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AGEPI a semnat un Memorandum  
de Înţelegere cu AO IREX

La 20 februarie curent, LiLia boLocan, Directo-
ruL generaL aL agenţiei De Stat pentru propri-

etatea inteLectuaLă (agepi) şi evan tracz, Directo-
ruL aSociaţiei obşteşti reprezentanţa Din repubLica 
MoLDova a conSiLiuLui pentru cercetări şi SchiMburi 
internaţionaLe ”ireX” (ao ireX), au SeMnat un 
MeMoranDuM De ÎnţeLegere privinD coLaborarea bi-
LateraLă cu bibLioteciLe pubLice În DoMeniuL protecției 
proprietății inteLectuaLe.  

Memorandumul prevede diversificarea şi 
modernizarea serviciilor bibliotecilor publice, 
precum şi facilitarea accesului solicitanţilor şi 
societăţii civile la instrumentele de informare 
şi literatura din domeniul PI, în special în cadrul 
programului NOVATECA. 

Bibliotecile publice sunt platformele ideale 
pentru livrarea mesajelor către comunitățile din 
Moldova, a menționat directorul programului 
NOVATECA, Evan Tracz, în cadrul şedinței de 
semnare a Memorandumului. Prin această co-
laborare avem cele mai bune perspective de a 
oferi posibilități noi de instruire pentru bibliote-
carii din Republica Moldova privind inovarea şi 
diversificarea serviciilor de bibliotecă şi dezvol-
tarea durabilă a sectorului.

Directorul general AGEPI, Lilia Bolocan, a re-
afirmat angajamentul privind susținerea progra-
mului NOVATECA şi modernizarea bibliotecilor, 
menţionând că, în acest mod, Agenția va bene-

ficia de toate oportunitățile de colaborare cu 
bibliotecile publice pentru facilitarea accesului 
societății civile la instrumentele de informare şi 
la literatura din domeniul proprietății intelectu-
ale.  Atât formatorii-bibliotecari certificaţi, cât şi 
formatorii AGEPI vor coopera în vederea instruirii 
profesionale a bibliotecarilor şi organizării eveni-
mentelor de informare în domeniul PI în cadrul 
bibliotecilor, dar şi diversificării serviciilor oferite 
şi surselor de informare utilizate de bibliotecari. 

Astfel, bibliotecarii din Moldova vor bene-
ficia de instruire din partea formatorilor AGEPI 
pentru a putea răspunde necesităților moderne 
de informare a comunităților locale în domeniul 
proprietății intelectuale. Totodată, bibliotecarii 
vor primi materiale informative pentru o largă 
difuzare publică, iar în incinta bibliotecilor vor fi 
organizate evenimente de informare în dome-
niul proprietății intelectuale.

Programul NOVATECA, implementat de AO 
IREX Moldova în cooperare cu Agenţia Statelor 
Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), 
are drept scop consolidarea capacităţilor institu-
ţionale ale bibliotecilor din Republica Moldova, 
inclusiv prin modernizarea tehnologiilor utiliza-
te şi diversificarea serviciilor acordate. Proiectul 
pilot al programului NOVATECA a fost derulat în 
Republica Moldova pe parcursul ultimilor doi 
ani, incluzând 68 de biblioteci publice din 12 
raioane. Prin intermediul programului au fost 
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donate bibliotecilor publice mai mult de 300 de 
calculatoare şi echipamente periferice, iar  250  
de bibliotecari au beneficiat de instruire în uti-
lizarea tehnologiilor informaționale moderne şi 
dezvoltarea serviciilor noi de bibliotecă. 

De asemenea, pe întreg teritoriul ţării au 
fost deschise 6 Centre Regionale de Forma- 
re, care vor instrui peste 100 de bibliotecari în 

vederea utilizării noilor resurse teh-
nologice.

La 27 martie curent a fost lan- 
sată etapa naţională a Programu- 
lui NOVATECA, cu o durată de cinci 
ani, fiind dat startul primei etape de 
selecţie a bibliotecilor publice pen-
tru includerea acestora în reţeaua 
NOVATECA, dotarea cu calculatoare 
şi oferirea unor programe de instru-
ire bibliotecarilor privind dezvol-
tarea unor noi servicii de biblio- 
tecă. Implementarea Programului 
valoreaza 12 milioane de dolari SUA, 
oferiţi de Fundaţia Bill şi Melinda 

Gates pentru modernizarea a 1500 de biblio- 
teci publice.

AGEPI a participat la evenimentul de lansare  
a Programului NOVATECA cu un stand informa-
ţional şi a distribuit bibliotecarilor diverse mate-
riale informative în domeniul proprietăţii inte-
lectuale.

Serviciul de presă AGEPI
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|Dr. LiLia boLocan, 
Director generaL aGEPI

Bilanţul activităţii AGEPI în anul 2013

abiLitată La niveL naţionaL cu funcţii De regLeMen-
tare În DoMeniuL protecţiei pi, agepi şi În aceSt 

an De biLanţ şi-a aXat DeMerSuriLe pe activităţiLe De bază, 
precuM proceDuriLe De eXaMinare a cereriLor şi De acor-
Dare a protecţiei juriDice pentru obiecteLe De proprietate 
inteLectuaLă, conSoLiDarea caDruLui norMativ-LegiSLativ, 
aDuS În concorDanţă cu ceL european, eXaMinarea eXtra-
juDiciară a LitigiiLor apărute În proceSuL eXaMinării opi.

Datele statistice confirmă faptul că interesul pen-
tru proprietatea intelectuală este în creştere. Astfel, 
comparativ cu anul 2012, a sporit cu 9 la sută numă-
rul cererilor de protecţie a obiectelor de proprietate 
industrială. În 2013, au fost recepţionate 5870 de 
cereri pentru protecţia mărcilor şi 2952 – pentru re-
înnoirea înregistrării mărcilor. S-au depus 50 de ce-
reri noi şi 11 cu extensiune teritorială pentru mărci 
internaţionale. De asemenea, au fost depuse circa 
300 de cereri de brevet de invenţie, s-au recepţionat 
circa 380 de cereri de înregistrare a DMI cu 2584 de 
modele. Numărul constatărilor/expertizelor tehni-
co-ştiinţifice efectuate privind exemplarele de ope-
re sau fonograme ridicate s-a majorat de 3 ori.

În perioada 1993-2013 AGEPI a eliberat 35202 
titluri de protecţie, inclusiv 31370 de titluri de pro-
tecţie pentru obiecte de proprietate industrială şi 
3832 de titluri de protecţie pentru obiecte protejate 
de dreptul de autor şi drepturile conexe. De la înce-
putul activităţii sale şi până la 31 decembrie 2013, 
numărul total al cererilor de înregistrare a mărcilor 
recepţionate pe întreaga perioadă de activitate a 

AGEPI a atins cifra de 103661, inclusiv 37024 de ce-
reri depuse pe cale naţională şi 66637 pe cale inter-
naţională. AGEPI a eliberat 24988 de certificate de 
înregistrare a mărcilor. Diferenţa considerabilă din-
tre numărul de cereri de înregistrare şi numărul de 
certificate eliberate se explică prin faptul că AGEPI 
nu eliberează certificate de înregistrare pentru măr-
cile internaţionale. La sfârşitul anului erau valabile 
19657 (79%) de certificate eliberate, inclusiv 6378 
reînnoite, acestea din urmă constituind 25% din nu-
mărul certificatelor valabile.

În condiţiile orientării preferenţiale a economiei 
naţionale către pieţele occidentale, accesul produ-
selor din Republica Moldova pe piaţa Uniunii Euro-
pene este facilitat de Acordul între Guvernul RM şi 
Uniunea Europeană cu privire la protecţia indicaţii-
lor geografice ale produselor agricole şi alimentare 
din 26 iunie 2012, care a intrat în vigoare în aprilie 
2013. Obiectivul central urmărit prin acest Acord 
este asigurarea, pe principii de reciprocitate, a pro-
tecţiei indicaţiilor geografice ale RM în toate statele 
UE, printr-o procedură unică de înregistrare a IG în 
ţară. În acest context, este remarcabil faptul că pe 
parcursul anului 2013 AGEPI a înregistrat 4 indica-
ţii geografice autohtone noi: Codru, Divin, Valul lui 
Traian, Ştefan Vodă, care urmează să fie prezentate 
pentru protecţie pe teritoriul UE. 

Un pas important pentru noi îl constituie şi fap-
tul că, în luna iulie 2013, AGEPI a obţinut Certifica-
tul de conformitate al Sistemului de Management 
al calităţii implementat în cadrul AGEPI, conform 
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standardului ISO 9001:2008. Totodată, a fost elabo-
rată şi implementată prima etapă a Proiectului „De-
punerea online a cererilor OPI”, dar şi procedura de 
achitare a taxelor online. 

Din punct de vedere juridic, considerăm că anul 
2013 a fost de asemenea unul rezultativ, fiind ela-
borate şi adoptate mai multe proiecte şi iniţiative 
necesare. Perioada de referinţă este marcată, în 
special, de demararea unor iniţiative normative 
cu un impact important pentru întregul sistem de 
protecţie a proprietăţii intelectuale din Republica 
Moldova, şi anume proiectele: Legii pentru aproba-
rea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geo-
grafice protejate, denumirilor de origine protejate 
şi specialităţilor tradiţionale garantate, Legii pentru 
ratificarea Tratatului Organizaţiei Mondiale a Pro-
prietăţii Intelectuale privind interpretările audiovi-
zuale, semnat la Beijing la 24 iunie 2012. Totodată, 
în perioada de raportare au continuat demersurile 
pentru aprobarea altor iniţiative legislative referi-
toare la proiectele Legii cu privire la Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală, Legii pentru mo-
dificarea şi completarea Legii nr. 139 din 02.07.2010 
privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

În anul de bilanţ, din totalul de 6870 de decizii 
emise referitoare la OPI (cu drept de contestare la 
Comisia de Contestaţii (CC)), au fost contestate 180 
sau 2,62%, ponderea cea mai mare fiind deţinută de 
mărci, cu 169 de contestaţii. În instanţa de judeca-
tă au fost examinate 36 de acţiuni privind anularea 
hotărârilor CC din anii 2011-2013. Astfel, pe parcur-
sul ultimilor 3 ani, din 17143 de decizii emise refe-
ritoare la mărci (cu drept de contestare la CC) au 
fost contestate 474 sau 2,76 % şi, respectiv, doar 7 
(0,04 %) au fost modificate irevocabil după decizia 
instanţei de judecată.

Referindu-ne la un alt aspect al activităţii noas-
tre, menţionăm că pe parcursul anului 2013 AGEPI 
a continuat informarea şi şcolarizarea societăţii civi-
le, formarea, instruirea şi perfecţionarea cadrelor în 
domeniul PI. Publicul-ţintă l-au constituit specialiştii 
din domeniul PI, oamenii de afaceri, mandatarii au-
torizaţi, evaluatorii OPI, judecătorii, reprezentanţii 
autorităţilor publice cu responsabilităţi în domeniul 
asigurării respectării drepturilor de PI, mediatorii, 
lucrătorii bancari, cercetătorii, studenţii, elevii etc. 
Au fost organizate 60 de evenimente de instruire/
perfecţionare/informare în domeniul PI (conferinţe, 

seminare, mese rotunde, ateliere tematice, cursuri 
de instruire). Circa 910 agenţi economici, inclusiv 
din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, au fost 
familiarizaţi cu rolul PI în calitate de instrument eco-
nomic, modalitatea de înregistrare şi valorificare a 
OPI, căile de asigurare a respectării DPI etc. AGEPI 
a desfăşurat ample activităţi de promovare a siste-
mului naţional de proprietate intelectuală în rândul 
agenţilor economici prin intermediul expoziţiilor, 
participând activ la 25 de expoziţii naţionale şi  in-
ternaţionale.

Pentru Republica Moldova, al cărei grad de des-
chidere spre exterior este constant ascendent, pro-
cesul de integrare europeană reprezintă o premisă 
importantă a dezvoltării şi modernizării ţării, inclu-
siv în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale. 
Acest proces implică o activitate intensă care să 
susţină reformarea domeniului, să creeze condiţii 
pentru dezvoltarea potenţialului intelectual, a crea-
tivităţii şi inovaţiilor, să contribuie la  crearea unui cli-
mat favorabil investiţiilor în noile tehnologii şi pro-
duse, să asigure o piaţă sigură şi o concurenţă loială. 

În calitate de autoritate naţională în domeniul 
PI, AGEPI a fost antrenată în mai multe activităţi ce 
ţin de procesul de integrare europeană a Republi-
cii Moldova, inclusiv în negocierea acordurilor bi-
laterale cu UE, aproximarea legislaţiei naţionale în 
domeniul de referinţă, preluarea bunelor practici şi 
consolidarea contactelor interinstituţionale cu au-
torităţile comunitare în domeniu. Printre cele mai 
importante realizări ale parcursului european al Re-
publicii Moldova în domeniul proprietăţii intelectu-
ale înregistrate în ultimii ani trebuie să menţionăm, 
în primul rând, armonizarea  legislaţiei naţionale de 
proprietate intelectuală şi ajustarea acesteia la stan-
dardele europene şi internaţionale. 

După un proces complex, Republica Moldova a 
reuşit, cu suportul Uniunii Europene, să-şi racorde-
ze cadrul legal în domeniul PI la rigorile legislaţiei 
internaţionale şi europene, unul din cele mai im-
portante avantaje fiind uniformizarea cadrului re-
gulator din RM şi UE. Astfel, întreprinderile din RM, 
dar şi cetăţeanul simplu se pot bucura pe teritoriul 
ţării de aceleaşi drepturi şi se supun aceloraşi norme 
ca şi cei din spaţiul european, iar valorile europene 
în materie de proprietate intelectuală au căpătat un 
suport juridic consistent pentru a fi promovate cu 
succes în Moldova. 
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Ajustarea cadrului regulator pe întreaga dimen-
siune economică, inclusiv în domeniul proprietăţii 
intelectuale, oferă Republicii Moldova posibilitatea 
de a se integra în piaţa Uniunii Europene prin insti-
tuirea zonei de liber schimb aprofundat şi cuprinză-
tor, fapt consemnat de Acordul de Asociere a RM cu 
UE, parafat la Vilnius pe 29 noiembrie 2013 şi care 
urmează să fie semnat în timpul apropiat. 

