут идти в раз-
рез с местной традицией. Здесь становится оче-
видной роль этнографов, которые могут оказать 
реальное содействие владельцам данных струк-
тур на этапе творческом (создание идеи, эски-
за интерьера и внешнего убранства помещений, 
предназначенных для приема гостей, туристов, 
отбора тех элементов домашней утвари и пред-
метов, которые характерны для соответствую-
щей географической и этнографической зоны). 
Тем не менее, во многих из подобных структур 
упущен именно этот принцип «не навреди», в 
лучшем случае пансионат или ресторан облада-
ют, в конечном счете, неким собирательным об-
разом, без привязанности к конкретной этногра-
фической зоне. Лучше обстоят дела в этом смыс-
ле у частных музеев, расположенных обычно в 
доме, построенном в технике, характерной для 
соответствующей географической зоны, а экспо-

наты музея обычно собраны в самом селе и не 
нарушают принцип локальности и зональности. 

3. Посредством активного представления 

туристической зоны, отдельного объекта, 

привлекательного для инвесторов. Привле-
кающим фактором становится перспективность 
для туристической индустрии. На сегодняшний 
день винодельческий бизнес реально инвести-
рует в туристические зоны и объекты, превра-
щая, к примеру, заброшенные усадьбы в часть 
своей инфраструктуры, а порой и в бренд сво-
его предприятия (усадьба последнего губерна-

тора Бессарабии – Константина Мими, превра-
щена в туристический объект и винодельче-
скую марку Молдовы). Он получил образова-
ние в Одессе и в Montpellier (Франция), а по воз-
вращении в Бессарабию активно способство-
вал развитию виноделия в этих краях и стал, по 
сути, легендарной личностью Бессарабии. При 
его содействии бессарабские вина участвовали 
на международных специализированных вы-
ставках в начале 20 в., также ввез новые сорта 
винограда, которые и сегодня растут в Молдо-
ве, к примеру, Aligote. 

Кроме предпринимателей, и местная публич-
ная власть в партнерстве с неправительствен-
ными организациями привлекает европейские 
фонды для восстановления и реставрации ту-
ристических объектов, ставших лицом региона, 
района или отдельного города/села. Результата-
ми использования исторических фактов, легенд 
при аргументации необходимости финансиро-
вания проектов стали: реставрация архитектур-
ного комплекса армянского принца Манук-Бея 
в г. Хынчешть, Господарова Двора со средневе-
ковыми подвалами в с. Лэпушна, реставрация 
средневековой Сорокской крепости и т.п.
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Следует подчеркнуть, что в Молдове на уров-
не государства созданы условия, для того, что-
бы защитить права владельцев разных брендов/
торговых марок посредством Закона об охране 

товарных знаков № 38-XVI (принят 29.02.2008 г., 
вступил в силу 06.09.2008 г.). С 1992 г. при Прави-
тельстве действует Государственное агентство 
по охране промышленной собственности, позже 
(2004 г.) реорганизованное и переименованное 
в Государственное агентство по интеллектуаль-
ной собственности (AGEPI), которое регистри-
рует новые бренды, продвигает политику госу-
дарства в плане охраны интеллектуальной соб-
ственности в Молдове, а также поощряет соз-
дание и регистрацию новых брендов в стране 
[http://agepi.gov.md/]. В ноябре 2014 года, после 
создания туристического логотипа, Агентство 
по туризму Республики Молдова подало заявку 
о регистрации данной марки [http://agepi.gov.
md/ro/news/pomul-vietii-noul-brand-turistic-al-
republicii-moldova].

Таким образом, следует подчеркнуть, что 
только комплексный подход и учет всех благо-
приятных факторов позволят создать действи-
тельно жизнеспособный бренд, который будет 
работать на продвижение страны как благонад-
ежного туристического направления. Наличие 
же хорошо известных торговых марок способ-
ствует более быстрому восприятию страны и 
как туристического направления. В случае Мол-
довы такой сильной ассоциацией является вос-
приятие страны как винодельческого края, где 
прекрасно сочетаются такие критерии как цена/
качество вина. При создании национального ту-

ристического логотипа страны этот факт был 
учтен, и виноделие, как одна из ведущих отрас-
лей четко отражена в национальном туристиче-
ском бренде. 
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РЕФЕРАТ

Локальное брендирование как инстру-

мент для продвижения туризма в Республике 

Молдова. Автор подчеркивает необходимость 
продвижения позитивного имиджа Республики 
Молдова за рубежом путем создания сильного 
национального туристического бренда на осно-
ве самых популярных потребительских брендов. 
Это решающий фактор в развитии туризма как 
отрасли с большим потенциалом в обеспечении 
экономического роста страны.

Ключевые слова: местный брендинг, потре-
бительский бренд, национальный туристиче-
ский бренд, туризм, индустрия туризма, эконо-
мический рост.

REZUMAT

Brandingul local ca instrument de promovare 

a turismului în Republica Moldova. Autorul scoa-
te în evidenţă necesitatea promovării imaginii po-
zitive a Republicii Moldova în exterior prin crearea 

unui puternic brand turistic naţional în baza celor 
mai populare branduri de consum. Acest fapt se 
constituie într-un factor determinant în dezvoltarea 
turismului  ca  ramură cu un potenţial deosebit în 
asigurarea creșterii economice a ţării.

Cuvinte-cheie: branding local, brand de consum, 
brand turistic naţional, turism, industria turistică, 
creștere economică.

ABSTRACT

Local Branding as a Tool to Promote Tourism 

in the Republic of Moldova. The author emphasi-
zes the need to promote the positive image of the 
Republic of Moldova abroad by creating a strong 
national tourism brand based on the most popu-
lar consumer brands. This is a decisive factor in the 
development of tourism as a branch with great 
potential in ensuring the economic growth of the 
country.

Keywords: local branding, consumer brand, nati-
onal tourism brand, tourism, tourism industry, econo-
mic growth.
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PREZENTA CERCETARE A FOST REALIZATĂ ÎN CADRUL PRO-
IECTULUI „PLATFORMA PILOT PENTRU ASIGURAREA EVALU-

ĂRII CALITĂŢII ŞI VIZUALIZAREA CONŢINUTULUI ŞTIINŢIFIC DIGITAL 
DIN RM”, (2015-2018), COD 15.817.06.13.A, LINK CĂTRE 
PROIECT: HTTP://IDSI.MD/SCIFORM.

Acronime utilizate: CDI – cercetare-dezvolta-
re-inovare; CNAA - Consiliul Naţional pentru Acredi-
tare şi Atestare; ANACEC – Agenţia Naţională pentru 
Asigurarea Calităţii în Cercetare; MECC – Ministerul 
Educaţiei, Culturii și Cercetării; IDSI – Institutul de Dez-
voltare a Societăţii Informaţionale; IBN – Instrumentul 
Bibliometric Naţional,  AGEPI – Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală; BNS – Biroul Naţional de 
Statistică; RM – Republica Moldova; SUA – Statele Uni-
te ale Americii; UE – Uniunea Europeană.

18. Problema fi nanţării știinţei 
18.1. Să nu ne facem iluzii  
Trebuie să conștientizăm faptul că Republica 

Moldova dispune de un potenţial uman de dez-
voltare știinţifică foarte modest, comparativ cu 
ţările dezvoltate, cca 95 de cercetători la 100000 
de locuitori (faţă de Finlanda  –  1029, Norvegia  
–  894, Japonia – 696, SUA – 447, Franţa – 452, 
Germania – 407),  circa 5,3 diplome de docto-
rat acordate anual la 100 000  de locuitori (faţă 
de Portugalia  –  50,2, Elveţia – 43, Germania – 
30,5) [19]. Această situaţie gravă este cauzată de 
finanţarea insuficientă a cercetării. Impresia ce ni 

se creează e că, atunci când se alocă bani pentru 
sectorul respectiv, se procedează ca în povestea 
cu ţăranul care-și învăţa calul să mănânce cât mai 
puţin: când a ajuns acesta să-i dea animalului un 
pai pe zi, calul a pierit. Mă tem că același dez-
nodământ se prefigurează și pentru ştiinţa din 
Republica Moldova, după aproape 30 de ani de 
reforme de la obţinerea independenţei. 

Pentru a ne da seama că afi rmaţiile de mai sus  
nu sunt lipsite de temei, vom compara situaţia din 
Moldova cu cea din Coreea de Sud, o ţară care, în 
1953, după ieşirea dintr-un război civil în care și-au 
pierdut viaţa 9 milioane de oameni pentru niște idei 
sterile, era la nivelul de dezvoltare a statului nostru. 
După suprafaţa teritorială, ea ne întrece doar de 
3 ori, după numărul de locuitori – de 14 ori, după 
numărul de cercetători ştiinţifi ci – de 243 de ori, iar 
după volumul de investiţii în domeniul ştiinţei – de 
28 385 ori [20]. Coreenii s-au învăţat să compense-
ze dimensiunea mică a teritoriului prin munca in-
teligentă și plină de râvnă, răbdare și îndemânare. 
Pentru ei munca este o necesitate vitală şi au pasiu-
nea lucrului făcut raţional și bine. În decursul anilor 
2008-2014, bunăoară, cercetătorii coreeni au publi-
cat un număr impresionant de articole știinţifi ce în 
principalele domenii ale știinţei: inginerie – 57604, 
medicină – 55846, biologie – 42282, fi zică – 38979, 
chimie – 35005, informatică – 8676, matematică – 
7015. Cum s-ar zice, cifrele vorbesc de la sine. 

|  DR. ÎN FIZICĂ ION HOLBAN,
INSTITUTUL DE DEZVOLTARE 
A SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

(Continuare din Intellectus  nr.  2 și 3, 2018)
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Ce ne-ar trebui nouă ca să-i urmăm pe coreeni în 
această privinţă: să încetăm a fărâmiţa și uniformiza 
fi nanţarea cercetării, să diversifi căm fl uxurile de fi -
nanţare și să le extindem, să folosim efi cient fondu-
rile fi nanciare ca instrument de reglare a activităţilor 
știinţifi ce. Finanţarea urmează să fi e realizată prin in-
termediul unor programe dedicate (granturi), progra-
me individuale. Să fi e formate centre de excelenţă și 
staţii pilot de transfer cognitiv şi tehnologic, să fi e con-
solidată comunitatea știinţifi că, creându-se condiţii 
pentru apariţia unor școli știinţifi ce recunoscute la 
nivel naţional și internaţional. Să implicăm tot mai 
mult în cercetare sectorul privat. Deși este vulnerabil 
sub aspect social, acesta se manifestă ca un sistem 
deschis cu legătură inversă (feed-back), lucru ce-i per-
mite să fi e fl exibil pe piaţa muncii. În Coreea de Sud, 
cca 75% din banii investiţi în știinţă vin din sectorul 
privat.  Firma privată IBM este renumită și prin marile 
descoperiri din domeniul știinţei calculatoarelor, cinci 
funcţionari ai acesteia devenind laureaţi ai Premiului 
Nobel pentru descoperiri în domeniul fi zicii. În 2017 
venitul net al fi rmei a constituit  5 753 000 000$ [21]. 
(Pentru activităţi de cercetare-dezvoltare în Moldova, 
în 2017 s-au cheltuit 453 900 000 lei(!)) [10]. Venitul 
anual net al fi rmei IBM ar asigura cercetătorii moldo-
veni cu lucru pentru o perioadă de 200 de ani.