Pe de o parte, deschiderea pieţei UE creează 
oportunităţi incomensurabile pentru agenţii eco-
nomici din RM, oferind acces la cea mai mare piaţă 
de desfacere cu peste 500 de milioane de consuma-
tori. Pe de altă parte, UE prezintă un potenţial eco-
nomic cu peste 20 de milioane de întreprinderi, iar 
eliminarea frontierelor pentru circulaţia bunurilor şi 
serviciilor dintre RM şi UE presupune, la rândul său, 
şi o concurenţă acerbă. Pentru a face faţă acestei 
concurenţe şi pentru a-şi consolida poziţia pe piaţă, 
întreprinderile din RM trebuie să devină mai compe-
titive şi să-şi fortifice potenţialul tehnologic şi ino-
vator. Proprietatea intelectuală poate oferi o valoare 
adăugată produselor şi serviciilor, inclusiv celor des-
tinate exportului, iar uniformitatea reglementărilor 
în cele două teritorii facilitează accesul companiilor 
la sistemul de protecţie a PI în spaţiul UE.  

O altă prioritate strategică de dezvoltare a siste-
mului naţional de PI o constituie integrarea acestuia 
în sistemul european de brevete. În acest sens, la 16 
octombrie 2013 Republica Moldova a semnat cu 

Organizaţia Europeană a Brevetelor un Acord de va-
lidare a brevetelor europene pe teritoriul Republicii 
Moldova. Aprobarea şi implementarea acestui pro-
iect va simplifica accesul la protecţia prin brevet în 
Republica Moldova şi va face posibilă, pentru solici-
tanţii şi titularii brevetelor europene, recunoaşterea 
brevetelor acestora pe teritoriul Moldovei. Este o 
contribuţie majoră la consolidarea inovaţiilor şi cre-
area unui climat investiţional atractiv şi benefic, a 
unor noi oportunităţi de afaceri pentru companiile 
europene în Moldova. 

Integrarea europeană în domeniul proprietăţii 
intelectuale a contribuit, de asemenea, la conso-
lidarea sistemului naţional de protecţie şi respec-
tarea drepturilor de PI. În cadrul unor proiecte de 
asistenţă finanţate de UE (inclusiv proiectul Twin-
ning „Suport pentru implementarea şi respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală în Republica 
Moldova”, realizat în RM în perioada anilor 2010-
2012), au fost optimizate esenţial diverse sectoare 
ale sistemului de PI. 

Toate aceste îmbunătăţiri ale sistemului de PI, re-
alizate într-un interval de timp relativ scurt, conduc 
la sporirea calităţii serviciilor oferite utilizatorilor sis-
temului de proprietate intelectuală din Republica 
Moldova, la crearea unei ambianţe mai mult decât 
favorabile pentru dezvoltarea afacerilor, în benefi-
ciul tuturor cetăţenilor ţării. 
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Regimul juridic al copiei private 
prin prisma prevederilor legislaţiei  

în vigoare a Republicii Moldova 

DezvoLtarea tehnoLogiiLor MoDerne, a noiLor Mo-
DaLităţi De tranSMitere a inforMaţiiLor au un iM-

pact SeMnificativ aSupra SiSteMuLui De Drept aL proprietăţii 
inteLectuaLe. 

Reprezentând creaţia autorului, opera reflectă o 
parte importantă a sistemului dat. Autorul operei 
nou create are două opţiuni: să o aducă la cunoş-
tinţa publică prin exercitarea dreptului moral de di-
vulgare a operei sau să o păstreze doar pentru sine 
şi cei apropiaţi. În perioada de protecţie a operei, 
dreptul exclusiv de a efectua, a permite sau a interzi-
ce valorificarea operei prin reproducere, distribuire, 
demonstrare publică etc. îl are doar titularul drep-
tului de autor. Astfel, orice persoană care doreşte să 
valorifice o operă străină trebuie să obţină acordul 
titularului de drepturi. Legiuitorul instituie o serie de 
excepţii de la această regulă, prevăzute de art. 25-29 
ale Legii privind dreptul de autor şi drepturile cone-
xe nr. 139 din 2 iulie 20101 (în continuare – Legea). 
Una dintre acestea este dreptul la copia privată.

Aşadar, în sensul art. 26 al Legii, copia privată este 
rezultatul (forma materială) a unui act de reprodu-
cere a unei opere fără consimţământul autorului 

1       Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 191-193 din 
01.10.2010

|Lector univ., MagiStru În Drept criStina negru,
facuLtatea De Drept,                                                       
univerSitatea De Stat Din MoLDova

acesteia, dar autorizată de lege, dacă este făcută 
de o persoană fizică exclusiv pentru uz personal 
şi nu urmăreşte obţinerea vreunui avantaj econo-
mic sau comercial direct sau indirect (legiuitorul 
prevede doar uzul personal, excluzând sintagma – 
cercul normal al familiei), cu condiţia ca opera să fi 
fost publicată legal. Art. 3 din Lege stipulează că re-
producere înseamnă realizarea unui ori mai multor 
exemplare ale unei opere, fie directă sau indirectă, 
temporară sau permanentă, prin orice mijloc sau 
sub orice formă, inclusiv în scopul de imprimare  
audio ori video şi/sau al stocării unei opere ori a 
unui obiect al drepturilor conexe pe suporturi ma-
teriale sau electronice.

Există mai multe modalităţi de reproducere a 
operelor:

1.  Fotocopierea – conform DEX-ului (Dicţionarul 
Explicativ al Limbii Romane)2 – reproducere foto-
grafică a unui document. În sensul art. 3 al Legii – 
reproducere reprografică – reproducerea în facsimil 
(copia exactă) a originalului operei scrise sau gra-
fice, în dimensiune naturală, mărită sau micşorată, 
prin intermediul fotocopierii. Fotocopierea, fiind 
un rezultat al dezvoltărilor tehnologice, reprezintă 

2        Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, ediţia II, Editura 
Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998, p. 256
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un pericol real pentru spaţiul academic, universitar 
etc. Astfel, în unele ţări, spre exemplu, Franţa, pe co-
perta cărţilor putem identifica următoarea sintag-
mă ”Danger. Le photocopillage tue le livre” (Pericol. 
Fotocopierea ucide cartea), avertizându-ne astfel 
despre pericolul pe care îl comportă fotocopierea 
pentru procesul de creaţie.

2.  Înregistrarea pe suporturi optice – de exemplu, 
CD, DVD şi dispozitive de stocare pe bază de semi-
conductor, de exemplu, memorie flash USB.3 

3.  Scanarea etc. 
Din prevederile art. 24 şi art. 26 alin. 1 ale Legii re-

zultă că nu constituie o încălcare a dreptului de au-
tor reproducerea unei opere fără consimţământul ti-
tularului de drept de autor pentru uz personal, dacă 
sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

1.  Opera sa fie publicată legal.  Art. 3 al Legii 
specifică noţiunea de publicare ca oferire de exem-
plare ale unei opere, interpretări, fonograme, video-
grame sau emisiuni publicului, cu consimţământul 
autorului sau al altui titular de drepturi, într-un nu-
măr suficient pentru a satisface cerinţele rezonabile 
ale respectivului public. (Legea României nr. 8 din 
14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturi-
le conexe 4 conţine o prevedere similară, astfel art. 
34. alin.(1) stipulează – nu constituie o încălcare a 
dreptului de autor, în sensul legii, reproducerea 
unei opere fără consimţământul autorului, pentru 
uz personal sau pentru cercul normal al unei familii, 
cu condiţia ca opera să fi fost adusă anterior la cu-
noştinţa publică, iar reproducerea să nu contravină 
exploatării normale a operei şi să nu îl prejudicieze 
pe autor sau pe titularul drepturilor de exploata-
re). Opera adusă la cunoştinţa publică este o operă 
pentru care autorul şi-a exercitat dreptul de divul-
gare, posibil şi în formă verbală. Apare întrebarea, o 
operă adusă la cunoştinţa publică în formă verbală, 
de exemplu, prin recitare, poate fi reprodusă în scop 
personal fără acordul autorului sau nu?

Astfel, legiuitorul autohton, prin includerea sin-
tagmei operă publicată legal, leagă această condiţie 
de existenţa unui suport material al operei, fiindcă 
publicarea presupune existenţa unui sau mai mul-
tor exemplare (suport material). 

3        Grigorie Ionel. Protecţia penală a dreptului de autor şi 
copia privată // Revista Romana de DPI, nr. 2 (31), 2012, p. 77
4         Monitorul Oficial al României nr. 60 din 26 martie 1996

2. Reproducerea să fie făcută de o persoană 
fizică exclusiv pentru uz personal. Sintagma din 
Lege pentru uz personal (spre deosebire de preve-
derile Legii României, care specifică uz personal sau 
cercul normal al membrilor unei familii), o conside-
ram discutabilă, deoarece nu prezumă că foloseşte 
copia chiar persoana fizică ce înfăptuieşte acţiunea 
de copiere şi nu specifică al cui este uzul personal. 
Totodată, această formulare poate fi interpretată şi 
în sensul că reproducerea destinată uzului personal 
al oricărei persoane (alta decât cea care efectuea-
ză copia) este scutită de autorizare, de exemplu, un 
student face 20 de  cópii ale unui manual pentru 
colegii săi, prin urmare, este o reproducere pentru 
uzul personal, dar nu al persoanei care efectuează 
copia. Uzul personal poate fi casnic sau profesional, 
astfel Legea tratează egal pe juristul care-şi comple-
tează cunoştinţele profesionale şi pe iubitorul de 
literatură care îşi completează colecţia de romane 
ale unui autor.5 

3. Reproducerea să nu contravină valorificării 
normale a operei (art. 24 al Legii), ceea ce înseam-
nă că prin reproducere în scop privat nu poate fi 
schimbat nici genul operei (de exemplu: din desen 
în tapiserie), nici modalitatea de folosire avută în ve-
dere de autor atunci când a decis divulgarea operei.

4. Reproducerea să nu prejudicieze interese-
le legitime ale autorilor sau altor titulari ai drep-
tului de autor. Această condiţie de facto nu poate 
fi îndeplinită. De altfel, în literatura de specialitate 
s-a susţinut, pe drept cuvânt, că orice reproducere 
neautorizată aduce atingere drepturilor autorului, 
indiferent de faptul dacă reproducerea se face pen-
tru folosinţa privată sau publică. Din acest punct 
de vedere, poate fi pusă în discuţie doar întinderea 
prejudiciului cauzat, presupus a fi unul mic în cazul 
copiei private. În această concepţie, una dintre jus-
tificările admise în cazul copiei private o constituie 
nu lipsa oricărui prejudiciu, ci cuantumul presupus 
redus al acestuia. Incontestabil, şi în cazul copiei 
private prejudiciile sunt semnificative, dar nu pot fi 
comparate cu cele produse prin actele de contra-
facere, adică reproducerea operei fără permisiunea 
autorului şi comercializarea acesteia.6

5        Grigorie Ionel , op.citată, p. 78
6        CHIROŞCA, Dorian. Copia privata – o limită a exercitării 
dreptului de autor în legislaţia Republicii Moldova // Revista 
Romana de DPI, nr. 3 (12), septembrie 2007, p. 18-20
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5. Reproducerea se face fără consimţământul 
autorului, dar cu plata remuneraţiei compensa-
torii. Conform Directivei 29/2001/CE7, statelor mem-
bre trebuie să li se permită să prevadă o excepţie sau 
limitare a dreptului de reproducere pentru anumite 
tipuri de materiale audio, vizuale şi audiovizuale fo-
losite în scopuri private. O astfel de excepţie poate 
implica introducerea sau menţinerea sistemelor de 
remunerare în vederea compensării prejudiciului ca-
uzat titularilor de drepturi. La aplicarea excepţiei sau 
a limitării în cazul copierii private, statele membre ar 
trebui să ţină cont în mod corespunzător de evoluţia 
economică şi tehnologică, în special cu privire la co-
pierea privată pe suport digital şi sistemele de remu-
nerare aferente, dacă sunt disponibile măsuri tehno-
logice eficiente de protecţie. Astfel de excepţii sau 
limitări nu trebuie să obstrucţioneze folosirea măsu-
rilor tehnologice sau acţiunea îndreptată împotriva 
oricărei fapte de încălcare a dispoziţiilor legale.

În acest sens, remuneraţia, fiind instituită de lege 
ca o modalitate de compensare a prejudiciilor auto-
rului prin eventualele valorificări private ale operei, 
este determinată printr-o anumită taxă procentua-
lă pe care o achită persoanele fizice şi juridice care 
produc sau importă orice echipament, suporturi 
materiale, care pot fi utilizate pentru efectuarea 
unor atare reproduceri. Remuneraţia compensato-
rie pentru copia privată reprezintă o remuneraţie 
determinată printr-o dispoziţie expresă a legii drept 
compensaţie pecuniară pentru prejudiciile cau-
zate titularilor de drepturi de autor şi conexe prin 
reproducerea (copierea) de către diverse persoane, 
în scop personal, a unor opere protejate (creaţii şi 
prestaţii cuprinse într-o fixare comercială).

Motivaţia achitării remuneraţiei compensatorii 
pentru copia privată consistă în:

 ▪ compensarea daunelor economice  produse 
prin reproducerea masivă a operelor protejate, sau  

 ▪ recuperarea eventualelor pierderi ale titulari-
lor drepturilor de autor. Beneficiari ai remuneraţiei 
compensatorii pentru copia privată sunt autorii sau 
alţi titulari ai dreptului de autor, interpreţii, produ-
cătorii de opere audiovizuale, producătorii de vide-
ograme, producătorii de fonograme ale căror opere 
sunt susceptibile de a fi reproduse.

7    Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 
2001/29/CE din 22 mai 2001 de armonizare a anumitor as-
pecte privind dreptul de autor şi drepturile conexe în socie-
tatea informaţională

Din aceste considerente, propunem ca lege ferenda:
1. înlocuirea termenului de operă publicată le-

gal, cu sintagma, opera pentru care autorul şi-a 
exercitat dreptul de divulgare;

2. reformularea expresiei pentru uz personal în 
pentru uzul personal al persoanei fizice care realizea-
ză reproducerea;

3. includerea în prevederile Legii a termenului 
anterior. Neincluderea acestui termen ar putea ge-
nera interpretări greşite şi dificultăţi în sfera activi-
tăţii practice, de exemplu, cazul Harper&Row vs Na-
tion Enterprises, 471 U.S. 539(1985). Astfel, la 20 mai 
1985, Curtea Supremă a SUA a stabilit că, deşi faptul 
de a reproduce un scurt fragment dintr-o operă în 
scop de comentariu este acoperit de limitările adu-
se dreptului de autor, preluarea fragmentului înain-
te de publicarea efectivă a operei face ca limitarea 
să nu se mai aplice8;

4.  lista oficială a echipamentelor şi suporturilor 
materiale pentru reproducerea privată9; instituirea 
unui mecanism viabil privind procedura de infor-
mare şi achitare a remuneraţiei compensatorii; în-
scrierea intr-un Registru Naţional al Copiei Private, 
practică destul de dezvoltată în România şi în alte 
ţări europene.

REZUMAT

Regimul juridic al copiei private prin prisma 
prevederilor legislaţiei în vigoare a Republi-
cii Moldova. Opera, care ia naştere în laboratorul 
creativ al autorului, poate urma mai multe căi, una 
dintre acestea fiind aducerea la cunoştinţa publicu-
lui, prin exercitarea dreptului moral de divulgare de 
către autorul acesteia. În asemenea caz, autorul se 
va bucura de recunoştinţa societăţii pentru aportul 
cultural sau ştiinţific, dar îşi va asuma şi anumite 
riscuri, generate, în special, de dezvoltarea tehno-
logiilor avansate, şi anume – reproducerea operei 
sale de către alte persoane. Pentru astfel de situaţii, 
legiuitorul prevede regimul juridic al copiei private, 
limitele şi excepţiile aplicate acestuia.

8       BUTA, George, MUSAT, Anca. Limitările în exerciţiul 
dreptului de autor. Condiţiile în care intervin // Revista Ro-
mana de DPI, anul IV, nr. 2 (11), iunie 2007, p. 112
9          Metodologie din 9 februarie 2012 privind lista apara-
telor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie 
pentru copia privată în domeniul operelor reproduse de pe 
hârtie şi cuantumul acesteia, Monitorul Oficial al României 
nr. 135 din 27 februarie 2012
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ABSTRACT 

Legal regime of private copy through the 
prism of legislation in force of the Republic of 
Moldova. The work, which is born in the creative 
laboratory of the author, can follow many paths, 
one of which being the availability to the public, by 
exercising the moral right of disclosure by the au-
thor. In this case, the author will enjoy the society 
appreciation for the cultural or scientific contribu-
tion, but will also assume certain risks generated, in 
particular, by the development of advanced tech-
nologies, namely – reproduction of his work by 
others. For such situations, the legislator provides 
the legal regime of private copy, the limitations and 
exceptions applied to it.

 

РЕФЕРАТ 

Правовой режим частного копирования 
через призму положений действующего за-
конодательства Республики Молдова. Судьба 
произведения, созданного в творческой лабора-
тории автора, может сложиться по-разному. Как 
вариант, оно может быть обнародовано автором 
при осуществлении своего морального права на 
его обнародование. В таких случаях автор будет 
пользоваться признательностью общества за 
культурный или научный вклад, но ему придется 
взять на себя определенные риски, связанные, в 
частности, с развитием передовых технологий, а 
именно – риск воспроизведения своего произ-
ведения третьими лицами. Для подобных ситу-
аций законодатель предусматривает правовой 
режим частного копирования, применяемые к 
нему ограничения и исключения.
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|naDejDa gLaDchii,
SpeciaLiSt principaL,                                                         
Secţia ÎnregiStrare şi eXpertize, agepi

Practica utilizării pseudonimului:  
scopuri şi procedee

pSeuDoniMuL eSte un nuMe fictiv, creat Sau aDoptat,  
foLoSit De o perSoană ca o aLternativă La nuMeLe 

Său LegaL, pentru a-şi aScunDe Sub aceSt nuMe nou aDevă-
rata iDentitate. În uneLe cazuri, pSeuDoniMeLe au Devenit 
nuMeLe LegaLe aLe perSoaneLor care Le-au utiLizat.

Criticul Garabet Ibrăileanu afirmă: „Nimeni nu 
se face vinovat de numele pe care îl are, pentru că 
numele ni se dă la naştere, pe când pseudonimul îl 
alegem”.

Câteodată, un pseudonim este folosit pentru a 
evita prezenţa în exces a numelui pe piaţă. În alte 
cazuri, pseudonimul protejează de persecuţii per-
soana care-l foloseşte, în cazul în care aceasta publi-
că opinii nepopulare sau din cauza constrângerilor 
existente în timpurile sale. 

În articolul 10 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 
139/2010 privind dreptul de autor şi drepturile co-
nexe (în continuare – Legea nr. 139/2010) noţiunea 
dreptului la nume se defineşte ca dreptul autorului 
de a decide cum va figura numele său la valorifi-
carea operei (numele adevărat, pseudonimul sau 
anonim). 

În calitate de pseudonim putem utiliza orice 
nume sau îmbinare de cuvinte. Cei mai mulţi inter-
preţi preferă să folosească pseudonime care sunt 
derivate ale propriului nume. 

De altfel, interpreţii rareori fac uz de un pseudo-

nim pentru a se ascunde. Ei îşi concep noul nume 
de o asemenea manieră, încât acesta să contribuie 
la constituirea  unui personaj mai performant, mai 
distinct, aflat în atenţia publicului. În unele cazuri, 
pseudonimul îi ajută să separe viaţa personală de 
cea a persoanei publice. Totuşi, în zilele noastre pre-
zenţa „paparazzilor” şi a ziariştilor curioşi face mai 
puţin utilă schimbarea numelui, însă, uneori, acesta 
poate deveni prilej de bârfe. 

Istoria înregistrează un şir de pseudonime cele-
bre, cu renume mondial, din care ţinem să prezen-
tăm doar câteva exemple:

 ▪ Sandro Botticelli (Alessandro di Mariano Fili-
pepi) – pictor italian;

 ▪ Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens) – 
scriitor, satirist şi umorist american;

 ▪ George Sand (Lucile Aurore Dupin) – scriitoa-
re şi feministă franceză;

 ▪ Maxim Gorki  (Alexei Maximovici Peşkov) – 
scriitor rus;

 ▪ Molière (Jean-Baptiste Poquelin) – scriitor 
francez de teatru, director şi actor; 

 ▪ Sophia Loren (Sofia Scicolone) – actriţă itali-
ană de film;

 ▪ Marilyn Monroe (Norma Jeane Mortensen) – 
actriţă, sex simbol şi divă pop a secolului XX.

Referindu-ne la literatura clasică română, îl vom 
menţiona pe poetul Tudor Arghezi, al cărui nume 
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adevărat era Ion N. Teodorescu. El şi-a ales ca pseu-
donim denumirea veche a râului Argeş (Argesis). De 
asemenea, constatăm că toate numele renumitului 
scriitor Ion Creangă transmit ceva, iar poreclele şi 
supranumele sunt motivate, găsindu-şi în persoa-
na celui indicat o justificare, o explicaţie; de fapt, 
pseudonimul la Creangă este masca numelui prin 
excelenţă. Poetul Mihai Eminescu dădea preferinţă 
pseudonimelor antice, precum Varro, Caius, Neme-
sis, iar George Călinescu a semnat Aladin, Aretino, 
Belphegor, Vera Comşa, Justus etc.

Aşadar, motivele ce îi determină pe autori să op-
teze pentru utilizarea unui anume pseudonim pot fi 
următoarele:

 ▪ pentru ca textul publicat să fie apreciat fără a 
se ţine cont de nume, notorietate, apartenenţa po-
litică sau diferite afilieri la organizaţii profesionale; 

 ▪ pentru a putea publica nestingherit cele mai 
tăioase articole şi materiale fără a avea teamă de re-
percusiuni; 

 ▪ pentru a putea spune mai uşor adevărul; 
 ▪ pentru confortul psihic pe care ţi-l creează  fo-

losirea unui pseudonim. 
Uneori pseudonimul e utilizat în scop de autore-

clamă, de exemplu, atunci când se optează pentru 
alegerea unui nume de scenă sonor. Alteori, pseu-
donimul poate ascunde numele adevărat, în scopul 
protejării familiei şi a vieţii private a autorului sau 
interpreţilor.

Dacă facem o incursiune în istorie, constatăm şi 
alte scopuri de utilizare a unui nume diferit de cel 
de botez. Din timpurile străvechi, alegerea numelui 
domnitorilor ţinea mai mult de o tradiţie sau era jus-
tificată de intenţia de a onora un anumit predecesor, 
de dorinţa de a accentua legitimitatea ereditară a suc-
cesiunii. În cazul încoronării monarhilor, mulţi prinţi, 
la începutul domniei, îşi aleg un nume oficial care este 
folosit pe parcursul domnirii şi pentru restul vieţii. 

Adevăratul nume poate uneori să submineze 
succesul persoanelor care-l poartă  sau nu este des-
tul de sonor ca să fie memorizat de public. În multe 
cazuri, numele de scenă este ales în funcţie de fap-
tul dacă numele real al interpretului i-a plăcut sau 
nu producătorului acestuia. 

De exemplu, regizorul renumitului actor ameri-
can John Wayne, care îşi crea o reputaţie de bărbat 
dur, a considerat că numele lui adevărat, Marion 
Morrison, nu se potrivea cu imaginea pe care şi-o 

asuma acesta. Alt caz este cel a lui Stan Laurel, născut 
Arthur Stanley Jefferson, actor şi regizor, devenit ce-
lebru în cuplul de comici Stan şi Bran, care nu a avut 
probleme cu numele său până în momentul în care 
şi-a dat seama că este format din treisprezece litere. 

În prezent, asupra pseudonimului interpreţilor 
lucrează echipe întregi, deoarece apare interesul 
comercial, iar investirea surselor financiare în pro-
movarea unui nume nou impune o alegere bine 
chibzuită. 

Pseudonimul se află într-o continuă evoluţie, iar 
imaginaţia nu are limite. Unii sunt mai preocupaţi 
de modă, de aspectul sonor şi încearcă mai multe 
variante până găsesc un nume pe măsură. Alţii obiş-
nuiesc să-şi aleagă un pseudonim care a ajuns deja 
faimos, sau să preia un nume care a fost deja uitat 
de public.

Un exemplu de folosire a unui nume cunoscut 
este cel al lui Voltaire. Am auzit cu toţii de acest scri-
itor şi filozof, ilustru reprezentant al iluminismului 
francez (François-Marie Arouet), dar mai puţini ştiu 
de interpretul american Voltaire, cu numele său 
adevărat Aurelio Voltaire Hernández. 

Sau, în alt caz, să zicem, o editură poate lansa pe 
piaţă o serie de cărţi utilizând un pseudonim pro-
movat de către o altă editură. Astfel, aceasta îşi asi-
gură un venit sigur, cu cheltuieli minime. Mai mulţi 
editori recurg la asemenea tertip, cu riscul de a-şi  
pierde reputaţia de companie serioasă.

Totuşi, atunci când luăm cunoştinţă de o operă, 
indiferent de domeniul de referinţă a acesteia – li-
teratură, artă, ştiinţă, muzică etc. –, acordăm toată 
atenţia noastră întâi şi întâi operei şi doar pe urmă 
autorului. Ne expunem părerea asupra acestei ope-
re, asupra a tot ceea ce simţim, vedem, auzim, în-
ţelegem, şi doar în ultimul rând asupra autorului, 
indiferent care este şi cum sună numele său. Dacă 
opera ne captează atenţia, deja suntem interesaţi 
de personalitatea autorului. Or, sub orice nume de 
autor se poate ascunde un stil, un limbaj, o manieră, 
un gen. Prin urmare, un pseudonim devine cartea 
de vizită pentru operele următoare create de auto-
rul/interpretul respectiv. 

Conform prescripţiilor din Legea nr. 139/2010, 
opera este rezultatul creaţiei intelectuale originale 
în domeniul literaturii, artei şi ştiinţei, indiferent de 
mijloacele de creare, de modul concret şi forma de 
exprimare, de valoarea şi importanţa acesteia. 
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Deci, un pseudonim nu poate fi considerat o 
operă,  întrucât în calitate de pseudonim se folosesc 
cuvinte deja existente şi utilizate. Este ilegală, însă, 
folosirea pseudonimului de către o altă persoană, 
fără permisiunea deţinătorului (autorului). Atunci 
când un autor doreşte să se retragă temporar din 
activitatea sa, el poate oferi altei persoane, pe o pe-
rioadă limitată de timp, dreptul de a folosi pseudo-
nimul său în scopul obţinerii unui avantaj comercial 
pentru acelaşi gen de activitate sau chiar pentru 
unul cu totul diferit de acesta. 

Ce se întâmplă în cazul în care autorul, din anu-
mite motive, nu poate să-şi apere drepturile? Art.  
9(2) din  Legea nr. 139/2010 prescrie că, atunci când 
opera a fost publicată anonim sau sub un pseudo-
nim care nu permite identificarea autorului, editura 
al cărei nume este indicat pe operă se consideră, în 
absenţa unei probe contrare, reprezentant al auto-
rului, având în această calitate dreptul de a proteja 
şi asigura respectarea drepturilor autorului. 

Cu alte cuvinte, drepturile autorului unei opere 
ce apare sub pseudonim sunt apărate de editura 
care publică această lucrare; atunci când contractul 
nu stipulează o asemenea prevedere, persoana fizi-
că este în drept să-şi apere ea însăşi interesele. Solu-
ţia dată este valabilă şi în cazul unor interpreţi, dacă 
sunt încălcate drepturile acestora iar producătorul 
are obligaţia contractuală de a le apără.

Chestiunea privind drepturile de autor se discu-
tă de fiecare dată individual între autor/interpret şi 
editură/producător. De regulă, editurile şi casele de 
producţie sunt avantajate să reprezinte intereselor 
autorilor, deoarece acestea practic coincid cu ale lor. 

În altă ordine de idei, Legea nr. 139/2010 sti-
pulează că drepturile morale nu pot face obiectul 
vreunei renunţări sau cesiuni şi sunt imprescriptibi-
le chiar şi în cazul în care autorul cedează dreptu-
rile sale patrimoniale. Protecţia dreptului de autor 
se efectuează „automat”, în sensul că o operă este 
protejată din momentul creării. 

Dacă tragem anumite linii de tangenţă între pse-
udonim şi sferele de activitate în care este utilizat, 
distingem mai multe tipuri ale acestuia, de exemplu: 
literare, de luptă, nume de scenă, nickname-uri (po-
recle) etc. Astfel, mulţi dintre cei mai notorii  luptători 
ai rezistenţei, terorişti, partizani etc., pentru a face mai 
dificilă depistarea şi capturarea lor, precum şi pentru 
a-şi proteja familia, îşi iau un pseudonim de  „luptă”.

Odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaţio-
nale, a apărut termenul de nickname, prin care se 
înţelege un nume descriptiv, familiar sau adiţional, 
pe lângă denumirea oficială a unei persoane, loc 
sau lucru. Aceasta poate fi o formă familiară sau nu 
a propriului nume, care uneori poate fi utilizată doar 
pentru confort sau pentru a evidenţia persoana în 
cauză. În cele mai multe cazuri, nickname-ul se fo-
loseşte în reţele de socializare (chaturi, facebook, 
diverse forumuri) şi ajunge să spună foarte multe 
despre posesor, chiar fiind prea departe de numele 
real. Psihologii constată că adeseori pseudonimul 
ajunge să fie mai bine asimilat cu identitatea unei 
persoane decât numele propriu-zis. 

Autorul poate utiliza pseudonimul pentru toate 
operele sale sau numai pentru o parte dintre ele; de 
asemenea, poate să dezvăluie publicului pseudoni-
mul său ori să şi-l schimbe în orice moment. În prin-
cipiu, pseudonimul poate rămâne neînregistrat, 
însă, pe de altă parte, suntem în drept să ne între-
băm: cum totuşi să protejăm pseudonimul împotri-
va utilizării ilegale?

Desigur, cea mai bună metodă de a demonstra 
că autorul şi posesorul pseudonimului reprezintă 
una şi aceeaşi persoană o constituie certificarea 
acestui fapt prin diverse  documente, contracte, 
facturi etc. Astfel, pentru doritorii de a promova şi a 
utiliza pseudonimul soluţia optimă ar fi includerea 
acestuia în orice document semnat. 

O altă metodă o constituie înregistrarea pseudo-
nimului ca marcă comercială. Desigur, şi în această 
situaţie nu este exclusă întru totul prejudicierea 
drepturilor autorului, însă este mai simplu de a de-
monstra dreptul asupra numelui. 

Recent, în Rusia a avut loc un caz în care moşte-
nitorii producătorului ce a înregistrat pseudonimul 
unui interpret ca marcă au decis să-i interzică aces-
tuia să mai concerteze  sub pseudonimul adoptat. 
Totuşi, în cele din urmă, interpretul a avut câştig 
de cauză. Avocatul său le-a explicat reprezentaţilor 
presei că producătorii greşesc profund atunci când 
susţin că înregistrarea pseudonimului ca marcă 
poate interzice interpretului folosirea acestui nume 
în activitatea muzicală. Dreptul la nume (numele 
adevărat, pseudonimul) reprezintă dreptul moral 
ce nu poate fi obiectul vreunei renunţări sau cesiuni 
şi este imprescriptibil chiar şi în cazul în care sunt 
cedate drepturile patrimoniale. Avocatul a făcut  
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referinţă doar la partea ce ţine de  folosirea pseudo-
nimului în activitatea muzicală, menţionând faptul 
că interpretul nu are dreptul de a lansa pe piaţă ori-
ce tip de produse cu aceeaşi denumire de marcă. 

În definitiv, pseudonimul este o mască şi orice in-
divid îşi are propriul motiv de a se ascunde sub ea. 
În spatele fiecărui pseudonim se ascunde o istorie, 
un program, o intenţie sau un mister, pe care oame-
nii mai curioşi din fire sau având un anumit interes 
sunt tentaţi să le investigheze amănunţit, încercând 
să le cunoască dedesubturile, motivaţiile. Să nu ui-
tăm totuşi că orice persoană are dreptul la nume, fie 
acesta real sau fictiv, fapt ce ne impune să-i respec-
tăm alegerea şi să nu-i încălcăm drepturile.
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REZUMAT

Practica utilizării pseudonimului: scopuri şi 
procedee. Făcând o descriere succintă a fenome-
nului apariţiei şi utilizării pseudonimului, autoarea 
articolului examinează anumite situaţii concrete de 

abordare a numelui fictiv, constatând că motivele 
pentru care autorii şi interpreţii recurg la asemenea 
procedeu sunt foarte diverse. În momentul în care 
se prefigurează un interes comercial, identificarea 
numelui impune o alegere adecvată. Totodată, apa-
re problema protejării pseudonimului, posesorii 
unor atare nume încercând diverse  metode pentru 
a interzice terților să-l utilizeze ilicit.

ABSTRACT

Practice of using the pseudonym goals and 
processes. Giving a brief description of the phe-
nomenon of appearance and use of pseudonym, 
the author of the article examines some specific si-
tuations of approach to the fictitious name, noting 
that the reasons for which authors and performers 
resort to such process are very different. At the mo-
ment when a commercial interest prefigures, the 
identification of the name requires an appropriate 
choice. At the same time, the problem of protec-
ting the pseudonym occurs, owners of such names 
trying various methods to prevent third parties 
from illegally using it.

РЕФЕРАТ 

Практика использования псевдонима: цели 
и приемы. Описав вкратце феномен возникно-
вения и использования псевдонима, автор ста-
тьи приводит некоторые конкретные случаи изу-
чения вымышленного имени и приходит к выво-
ду, что авторы и исполнители прибегают к тако-
му методу по совершенно разным причинам. Как 
только появляется какой-либо коммерческий 
интерес, идентификация имени требует надле-
жащего выбора. При этом возникает вопрос за-
щиты псевдонима, а владельцы подобных имен 
различными способами пытаются запретить его 
незаконное использование третьими лицами. 
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Объекты охраны фольклора

фоЛькЛор – это спосоБ принадЛежности к опре-
деЛённой куЛьтуре, охватываЮщий все аспекты 

куЛьтурного насЛедия, вкЛЮчая произведения изоБра-
зитеЛьного искусства, песни, танцы, сказания, оБычаи, 
знания из оБЛасти традиционной народной медицины 
и т.д. он явЛяется мощным средством оБъединения ЛЮ-
дей и утверждения их куЛьтурной самоБытности, даёт 
возможность нынешнему покоЛениЮ оценить высокуЮ 
творческуЮ одарённость предыдущих покоЛений, сЛу-
жит своеоБразным зеркаЛом, отражаЮщим их психоЛо-
гиЮ и оБъясняЮщим первоБытнуЮ цивиЛизациЮ этноса.

Фольклор – это, по существу, археология  
человеческого духа. Современные произведе-
ния фольклора представляют собой уникальное 
продолжение освященных временем легенд и 
мифов. Фольклор – это окно в мир социальной и 
культурной самобытности общества, его норм и 
ценностей, составная часть самовыражения со-
общества и способ коммуникации. «Пословицы, – 
писал один из африканских исследователей, – это 
пальмовое масло, с которым едят слова» [1, с. 56].

До недавних пор фольклором традиционно 
считались явления, относящиеся исключитель-
но к устной культуре.

Словари иностранных слов определял фоль-
клор как «произведения устного народного 
творчества (былины, сказки, частушки, послови-
цы, песни и т.д.)» [2, с. 547]. 

Однако в последнее время наметилась тен-
денция включения в него и любых внешних про-

явлений того комплекса обычаев и традиций, ко-
торый создаётся определённой этнической груп-
пой. Исследователи отмечают, что в настоящее 
время распространено мнение о фольклоре, как 
о явлении, соединившем в себе всё «народное». 
Фольклором называют и календарные обряды, 
и свадебные обычаи, и умение по-старинному 
кроить и шить одежду, стряпать по давним кули-
нарным рецептам, рубить избу, строить простор-
ные сени, по-особому располагать лавки, ставить 
печи, выбирать красный угол и прочее [3, с. 6].
За рубежом (в основном, конечно же, в тех стра-
нах, где на произведения фольклора распро-
страняется авторско-правовая охрана) понятие 
фольклора раскрывается в нормах националь-
ного законодательства. Так, ст. 2 Закона об ав- 2 Закона об ав-2 Закона об ав-
торском праве Малави 1987 г. относит к фоль-
клору «все литературные, драматические, музы-
кальные и художественные произведения, отно-
сящиеся к культурному наследию»; ст. 4 (f ) Ан-
гольского закона об авторских правах 1990 г. под 
фольклором понимает «все те литературные, ху-
дожественные и научные произведения, ... пере-
даваемые из поколения в поколение ... и состав-
ляющие один из основных элементов традици-
онного культурного наследия»; ст. 6 Габонско-
го закона о введении охраны авторского права 
и смежных прав 1987 г. устанавливает, что фоль-
клор – это «вся литературная и художественная 
продукция, создаваемая на территории государ-
ства ..., которая составляет один из основопола-
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гающих элементов национального наследия тра-
диционной культуры»; в ст. 6 (к) Закона об охра-
не авторского права и смежных прав, принятого 
в 1986 г. Демократической Республикой Конго, 
говорится, что «под фольклором понимаются ху-
дожественные литературные или научные про-
изведения, передаваемые из поколения в поко-
ление и являющиеся одним из основных элемен-
тов традиционного культурного наследия» [4,  
с. 43-44]; Акт об авторском праве, принятый в 
1982 г. на Барбадосе, относит к фольклору про-
изведения, которые «а) составляют основной 
элемент традиционного культурного наследия 
Барбадоса; b) созданы на Барбадосе различны-
ми общественными группами; с) передаются от 
поколения к поколению» [5, с. 43-44]. И, пожа-
луй, наиболее пространное определение про-
изведений фольклора содержит ст. 28 (5) �иге- 28 (5) �иге-28 (5) �иге-
рийского закона об авторском праве, относя-
щая к фольклору «ориентированное на некую 
общность и основанное на традициях групповое 
или индивидуальное творчество, отражающее 
чаяния данной общности как адекватное выра-
жение её культурной и социальной самобытно-
сти, её норм и ценностей, передаваемое в уст-
ной форме путём имитации или другими спосо-
бами и включающее: а) народные сказки, народ-
ную поэзию и народные загадки; b) народные 
песни и инструментальную народную музыку;  
с) народные танцы и народные игры и представ-
ления; d) продукцию народных промыслов, в 
том числе произведения графики и живописи, 
резьбу по дереву, кости, камню и т.п., скульпту-
ру, керамику, терракоту, мозаику, изделия из де-
рева и металла, ювелирные изделия, кустарные 
поделки и рукоделие, народный костюм и ткани 
местного производства» [6, с. 53]. 

В этой связи отметим, что в 80-х годах под эги-
дой Ю�ЕСКО и ВОИС были разработаны и приня-
ты Комитетом правительственных экспертов по 
охране фольклора Типовые положения для на-
ционального законодательства по охране про-
изведений фольклора от противоправного ис-
пользования и других наносящих ущерб дей-
ствий [7, с. 178]. Раздел 2 Типовых положений 
определяет термин «произведения народного 
творчества» в соответствии с результатами ра-
боты Комитета правительственных экспертов по 

охране фольклора, заседавшего в Париже в фев-
рале 1982 года, сформулировавшего их как про-
изведения, состоящие из характерных элемен-
тов традиционного художественного наследия, 
созданного и сохранённого тем или иным сооб-
ществом в стране или же индивидуумами, отра- 
зившими традиционные художественные ожи-
дания настоящего сообщества [7, с. 179].

Такое определение произведений фолькло-
ра учитывает концепции как коллективного, так 
и индивидуального развития традиционного ху-
дожественного наследия, так как обычно приме-
няемый критерий «безличного» творчества не 
всегда отражает реальность эволюции фолькло-
ра. Личность художника зачастую является важ-
ным фактором в выразительных средствах фоль-
клора, а личные вклады в создание и сохране-
ние таких произведений могут явиться источ-
ником творческого обогащения унаследованно-
го фольклора, если они признаются и принима-
ются сообществом в качестве произведений, со-
ответствующих его традиционным художествен-
ным ожиданиям.

Использование в английском тексте Типо-
вых положений слов «выражения» (expressions) 
и «создания» (productions), а не «произведения» 
(works), подчёркивает тот факт, что речь идёт о 
положениях особого рода (sui genezis), а не об ав-
торском праве, так как «произведения» (works) 
являются объектом охраны авторского права. 
Само собой разумеется, произведения народно-
го творчества в большинстве случаев имеют ту 
же художественную форму, что и произведения, 
охраняемые авторским правом [8, с. 37].

Тот факт, что рассматривается лишь «художе-
ственное» наследие, означает, что традицион-
ные верования, научные воззрения (традици-
онная космогония), содержание легенд или же 
народные традиции, как таковые, будучи отде-
лёнными от возможных традиционных художе-
ственных форм своего выражения, не подпада-
ют под предложенные определения произве-
дений народного творчества. С другой сторо-
ны, «художественное» наследие трактуется в са-
мом широком смысле этого слова и включает в 
себя любое традиционное наследие, апеллиру-
ющее к эстетическому чувству человека. Сло-
весные произведения, которые классифициро-
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вались бы как литература, будучи созданными 
автором-индивидуалом, музыкальные произве-
дения, произведения, выраженные с помощью 
движений человеческого тела, и материальные 
произведения могут включать в себя характер-
ные элементы традиционного художественного 
наследия и, таким образом, войти в категорию 
охраняемых фольклорных произведений. Типо-
вые положения также содержат список, иллю-
стрирующий наиболее типичные формы произ-
ведений народного творчества. В зависимости 
от формы выражения они подразделяются на че-
тыре группы:

1) выраженные с помощью слов;
2) выраженные с помощью звуков музыки;
3) выраженные с помощью движений челове-

ческого тела;
4) выраженные в виде материальных объек-

тов.
Каждая группа должна содержать характер-

ные элементы, вместе составляющие совокуп-
ность традиционного художественного насле-
дия. Первые три вида произведений не обяза-
тельно должны быть выражены в материальной 
форме. То есть, слова не должны быть зафикси-
рованы в форме письма, музыка не обязатель-
но должна быть записана в виде нотной записи, 
а движения человеческого тела – в форме хорео-
графической записи. С другой стороны, матери-
альные произведения должны быть воплощены 
в той или иной постоянной материальной фор-
ме, например, в камне, дереве, золоте и т.п. 