O dovadă a faptului că sporirea fi nanţării studi-
ilor are un efect benefi c, o constatăm în cazul be-
nefi ciarilor Bursei de excelenţă a Guvernului şi ai 

Burselor nominale, procesul de susţinere de către 
aceștia a tezelor de doctorat fi ind urmărit cu atenţie 
de CNAA pe parcursul mai multor ani. Dacă în in-
tervalul de timp rezervat studiilor doctorale, în mod 
obișnuit, susţin tezele în medie cca 40% din numă-
rul doctoranzilor înscrişi, atunci în cazul bursierilor 
respectivi acest indice se cifrează la 80% [14]. Adică, 
printr-o selecţie mai riguroasă la admitere și o sus-
ţinere morală și fi nanciară mai substanţială, se pot 
obţine rezultate net superioare.

18.2. O comparaţie care ne dă de gândit

Cu certitudine, starea cercetării ştiinţifi ce în Re-
publica Moldova este azi alarmantă. Se vorbește 
frecvent că ultimele reforme realizate în sfera știinţei 
ţintesc lichidarea cercetărilor și acapararea blocu-
rilor instituţiilor de cercetare. Să sperăm că lucru-
rile nu stau întocmai așa, însă, după toate cele câte 
s-au întâmplat în tânărul nostru stat după obţinerea 
independenţii, aceste supoziţii devin credibile. Con-
form unor estimări făcute de CSA, în 1990 în sfera 
cercetării activau 25990 de persoane. În 2017, în 
Republica Moldova funcţionau 3180 de cercetători 
(inclusiv 361 de doctori habilitaţi şi 1331 de doctori 
în ştiinţă) [10]. Se vede cu ochiul liber că în știinţa 
moldovenească s-a produs o degradare substanţială, 
poate ireversibilă. Nu e plăcută comparaţia pe care 
o vom face în continuare, dar conștiinţa de cercetă-
tor ne impune s-o facem. Așadar, tot în anul 2017, în 
penitenciarele republicii se afl au 6294 deţinuţi [22]. 

Fig. 7. Repartiţia după stare socială a persoanelor condamnate în Republica Moldova

Sursa: penitenciar.gov.md/ro/statistica
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Avem de două ori mai mulţi deţinuţi decât cer-
cetători. Majoritatea dintre aceștia, 93,75%,  sunt 
șomeri, ţărani și muncitori, oameni fără ocupaţie 

sau cu un loc de muncă nesigur (fi g. 7). Cei care nu 
pot obţine profi turi din inventivitatea minţii lor, pun 
mintea la contribuţie ca să săvârșească tot felul de 
fraude. 

Fig. 8. Repartiţia după nivelul de studii a persoanelor condamnate în Republica Moldova

Sursa: penitenciar.gov.md/ro/statistica

Și mai sumbră e caracteristica deţinuţilor după 
nivelul de studii, 86,56% dintre ei au cel mult stu-
dii medii (fi g. 8). Adică sunt oameni care nu au fost 
cuprinși în sistemul de educaţie.

Revenind la reforma desfășurată în domeniul 
cercetării  din Republica Moldova, e lesne de intuit 
că ea se va termina cu plecarea cercetătorilor viabili 
peste hotare. Într-o viziune paradoxal-pesimistă, 
cel mult într-o săptămână blocurile instituţiilor de 
cercetare pot fi  transformate în pușcării – se pun 
zăbrele la ferestre și pază înarmată la uși. Procesul 
invers, transformarea pușcăriilor și a deţinuţilor în 
instituţii de cercetare și cercetători, va fi , însă, foarte 
difi cil de realizat, ar fi  nevoie de cheltuieli enorme 
și de angajarea în acest proces a câtorva generaţii. 
Întrebarea care se pune este una hamletiană: sau 
investim cum se cuvine în știinţă, sau vom fi  nevoiţi 
să investim în pușcării.

19. Asigurarea calităţii în sfera CDI și în cea a 

pregătirii cadrelor, evaluarea resurselor umane

Dat fi ind rolul magistral pe care-l joacă știinţa în 
viaţa societăţii, o importanţă deosebită o are în pre-
zent asigurarea calităţii produselor din sfera CDI și 
din cea a pregătirii cadrelor știinţifi ce. În acest sens, 

un aspect defi nitoriu îl reprezintă evaluarea resur-
selor umane.

19.1. Importanţa evaluării 

Transformările politice și economice din ţară au 
un impact major asupra știinţei și  oamenilor de 
știinţă, asupra sistemului educativ în general. Prin 
urmare, este absolut necesară  evaluarea operativă 
a activităţii acestor sfere de activitate – la nivel de 
instituţie de cercetare, cercetător, proiect de cerce-
tare, revistă știinţifi că, școală doctorală etc. 

Evaluarea reprezintă un mecanism subtil de au-
toreglare știinţifi că și de responsabilizare profesio-
nală a instituţiilor, cercetătorilor, cadrelor didactice. 
Ea este chemată să contribuie la: progresul tehno-
logic al ţării; reducerea gradului de vulnerabilitate 
a economiei; consolidarea reţelei instituţiilor de 
cercetare și de pregătire a cadrelor știinţifi ce, mo-
dernizarea infrastructurii acestora; identifi carea 
și valorifi carea resurselor umane pentru activităţi 
de cercetare, dezvoltare și inovare; stabilirea unor 
programe de fi nanţare, naţionale și internaţionale, 
care să le asigure o dezvoltare sustenabilă; stabili-
rea raportului de fi nanţare a știinţei fundamentale 
și aplicative; identifi carea viitoarelor provocări și 



94 | 

oportunităţi; stabilirea persoanelor celor mai po-
trivite pentru soluţionarea unor proiecte comple-
xe, multidisciplinare; identifi carea partenerilor și 
propunerilor de proiect;  organizarea și efectuarea 
expertizelor știinţifi ce; atragerea sectorului privat în 
cercetare. 

Evaluarea urmărește scopul responsabilizării 
instituţiilor și a cercetătorilor, stimulării acestora 
spre obţinerea unor rezultate performante. Ea in-
clude mai multe aspecte: academice, didactice, ma-
teriale, fi nanciare etc. și poate fi  efectuată pentru 
anumite perioade de timp. Menirea acestei acţiuni 
este de a aprecia produsul intelectual al instituţiilor, 
al cercetătorilor, al celor care procesează cunoștinţe 
noi, fi nisate şi recunoscute ca atare prin publicaţii, 
îndeosebi în reviste cu factori de impact. De aseme-
nea, evaluarea se referă la inovaţii, brevete, soiuri de 
plante și animale, softuri, sondaje efectuate, partici-
pări la proiecte de cercetare, conferinţe, transferuri 
de tehnologii, implementări, recomandări, recen-
zări, prestări de servicii știinţifi ce, teze de doctorat 
elaborate și susţinute, programe de studiu elabo-
rate sau modernizate, articole de popularizare a 
știinţei, număr de fi rme private asociate, prezenţa 
noutăţii, interdisciplinarităţii, abilităţilor, deprinde-
rilor, impactului ştiinţifi c, economic, social, informa-
ţional și educaţional.

Evaluarea se face exclusiv pe criterii de 
performanţă. Cercetarea este o activitate de creaţie 
și nu e ușor de apreciat valoarea ei. În activitatea de 
procesare, aplicare și diseminare a cunoștinţelor, de 
educare a oamenilor se manifestă puternic efectele 
sinergetice, care, de asemenea,  sunt greu de mă-
surat. La fel ca și pentru oricare altă activitate de 
creaţie, se practică aprecierile calitative; de exem-
plu,  recenzarea realizată de unii specialiști în dome-
niu. Fiind elaborate de anumite persoane, mai mult 
sau mai puţin subiective, de multe ori aprecierilor în 
cauză li se atribuie doar un rol informativ. Totodată, 
trebuie să luăm în considerare faptul că evaluarea 
nu ţine întru totul de experţi, ci, în mare măsură, 
de criteriile și standardele puse la baza evaluării (la 
elaborarea cărora participă instituţiile și cercetătorii 
evaluaţi), acestea fi ind  aplicate în cunoștinţă de ca-
uză de către experţi într-un cadru judiciar clar. Astfel 
încât atare evaluări, cel puţin în aspect comparativ, 
sunt destul de obiective. Nu întâmplător analiza 
comparativă este unul dintre elementele de bază în 

procesul de promovare a știinţei performante. Pen-
tru a contracara interferenţele, a exclude confl ictele 
de interese, în vederea evaluării se formează frec-
vent comisii ce includ experţi din exterior, inclusiv 
din străinătate.

Pentru aprecierea calitativă a rezultatelor 
știinţifi ce și educative trebuie utilizate în mod 
obligatoriu tehnicile cantitative de evaluare a 
performanţelor în domeniu, precum și mecanis-
mele impersonale, la care ne vom referi în cele ce 
urmează.

19.2. Probleme de statistică

În procesul de organizare a evaluării, rolul decisiv îl 
joacă informaţia pusă la dispoziţia evaluatorilor. Este 
imposibil de a efectua evaluarea corectă a dezvoltării 
sferei CDI și a domeniului educaţiei, fără o evidenţă 
veridică a activităţii, prelucrarea statistică a datelor, 
analiza impactului activităţii știinţifi ce și educaţionale 
asupra dezvoltării societăţii. Biroul Naţional de Statisti-
că reprezintă, în acest sens, una dintre instituţiile care 
a depus cele mai mari eforturi pentru a însuși și aplica 
strategiile și metodologiile statistice moderne, a adu-
ce la standardele internaţionale (UE) activităţile sale în 
domeniul dat. Pentru realizarea dezideratelor respec-
tive, o  mare importanţă o are alegerea, optimizarea 
și unifi carea indicatorilor de performanţă, pe care 
instituţiile ce monitorizează activitatea desfășurată de 
instituţiile de cercetare și cele de pregătire a cadrelor 
urmează să le solicite de la acestea. Aici este nece-
sar de a uni și de a mobiliza eforturile tuturor celor 
implicaţi în managementul acestor activităţi, evitând 
astfel riscurile unor posibile erori. Lipsa coordonă-
rii adecvate se face simţită destul de frecvent. Drept 
exemplu pot servi indicatorii referitori la numărul de 
persoane care au absolvit doctoratul și postdoctoratul 
(fără a susţine tezele), o sumă de date fără nicio va-
loare, important fi ind doar numărul de persoane care 
au absolvit doctoratul și postdoctoratul cu susţinerea 
tezei și, respectiv, obţinerea diplomei de studii –
unicul certifi cat care confi rmă competenţa persoanei 
de a formula și rezolva probleme știinţifi ce. Prin urma-
re, este absolut necesară perfecţionarea metodologiei 
de organizare a evidenţei statistice în domeniul dat.