В положениях также содержатся примеры 
различных форм выражения: 

a)  народные сказания, народная поэзия и за-
гадки; 

b)  народные песни и инструментальная му-
зыка; 

с) народные танцы, драматургия и художе-
ственные формы обрядов; 

d)  рисунки, картины, резьба, скульптура, гон-
чарные изделия, терракота, мозаика, работа по 
дереву, работа по металлу, ювелирные изделия, 
плетеные изделия, вышивка, ткани, ковры, наци-
ональные костюмы, музыкальные инструменты 
и архитектурные формы. Последнее включено в 
Типовые положения в квадратных скобках, ука-
зывая на то, что у составителей списка имелись 

определённые сомнения в отношении включе-
ния этого объекта. Таким образом, его включе-
ние в список охраняемых фольклорных произ-
ведений оставляется на усмотрение националь-
ных законодателей [9, с. 19].

В литературе также можно встретить анало-
гичное деление произведений фольклора на:

1)  произведения, воплощенные в веществен-
ной форме;

2) произведения, не выраженные в матери-
альной форме.

К первой категории относятся, как правило, 
произведения, хранящиеся в собраниях этногра-
фических, краеведческих, исторических, худо-
жественных музеев - музыкальные инструменты, 
изделия ремесленного производства, произве- 
дения прикладного искусства, лодки-пирóги с 
украшениями на носу, амулеты, статуэтки, то-
темы, ритуальные маски, расписные ткани для 
украшения стен, ковры, оружие. Ко второй ка-
тегории относятся: сказки, легенды, поверья, 
мифы, заговоры и иные ритуалы, связанные с 
искусствoм врачевания, магией, колдовством и 
приготовлением пищи; пословицы и поговорки; 
народная музыка, народные песни и игры, а так-
же некоторые формы общественного поведения 
(свадебные и похоронные обряды и церемонии, 
игры и др.)[7, с. 181].

Все фольклорные произведения, созданные 
тем или иным сообществом, могли бы быть за-
фиксированы с помощью их инвентаризации. Од-
нако составление таких исчерпывающих списков 
входит в задачу собирателей фольклора и не ре-
гулируется Типовыми положениями [9, с. 19].

Отметим, что с юридической точки зрения 
приведённая классификация большого значе-
ния не имеет. С учётом этого, все рассматривае-
мые далее произведения традиционного народ-
ного творчества, вне зависимости от формы их 
выражения, условно будем именовать произве-
дениями фольклора (фольклором).

�аходящиеся в постоянном развитии прояв-
ления фольклора многочисленны и разнообраз-
ны. �езависимо от формы выражения произве-
дениям фольклора присущи следующие призна-
ки:

 ▪ анонимность; 
 ▪ традиционность;
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 ▪ в большинстве случаев устный характер 
передачи; 

 ▪ эмпирический характер;
 ▪ специфичность, связанная с определённым 

районом или местностью. 
Зарубежные исследователи называют раз-

личные причины, по которым непозволитель-
но приравнивать фольклор к произведениям, 
охраняемым авторским правом. При этом сле-
дует иметь в виду, что некоторые из этих при-
чин не выдерживают критики. �апример, отме-
чают, что проявления фольклора чаще всего яв-
ляются устными, они не обличены в какую-либо 
материальную или вещественную форму и по-
этому не могут охраняться в рамках авторско-
го законодательства [10, с. 24-25]. При анализе 
этой позиции следует обязательно учитывать, 
что в ряде стран не допускается предоставле-
ние авторско-правовой охраны устным произ-
ведениям. Это, конечно же, в первую очередь, 
относится к странам, придерживающимся англо-
американской системы «copyright». Так, напри-
мер, ст. 22 (1) Австралийского закона об автор-
ском праве 1968 г. предусматривает, что автор-
ское право возникает с того момента, когда 
«произведение впервые получило выражение в 
письменном виде» [1, с. 17]. Однако с точки зре-
ния закона (характерной, кстати, и для подавля-
ющего большинства стран с континентальной 
системой права) эта позиция неверна, посколь-
ку для того, чтобы произведение было признано 
охраноспособным, требуется объективная фор-
ма выражения, допускающая возможность его 
воспроизведения. Это не предполагает обяза-
тельного наличия материального носителя, фор-
ма выражения может быть и устной (за некото-
рым исключением – например, российский за-
кон предоставляет правовую охрану хореогра-
фическим произведениям действительно лишь 
только тогда, когда есть их запись). В отношении 
произведений фольклора секретный характер 
некоторых обрядовых действий делает их фик-
сацию на материальном носителе крайне неже-
лательной. Кроме того, считают, что раз проявле-
ния фольклора со временем видоизменяется, и, 
как правило, не имеют какой-либо окончатель-
ной, стабильной формы выражения, которую бы 
можно было зафиксировать и где-то хранить, то 

это может рассматриваться в качестве дополни-
тельного аргумента в пользу неохраняемости 
его авторским правом, поскольку, по мнению 
представителей данной позиции, авторское пра-
во предполагает охрану завершённых по форме 
произведений, которые лишь в редких случаях 
изменяются их авторами [11, с. 9]. �а наш взгляд, 
этот довод также неприемлем – ни международ-
ные конвенции и соглашения об авторском пра-
ве, ни национальное законодательство, ни су-
дебная практика, ни доктрина не говорят о том, 
что объект авторского права должен быть завер-
шён для того, чтобы получить правовую охрану. 
Тем не менее, в целом практически все сходят-
ся в едином мнении – произведения фольклора 
охране авторским правом не подлежат. 

Итак, прежде всего самое главное: авторское 
право предполагает, что личность автора извест-
на или может быть установлена (разве что за ис-
ключением анонимных произведений), в произ-
ведениях же фольклора, как уже отмечалось, это 
практически исключено.

 �ародное творчество – фольклор – это, без 
сомнения, огромный культурный пласт, но при 
коллективном народном творчестве личное и 
коллективное начала объединяются процес-
сом создания художественного произведения 
столь крепко и непосредственно, что творче-
ские индивидуальности поглощаются коллек-
тивом. В коллективном народном творчестве 
творческая деятельность отдельных лиц стано-
вится, как правило, нераспознаваемой, поэто-
му автор произведения обычно неизвестен. А 
режим авторского права не признаёт того фак-
та, что создателями и правообладателями куль-
турного наследия являются не отдельные чле-
ны, скажем, племени или рода, а вся община в 
целом. Понятно, конечно, что конкретное про-
изведение фольклора (например, сказка) сво-
им происхождением может быть обязано един-
ственному автору, но дело в том, что такое про-
изведение не приобретает народного характера 
без переработок и неоднократных пересказы-
ваний в той социальной группе, к которой при-
надлежит автор. Родившись в уме одного чело-
века, произведение фольклора достигает за-
тем полной зрелости, лишь пройдя шлифовку в 
умах многих людей. Такие произведения и мыс-
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лятся как результаты творчества не отдельных 
лиц, а семейных, племенных или иных социаль-
ных общностей, причем такое сотворчество раз-
делено временем и пространством. Бесспорно 
также и то, что произведение, претендующее на 
авторско-правовую охрану, должно быть ориги-
нальным. При этом, как уже отмечалось, вовсе 
не обязательно, чтобы оно было чем-то доселе 
абсолютно неизведанным – достаточно присут-
ствия определённого элемента новизны, если 
угодно, свежести, творческой искорки. Для ав-
торского права необходимо, чтобы лицо, созда-
ющее произведение, не копировало его полно-
стью из материала, существовавшего ранее. Од-
нако, например, большинство композиций рели-
гиозного или ритуального характера, для того, 
чтобы они сохранили свою силу во время обря-
дов, следует воспроизводить с неукоснитель-
ной точностью. При этом определяющим момен-
том для художника при создании произведения 
выступает не только личная эстетическая моти-
вация. Значительную роль играют и иные сооб-
ражения, поскольку другие члены общины ча-
сто жизненно заинтересованы в точной переда-
че тем и образов фольклора. Этим обусловлен 
как отбор художников-исполнителей, так и кон-
троль над содержанием их творчества [11, с. 7]. 
И по этой причине возникает закономерный во-
прос – может ли вообще подлежать охране в ка-
честве оригинального произведения компози-
ция, обязанная своим происхождением тради-
ционному искусству, насчитывающему иногда не 
одно тысячелетие. �а наш взгляд, положитель-
ный ответ на этот вопрос не соотносится с при-
родой авторского права. �ародное искусство 
не раз преодолевало рубежи, отделявшие эпо-
ху от эпохи. И в XXI веке фольклорное слово не 
ушло из поэтического обихода народа. И не уди-
вительно, что, услышав современный анекдот, 
можно усмотреть в нём и перелицовку сюжет-
ных ситуаций, над которыми смеялись сатири-
ки ещё в XVIII веке. Об устойчивости фольклор-
ных традиций свидетельствуют и сказки, в осо-
бенности детские. Истории о сером волке, хи-
трой лисе и глупом медведе становятся извест-
ными каждому новому поколению детей. Что ка-
сается пословиц и поговорок, то надо ли дока-
зывать их определённую принадлежность к на-

родному языку? Поэтому согласимся с тем, что 
«есть все основания смотреть на фольклор как 
на мощную константу в художественной культу-
ре современности» [3, с. 7].

И, наконец, ещё одним существенным аргу-
ментом в пользу неохраняемости произведений 
народного творчества нормами авторского пра-
ва является концепция «срочности» авторско-
правовой охраны. Действие авторского права 
ограничено во времени, но срок, составляющий 
70 лет после смерти автора, совершенно не отве-
чает ситуации в силу того, что сама идея конеч-
ного срока обладания какими-либо правами на 
тот или иной объект не согласуется с концепци-
ей коренных народов о бессрочности такого об-
ладания [12, с. 53].

Произведения фольклора, доставшиеся от 
предков и воспитывающие людей в сознании 
уз родства, передавались (и по-прежнему пере-
даются) от одного поколения к другому на про-
тяжении тысячелетий. «�арод не помнит нача-
ла своим песням и сказкам. Ведутся они испокон 
веку и передаются из рода в род, по преданию, 
как старина» [13, с. 18].

Время рождения значительной части фоль-
клора можно установить лишь приблизительно 
(это приближение иногда составляет 200-300 лет).

Иногда источники и время происхождения 
особо древних произведений или произведе-
ний, принадлежащих к исчезнувшим этническим 
группам, установить вообще практически невоз-
можно. Фольклор настолько стар, что в отноше-
нии его истекли уже все мыслимые и немысли-
мые сроки. Такое «долгожительство» фолькло-
ра в любом случае позволяет отнести его к сфе-
ре общественного достояния. По мнению не-
которых исследователей, это положение мож-
но оспорить с учётом того, что существует бес-
срочность охраны так называемых моральных 
(личных неимущественных) прав [4, с. 48-49]. �о 
поскольку личные права всегда принадлежат 
какой-либо личности (которую в данном случае 
установить как раз невозможно), такая посыл-
ка тоже себя не очень-то оправдывает. В этой 
связи интересно отметить позицию А.И. Роби-
на. Она основана на норме, устанавливающей, 
что авторское право на произведения литера-
туры, науки, искусства, которые не были выпу-
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щены в свет, действует в течение 50 лет после 
их выпуска. Следовательно, полагает автор этой 
позиции, теоретически представляется возмож-
ным, что авторские права на неопубликованные 
древние произведения действуют по состоянию 
[9, с. 21].

Всё сказанное выше в полной мере относит-
ся ко всем видам проявлений фольклора, неза-
висимо от жанра, назначения, наличия или от-
сутствия материального носителя и иных обяза-
тельств. Коллективное народное творчество и в 
нашей стране получило широкое распростране-
ние: существуют целые коллективы, участники ко-
торых являются исполнителями (а нередко и соз-
дателями) произведений – песен, частушек. (Всё, 
о чем было сказано выше, не имеет никакого от-
ношения к песням, частушкам и иным произве-
дениям, которые, хотя и написаны в народном-
фольклорном стиле, но, тем не менее, имеют сво-
их реальных авторов). Поэтому проблемы, свя-
занные с правовой охраной выражений фолькло-
ра особо актуальны и для Республики Молдова. 
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РЕФЕРАТ

Объекты охраны фольклора. Проблемы, свя-
занные с правовой охраной выражений фоль-
клора особо актуальны для всего мира. Фоль-
клор представляет собой огромный пласт куль-
турного наследия и бережное сохранение его 
самобытности и уникальности от разного рода 
посягательств, представляется задачей весьма 
важной и значимой. Положения международных 
актов по охране литературных и художествен-
ных произведений предлагают законодателям 
стран-участниц конвенции, в том числе Респу-
блики Молдова, предоставить произведениям 
фольклора режим правовой охраны.

ABSTRACT

Folklore protection objects. Problems related to 
the legal protection of expressions of folklore are 
especially relevant for the whole world. Folklore is 
a huge reservoir of cultural heritage and the care-
ful preservation of its identity and uniqueness from 
different kinds of abuse is a very important and sig-
nificant task. Provisions of the international acts on 
the protection of literary and artistic works propose 
the legislators of the Member States of the Conven-
tion, including the Republic of Moldova, to grant 
legal protection to folklore works.
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Brevetarea invenţiilor în străinătate – 
instrument important al integrării 

economice şi tehnologice a Republicii 
Moldova în spaţiul european şi mondial*

În conDiţiiLe tranziţiei La MoDeLuL inovaţionaL aL 
creşterii econoMice bazat pe vaLorificarea invenţiiLor 

Sporeşte SeMnificativ roLuL protecţiei juriDice a aceStora, 
incLuSiv prin brevetarea Lor atât În ţara De origine, cât şi 
În Străinătate. caracteruL tranSnaţionaL aL cunoaşterii 
şi inovării iMpune, De aSeMenea, neceSitatea aSigurării unei 
protecţii cât Mai eXtinSe În aSpect teritoriaL a creaţiiLor 
inteLectuaLe, incLuSiv a invenţiiLor. 

În această ordine de idei, în Strategia Naţională 
de Proprietate Intelectuală, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 880 din 22.11.2012, a fost trasată o 
sarcină extrem de importantă  pentru  promovarea 
ştiinţei şi inovării  în Republica Moldova şi încadrarea 
în circuitul inovaţional mondial, privind încurajarea 
brevetării invenţiilor moldoveneşti în străinătate.

| Dr. iurie baDâr,
şef Direcţie econoMie  

       şi finanţe, agepi
| aLa gUŞAn, 

Director DepartaMent invenţii,                                                            
Soiuri De pLante, agepi                                                             

| aDeLa Mihai, 
econoMiSt principaL, 
Secţia econoMie şi StatiStică, agepi                                                             

Realizarea prevederii menţionate presupune 
elaborarea unui mecanism funcţional de susţinere 
a procesului de brevetare, iar pentru crearea acestui 
mecanism este necesar să fie generalizată experien-
ţa acumulată de alte ţări în ceea ce priveşte breveta-
rea invenţiilor peste hotare.