19.3. Rolul instrumentelor informatice în eva-

luare

Actualmente, orice activitate managerială este 
sortită eșecului dacă nu utilizează pe larg instrumen-
tele informatice, tehnicile cantitative de evaluare a 
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performanţelor – mecanisme  impersonale menite să 
pună instituţiile, persoanele evaluate în condiţii ega-
le și totodată să asigure accesul liber al utilizatorilor la 
sursele de informaţie într-un cadru transparent. Viito-
rul lumii este digital, prin urmare, instituţiile de cerce-
tare și cele de pregătire a cadrelor, factorii de decizie 
trebuie să utilizeze la maxim noile tehnologii digitale. 
O organizaţie „sărac informaţională” azi se consideră 
falimentară ab initio. În promovarea tehnologiilor 
informaţionale în domeniul cercetării și educaţiei, în 
Republica Moldova, un rol aparte îi revine Institutu-
lui de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, a cărui 
activitate este un exemplu concret de angajare a RM 
în procesul informaţional mondial, de contribuire la 
dezvoltarea pieţei unice digitale a UE. IDSI își vede 
menirea în a asigura persoanele ocupate în ştiinţă și 
educaţia universitară, organele de decizie în dome-
niu, societatea, cu informaţii, idei noi, fapte reale –
direct de la producătorii de cunoştinţe și servicii 
știinţifi ce, fără reţinere în timp și fără deformaţii ale 
conţinutului. 

Una dintre sarcinile principale ale instituţiei este 
menţinerea în stare funcţională a unor baze de 
date. În acest scop, IDSI a alcătuit un șir de registre: 
al instituţiilor de cercetare și al celor acreditate ca 
instituţii organizatoare de doctorat; al instituţiilor 
care pregătesc cadre prin doctorat şi postdoctorat; 
al potenţialului știinţifi c uman cu grad știinţifi c; al 
echipamentului știinţifi c și al tehnicii digitale afl a-
te în dotarea instituţiilor; al site-urilor și al bazelor 
de date ale instituţiilor; al conferinţelor ce au loc 
pe parcursul anului; al conducătorilor de docto-
rat; al experţilor în anumite domenii; al revistelor 
știinţifi ce de profi l; al seminarelor știinţifi ce de pro-
fi l; al componenţelor consiliilor știinţifi ce specializa-
te; al lucrărilor ştiinţifi ce ale cercetătorilor publicate; 
al tezelor de doctorat susţinute; al proiectelor de 
cercetare. Se preconizează să fi e alcătuit și un regis-
tru al serviciilor știinţifi ce prestate de instituţiile de 
cercetare, iar ulterior și unul al doctoranzilor (IDSI 
intenţionează să încadreze în bazele sale de date 
și datele patrimoniului cultural). În repozitoriul 
IBN al IDSI, bunăoară, sunt introduse toate artico-
lele cercetătorilor autohtoni, publicate în revistele 
știinţifi ce de profi l din RM, precum și cele publica-
te în culegerile de lucrări știinţifi ce și în materialele 
manifestărilor ştiinţifi ce desfășurate în republica 
noastră. De asemenea, sunt introduse articolele cer-

cetătorilor publicate peste hotare, cuprinse în baze-
le de date internaţionale (Thomson, SCOPUS, DOAJ 
ș.a.). IDSI ţine evidenţa conferinţelor ce au loc anual, 
vizualizează manifestările ştiinţifi ce. Pentru a stabili 
cu mai multă pregnanţă vizibilitatea instituţiilor și a 
cercetătorilor, au fost introduși și indicatori webo-
metrici, bibliometrici, numărul de vizualizări și de 
descărcări ale articolelor. La ordinea zilei se afl ă, de 
asemenea, evidenţa numărului de citări pe care le 
primesc articolele autorilor. Utilizarea pe larg a me-
todelor scientometrice, de tipul factorilor de impact 
și al numărului de citări sunt probleme cu un grad 
mai înalt de difi cultate. De aceea este îmbucurător 
faptul că în Republica Moldova, inclusiv la IDSI [23, 
24], se ocupă de evaluările scientometrice mai mulţi 
cercetători, care susţin această activitate prin cerce-
tări și studii concrete. 

Pentru a asigura o evaluare calitativă a produse-
lor știinţifi ce și educaţionale din RM, a face vizibil 
conţinutul ştiinţifi c digital din RM, a promova re-
zultatele știinţifi ce și educaţionale ale instituţiilor 
de cercetare, ale autorilor din RM și a face vizibile 
aceste rezultate comunităţii știinţifi ce, societăţii, 
IDSI elaborează o platformă pilot SCIFORM, care 
are la bază mai multe instrumente informatice ela-
borate de instituţie: IBN, EEXPERT-ONLINE, ACADE-
MICA, INDICATORI. Toate acestea, pentru a stabili: 
o ierarhie a instituţiilor, a proiectelor de cercetare, 
a revistelor știinţifi ce, a cercetătorilor; pentru a de-
termina: nivelurile relative de citare a cercetători-
lor, gradul de participare a acestora în programele 
internaţionale de cercetare, nivelul de cooperare cu 
alţi cercetători; pentru a cunoaște: structura pe vâr-
stă a personalului din instituţii, din domenii aparte, 
ponderea celor tineri – în vederea schimbării gărzii 
de vârstă la timp; evoluţia în timp a instituţiilor, a 
domeniilor, a cercetătorilor, pentru a face clasifi cări 
după cei mai diverși indicatori de performanţă și 
combinări ai acestora. Platforma SCIFORM permi-
te prelucrarea și prezentarea grafi că a indicatorilor 
de performanţă în cele mai diverse corelaţii. Scopul 
fi nal al platformei SCIFORM este de a efi cientiza 
activităţile știinţifi ce și didactice, a valorifi ca la ma-
xim factorul sinergetic prin care acestea se manifes-
tă. IDSI a realizat deja și o analiză incipientă a pieţii 
de utilizatori ai platformei. 

Utilizarea instrumentelor informatice elaborate 
de IDSI contribuie la schimbul operativ de informa-
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ţii și idei, astfel fi ind deschise opţiuni pentru cerce-
tări interdisciplinare, multidisciplinare. Analiza efec-
tuată prin intermediul instrumentelor informatice 
permite examinarea sub varii unghiuri a subiectului 
cercetat, astfel încât acestea, luate împreună, să dea 
o imagine de ansamblu, o apreciere cât mai apropi-
ată de realitate a subiectului examinat – instituţie 
de cercetare, cercetător, proiect de cercetare, revistă 
știinţifi că de profi l etc. –, în fi ne, a valorii cercetărilor 
și producţiei știinţifi ce din republica noastră. Evalu-
area activităţii revistelor ştiinţifi ce din RM, efectuată 
cu ajutorul IBN-ului, bunăoară, a condus la spori-
rea calităţii articolelor, a contribuit la înregistrarea 
revistelor naţionale în baze de date internaţionale: 
Thomson, SCOPUS, DOAJ ș.a.

Activitatea de evaluare prin intermediul instru-
mentelor informatice constituie un suport deosebit 
de important pentru știinţă, pune bazele instalării 
unei atmosfere meritocratice în domeniul știinţei și 
educaţiei din Republica Moldova. Utilizarea instru-
mentelor informatice este necesară pentru adopta-
rea unor decizii, stabilirea unor programe de colabo-
rare cu alţi cercetători și, respectiv, cu alte instituţii, 
stabilirea problemelor și priorităţilor în cercetare, 
excluderea dublărilor în cercetare, identifi carea 
unor parteneri de colaborare, experţi din anumite 
domenii, conducători de doctorat etc., canalizarea 
eforturilor spre perspectivele internaţionale, clasifi -
carea instituţiilor și cercetătorilor din sfera CDI, di-
namizarea procesului de promovare pe scara ierar-
hică a persoanelor din cadrul organizaţiilor din sfera 
ştiinţei şi inovării. Deja se analizează posibilităţile 
de utilizare a serviciilor informatice la abilitarea 
simplifi cată, online, a conducătorilor de doctorat, a 
pretendenţilor la titluri știinţifi co-didactice. Platfor-
ma răspunde operativ la solicitările factorilor de de-
cizie, le pune la dispoziţie în orice moment o întrea-
gă paletă de informaţii utile, în baza cărora se pot 
trage anumite concluzii, se pot formula  recoman-
dări, previziuni, necesare formării mecanismelor și 
instrumentelor politicilor menite să promoveze o 
economie bazată pe cunoaștere. 

Sursele de informare ale IDSI oferă acces tuturor 
doritorilor, fi ecare poate deveni evaluator al orică-
ror activităţi din sfera CDI, prin urmare, se asigură o 
transparenţă maximă a activităţii acestei sfere. Înșiși 
autorii articolelor știinţifi ce pot deveni utilizatori ai 
instrumentelor informatice, prin intermediul aces-

tora ei pot să se autoevalueze, să-și identifi ce calită-
ţile, punctele forte și punctele slabe, locul în comu-
nitatea știinţifi că. De asemenea, ei au posibilitatea 
să-și actualizeze lista lucrărilor știinţifi ce proprii – o 
modalitate comodă de a-și autoevalua munca, a-și 
modifi ca activitatea, a persevera pentru a deveni 
mai performanţi.

 19.4. Evaluarea ca știinţă

Necesitatea asigurării calităţii în sfera CDI și în 
cea a pregătirii cadrelor știinţifi ce a generat o nouă 
problemă știinţifi că, cea a cercetării sistemice a ra-
portului valoare-evaluare-gestiune. Expertizarea 
activităţii știinţifi ce și educative este una comple-
xă, cere identifi carea și aplicarea unor principii, 
metodologii, criterii, standarde, indicatori, care să 
garanteze calitatea produsului evaluat și totoda-
tă să-i pună în condiţii egale pe toţi cei evaluaţi și 
să fi e acceptate de aceștia. În promovarea știinţei 
și educaţiei performante, un element defi nitoriu îl 
constituie  analiza comparativă, omologarea rezul-
tatelor. 

Metodologia de evaluare a activităţii știinţifi ce 
și educaţionale implică o varietate de probleme 
care diferă de la un domeniu de cercetare sau de 
educaţie la altul și, în funcţie de aspectul aprecierii, 
necesită eforturi susţinute, competenţe, experienţă 
de cercetător, antrenare academică, abordare siste-
mică, precum și dezvoltarea unor concepţii, noţiuni, 
vocabular, utilizarea strictă și univocă a terminolo-
giei, identifi carea problemei, formularea ipotezelor 
de lucru și a condiţiilor limitative pe care se va baza 
evaluarea. Metodologia de evaluare include meto-
de de analiză calitativă a fenomenelor sistemice, 
istorice, evoluţioniste, teoretico-dinamice; metode 
ale logicii formale și logicii matematice și efectuării 
de sondaje; metode cantitative precum cele statisti-
ce, de analiză cantitativă a unor informaţii generale 
și specifi ce, a diferiţilor indicatori, în regim static, la 
un anumit moment de timp sau pe anumite peri-
oade de timp, în regim dinamic, comportamentul 
acestora în timp; presupune o politica riguroasă de 
colectare, stocare, prezervare și prelucrare a date-
lor; identifi carea datelor necesare și determinarea 
modalităţilor de colectare din surse administrative; 
elaborarea și aplicarea de metodologii de cuan-
tifi care și de contabilizare a rezultatelor muncii 
știinţifi ce și educative; racordarea mecanismului 
de colectare a datelor la standardele internaţionale 
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OECD, EUROSTAT, UNESCO; identifi carea și opti-
mizarea numărului de indicatori de performanţă; 
stabilirea greutăţilor statistice ale acestora, astfel 
încât ele să cuprindă cât mai bine aspectele siner-
getice și de dezvoltare durabilă ale activităţii eva-
luate; aplicarea unor metodologii de prelucrare și 
reconciliere a rezultatelor, de prezentare grafi că și 
de diseminare a acestora; activitatea analitică și de 
sinteză pentru stabilirea unor corelaţii; emiterea de 
concluzii, previziuni. Toate aceste acţiuni au drept 
scop crearea unui sistem informaţional statistic vi-
abil și comparabil. 