Brevetarea în străinătate la nivel macroeconomic 
serveşte drept indicator al potenţialului tehnico-şti-
inţific naţional, iar la cel microeconomic se mani-
festă ca o modalitate de  promovare peste hotare 
a produselor, serviciilor şi tehnologiilor noi.  Prin 
urmare, brevetarea în străinătate în epoca modernă 
devine un instrument efectiv al transferului tehno-
logic şi al luptei concurenţiale de cucerire a unor 
pieţe noi şi menţinere a celor tradiţionale. Un rol 
deosebit îi revine acesteia în condiţiile globalizării şi 
constituirii societăţii bazate pe cunoaştere. 

Doar obţinerea unor brevete în străinătate acor-
dă titularilor drepturi exclusive asupra invenţiilor lor 
în spaţiile economice ale ţărilor respective. În caz 

*     Articolul a fost perfectat în baza Studiului realizat în ca-
drul AGEPI, consacrat modalităţilor de încurajare a brevetării 
în străinătate, şi raportului prezentat la conferinţa jubiliară de 
20 de ani ai Catedrei Relaţii economice internaţionale a ASEM.
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contrar, invenţia poate fi utilizată de oricine fără po-
sibilitatea legală de aplicare din partea titularilor a 
unor sancţiuni  de ordin juridic, atunci când le sunt 
încălcate drepturile.

 Trebuie de menţionat, totodată, că brevetarea în 
străinătate, din punct de vedere practic, reprezintă 
un proces extrem de complex, dificil şi costisitor.

În mai multe ţări, activitatea de brevetare a in-
venţiilor în străinătate este încurajată şi susţinu-
tă, inclusiv prin intervenţia statului. Mecanismele 
respective prezintă un element al infrastructurii 
proprietăţii intelectuale şi al internaţionalizării pro-
cesului inovaţional. În ţările în tranziţie, însă, aces-
te activităţi sunt doar la început de cale. Adeseori 
promovarea şi aplicarea lor este marcată de lipsa de 
profesionalism şi experienţă.

Oportunitatea brevetării invenţiilor în străinăta-
te rezidă în caracterul teritorial al protecţiei juridice 
oferite de sistemele naţionale de protecţie a inven-
ţiilor, aceasta fiind limitată la spaţiul teritorial al ţării 
ce eliberează titlul iniţial de protecţie. 

Necesitatea stringentă a brevetării peste ho-
tare a fost sesizată de inventatori şi antreprenori, 
devenind extrem de actuală, odată cu intensifica-
rea schimburilor internaţionale de mărfuri/servicii, 
aprofundarea şi accelerarea mondializării dezvoltă-
rii economice şi tehnologice în cea de a doua jumă-
tate a sec. XIX. 

Cu deosebită pregnanţă, necesitatea protecţiei 
în străinătate a invenţiilor s-a manifestat în preajma 
Expoziţiei Internaţionale de Invenţii, desfăşurată 
la Viena în 1873. O mare parte dintre inventatorii 
străini au refuzat să participe la această expoziţie, 
temându-se că elaborările lor, dezvăluite aici, ar pu-
tea fi aplicate în scopuri comerciale în alte ţări, fără 
permisiunea titularilor. Acest incident a accelerat 
adoptarea în 1883 a Convenţiei de la Paris privind 
Protecţia Proprietăţii Industriale, care practic a fost 
primul tratat internaţional de acest gen, având me-
nirea de a  reglementa protecţia creaţiilor intelectu-
ale, inclusiv a invenţiilor în străinătate.

Conform prevederilor Convenţiei de la Paris, în 
ceea ce priveşte protecţia obiectelor de proprietate 
industrială, tuturor persoanelor fizice şi juridice din 
orice ţară membră li se acordă drepturi egale cu cele 
stipulate pentru rezidenţi. Extrem de importante 
sunt, de asemenea, prevederile ce ţin de prioritatea 
convenţională. Conform acestora, persoana care a 

depus o cerere de brevetare în una din ţările membre 
deţine dreptul de depunere a acesteia şi în alte ţări 
pe parcursul unui an, cu aceeaşi dată de prioritate.

Ignorarea oportunităţii de brevetare în străină-
tate conduce inevitabil la pierderea priorităţii asu-
pra invenţiei date. În cazul în care pe parcursul a 
12 luni după brevetarea în ţara de origine titularul 
nu înaintează o cerere de brevetare în străinătate, 
prioritatea asupra invenţiei este pierdută, fapt ce 
echivalează cu trecerea, în aceste ţări, a proprietăţii 
asupra invenţiei în domeniul public. Astfel, invenţia 
rămâne sub protecţie doar în ţara de origine în care 
a fost brevetată iniţial, fără dreptul de a fi brevetată 
în alte ţări. În consecinţă, sunt irosite importante re-
surse intelectuale ale societăţii, ratându-se posibili-
tatea obţinerii unor eventuale venituri pe care le-ar 
fi adus utilizarea invenţiei în străinătate, întrucât 
aceasta devine accesibilă pentru aplicare în mod 
gratuit de către nerezidenţi – persoane fizice sau 
juridice. Având în vedere existenţa acestei oportu-
nităţi de utilizare a invenţiei, putem spune că pro-
tecţia ei doar în ţara de origine, dezvăluirea esenţei 
acesteia, conform cerinţelor brevetării, aduce mai 
multe daune decât beneficii.

Totodată, vom menţiona că protecţia în străină-
tate a brevetelor autohtone se încadrează pe deplin 
în interesele economice ale statului, deoarece este 
parte componentă a procesului de globalizare şi 
integrare  economică internaţională, iar într-o con-
junctură favorabilă, poate contribui substanţial la 
îmbunătăţirea balanţei de plăţi. 

În practica mondială există  diverse abordări ale 
reglementării de către stat a procedeelor de breve-
tare a invenţiilor în străinătate, care reiese din priori-
tăţile politicii tehnologice ale ţării. Astfel, în ţările ce 
promovează politici tehnico-ştiinţifice foarte rigide, 
pentru brevetarea invenţiilor în străinătate urmea-
ză a fi obţinute permisiuni speciale, eliberate de 
instanţele abilitate. Ignorarea acestor restricţii este, 
de obicei, sancţionată. În alte ţări brevetarea în stră-
inătate este admisă în cazul în care, după o anumită 
perioadă de la brevetarea în ţara de origine, soli-
citantul n-a fost înştiinţat de către oficiul naţional 
de brevetare despre faptul că invenţia întruneşte 
informaţii ce constituie secrete de stat. De obicei, 
cu cât mai deschise sunt politicile tehnologice ale 
ţării, cu atât mai puţine restricţii se stabilesc pentru 
brevetarea invenţiilor în străinătate. Mai mult decât 
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atât, având tendinţa de a obţine anumite beneficii 
economice, multe ţări încurajează la nivel de stat 
procesul de brevetare a invenţiilor peste hotare.

În Republica Moldova brevetarea în străinătate 
poate fi efectuată doar în termen de o lună după 
depunerea cererii de acordare a brevetului naţional 
la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
(în continuare AGEPI).

Încorporarea sistemului C-D naţional în spa-
ţiul ştiinţific, informaţional şi inovaţional mondial 
este imposibilă fără elaborarea şi promovarea unui 
mecanism de susţinere a brevetării în străinătate. 
Actualmente, brevetarea invenţiilor în străinătate 
este efectuată doar de structurile comerciale şi per-
soanele fizice, preponderent de ultimele. Sectorul 
academic, ştiinţa ramurală şi cea universitară care 
generează mai mult de 50% din invenţiile brevetate 
la nivel naţional, practic nu participă la procesul de 
brevetare a invenţiilor în străinătate. 

Principalele obiective ale brevetării în străinătate 
sunt: 

 ▪ asigurarea protecţiei juridice a produselor noi 
destinate exportului, prin neadmiterea producerii 
acestora de către concurenţii ce practică activităţi 
economice similare în alte ţări;

 ▪ crearea unor condiţii favorabile pentru licen-
ţierea în străinătate a invenţiilor brevetate;

 ▪ obţinerea beneficiilor economice din promo-
varea în străinătate a tehnologiilor brevetate prin 
licenţierea sau cesiunea acestora;

 ▪ pătrunderea pe pieţele inovaţionale străine, 
cu încadrarea în transferul tehnologic internaţional;

 ▪ invenţiile brevetate în străinătate pot servi 
în calitate de cotă de participare în cadrul creării în 
aceste ţări a unor întreprinderi mixte;

 ▪ în urma aprofundării, cooperării tehnico-şti-
inţifice internaţionale, un obiectiv specific al breve- 
tării în străinătate devine protecţia eficientă a rezul-
tatelor cercetărilor comune cu instituţiile şi cercetă-
torii din alte ţări;

 ▪ brevetarea invenţiilor în străinătate creează 
condiţii favorabile pentru atragerea investitorilor, 
deoarece protecţia juridică este totodată o promo-
vare şi o reclamă a priorităţilor acesteia prin modali-
tăţi transparente şi destul de eficiente. 

În condiţiile  actuale, producătorii unor produse 
noi, de obicei, nu mai riscă să le exporte în ţările în 
care acestea nu sunt protejate.

În prezent există trei căi de brevetare a invenţii-
lor în străinătate: calea clasică, conform Convenţiei 
de la Paris, calea PCT şi calea regională.

Calea clasică de brevetare în străinătate funcţio-
nează în baza prevederilor Convenţiei de la Paris. Pe 
un parcurs de cca 90 de ani (până în 1978) aceasta a 
fost unica modalitate de acordate a protecţiei bre-
vetelor în alte ţări. Obţinerea protecţiei  pe aceas-
tă cale este condiţionată de depunerea cererilor la 
fiecare oficiu naţional în parte. Această modalitate 
necesită costuri majore şi eforturi suplimentare ce 
ţin de remunerarea mandatarilor străini, cheltuieli 
de traducere etc. De menţionat, în acest context, 
faptul că depunerea de către solicitanţii străini a 
cererilor de brevetare, în legislaţiile naţionale din 
domeniul dat, se admite, de obicei, doar prin inter-
mediul mandatarilor autorizaţi.

Dificultăţile menţionate au fost ameliorate de 
prevederile Tratatului de cooperare în domeniul 
brevetelor (PCT), încheiat la Washington în 1970, şi 
de semnarea unor acorduri regionale privind pro-
tecţia invenţiilor (Convenţia privind brevetul eu-
ropean, Convenţia euroasiatică privind brevetarea 
invenţiilor etc.).  Acestea admit înaintarea unei sin-
gure cereri, într-o singură limbă, în oficiul receptor 
(oficiul ţării de origine a invenţiei) pentru breveta-
rea în mai multe ţări. Taxele pentru protecţia în mai 
multe ţări sunt mai mici decât cele cumulate, dacă 
invenţia ar fi protejată pe cale clasică în mod separat 
în fiecare ţară. Astfel, sistemul PCT şi cele regionale 
simplifică procedurile de brevetare în străinătate, 
apropiind activităţile aferente de titulari şi, totoda-
tă, contribuind la diminuarea costurilor aferente.   

Datorită faptului că actualmente au prioritate în 
lupta concurenţială acele structuri care asigură pro-
cesului inovaţional o continuitate dinamică, breve- 
tarea în străinătate prezintă la nivel mondial o ten-
dinţă generală de permanentă extindere.

Astfel, conform informaţiei OMPI, în anul 2012 
protecţia brevetelor în străinătate a înregistrat cifra 
de 194,4 mii cereri, asigurând o creştere de 6,6%, 
comparativ cu indicatorul anului precedent. De 
menţionat faptul că cca 80% din volumul brevetă-
rii  în străinătate prin sistemul PCT revine unui grup 
de 8 ţări: SUA, Japonia, Germania, Republica Coreea, 
Franţa, China, Marea Britanie şi Olanda, care deţin 
poziţia de lideri în transferul tehnologic mondial. 
Cele mai multe cereri de brevetare în străinătate, 
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în 2012, au fost depuse de SUA (51207), urmate de 
Japonia (43600), Germania (18855) etc. Corporaţiile 
lider, în această ordine de idei, sunt: ZTE Corporation 
(China) – 3906 cereri; Panasonic Corporation (Japo-
nia) – 2951; Sharp Kabushiki Kaisha (Japonia) – 2001; 
Huawei Technologies (China) – 1801; Robert Bosch 
Corporation (Germania) – 1775.  Cele mai rezultative 
universităţi, în acest sens, au fost: Institutul tehno-
logic Massachusetts – 168 cereri, Universitatea Har-
vard – 146, Universitatea Johns Hopkins – 141. 

În Republica Moldova, la fel ca şi în alte ţări în 
tranziţie, brevetarea invenţiilor peste hotare se află 
într-o stare incipientă. În ciuda faptului că pe par-
cursul ultimilor două decenii s-a edificat un sistem 
de protecţie a invenţiilor analogic celui din ţările 
occidentale iar brevetarea la nivel naţional a atins 
o stare de stabilitate, aspectul internaţional al aces-
teia nu este conştientizat de inventatori şi antrepre-
nori ca un atribut indispensabil al procesului inova-
ţional şi al relaţiilor economice externe. 

Generalizarea informaţiilor selectate din bazele 
de date AGEPI privind brevetarea în străinătate a 
invenţiilor moldoveneşti pe parcursul anilor 1993-
2012, efectuată  prin intermediul AGEPI în calitate de 
oficiu-receptor, denotă faptul că în perioada menţi-
onată brevetarea în străinătate s-a efectuat prin sis-
temul Tratatului PCT, Convenţiei Euroasiatice şi, de 
asemenea, cu  depunerea nemijlocită la oficiile altor 
ţări sau la cele ale organizaţiilor internaţionale. Infor-
maţiile din registru şi bazele de date AGEPI se referă 
doar la cererile depuse. Numărul brevetelor obţinu-
te nu este reflectat în informaţiile deţinute, deoarece 
AGEPI, în acest proces, îndeplineşte doar funcţia de 
recepţionare a cererilor, deciziile privind brevetarea 
invenţiilor fiind comunicate nemijlocit solicitanţilor.

În conformitate cu datele din registrele cererilor 
depuse pentru brevetare în străinătate, ţinute de 
AGEPI, pe parcursul  a două decenii  solicitanţii din 
RM au înaintat pentru brevetare 105 cereri, dintre 
care 42 prin sistemul PCT şi 63 prin cel Euroasiatic. 
Generalizarea informaţiilor incluse în registrul men-
ţionat indică faptul că din totalul de 105 cereri, 14 
au fost depuse de către societăţile comerciale, 6 – 
de   instituţiile de cercetare, inclusiv 2 ale AŞM, iar 
85 – de persoanele fizice. De menţionat faptul că 
întreprinderile de stat şi universităţile din Republica 
Moldova nu au depus până în prezent nicio cerere  
şi n-au  brevetat în străinătate nicio invenţie.

 Faptul că mai mult de 80% din cereri sunt depu-
se de către persoanele fizice demonstrează prezen-
ţa în ţara noastră  a unui potenţial inovaţional va-
loros. Totodată, trebuie să menţionăm că ponderea 
enormă a acestora în totalul invenţiilor brevetate în 
străinătate se explică prin înlesnirile semnificative 
acordate persoanelor fizice la achitarea taxelor afe-
rente prin sistemul PCT. Pentru ţările cu un PIB per 
capita mai mic de 3000 USD,  acestea constituie cca 
90% din cuantumul lor total.

Consultarea bazelor de date ale Oficiului Euro-
pean de Brevete şi USPTO (Oficiu de brevete  din SUA) 
confirmă prezenţa a 11 cereri depuse şi 3 brevete eli-
berate de către OEB, precum şi a 7 cereri înaintate la 
USPTO (informaţie valabilă la data de 24 septembrie 
2013). Urmare a faptului că acestea au fost înaintate 
prin intermediul mandatarilor din străinătate, ele nu 
sunt incluse în Registrul ţinut de AGEPI.  

Din bazele de date ale  oficiilor din străinătate  
au mai fost selectate 5 cereri de invenţii PCT în care 
sunt nominalizaţi inventatorii moldoveni – persoa-
ne fizice.  Acestea au fost depuse spre brevetare de 
partenerii lor din străinătate la oficiile de brevete din 
ţările respective: Germania (2),  Israel (2), Coreea (1). 

Principalele dificultăţi ale brevetării invenţiilor în 
străinătate, caracteristice în linii mari pentru toate 
ţările în tranziţie, se reduc la următoarele:

 ▪ lipsa cunoştinţelor şi experienţei privind bre-
vetarea şi comercializarea invenţiilor în străinătate;

 ▪ capacităţile financiare limitate ale titularilor 
de brevet din Republica Moldova vizavi de taxele 
impunătoare pentru brevetare şi serviciile manda-
tarilor autorizaţi din ţările dezvoltate;

 ▪ serviciile extrem de costisitoare ale mandata-
rilor şi traducătorilor, precum şi cele legate de solu-
ţionarea în străinătate a eventualelor litigii privind 
utilizarea ilicită a brevetelor;

 ▪ selectarea invenţiilor cu un potenţial tehnolo-
gic aplicativ avansat care merită să fie brevetate în 
străinătate, aceasta constituind o problemă speci- 
fică şi extrem de importantă; 

 ▪ determinarea ţărilor în care urmează să fie 
protejate invenţiile respective, proces ce implică, 
de asemenea, anumite dificultăţi.

Evident, cea mai mare problemă a brevetării in-
venţiilor în străinătate o constituie insuficienţa mij-
loacelor financiare necesare pentru achitarea taxe-
lor aferente protecţiei. Taxele respective însumează 
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cca 7-8 mii EURO pentru brevetarea unei invenţii 
doar într-o singură ţară din Occident.

Urmare a costurilor mari şi complexităţii activi-
tăţilor respective, protecţia brevetelor în străinătate 
se dovedeşte a fi extrem de anevoioasă şi dificilă. 
Acest fapt condiţionează realmente numărul ex-
trem de redus al invenţiilor moldoveneşti breve-
tate în străinătate. Şi mai dificilă devine realizarea 
acestei sarcini în cazul utilizării banilor publici sau ai 
celor parveniţi din partea unor donatori, destinaţi 
susţinerii brevetării în străinătate.  

În acest context, o importanţă deosebită o au 
procedeele de selectare a invenţiilor pentru bre-
vetarea în străinătate, determinarea ţărilor în care 
este oportună protecţia acestora, alegerea căilor şi 
modalităţilor optimale de protecţie pentru fiecare 
invenţie depusă spre brevetare în alte ţări.

Generalizarea experienţei acumulate în diferite 
ţări privind brevetarea invenţiilor în străinătate im-
pune următoarele concluzii: 

 ▪ la nivel internaţional nu există o schemă uni-
că de sprijinire a brevetării în străinătate, fiind pre-
zente diverse modalităţi şi surse de constituire a 
fondurilor de asistenţă financiară;

 ▪ în majoritatea cazurilor, sprijinul este acordat 
întreprinderilor mici şi mijlocii, instituţiilor de cerce-
tare şi persoanelor fizice; 

 ▪ susţinerea financiară, de obicei, se acordă 
post-factum, după obţinerea brevetului sau după 
efectuarea de către solicitant a plăţilor respective 
pentru procedurile de obţinere a protecţiei;

 ▪ în majoritatea cazurilor sprijinul financiar aco-
peră doar o parte din cheltuielile suportate pentru 
brevetare (de la 35% la 90%), care nu includ plăţile 
pentru menţinerea în vigoare a brevetelor;

 ▪ în ceea ce priveşte criteriile de selectare a in-
venţiilor pentru brevetarea în străinătate, acestea ur-
mează să cuprindă raportul de documentare în care 
se argumentează oportunitatea brevetării invenţiei 
în străinătate, se justifică căile de brevetare optime, 
se depistează posibilităţile de comercializare a in-
venţiei în ţările în care se preconizează brevetarea.

În baza analizei diferitelor modalităţi de sprijinire 
a brevetării în străinătate, este recomandabilă crea-
rea în Republica Moldova a unui mecanism axat pe 
utilizarea surselor alocate de donatori, ce urmează a 
fi identificaţi, şi crearea unei comisii constituite din 
specialişti din cadrul organizaţiilor finanţatoare şi a 

celor de profil (AGEPI, AITT etc.), având sarcina de 
a examina şi selecta solicitările de acordare a spri-
jinului respectiv. Asemenea asistenţă ar putea fi 
acordată  întreprinderilor mici şi mijlocii, instituţii-
lor universitare şi de cercetare, persoanelor fizice – 
pentru acoperirea costurilor legate de  brevetarea 
în străinătate. Sprijinul financiar acordat poate să 
reprezinte o  sumă prestabilită sau să constituie o 
anumită  pondere în costurile finale ale brevetării în 
străinătate, cu stabilirea unor limite rezonabile.
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REZUMAT

Brevetarea invenţiilor în străinătate – instru-
ment important al integrării economice şi teh-
nologice a Republicii Moldova în spaţiul euro-
pean şi mondial. Prezentul articol a fost perfectat 
în baza Studiului realizat în cadrul AGEPI, consacrat 
modalităţilor de încurajare a brevetării în străinătate 
şi raportului prezentat la conferinţa jubiliară de 20 
de ani ai catedrei Relaţii economice internaţionale a 
Academiei de Studii Economice (ASEM). Concluziile 
formulate în articol consună cu prevederile Strate-
giei naţionale în domeniul proprietății intelectuale 
până în anul 2020, aprobate prin Hotărârea Guver-
nului nr. 880 din 22.11.2012, care stabileşte drept 
una din sarcinile primordiale pentru promovarea 
ştiinţei şi inovării în Republica Moldova şi încadra-
rea ei în circuitul inovaţional mondial încurajarea 
brevetării invenţiilor moldoveneşti în străinătate.

         ABSTRACT 

Patenting inventions abroad – important 
tool for economic and technological integration 
of the Republic of Moldova into the European 
and global space. This article has been perfected 
on the basis of the Study conducted within AGEPI, 
dedicated to ways of encouraging patenting abroad 
and the report presented at the 20th anniversary 
conference of the International Economic Relations 
Department of the Academy of Economic Studies 
(AESM). Conclusions formulated in the article are 

in harmony with the National Intellectual Property 
Strategy until 2020, approved by Government Deci-
sion no. 880 of 22.11.2012, which sets out as one of 
the primary tasks for the promotion of science and 
innovation in the Republic of Moldova and its inclu-
sion in the global innovation circuit encouraging 
patenting Moldovan inventions abroad.

РЕФЕРАТ 

Патентование изобретений за рубежом – 
важный инструмент экономической и техно-
логической интеграции Республики Молдо-
ва в европейское и мировое пространство. 
В основу настоящей статьи легли проведен-
ные в рамках AGEPI исследования, посвящен-
ные методам поощрения патентования за рубе-
жом, а также доклад, представленный на юби-
лейной конференции по случаю 20-летия Кафе-
дры международных экономических отношений 
Академии экономических наук (АЭ�). Представ-
ленные в статье выводы созвучны положениям 
�ациональной стратегии в области интеллек-
туальной собственности до 2020 года, утверж-
денной Постановлением Правительства № 880 
от 22.11.2012 года, устанавливающей в качестве 
одной из основных задач продвижения науки и 
инноваций в Республике Молдова и ее интегра-
ции в глобальную инновационную систему поо-
щрение патентования молдавских изобретений 
за рубежом.
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| nataLia MogoL, Director-aDjunct                                        
DepartaMentuL Mărci, MoDeLe şi DeSene inDuStriaLe, agepi                                              

Examinarea mărcilor ce conţin  
semne false sau înşelătoare

econoMia De piață preSupune eXiStența a trei actori:
 – proDucătoruL/preStatoruL De Servicii;

            – conSuMatoruL; 
            – StatuL.

Fiecare dintre aceşti actori îşi are scopurile sale: 
producătorul – obţinerea unor profituri maxime; 
consumatorul – satisfacerea necesităților cu efor-
turi minime; statul – păstrarea echilibrului şi crearea 
mediului favorabil pentru realizarea obiectivelor 
celorlalte părți.

Aceste principii sunt valabile pentru toate do-
meniile de activitate economică, inclusiv domeniul 
proprietății intelectuale şi implicit domeniul măr-
cilor, în care ofertantul elaborează şi promovează 
mărci atractive pentru a creşte atractivitatea produ-
selor sale şi respectiv profiturile realizate, consuma-
torul – foloseşte mărcile drept ghid pentru alegerea 
produselor, economisind timp şi eforturi pentru a 
găsi produsul dorit, iar statul trebuie să reprezinte o 
garanţie a faptului că semnele utilizate în calitate de 
mărci permit ofertantului să-şi atingă scopurile fără 
a leza interesele consumatorilor.

Misiunea de a păstra acest echilibru revine mai 
multor autorități publice, inclusiv Agenției de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală care, în cadrul exa-
minării mărcilor depuse spre înregistrare, manifestă 

o atenţie maximă pentru ca în calitate de mărci să 
nu fie înregistrate semne ce lezează drepturile con-
sumatorilor sau ale altor producători.

Iată de ce, pentru a fi înregistrată, o marcă trebuie 
să corespundă următoarelor criterii:

 ▪ să fie distinctivă (nu va fi înregistrată marca 
MANGO executată în caractere standard pentru 
produsul suc de mango);

 ▪ să nu fie falsă sau deceptivă (nu va fi înregis-
trată marca MANGO pentru produsul suc de roşii);

 ▪ să nu contravină ordinii publice sau bunelor 
moravuri (nu va fi înregistrată marca KAMASUTRA 
pentru produsul vodka);

 ▪ să fie disponibilă (nu va fi înregistrată marca 
PORCHE pentru produsul automobile, deoarece 
există deja înregistrată marca PORSCHE pentru 
acelaşi produs).

Dată fiind complexitatea subiectelor legate de 
protecția mărcilor, nu ne vom  referi în continuare 
decât la unul dintre aspectele ce țin de protecția 
acestora, şi anume: pentru a fi înregistrată, o marcă 
nu trebuie să fie falsă sau înşelătoare în ceea ce ține de 
natura, calitatea sau  originea geografică a produsu-
lui/serviciului (art. 7(1)g) din Legea 38/2008 privind 
protecția mărcilor).  

Această cerință rezultă din câteva tratate inter- 
naționale la care Republica Moldova este parte 
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(Convenția de la Paris privind Protecția Proprietății 
Intelectuale, Aranjamentul de la Madrid privind re-
presiunea indicațiilor false sau înşelătoare şi Acor-
dul privind drepturile de proprietate intelectuală 
legate de comerţ (TRIPS)) şi se regăseşte practic în 
legislațiile tuturor statelor membre la Convenția de 
la Paris pentru Protecția Proprietății Industriale.

Totuşi, deşi norma este aceeaşi în toate aceste 
țări, interpretarea şi aplicarea normei diferă de la o 
țară la alta şi, cu toate că există tendința uniformi-
zării practicilor aplicabile, acestea oricum rămân a 
fi diferite.

Diferențele rezultă din realitățile economice ale 
fiecărui stat, precum şi din nivelul de cultură a con-
sumatorilor.  De obicei, cu cât statul este mai dezvol-
tat, cu atât abordarea este mai flexibilă şi cu cât sta-
tul este mai puțin dezvoltat, cu atât abordarea este 
mai rigidă, dar aceasta nu este o regulă absolută.

Spre exemplu, unul dintre cele mai severe state 
în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor referitoare 
la mărcile ce conțin semne false sau înşelătoare este 
Elveția, care refuză frecvent înregistrarea mărcilor pe 
motivul inducerii în eroare a consumatorului privind 

originea geografică a produselor, or, Elveția nicide-
cum nu poate fi considerată un stat nedezvoltat.

În continuare ne vom referi la practica Republicii 
Moldova privind chestiunea în cauză. Conform art. 
7(1)g) din Legea 38/2008, o marcă va fi refuzată la în-
registrare în cazul în care aceasta poate induce în eroa-
re consumatorul în ceea ce priveşte originea geografi-
că, calitatea ori natura produsului şi/sau a serviciului.  

Vom examina fiecare aspect în parte:
1. Mărci înșelătoare privind originea geogra-

fică a produselor/serviciilor,  la această categorie 
înscriindu-se mărcile care conțin denumiri geografi-
ce sau negeografice ce pot invoca în mintea consu-
matorului o legătură cu un anumit teritoriu, în cazul 
în care produsele/serviciile nu provin din acel teri-
toriu. În dependență de semnele examinate şi de 
produsele pentru care este revendicată protecția, 
există câteva situații distincte:

a. Marca conține semne care indică proveniența 
dintr-un anumit teritoriu, iar  produsele sunt de aşa 
natură încât este posibil ca consumatorul să facă 
legătura dintre produs şi proveniența geografică 
sugerată.