Evaluarea este necesară pentru a valida rezulta-
tele cercetării și educaţiei, a cunoaște actualitatea 
acestora, gradul lor inovativ și de originalitate, pre-
cum și al recomandărilor elaborate, progresul real 
atins în cercetare și educaţie, nivelul de pregătire și 
de receptivitate al cercetătorilor și pedagogilor faţă 
de implementări și de transferul tehnologic, faţă de 
noile tehnologii educaţionale, nivelul de aplicare a 
rezultatelor în practică, pentru a determina locul în 
clasament al instituţiei, cercetătorilor, profesorilor. 
Menirea acestor acţiuni este de a justifi ca activita-
tea instituţiilor de cercetare și a celor implicate în 
educaţie, salariul oferit cercetătorilor și profesori-
lor, a stabili corelaţia știinţă-educaţie-economie, 
principiile și mecanismele de funcţionare a aces-
teia, în scopul dezvoltării resurselor umane, a in-
frastructurii instituţiilor de cercetare și de pregăti-
re a cadrelor, asigurării funcţionării ritmice a aces-
tora, perfecţionării mecanismului de gestionare a 
activităţii știinţifi ce și a celui de pregătire a cadre-
lor, stabilirii unei fi nanţări instituţionale continui și 
predictibile, corelate cu performanţele înregistrate. 
Accesul la fondurile pentru cercetare și educaţie se 
face pe bază de concurs. 

Activitatea știinţifi că și educaţională se cuan-
tifi că și se contabilizează prin anumiţi indicatori 
de performanţă, care determină în cele din urmă 
dezvoltarea durabilă și nivelul intelectual al ţării. 
La IDSI deja se lucrează asupra unifi cării și optimi-
zării numărului de indicatori de performanţă, în 
baza unor standarde internaţionale, pentru evalu-
area integrală operativă a activităţii din sfera CDI 
și cea educaţională [26], excluderea dublării unor 
rapoarte, reducerea substanţială a unor munci de 
rutină privind raportarea rezultatelor. S-au elabo-
rat formule de calcul în funcţie de indicatorii de 
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greutăţile statistice ale indicatorilor luaţi în calcul,  
aici pot fi  utilizaţi și factorii de impact al revistelor 
în care autorii și-au publicat lucrările, bazaţi pe nu-
mărul de citări – în anumite cazuri, se iau în calcul 
creditele transferabile. Valoarea indicatorilor, a 
greutăţilor statistice ale acestora pot să se schimbe 
cu trecerea timpului, în funcţie de tipul instituţiilor 
evaluate (ţin de știinţe reale, știinţe sociale etc.), 
astfel încât rezultatul evaluării să exprime valoarea 
înregistrată la un moment dat sau pe o anumită pe-
rioadă de timp, în condiţiile specifi cate. Modelul de 
calcul se perfecţionează în permanenţă, setul de in-
dicatori statistici se optimizează. Principala condiţie 
este ca toate aceste modifi cări să se raporteze la 
subiectele evaluate în condiţii identice. Pentru a se 
evalua efi cienţa activităţilor, rezultatele evaluărilor 
se raportează la costul echipamentului știinţifi c, la 
cheltuielile fi nanciare suportate. 

După cum am menţionat mai sus, în ultimul timp 
activitatea de evaluare a fost fortifi cată prin utiliza-
rea unor instrumente informatice moderne, care 
permit reconcilierea rezultatelor în vederea emiterii 
unor concluzii și previziuni pertinente. Moderni-
zarea activităţii de evaluare a generat și probleme 
de altă natură: necesitatea de a elabora politici de 
colectare a datelor, de asigurare a interoperabilităţii 
sistemului informaţional creat cu diverse baze de 
date primare, de interconectare a bazelor de date, 
de securizare cibernetică a datelor, de protejare a 
acestora contra crimelor informaţionale, de prote-
jare a dreptului de autor, a datelor cu caracter per-
sonal. Deci, au dreptate cercetătorii [26] care con-
sideră activitatea de evaluare și asigurare a calităţii 
produsului știinţifi c și educaţional drept o nouă ra-
mură a știinţelor exacte. 

Concluzii

Cercetătorii moldoveni au conștientizat întru 
totul rolul știinţei în societate ca sursă de creștere 
economică sustenabilă. Astăzi în Republica Mol-
dova există o reţea de instituţii de cercetare și de 
educaţie capabile să dezvolte știinţele moderne și 
să asigure fl uxul de cadre știinţifi ce de înaltă cali-
fi care. 

La punctele forte vom menţiona: însușirea prac-
ticilor bune ale ţărilor UE, îmbunătăţirea esenţială 
a cooperării instituţiilor de cercetare, ieşirea din 
izolare a ştiinţei moldoveneşti, încadrarea cerce-
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tătorilor în programe de cercetare internaţionale, 
factori importanţi pentru sporirea competitivităţii 
cercetătorilor (includerea în competiţia știinţifi că 
internaţională contribuie la formarea unei imagini 
bune despre ţară); promovarea  conceptului Ştiinţă 
Deschisă, Acces Deschis, Educaţie Deschisă; parti-
ciparea la dezvoltarea pieţei unice digitale a UE –
demararea de către IDSI a procesului de utilizare 
largă a instrumentelor informatice, a mecanismelor 
impersonale de evaluare a activităţii instituţiilor de 
cercetare și a celor de pregătire a cadrelor știinţifi ce, 
a cercetătorilor, a revistelor știinţifi ce de profi l etc., 
menite să pună instituţiile, persoanele evaluate în 
condiţii egale, să asigure accesul liber al utilizato-
rilor la sursele de informaţie; crearea unui sistem 
informaţional statistic viabil și comparabil, care 
urmează să asigure persoanele ocupate în ştiinţă 
și educaţie, organele de decizie în domeniu, socie-
tatea în ansamblu cu informaţii direct de la produ-
cătorii de cunoştinţe și servicii știinţifi ce; evaluarea 
competenţelor profesionale prin instrumente infor-
matice care pun bazele creării unei atmosfere meri-
tocratice în domeniul știinţei și educaţiei, permit o 
clasifi care obiectivă a instituţiilor și a cercetătorilor, 
dinamizează procesul de promovare a persoanelor 
pe scara ierarhică, răspund operativ la solicitările 
factorilor de decizie, punându-le în orice moment 
la dispoziţie întreaga paletă de informaţii acumula-
te, în baza cărora aceștia trag concluziile necesare, 
elaborează recomandări, previziuni. 

La punctele slabe menţionăm: factorii care îm-
piedică cercetarea și educaţia să devină competiti-
ve, și anume asigurarea nesatisfăcătoare a labora-
toarelor de cercetare cu echipaj ştiinţifi c modern și 
tehnică computaţională; diversifi carea insufi cientă 
a surselor de fi nanţare a ştiinţei; participarea neîn-
semnată a sectorului privat la dezvoltarea ştiinţei; 
numărul mic de cercetători și de teze de doctorat 
susţinute anual, raportat la 100 000 de locuitori, 
comparativ cu ţările dezvoltate; imixtiunea politi-
cului în activitatea de cercetare și educaţie; con-
lucrarea slabă a factorilor de decizie din domeniu; 
îmbătrânirea cadrelor știinţifi ce; micșorarea afl u-
xului de cadre tinere în știinţă; interesul scăzut al 
tineretului faţă de munca știinţifi că; efi cienţa re-
dusă a studiilor de doctorat; reproductibilitatea 
scăzută a cadrelor ştiinţifi ce în domeniile știinţelor 
reale și „exploziile demografi ce” înregistrate în do-

meniile socio-economice și umaniste; statutul so-
cial neprestigios al oamenilor de știinţă și statutul 
juridic neadecvat al doctoranzilor; exodul oameni-
lor de știinţă și al cadrelor didactice; lipsa unui sis-
tem adecvat de educaţie a populaţiei active și de 
educaţie pe întreg parcursul vieţii; inefi cienţa re-
formei de trecere a sistemului de pregătire a cadre-
lor știinţifi ce la sistemul de școli doctorale; defavo-
rizarea de către reforma realizată în învăţământ a 
ştiinţelor reale; lipsa unui program clar de editare 
a revistelor și a cărţilor de popularizare a ştiinţei; 
declinul știinţei și educaţiei spre un punct critic, de 
la care încep procesele ireversibile – de exemplu, 
numărul de cercetători este de două ori mai mic 
decât cel al deţinuţilor, majoritatea dintre aceștia 
având cel mult studii medii, fapt ce ne determină 
să ne punem hamletiana întrebare: sau investim 
cum se cuvine în știinţă și educaţie sau construim 
pușcării.

Pentru a spori efi cienţa sistemului de cerceta-
re-dezvoltare-inovare-educare  şi de pregătire a 
cadrelor ştiinţifi ce se recomandă: schimbarea atitu-
dinii statului faţă de acest sector; excluderea imix-
tiunii factorului politic; promovarea principiului 
de edifi care a societăţii bazate pe știinţă –  o idee 
în jurul căreia urmează să se unească populaţia; 
promovarea politicii de creare a unor noi locuri de 
muncă, oferindu-se elitei intelectuale posibilitatea 
de a se realiza profesional acasă; realizarea refor-
mei învăţământului concomitent cu cea a știinţei, 
în baza acelorași principii știinţifi ce, educaţia prin 
cercetare constituind un moment cheie al reformei; 
dezvoltarea sectorului respectiv conform impera-
tivului: școala să meargă în pas cu știinţa, să încu-
rajeze curiozitatea naturală a copiilor, creativitatea 
acestora; efi cientizarea activităţii sectorului, și anu-
me executarea în paralel a unor activităţi de exper-
tizare, cum sunt cea de evaluare a calităţii cercetării 
și cea de evaluare didactică, abilitarea unor instituţii 
cu dreptul de a fi  instituţie organizatoare de doc-
torat și a unor cercetători cu dreptul de a conduce 
doctoratul; respectarea cerinţei privind susţinerea 
tezelor de doctor habilitat exclusiv în baza lucrări-
lor ştiinţifi ce publicate, fără a se scrie disertaţia ca 
atare; aplicarea unui orar mai fl exibil de susţinere a 
examenelor de doctorat; modifi carea Nomenclato-
rului specialităţilor știinţifi ce (reducerea numărului 
de domenii ştiinţifi ce la cel mult 25), armoniza-
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rea nomenclatoarelor specializărilor pentru toate 
treptele: bacalaureat, licenţă, masterat, doctorat; 
creșterea prestigiului omului de știinţă în societate; 
schimbarea statutului doctorandului, de la calitatea 
de student la cea de cercetător, cu includerea anilor 
de studiu în vechimea de muncă știinţifi că și luarea 
lor în considerare la calcularea pensiei; utilizarea 
studiilor doctorale ca mecanism de depistare și în-
lăturare a neajunsurilor de la treptele inferioare de 
învăţământ; includerea în procesul pregătirii cadre-
lor știinţifi ce prin intermediul studiilor de doctorat 
și postdoctorat, îndeosebi în domeniile noi, de per-
spectivă, a prevederii ca cercetătorii să activeze o 
perioadă de timp în instituţii de prestigiu din lume, 
acolo unde excelează dezvoltarea ştiinţei; realiza-
rea imperativului de integrare tot mai avansată a 
cercetării și învăţământului din Republica Moldova 
cu cel din România, o soluţie exclusivă pentru spo-
rirea calităţii cercetărilor și studiilor, elaborarea în 
comun a unor programe de cercetare și de studiu, 
monografi i, manuale, compendii, ghiduri, practi-
carea unui schimb extins de cercetători și de cadre 
didactice; aplicarea unui program mai avansat de 
cercetare în cadrul studiilor de masterat, astfel încât 
ele să devină adevărate „rampe de lansare” a maste-
ranzilor merituoși în studiile de doctorat; lansarea 
unui vast sistem de instruire și reciclare a cadrelor, 
de învăţare pe parcursul întregii vieţi.
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REZUMAT

Edifi carea societăţii bazate pe cunoaştere 

în Republica Moldova: practici bune, orien-

tări, probleme, sugestii. Sunt prezentate măsu-
rile întreprinse în Republica Moldova, în perioada 
1993-2017,  pentru edifi carea societăţii bazate pe 
cunoaștere, promovarea calităţii în sfera ştiinţei şi 
inovării şi în cea a pregătirii cadrelor ştiinţifi ce, pilo-
nii principali ai dezvoltării durabile a societăţii, utili-
zarea instrumentelor informatice pentru evaluarea 
activităţii CDI. Autorul evidenţiază părţile forte și 
cele slabe ale procesului, imixtiunea factorului po-
litic, propunând soluţii pentru ameliorarea situaţiei 
în domeniul dat, prin diversifi carea și amplifi carea 
fi nanţării, modifi carea actelor normative.

Cuvinte-cheie: societate bazată pe cunoaștere, 
societate informaţională, instrumente informati-
ce, factor politic, cadre știinţifi ce, studii doctorale, 
învăţământ preuniversitar. 

ABSTRACT

Building the Knowledge-Based Society in 

the Republic of Moldova: Good Practices, Gui-

delines, Problems, Suggestions.  The measures 
undertaken in the Republic of Moldova, during the 
period 1993-2017, for the building of the knowled-
ge-based society, the promotion of the quality in 
the fi eld of science and innovations and training of 
the scientifi c staff , the main pillars of the sustainable 
development of the society, the use of the IT tools 
for the evaluation of the RDI activity are presented. 
The author highlights the resilient and vulnerable 
sides of the process, the interference of the political 
factor, proposing solutions for improving the situa-
tion in the given fi eld, diversifying and amplifying 
the fi nancing, modifying the normative acts.

Keywords: knowledge-based society, information 
society, IT tools, political factor, scientifi c staff , docto-
ral studies, pre-university education.

РЕФЕРАТ

Формирование в Республике Молдова об-

щества, основанного на знаниях: передовая 

практика, направления, проблемы, предложе-

ния. Представлены меры, предпринимаемые Ре-
спубликой Молдова в период с 1993 по 2017 года 
для формирования общества, основанного на зна-
ниях, продвижения качества в области науки и ин-
новаций и в сфере подготовки научных кадров, что 
является основой основ устойчивого развития об-
щества, а также говорится об использовании ин-
формационных инструментов для оценки науч-
ных исследований, разработок и инновационной 
деятельности. Автор обращает внимание на устой-
чивые и уязвимые стороны процесса, вмешатель-
ство политического фактора, предлагая решения 
для улучшения ситуации в данной области путем 
диверсификации и увеличения финансирования, 
внесения изменений в нормативные акты.

Ключевые слова: общество, основанное на зна-
ниях, информационное общество, информацион-
ные инструменты, политический фактор, научные 
кадры, докторантура, довузовское образование. 
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|               А.Д. РЫШКОВОЙ, СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ

1. Введение

СТРОИТЕЛЬСТВО В МОЛДОВЕ ОСЛОЖНЕНО ОПАСНЫМИ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ (ОГП), СРЕДИ КО-

ТОРЫХ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ВЫДЕЛЯЮТ СЕЙСМИКУ, ОПОЛЗНИ, 
ПРОСАДОЧНОСТЬ ГРУНТОВ [2,3,4]. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ 
ОТ ОГП НАБЛЮДАЕТСЯ ПО ВСЕМУ МИРУ И ИЗМЕРЯЕТСЯ ОГРОМ-
НЫМИ ЦИФРАМИ. ТАК, НАПРИМЕР, В 2017 Г. ОН СОСТАВИЛ 
380 МЛРД. ДОЛЛАРОВ США.

В Молдове, к сожалению, подробная информа-
ция об ущербе от ОГП отсутствует. Однако в срав-
нительном варианте, по данным ООН, рост при-
родных опасностей следует рассматривать как 
глобальный процесс, который будет предопреде-
лять стратегию устойчивого развития республики.

Территория Молдовы подвержена сейсмиче-
скому риску, который учитывается при проекти-
ровании и строительстве действующими норма-
ми и законодательными актами [10,11] и др. От 
того, какой будет принята сейсмичность пло-
щадки строительства, будет зависеть и «страте-
гия проектирования», обеспечивающая надеж-
ную эксплуатацию сооружения. Безусловно, что 
антисейсмические мероприятия будут опреде-
лять стоимость объекта.

К числу возможных причин, приводящих к 
удорожанию строительства, следует отнести 
просадочность грунтов [1,4].

Тот факт, что просадочные явления не часто 
попадают в поле зрения специалистов по чрез-
вычайным ситуациям, говорит лишь о том, что 
строительство на таких грунтах в республике в 
целом осуществляется успешно [4].

Однако участившиеся случаи деформации 
зданий и сооружений, деформации откосов кот-
лованов свидетельствует, что к строительству 
на просадочных грунтах, по-прежнему, должно 
быть уделено повышенное внимание [9].

На территории Молдовы просадочные грун-
ты распространены практически повсеместно. 
Нередки случаи, когда их наличие на строитель-
ной площадке, вынуждает проектировщиков 
увеличить расчетную сейсмичность на 1 балл. 
Такое положение особенно актуально для мун. 
Кишинэу и южных районов республики, где мощ-
ность просадочной толщи может достигать 30-ти 
и более метров [3,7].

В этих условиях возникает необходимость 
уменьшения расчетной сейсмичности площад-
ки строительства за счет улучшения физико-
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механических свойств просадочных грунтов [10].
Сказанное послужило основой для выбора 

задачи исследования:
1. Изучить влияние вибропогружателя RTG 

на изменение свойств просадочных грунтов 
после изготовления грунтовых свай;

2. Обосновать возможность перевода 
грунтов основания с III-й во II-ю категорию по 
сейсмическим свойствам.

2. Методы исследования

В процессе выполнения научного исследо-
вания были проведены полевые и лаборатор-
ные работы, в состав которых входили: пробив-
ка скважин; изготовление грунтовых свай; отбор 

образцов пород из ствола свай и околосвайного 
массива грунта; изучение физико-механических 
свойств просадочных грунтов.

Прочностные и деформационные характе-
ристики определялись по стандартным методи-
кам в лаборатории «Ingeotehgrup». В дополне-
ние к этим исследованиям было проведено из-
учение микроструктуры просадочных и уплот-
ненных грунтов, которое осуществлялось с 
применением растрового электронного микро-
скопа (РЭМ) VEGA TS 5130. Уникальность микро-
скопа позволяет получить информацию, в том 
числе о природе грунта, его сложении, составе 
и т.д. (рис. 1). 

Рис. 1. Исследование микроструктуры с применением РЭМ

Подготовка образцов грунта к электронно-микроскопическим исследованиям 

и последующее изучение выполнялись в лаборатории Национального центра исследований 

и тестирования материалов при Техническом университете Молдовы.

3. Результаты исследования. Дискуссии

Полевые работы выполнялись на двух участ-
ках, расположенных в мун. Кишинэу: 

участок 1: строительство жилого комплекса 
по ул. Тестемицану;

участок 2: строительство 12-ти этажного жи-
лого дома по бул. Траян.

Проведенные исследования позволили по-

лучить новые данные физических и физико-
механических свойств лессовых грунтов в уплот-
ненном состоянии.

В таблице 1 и 2 приведены результаты лабо-
раторных исследований грунтов, после уплотне-
ния, которые сравнивались со средними значе-
ниями соответствующих характеристик, опреде-
ленных в естественных условиях.
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Таблица 1 

Сравнение физических показателей грунтов 

Тип грунта
Показатель 
текучести,
I

L
, дол. ед.

Плотность 
грунта,
ρ, г/см3

Влажность,
W, %

Коэффициент 
пористости,

е, дол. ед.

Категория 
грунта по сейс-

мическим 
свойствам

Суглинок в условиях 
естественного залегания < 0 1,57 12,0 0,928 III

Суглинок после уплотнения < 0 1,88 – 2,09 8,0 – 12,0 0,664 – 0,403 II

Таблица 2 

Сравнение механических показателей грунтов 

Тип грунта

Относительная 
просадочность, 

Ɛ
sl

, дол. ед.
(P = Ϭ

zg
)

Начальное 
просадочное 

давление,
P

sl
, kПа

Модуль 
деформации,

E, МПа

Угол 
внутреннего 

трения,
φ, град.

Общее 
сцепление,

c
w

, кПа

Суглинок в условиях 
естественного залегания 0,002 – 0,04 22 - 212 9 18 16

Суглинок после уплотнения – – 18 – 41 19 – 31 47 – 87

Для решения вопроса о ликвидации проса-
дочных свойств вокруг сваи и определения раз-
меров уплотненной зоны были проведены ис-
следования по изучению микроструктуры про-
садочных и уплотненных грунтов. 

Микроструктурные особенности оценива-
лись для образцов ствола сваи, а также отобран-
ных на расстоянии 40, 60 и 80 см от ее наружной 
границы. Результаты проведенного исследования 
представлены на РЭМ-изображениях (рис. 2).

  а)              б)            в)

   г)              д)         е)
Рис. 2. Микроструктура исследуемого просадочного грунта

а) – в условиях природного залегания (до изготовления свай); б) ÷ е) – уплотненного грунта (после 

изготовления свай) отобранного, соответственно, из ствола сваи (б) и на расстояниях: 20 см от 

центра сваи (в); 40, 60 и 80 см от ствола сваи (г, д, е).
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Исследования позволили выявить изменение 
структуры просадочного грунта от матричного 
(на расстоянии до 40 см) до скелетного (более 
80 см) типа с переходной зоной на расстоянии 
40÷80 см.

Общие выводы

Результаты проведенного исследования не 
оставляют сомнения, что:

1. Для устранения просадочных свойств грун-
тов при строительстве на площадках II типа усло-
вий по просадочности может быть использован 
метод глубинного уплотнения, основанный на 
применении RG-установки;

2. При устройстве грунтовой сваи происходят 
техногенные преобразования, обуславливаю-
щие формирование новой видоизмененной ми-
кроструктуры, во многом отличной от исходной;

3. Эти преобразования в значительной сте-
пени улучшают характеристики физико-механи-
ческих свойств и позволяют изменить категорию 
грунтов по сейсмическим свойствам.
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РЕФЕРАТ

Снижение расчетной сейсмичности пло-

щадки при строительстве на просадочных 

грунтах. В статье рассматриваются особенности 
возведения зданий на просадочных грунтах в 
Молдове. На основе проведенных полевых и ла-
бораторных исследований предлагается техни-
ческое решение по устранению просадочности. 
Существенное улучшение физико-механических 
характеристик грунтов позволяет снизить рас-
четную сейсмичность площадки строительства и 
уменьшить стоимость возведения объекта.

Ключевые слова: строительство, проса-
дочность, сейсмика, грунты, стоимость.
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REZUMAT

Reducerea seismicităţii estimate a amplasa-

mentului la edifi carea clădirilor pe pământurile 

cu tasabilitate sporită. În articol sunt examinate 
particularităţile edifi cării clădirilor pe pământurile 
cu tasabilitate sporită pe teritoriul Republicii Mol-
dova. Pe baza studiilor de teren și de laborator, 
se propune o soluţie tehnică pentru eliminarea 
tasabilităţii. O îmbunătăţire semnifi cativă a caracte-
risticilor fi zico-mecanice ale pământurilor face posi-
bilă reducerea seismicităţii estimate a amplasamen-
tului și reducerea costului de edifi care a obiectului.

Cuvintele-cheie: construcţie, tasabilitate, seismi-
citate, pământuri, cost.

ABSTRACT

Reducing the Estimated Seismicity of the 

Site during Construction on Subsiding Soils. The 
article examines the features of the construction 
of buildings on subsiding soils in the Republic of 
Moldova. Based on the conducted fi eld and labo-
ratory studies, a technical solution is proposed to 
eliminate subsidence. A signifi cant improvement in 
the physical-mechanical characteristics of the soils 
makes it possible to reduce the estimated seismi-
city of the construction site and reduce the cost of 
erection of the object.

Keywords: construction, subsidence, seismicity, 
soils, cost.
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|               EC. ING. BOGDAN BORESCHIEVICI

CZU 929:629.73

 U      – 
G   B . R   (3)*

Un gând special de recunoștinţă dlui dr. ing. Vasile BUIU, fără de susţinerea căruia acest articol nu apărea 

Încheiem prin acest capitol (Epilog) prezentarea da-
telor biografi ce ale lui Gheorghe Botezatu, inventa-
tor de origine basarabeană, cel care a inventat unul 
dintre primele elicoptere din lume.

EPILOG
În 1951, la 2 Octombrie, George de Bothezat va pri-
mi, postum, brevetul de inventie 2.569.882.- ”CON-
TROL AND SUPPORT CONNECTION FOR `HELICOP-
TER ROTOR SYSTEMS”

* În prima parte a articolului (Intellectus nr. 1/2018) și în cea de a doua (Intellectus 2/2018), autorul ne prezintă prodigioasa 
activitate știinţifi că și inventivă a lui George de Botezat. Partea a treia cuprinde anexele ce documentează multirateral rea-
lizările marelui inventator.

(Continuare din Intellectus nr. 1 și 2, 2018)
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Inventatorul este GEORGE DE BOTHEZAT – decedat; 
executorii testamentari sunt 
WATSON WASHBURN coexecutor New York; JULIA 
R(AMSAYHILTON) DE BOTHEZAT coexecutrix, Lar-
chmont, New York, assignors to Elicopter Corpora-
tion of America, Flushing, N.Y., a corporation of New 
York. Application June 29, 1946, Serial Mo. 680384. 
-------------------------------------------------------------------

ANEXA 1

Lista documentelor disponibile neincluse în articol

1. Listă brevete:

Ţara și nr.brevet Titlul Data depunerii

GB191211493A Aeroplane having Automatic Stability 14-05-1912 

FR443330A Aéroplane automatiquement stable 2-05-1912

DK18402C Aeroplan, der automatisk holdes stabilt 14-05-1912

CH63001A Aéroplane automatiquement stable 7-05-1912

US1541412 AIR-SPEED METER 9-03-1922

US1534306 BAROGRAPH 9-03-1922

US1484815 BAROGRAPH 18-04-1922

US1485835 MACHINE FOR TESTING SHEET METAL FOR 
VIBRATION

9-03-1922

US1573228 ELICOPTER 27-06-1923

US1749471 ELICOPTER 29-03-1924

US1752342 Fan Unit 30-06-1926

US1773349 FAN 07-08-1926

US1794447 Filter Fan 07-08-1926
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Ţara și nr.brevet Titlul Data depunerii

US1702632 BIFURCATOR 30-07-1927

US1887370 PULLEY DRIVEN DISK FAN 30-06-1928

FR680382A VENTILATEUR 16-08-1929

US1903983 VENTILATING SYSTEM 9-10-1930

US1985022 Drive for fans and the like  09-02-1931

CA312472 FAN-EVENTAIL 23.06.1931 (este indicată data de publi-
care)

US2004571 FAN 8-09-1931

US2083436 COOLING SYSTEM 8-08-1931

US2073833 AIR CONDITIONER 29-08-1935

US2121073 Disk fan 08-06-1935

US2180922 A HELICOPTER DEVICE 24-08-1936

US2156334 ELICOPTER 30-12-1937

US2192881 HELICOPTER DEVICE 30-12-1937

US2569882 CONTROL AND SUPPORT CONNECTION 
FOR HELICOPTER ROTOR SYSTEMS

29-06-1946

2. Listă lucrări publicate de George de Bothezat.

1 Étude de la stabilité de l’aéroplane – teza de doctorat publicată la DUNOD 1911 FR

2 LE MÉCANISME DE L’ACTION DES EMPENNAGES HORIZONTAUX DES AÉROPLANES - Revue_de_mé-
canique

aug 1911 FR

3

4 THÉORIE GÉNÉRALE DES RÉGIMES DE L’AÉROPLANE - Revue_de_mécanique aug 1912 FR

5

6 THEORIE GENERALE DE L’ACTION STABILISATRICE DES EMPENNAGES HORIZONTAUX DE 
L’AÉROPLANE SUIVIE D’UN APERÇU GÊNÉHAL SUH LES DIVERS PROCÉDÉSDESTABlLI8ATION DE 
L’AEROPLANE - Revue_de_mécanique

aug 1912 FR

7

8 REPORT No. 28 - AN INTRODUCTION TO THE STUDY OF THE LAWS OF AIR RESISTANCE OF AERO-
FOILS (PREPRINT)

1918 EN

9 REPORT No. 28. - AN INTRODUCTION TO THE LAWS OF AIR RESISTANCE OF AEROFOILS 1918 EN

10 REPORT NO. 29. THE GENERAL THEORY OF BLADE SCREWS INCLUDING PROPELLERS, FANS, HELI-
COPTER SCREWS, HELICOIDAL PUMPs. TURBO-MOTORS, AND DIFFERENT KINDS OF HELICOIDAL 
BRAKES

1918 EN

11 REPORT No. 97 GENERAL THEORY OF THE STEADY MOTION OF AN AIRPLANEin seven parts 1918 EN

12 THE MEANING FOR HUMANITY OF THE AERIAL CROSSING OF THE OCEAN 1919 EN

13 THEORIE GENERALE DES RÉGIMES. DE L’AÉROPLANE - DUNOD 1913 FR

14 LA NOTION DE TRAINEE INDUITE SES FONDEMENTS THÉORIQUES 1919 FR
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15 AIRPLANE: PERFORMANCES AS INFLUENCED BY THE USE OF A SUPERCHARGED ENGINE 1920 EN

16 SUR LE RENDEMENT D’UN TUNNEL AÉRODYNAMIQUE - L’Aéronautique 1921 FR

17 INTRODUCTION A L’ÉTUDE DES LOIS DE LA RÉSISTANCE DE L’AILE - L’Aéronautique 1921 FR

Alte lucrări.
Méthode pour l’étude expérimentale de l’eff et 

d’ amortissement des empennages horizontauxet 
des surfaces sustentatrices. — Revue de Méca-
nique, juillet 1911.

Méthode pour l’étude expérimentale de 
l’amortissement des oscillations de certains

systèmes en mouvement dans un fl uide. — 
Comptes rendus de l’Académie des Sciences,21 
août 1911

Le mécanisme de l’action des empennages ho-
rizontaux des aéroplanes. — Revue deMécanique, 
octobre 1911, p. 305.

Le problème de la stabilité de laéroplane. — 
Rapport présenté le 20 décembre

1911 au deuxième Congrès de Mendéléev tenu 
à Saint-Pétersbourg (partiellement reproduitdans 
La Technique de l’Aéronautiquen° 2. 20 février 1912, 
en russe).

Introduction à l’étude de la stabilité de l aéropla-
ne. — Cours professé à l’ecole

aéronautique militaire pour Offi  ciers.. (Édition 
de l’École militaire avec 53 fi g., Saint-Pétersbourg, 
1912, autographié, en russe).

Traité de dynamique de l’aéroplane. — Cours 
professé à l’Institut polytechnique de

Saint-Pétersbourg (en préparation).

BIBLIOGRAPHY OF AERONAUTICS 1920-1921 By 
PAUL BROCKETT, Smithsonian Institution
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ANEXA 2

Câteva documente citate în articol
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NASA History
12 Mai 2015 · 
Document of the Week
Letter from Joseph S. Ames, member of the NACA Executive Committee, to Dr. S. W. Stratton, Bureau of 

Standards. May 18, 1918
The NACA initially struggled with establishing a cadre of technical leaders, and the Committee decided 

it needed a Director of Aeronautical Research. Joseph S. Ames, a member of the Committee (and Chairman 
from 1927-1939) was convinced he found a great candidate in Georges de Bothezat. de Bothezat was a 
Russian aeronautical engineer who had greatly impressed Ames during the interview that led to the letter 
of recommendation shown here.

However, de Bothezat’s tenure with the Committee was short-lived, for he soon revealed himself as a 
better talker than performer. Not only did de Bothezat promise more than he could deliver, but his time 
working for the NACA was fraught with personality confl icts with others on the Committee, and he was 
eventually let go. The NACA hired George Lewis as Director or Aeronautical Research the next year (1919) 
and he held that post until 1947.

From Model Research: The National Advisory Committee for Aeronautics,1915-1958. NASA SP-4103, 
1985, by Alex Roland, pp.89-92. 

http://history.nasa.gov/SP-4103/ch4.htm
Letter from File #19239 “NACA Langley Issues”, NASA Historical Reference Collection

https://www.facebook.com/NASAHistoryOffi  ce/photos/a.528287657222921.1073741826.5190244614825
74/939323772785972/?type=3#
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George de Bothezat to Subcommittee on Buil-
dings, Laboratories and Equipments,

Feb. 1919.
[From 1918 to 1920 George de Bothezat was the 

NACA’s „Aerodynamical Expert.” Like Max Munk, 
who followed him, he displayed a broader grasp 
of aeronau-tics than many of the early NACA staff  
members, a penchant for research on problems of 
theoretical interest, an infelicity with the Englishlan-
guage, and a disdain for his colleagues- all evident 
in this letter. All served to undercut his infl uence 
within the NACA, though some of his suggestions 
were adopted over time.

Gentlemen:

Accordingly to the desire of the Subcommittee- 
I am presenting herewith a general programme of 
research work which could be used as general di-
rectory at Langley Field. I will allow myself to tell in 
short words the general ideas that have lead me in 
the composition of this programme and how I con-
ceive its fulfi lling.

From a general standpoint a programme for re-
search must not so much consist in a detailed enu-
meration of all the questions and problems that can 
be submitted to research or investigation but rather 
give the systematization of these problems or ques-
tions. That is what I have tried to do in the program-
me herewith presented. What concerns the detai-
lization of such a programme in each special case 
it must be left fully to the liberty of those who will 
undertake these researches, and this is fully neces-
sary for the success of the researches themselves.

Experimental researches or investigations can be 
of two kinds: Either they simply consist in measure-
ments of some mechanical or physical quantities; 
Such measurements can be considered as scientifi c 
only when they are of a high grade of exactitude; In 
the other cases they simply constitute routine work. 

Or the experiments constitute a verifi cation of 
a general conception of the studied phenomenon. 
It is the last investigations that generally have the 
most importance. This kind of conceptional inves-
tigations can be undertaken only when they are 
guided by a deep knowledge of all the studied phe-
nomenon in its whole and its understanding from a 
unique philosophical standpoint.

What concerns the programs of Messrs. Warner 
and DeKlyn which I have looked over, they consist 

merely in an enumeration of diff erent problems 
that can be investigated but without any syste-
matization of those problems. These papers also 

contain several theoretical conceptions which 

in some cases are somewhat doubtful and after-

wards contain in some cases suggestions about 

the results that can be expected; what I think has 
to be avoided as much as possible in a research pro-
gramme. So that the papers of Messrs. Warner and 
DeKlyn look to me more like their own under-

standing of several aviation problems, than a 

general program for research and investigation.

The reading of the papers of Messrs. Warner and 
DeKlyn brings me to say some words about the ge-
neral spirit that must animate all research in ge-

neral but special all aerodynamical research, the 

last being still a very new fi eld of  investigation.
Before a general conception of a problem to inves-

tigate is stated, one must take account of all the works 
made before and submit them to a critical investiga-
tion. 

Afterwards in the problem to investigate there 
must be reached as far as possible a certain general 
theoretical standpoint and a clear understanding of 
the connections of the studied problem to other pro-
blems and its relation to the general principals of dy-
namics and hydrodynamics. The last constitutes only 
the fundamental demand of the continuity of scien-
tifi cal evolution. The problems studied in aviation do 
not constitute a fully new science but are only a de-
velopment of applied dynamics and hydrodynamics 
and have to be studied only as such.

Thus, as a general conclusion, I will say that be-
fore attacking any investigation of a problem we 
must submit it to a careful study and clearly have in 
mind all the diff erent opinions expressed about this 
problem, and not limit ourselves to the pure and 
simple verifi cation of a very narrow group of ideas.

RESEARCH AND INVESTIGATION PROGRAM-

ME FOR THE WORK AT LANGLEY FIELD

------
2/15/19.
A.-The study of the diff erent parts of the aeroplane.
B.-The study of the aeroplane as a whole.

A.-THE STUDY OF THE AEROPLANE PARTS.
I.-Study of the parts that give lift and drag.
II.-Study of the parts that give drag.
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III.-Study of the propeller.
1.-Principal objects aerofoils and rudders.
1.-Study of the laws of steady motion.
a.-Measurement of the values of diff erent coeffi  -

cients.
b.-Study of the infl uence of diff erent variations 

of form on those coeffi  cients.
2.-Study of the fl ow around aerofoils.
a.-Apparent stream defl ection.
b.-Tip vortices.
c.-Fundamental and secondary wave.
d.-Pressure distribution.
3.-Study of the damping phenomenon.
a.-Study of the damping laws.
b.-Measurement of the damping constants.
4.-Study of the laws of hydrodynamical similitude.
a.-Experiments at diff erent speeds.
b.-Experiments with diff erent sizes.
c.-Experiments in diff erent fl uids.
Single aerofoils as well as systems of aerofoils have 

to be studied from all the foregoing standpoints.
II.-The dragging parts.
Study of the diff erent dragging parts of an ae-

roplane for symmetrical and asymmetrical disposi-
tion in

the fl ow and evaluation of the infl uence of the 
neighborhood conditions.

III.-Study of the blade screws.
1.-Determination of the best sections to be ad-

opted for blades.
2.-Determination of the best shape to be adop-

ted for blades.
3.-Exact measurements of all the coeffi  cients ne-

cessary for blade screws design.
4.-Study of the blades interference on the values 

of the blades coeffi  cients.
5.-Study of the fl ow phenomenum around a bla-

de screw.
6.-Study of the blade screw systems.
All this experiment must be conducted taking 

account of all the new concepts and results scien-
tifi cally established.

The study of all the foregoing problems must 
also include the study of all the instruments them-
selves, which are used for measurements, as the 
wind tunnels, the diff erent anemometers, etc.

B.-STUDY OF THE AEROPLANE AS A WHOLE.
I.-General characteristics of the aeroplane.

1.-Geometrical characteristics.
2.-Mechanical characteristics.
a.-The weighing of the machine.
b.-Determination of the ellipsoide of inertia of a 

machine.
II. -The steady motion of the aeroplane.
Measurement of the diff erent forces acting on an 

aeroplane and study of their laws of variation.
III. -Stability investigation.
1.-Measurement of all the moments and forces 

acting on an aeroplane in its most general ease of 
motion.

2.-Study of the diff erent oscillation phenome-
non of an aeroplane.

These investigations must not only seek to esta-
blish if a given machine is stable or not but must 
also be directed in the sense to fi nd out the gene-
ral rules to be used in design by aid of which could 
be established those dimensions of the aeroplane 
which can secure complete stability. The study of 
dirigibility must be considered as a part of the sta-
bility problem.

The Methods
All the foregoing problems can be studied or on 

models or on full scale objects.
The full scale experiments can be made or in free 

fl ight tests or on special railway carriages (more ge-
nerally special electric cars).

For experiments on models the following me-
thods can be used:

1.-The wind tunnel.
2.-The whirling arm.
By this method full-scale propellers can also be 

used.
3.-The method of falling bodies.
This method is susceptible of a considerable de-

velopment in the case of dropping diff erent bodies 
from aeroplanes.

4.-The method of gliding models.
Models are brought to glide in a big closed space 

and their steady motion as well as stability are stu-
died by photographical methods.

5.-The plane radial screw method.
/.See my blade screw investigation/.
The Actually Standing Problems
The problems that are the most important for the 

development of the actual aviation are the following:
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1.-The study of the laws of hydrodynamic simili-
tude to allow to draw exact conclusions from model 
test.

2.-The study of the blade screws. The modern 
theoretical investigations of the blade screws have 
brought that problem to such a state that only a 
very small amount of measurements have to be 
performed to reach all the necessary data to design 
propellers exceedingly satisfying all the practical 
demands.

3.-The study of stability. We actually possess al-
ready much data on the steady motion of aeropla-
nes that allow a pretty good determination of their 
performance, but we are far to possess all the ne-
cessary data to be able to fully secure the complete 
stability and maneuverability of an aeroplane. That 
is why a special attention must he devoted to the 
last questions.

G. DE BOTHEZAT
ANEZA 

List of people critical of Einstein

This page is a list of people critical of Einstein.
The list contains critics from the 1910s (i.e. Pala-

gyi in 1914) shortly after the inception of Einstein’s 
theory till the present 2010s (i.e. Crothers in 2011).

The list also shows that multiple Noble laurea-
tes were critical of Einstein (i.e. Philipp Lenard and 
Gerard ‚t Hooft), a world chess champion (Lasker), 
several inventors (e.g. Louis Essen who built the 
fi rst caesium clock, de Bothezat who built the fi rst 
successful helicopter, and Hans Driesch who perfor-
med the fi rst cloning of an animal).

The list includes: mathematicians, philosophers, 
physicists, physicians, and astronomers.

a                                                                                            
• Harold Aspden (1927-9 July 2011[1]) - 

Aspden was a doctor of philosophy of Trinity Colle-
ge in the University of Cambridge who was an ou-
tspoken critic of Einstein. He is author of the book 
„Physics without Einstein”, where in the foreword 
he wrote[2]: „It will be shown that Einstein’s theory is 
unnecessary.”. He also published a very informative 
review in 2005, titled „Physics without Einstein - 
A centenary review”[3].

b                                                                                            
• Christopher Jon Bjerknes - author of „Saint 

Einstein (2006)”

• C.H. Bickerdike - publised an article[4] in 
1923 in which he showed that Einstein’s interpre-
tation of the Lorentz transformation cannot be 
correct, but that the original interpretation of Fitz-
Gerald and Lorentz where contraction is depen-
dent on the motion through the aether might be 
verifi able by experiment. Einstein’s interpretation 
on the other hand, is shown to be false by Bickerdi-
ke using for example a thought-experiment of two 
disks rotating in opposite directions with clocks of 
equal construction fi xed on the edge of each disk. 
Bickerdike discusses that according to Einstein’s 
interpretation of the Lorentz transformation each 
clock should go slower than the other one, which 
is impossible.

• George de Bothezat (1882-1940). He is 
known for building a „de Bothezat helicopter” in the 
early 1920s, and it was said at the time to be the 
fi rst successful helicopter. In 1936, he published a 
highly recommended book: Back to Newton in whi-
ch he criticized Einstein.

• Leon Brilloun (1889 – 1969), French phy-
cisist and author of „Leon Brillouin (1970), Relativity 
Reexamined, Academic Press, 111 pages”, in which he 
exposes several weak points of Einstein’s theory.

c                                                                                            
• Stephen Crothers. Pubslished his Fun-

damental errors in the general theory of relativity in 
2011.

d                                                                                                      
• Professor Dr. Walter Del-Negro, contribu-

tor to 100 authors against Einstein.
• Herbert Dingle - Expert on the theory of 

relativity and author of „Herbert Dingle (1972) Sci-
ence at the Crossroads”, where he refuted Einstein’s 
special theory by showing that it leads to a situation 
where clock A works steadily at both a faster and a 
slower rate than another clock B. This is clearly ab-
surd, so Einstein’s theory must be wrong.

• Professor Dr. Hans Driesch, biologist who 
performed the fi rst cloning of an animal already in 
the 1880s. Beside his experimental skills as a biologist, 
he was also a great philosopher. He published several 
books about philosophy, including two books in whi-
ch he explains why Einstein’s theory is wrong.

e                                                                                           
• Louis Essen - Dr. Louis Essen, D.Sc., F.R.S., 

has spent a lifetime working at the NPL on the mea-
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surement of time and frequency[5]. He built the fi rst 
caesium clock in 1955 and determined the velocity 
of light by cavity resonator, in the process showing 
that Michelson’s value was 17km/s low. In 1959, he 
was awarded the Popov Gold Medal of the USSR 
Academy of Sciences and also the OBE[5]. He is au-
thor of the book „The Special theory of Relativity - A 
critical analysis”. On page 21-22 of that book he 
wrote the following: „It may be surprising, therefore, 
to fi nd that a more critical examination of the experi-
ments and the experimental conditions suggests that 
there is no experimental support for the theory. The 
theory diff ers from that of Lorentz mainly in that it is a 
symmetrical eff ect. [...] no experiment of this kind has 
ever been performed.”

f                                                                                             
• Dr. S. Friedlaender, contributor to 100 au-

thors against Einstein.
g                                                                                           

• Ernst Gehrcke (1878-1960), German phy-
cisist who published in 1920 the ground-breaking 
critique on Einstein’s theory „The theory of relativity 
- A scientifi c mass suggestion”[6]. This work was ba-
sed on extensive research by Gehrcke over several 
years, during which he built a collection of articles 
made up of 21 folders (8 were lost during the war) 
containing altogether 3000 articles[7]. This resear-
ch resulted in „The theory of relativity - A scientifi c 
mass suggestion”.

• Dr. I.K. Geissler, contributor to 100 authors 
against Einstein.

• Armin Gimmerthal, contributor to 100 au-
thors against Einstein.

• Professor Dr. Ludwig Goldschmidt, contri-
butor to 100 authors against Einstein.

h                                                                                            
• Professor Dr. A.H. de Hartog, contributor 

to 100 authors against Einstein.
• Gerard ‚t Hooft (born 1946) - Although 

Hooft’s work is based on Einstein, and he has de-
fended Einstein in his writings (see e.g. http://www.
staff .science.uu.nl/~hooft101/gravitating_miscon-
ceptions.html ), his name is included in this list be-
cause he has made an important admission that 
„Albert Einstein had misconceptions about general 
relativity”[8]. Gerard ‚t Hooft won the Nobel Prize in 
Physics (1999).

i                                                                                             
• Dipl.-Ing. Dr. Hans Israel, contributor 

to 100 authors against Einstein.
j                                                                                             

• Kedar Joshi - A Brahmin philosoper has 
concluded that the general relativity theory is a 
profoundly incomplete description of gravitation[9].

k                                                                                             
• Hugo Keller, contributor to 100 authors 

against Einstein.
• Franz Kleinschrod, physician and author of 

the book „Kleinschrod, Franz (1920) Das Lebenspro-
blem und das Positivitätsprinzip in Zeit und Raum und 
das Einsteinsche Relativitätsprinzip in Raum und Zeit”, 
where he used Einstein’s thought-experiment with 
a train, but he replaced the fl ash of light from the 
Einstein’s version of the thought-experiment with 
a thunderclap that is heard from the embankment 
and from the train. Quote from Kleinschrod (1920): 
„He [the man in the train] will hear the thunder that he 
is travelling toward much earlier than the other thun-
der that he is hastening away from, although both 
thunderclaps occur simultaneously in nature. Now 
Einstein labels this process as one of „relativity of time” 
or the „relativity of simultaneity”, and this is what his 
actual discovery consists of.”

• Professor Dr. O. Kraus, contributor to 100 
authors against Einstein.

• Dr. W. Kuntz, contributor to 100 authors 
against Einstein.

l                                                                                             
• Joseph Larmor (1857 – 1942).
• Emanuel Lasker Chess world champion, 

philospoher and mathematician. He was one of the 
contributors to the book 100 authors against Ein-
stein. In his contribution, Lasker referred to the an-
timony in Einstein’s theory of the fi nite speed c and 
the principle of relativity. He points out that the an-
tinomy disappears when c (the signal velocity used 
to synchronize clocks) is set to infi nitity[10].

• Philipp Lenard (1862-1947), German 
physicist and Noble prize laureate. He debated 
Einstein in Bad Nauheim (23-24 September 1920). 
Lenard challenged Einstein’s theory in two funda-
mental ways[11]: (i) the train-crash query to which 
Einstein never gave a satisfactory reply, and (ii) 
Lenard remarked that if the earth is considered at 
rest (accoring to Einstein’s general theory of relati-
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vity it doesn’t matter which frame of reference we 
choose, the laws of nature will stay the same), the 
whole universe rotates around it and far away stars 
will have superluminal velocities, which contradicts 
Einstein’s assumption that objects cannot move fas-
ter than light (this is a prediction made by Einstein’s 
special theory, which is based on assuming that the 
speed of light is constant). Einstein responded to 
the second point by admitting that in his general 
theory, the constancy of the speed of light is no lon-
ger assumed, contrary to his special theory. Hence, 
Lenard showed that the general theory is inconsis-
tent with the special theory and he forced Einstein 
to admit this.

• Dr. P.F. Linke, contributor to 100 authors 
against Einstein.

• Professor Dr. Sten Lothigius, contributor 
to 100 authors against Einstein.

m                                                                                           
• Professor Dr. H.J. Mellin, contributor to 100 

authors against Einstein.
• Lothar Mitis, contributor to 100 authors 

against Einstein.
n                                                                                           

• Dr. Vincenz Nachreiner, contributor to 100 
authors against Einstein.

p                                                                                           
• Melchior Palágyi (1859 - 1924) was one of 

the fi rst people to criticize Einstein. In 1914 he pu-
blished Die Relativitätstheorie in der modernen Phy-
sik (English: The relativity theory in modern physics’[12]. 
In this publication, Palágyi is critical of Einstein’s 
theory. For example, on page 10 he states: „Tatsä-
chlich glaube ich, den strikten mathematischen Bewe-
is erbringen zu können, dass die Minkowskische, wie 
auch die Einsteinsche Auff assung vom Zusammen-
hange de zeitlichen und räumliche Ordnung an einem 
inneren Widerspruche leidet, wodurch dann die Quel-
le aller Paradoxien und Widersprüche aufgedeckt sein 
wird, mit denen die moderne Relativitätstheorie be-
haftet scheint.” (English: „I believe to have found the 
strict mathematical proof that the Minkowskian and 
Einsteinian view on the connection of the spatial and 
temporal order, suff ers from an inner contradiction. 
This inner contradiction is the source of all paradoxes 
and contradictions in theory of relativity”).

• Dr. K.O. Petraschek, contributor to 100 au-
thors against Einstein.

r                                                                                              
• Dr. Walther Rauschenberger, contributor 

to 100 authors against Einstein.
• William Henry Vincent Reade (1872-1943) 

- author of „W.H.V. Reade (1922) A criticism of Einstein 
and his problem, Oxford Basil Blackwell Broad Street, 
126 pages”.

• Dr. Arvid Reuterdahl, contributor to 100 
authors against Einstein.

• Dr. Gustav Richter, contributor to 100 au-
thors against Einstein.

• Jean-Marie Le Roux - one of the authors 
in 100 authors against Einstein. He developed an 
alternative to Einstein’s theory of relativity in his 
book: „J. Le Roux (1931) Principes Mathematiques de 
la Theorie de la Gravitation, Paris, 63 pages.” In this 
alternative theory, Le Roux develops (among other 
remarkable results) a correct theory of gravitation 
not based on assuming the existence of absolute 
space (as Newton did) and he shows that Newton’s 
law of „action equals reaction” can be mathermati-
cally derived from the choice of the reference frame.

• Dr. Erich Ruckhaber, contributor to 100 au-
thors against Einstein.

s                                                                                            
• Ludwik Silberstein (1872-1948) - Delivered 

a fatal blow to Einstein’s „general” theory in 1936.
• Professor Dr. Strehl, contributor to 100 au-

thors against Einstein.
t                                                                                              

• Dr. J.H. Tummers was teacher at the 
university of Nijmegen. In 1929 he published a 
book[13] Die spezielle Relativitaetstheorie Einsteins 
und die Logik (The special relativity theory of Ein-
stein and Logic) in which he showed that Einstein’s 
special theory is based on two postulates that con-
tradict each other and that therefore Einstein’s the-
ory cannot be correct.

• Nikola Tesla (1856 – 1943) - an inventor, 
mechanical engineer, and electrical engineer. He 
was also well aware Albert Einstein was a fraud[14], 
for example he stated that: „Relativity is a massi-
ve deception wrapped in a beautiful mathematical 
cloak”.

• Dr. Bruno Thüring (1905 – 1989) - German 
astronomer, physicist and prominent Einstein cri-
tic. He published very important works in which 
Einstein is criticized and among these his publica-



| 121 

tion „Albert Einsteins Umsturzversuch der Physik und 
seine inneren Möglichkeiten und Ursachen” is highly 
recommended.

v                                                                                            
Dr. Karl Vogtherr, contributor to 100 authors 

against Einstein.
w                                                                                           

• Professor Dr. W. Walte, contributor to 100 
authors against Einstein.

• Dr. Rudolf Weinmann, contributor to 100 
authors against Einstein.

• Georg Wendel, contributor to 100 authors 
against Einstein.

• Paul Weyland
• Sir Edmund Whittaker (1873-1956) was 

an English mathematician/scientist. In 1910, he pu-
blished the book „A history of the theories of aether 
and electricity”, which describes the historical de-
velopment of scientifi c theories of the aether (the 
medium of light) and of electricity. When Whittaker 
published an updated version of the book in 1953, 
he correctly attributed the theory of relativity not to 
Einstein but to others (Poincaré and Lorentz), beca-
use he included a chapter on, „The relativity theory 
of Poincaré and Lorentz”, but no chapter on Einstein’s 
theory, which is unscientifi c, see Einsteinism, whe-
reas the relativity theory of Poincaré and Lorentz is 
scientifi c.).
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Multumesc domnilor Tudor Jovmir și Adrian Brojbo-
iu  pentru ajutorul dat în documentarea subiectului.

REZUMAT

Un pionier al inventicii românești – George de 

Bothezat. Repere biografi ce. Articolul prezintă o 
descriere succintă a biografi ei lui Gheorghe Bote-
zatu, inventator de origine basarabeană. Autorul 
a cercetat sursele biografi ce, precum și o serie de 
documente afl ate în arhive, care demonstrează că 
renumitul inventator al unui model de elicopter 
este de origine română. De asemenea, este descri-
să activitatea lui George de Bothezat ca unul dintre 
fondatorii dinamicii de zbor a aeronavelor.

Cuvinte-cheie: inventica românească, model de 
elicopter, aerodinamică, dinamica de zbor a aerona-
velor, tunel aerodinamic, aeronavigaţie, construcţia 
de avioane, studiul în domeniul elicelor.

ABSTRACT

A Pioneer of the Romanian Invention – Geor-

ge de Bothezat. Biographical Highlights. The 
article presents a brief description of Gheorghe 
Botezatu’s biography, an inventor of Bessarabian 
origin. The author studied the biographical sour-
ces as well as a series of archival documents that 

prove that the famous inventor of a helicopter mo-
del is of Romanian origin. It also describes George 
Bothezat’s activity as one of the founders of air-
craft fl ight dynamics.

Cuvinte-cheie: Romanian invention, helicopter 
model, aerodynamics, aircraft fl ight dynamics, aero-
dynamic tunnel, aeronautics, aircraft construction, 
study in the fi eld of propellers.

РЕФЕРАТ

Джордж де Ботезат – пионер румынского 

изобретательства. Краткие биографические 

данные. В статье представлена краткая био-
графия изобретателя с бессарабскими корня-
ми Георгия Ботезата. Автор изучил биографиче-
ские источники, а также ряд архивных докумен-
тов, подтверждающих, что известный изобрета-
тель прототипа вертолета имеет румынское про-
исхождение. Он также описывает деятельность 
Джорджа де Ботезата как одного из основателей 
динамики полета самолета.

Ключевые слова: румынское изобретатель-
ство, модель вертолета, аэродинамика, ди-
намика полета самолетов, аэродинамический 
тоннель, воздухоплавание, самолетостроение, 
исследование в области пропеллеров.
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