NR mărcii Reproducerea Solici-
tant

Produsele/serviciile 
revendicate

Codurile 
ţărilor 

desemnate
Pozițiile țărilor

1 2 3 4 5 6

1014956 NIPPON 
PIECES 
SERVICES, 
Franța

07  Părți de motoare…
09  Programe de calcula-
tor…
11  Aparate de iluminat …  
12  Motoare pentru vehicu-
le… 
35 Gestiunea fişierelor…  
37  Reparația şi întreținerea 
automobilelor…  
42  Reconstituirea bazelor de 
date…  

AL, BA, BY, CN, 
DZ, HR, MA, 
MD, ME, MG, 
NO, RS, RU, SI, 
TR, UA

NO, TR – RPD* (drept anterior)
RU – RTP** (inducere în eroa-
re, ulterior accept integral)
MD – RTD*** inducere în eroa-
re a consumatorului
Restul țărilor – accept

1059611 KREMLIN GOLD Eurostan-
dart Ltd 
Meshek 4 
Kfar 
Truman 
Israel

33 - Băuturi alcoolice AL, AM, AZ, 
BA, BY, CN, CY, 
CZ, DE, EE, EG, 
GE, HR, HU, 
KG, KZ, LT, LV, 
MD, ME, MK, 
PL, RO, RS, RU, 
SI, SK, TJ, TM, 
TR, UA, US, UZ,

AM, BY, CN, CY, HU, GE, KG, KZ,  
MD, RO, RU, SK – RTD  inducere 
în eroare a consumatorului
US, UA – RTD marcă anterioară 
similară
EG – RTD lipsă de distinctivi-
tate
Restul țărilor – accept

1054377 LEVERSA, 
SIA,  
Letonia

30 - Popcorn BY, EE, LT, MD, 
PL, RO, RU, UA

BY, MD, RU – RTD inducere  
în eroare a consumatorului
Restul țărilor – accept
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 În aceste cazuri poziția oficiului este de a refu-
za marca în baza art. 7(1)g), iar pentru obținerea 
protecției solicitantul are posibilitatea de a limita 
lista de produse până la cele pentru care nu va mai 
exista risc de inducere în eroare.

b. Mărcile conțin semne care sugerează pro-
veniența dintr-un anumit teritoriu şi produsele sunt 
de aşa natură încât este posibil ca consumatorul să 
facă legătura între produs şi proveniența geografică 
sugerată.

 
NR mărcii Reproducerea Solicitant Produsele/serviciile                 

revendicate
Codurile ţărilor 

desemnate Pozițiile țărilor

1016044 TENNESIE ORION, Polonia 34 – țigări … DZ, EG, EM, MA, 
MD, RU, UA

MD – RTP inducere în 
eroare a consumatorului
Restul țărilor – accept

907740 Skindinävia Skindinavia, 
Inc., Statele Uni-
te ale Americii

03 – cosmetice… AM, AU, CN, EM, 
JP, KP, KR, KZ, 
MD, RU, TR, UA

Toate țările inclusiv MD – 
accept

1055934 OOO
«Savouchkin 
produkt», 
Belarus

29 – lapte şi produse 
lactate

AZ, KZ, MD, RU, 
UA

MD – RTD inducere în 
eroare a consumatorului
Restul țărilor – accept

      În aceste cazuri, poziția oficiului va depinde de 
gradul de apropiere a termenului examinat față de 
termenul geografic, de natura produselor, precum 
şi de percepția generală pe care o creează semnul, 
cu toate că din tabelul de mai sus este evident că 

în atare cazuri marea majoritate a țărilor acceptă  
înregistrarea fără a crea impedimente solicitantului.

c. Mărcile conțin denumiri geografice, însă  pro-
dusele şi denumirile sunt prezentate astfel încât 
este puțin probabil ca consumatorul să facă legătu-
ra dintre produs şi proveniența geografică indicată.

1 2 3 4 5 6

1060969 OOO 
«Intel», 
Federaţia 
Rusă

33 – Băuturi alcoolice AZ, BG, BY, CN, 
DE, FR, IT, KG, 
KZ, LT, LV, MD, 
PL, UA, VN

PL, MD – RPD inducere în 
eroare a consumatorului
CN – RPD marcă anterioară 
similară
UA, BY – RTP inducere în eroa-
re a consumatorului, ulterior –
accept

NR mărcii Reproducerea Solicitant Produsele/serviciile 
revendicate

Codurile ţărilor 
desemnate Pozițiile țărilor

1 2 3 4 5 6

832949 Cayman Dr. Ing. h.c. F.  
Porsche,  
Germania

12 – automobile AG, AL, AM, AN, 
AT, AU, AZ, BA, BG, 
BQ, BT, BX, BY, CH, 
CN, CU, CW CY,

Toate țările – accept 
MD – RTP inducere în eroare a 
consumatorului ulterior ATD 

1006535 GEAGROUP  
INVEST S.R.L.,  
Romania

03 – cosmetice…
09 – ochelari…
14 – bijuterii… 
16 – reviste…
18 – articole din piele…
24 - țesături…
25 - îmbrăcăminte…

AM, AN, AU, BH, 
BQ, BY, CH, CN, 
CU, CW, DZ, EE, 
EG, GE, IR, JP, KG, 
KR, KZ, LT, LV, MA, 
MD, NO, OM, RU, 
SX, SY, TJ, TM, TR, 
UA, US, UZ, VN

US, NO – RTD este un nume 
răspândit
JP, KR – RTP clasificare incorectă
EG – lipsă de distinctivitate
RU, KZ, AM, VN, GE, UZ – RTD 
inducere în eroare a consuma-
torului
CU, MD – RTP inducere în eroa-
re a consumatorului, ulterior –
accept

* RPD – refuz parţial definitiv; ** RTP – refuz total provizoriu; *** RTD – refuz total definitiv.
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Dat fiind faptul că mărcile nu sunt percepute 
ca indicând proveniența geografică, acele mostre 
care sunt prezentate într-o manieră fantezistă, deşi 
conțin termeni geografici, pot fi acceptate în calita-
te de marcă.

2. Mărcile care induc în eroare privitor la natura 
produselor. În această categorie, conform practicii 
oficiului, nimeresc toate mărcile care conțin denu-
mirea unui produs şi se referă la o listă mai extinsă 
de produse, nu doar la cel care se regăseşte în marcă.

De exemplu, a fost depusă spre înregistrare mar-
ca combinată MANGO pentru totalitatea produse-
lor din cl. 29 şi totalitatea serviciilor din cl. 35, con-
form clasificării instituite în baza Aranjamentului de 
la Nisa privind clasificarea produselor şi serviciilor în 
scopul înregistrării mărcilor (în continuare clasifica-
rea Nisa). În urma examinării, marca a fost refuzată 

parțial pentru produsele: fructe procesate, compo-
turi şi jeleuri din cl. 29, deoarece pentru orice fruct 
care nu este mango, precum şi pentru orice compot 
sau jeleu care nu este fabricat pe bază de mango, 
marca va fi înşelătoare. Drept răspuns, solicitantul 
s-a autolimitat la produsele: carne, peşte şi produse 
din peşte, pentru care marca MANGO a fost consi-
derată arbitrară. 

Un caz particular în ceea ce ţine de aplicarea art. 
7(1)g) în partea referitoare la natura produselor/
serviciilor îl prezintă cel al serviciilor. Spre exem-
plu, este revendicată marca NEOFEELING CASINO 
pentru rezumatul clasei 41 conform clasificării de la 
Nisa, aceasta referindu-se inclusiv la servicii presta-
te de cazinouri, şi vrem să stabilim: trebuie sau nu 
refuzat acest semn; care va fi riscul pentru un con-
sumator dacă, să zicem, intrând într-un local NEO-

1 2 3 4 5 6

1109255 Red Bull GmbH, 
Germania

32 – băuturi nealcoo-
lice…

BA, EM, HR, MD, 
RS, TR

MD – RTP inducere în eroare 
a consumatorului ulterior ATD 
Restul țărilor – accept

      În toate cazurile de mai sus poziția AGEPI a fost 
inițial de a refuza marca, însă ulterior, urmare argu-
mentelor prezentate de către solicitant, mărcile au 
fost acceptate. Referitor la această situație, de ase-

menea, se observă o discrepanță majoră între prac-
ticile diferitor oficii. 

d. Termenii geografici sunt utilizați într-o mani-
eră fantezistă.

NR mărcii Reproducerea Solicitant Produsele/serviciile 
revendicate

Codurile țărilor 
desemnate Pozițiile țărilor

981291 African Sun dm- droger ie 
markt GmbH 
+ Co. KG, Ger-
mania 

03 – cosmetice …
04 – uleiuri, lubrifianți 
…
30 – cafea, ceai …

AL, AT, BA, BG, 
BY, CZ, GR, HR, 
HU, MD, ME, MK, 
PL, RO, RS, SI, SK, 
TR UA,

HU – RPP inducere în 
eroare a consumatorului
RO, MD, BG – RPD marcă 
anterioară
Restul țărilor –  accept

22771 BERKLEE CAPI-
TAL S.A., Olan-
da

33 –  cocteiluri – MD – accept
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FEELING CASINO, el va găsi acolo, pe lângă serviciile 
prestate de casino, şi un birou de traduceri sau cur-
suri de limbi străine? Cât este de real riscul inducerii 
în eroare în acest caz?

Atare întrebări îşi adresează orice examinator în 
momentul luării unei decizii privind înregistrarea 
unei mărci.

3.  Mărcile care induc în eroare cu privire la ca-
litatea produselor/serviciilor. Aici vom examina, 
în special, cazurile în care mărcile conțin termeni 
descriptivi care nu se referă decât la o parte din pro-
dusele revendicate în cerere.

De exemplu, în conformitate cu practica oficiu-
lui, va fi limitată protecția unei mărci ce conține 
cuvântul Muscat la vinuri pe bază de muscat sau, 
de asemenea, va fi limitată protecția mărcii ce 
conține cuvântul Lymonnaya la votca pe bază sau 
cu conținut de lămâie.

Totuşi, în conformitate cu practica oficiului, o 
marcă nu va fi refuzată în cazul în care face referire 
la o calitate bună. De exemplu:  mărcile ce conțin 
termeni ca Gustos, Benefic, Delicios, Calitativ, Să-
nătos etc. nu vor fi refuzate, prezumându-se buna 
credință a solicitantului.

După cum am observat din exemplele de mai 
sus, practica diferitelor oficii diferă de la o țară la 
alta. Dat fiind faptul că, în activitatea noastră, noi 
tindem să  preluăm cele mai bune practici, ar fi inte-
resant să fie analizată practica Oficiului de armoni-
zare a pieței interne (OHIM). Articolul 7(1)(g) al Re-
gulamentului comunitar privind protecția mărcilor 
(CTMR) stipulează că mărcile care sunt de natură 
să înşele publicul, de exemplu, asupra naturii, cali-
tăţii sau provenienţei geografice a produselor sau 
serviciilor, nu se înregistrează. Prevederea citată 
este identică cu prevederea corespunzătoare din 
Legea 38/2008 ce reglementează protecția mărci-
lor în Republica Moldova. Totuşi, în ceea ce priveşte 
aplicarea acestei prevederi, practica oficiilor diferă 
semnificativ. Astfel, în Manualul comunitar privind 
examinarea mărcilor este menționat că, în con-
formitate cu decizia Curții de Justiție din 4 martie 
1999, C-87/97, Gorgonzola, alin.  41, caracterul de-
ceptiv al unui semn poate fi invocat doar în cazul în 
care există realmente o inducere în eroare sau un 
risc în măsură să înşele consumatorul.  

Reieşind din decizia enunțată mai sus, oficiul co-
munitar stabileşte:

(a) nu există nici un motiv să se presupună că o 
marcă este în mod intenţionat solicitată să inducă 
în eroare clienţii. Nicio marcă nu va fi refuzată în ca-
zul în care utilizarea neînşelătoare  este în general 
posibilă vizavi de produsele enumerate în cerere,

 (b) de asemenea, se va ţine cont de faptul că 
consumatorul mediu este rezonabil de atent şi nu ar 
trebui privit ca deosebit de vulnerabil la înşelăciu-
ne.  Un refuz poate fi formulat doar în cazul în care 
marca este evident falsă în privința calității, naturii 
sau provenienței produselor.

Deci, potrivit celor enunțate mai sus, OHIM va 
refuza  înregistrarea unei mărci doar în cazul în care 
utilizarea acesteia într-o manieră neînşelătoare este 
imposibilă, spre exemplu:

Ortopedic GOAL va fi refuzată pentru totalita-
tea produselor din clasa 25 revendicate în cerere, 
deoarece această marcă va fi înşelătoare în privința 
produsului încălțăminte, care se regăseşte în clasa 
25, indicând la unele calități ale produsului ce nu 
pot fi regăsite decât la produsul  încălțăminte orto-
pedică din clasa 10. 

Sau, un alt exemplu, marca LACTOFREE va fi re-
fuzată pentru produsul lactoză din clasa 05, deoare-
ce va fi de natură să inducă în eroare consumatorul 
în ceea ce priveşte calitățile produsului.

O marcă va fi refuzată parțial şi în cazul solicitării 
mărcii Smirnoff VODKA pentru produsele: votcă, 
gin, rom, whisky. În acest caz, marca revendicată va 
induce clar în eroare consumatorul cu privire la pro-
dusul gin, spre exemplu. Pe de altă parte, aceeaşi 
marcă nu va fi refuzată în cazul în care produsele re-
vendicate vor fi: băuturi alcoolice, deoarece oficiul 
prezumă utilizarea cu bună credință a mărcii, care în 
cazul dat este posibilă (termenul băuturi alcoolice 
se referă şi la votcă).

În ceea ce ţine de termenii geografici, marca  
ARCADIA, depusă pentru vinuri, nu va fi refuzată de 
oficiul comunitar, deoarece categoria vinuri include 
şi vinurile produse în Arcadia şi deoarece Arcadia nu 
este o indicație geografică protejată,  astfel încât nu 
există o necesitate ca solicitantul să se limiteze la 
vinuri produse în regiunea Arcadia.

De asemenea, oficiul comunitar sugerează ca 
atunci când este apreciat  caracterului înşelător al 
mărcii să se ia în considerare realitățile pieței şi, mai 
ales, faptul că un consumator, de regulă, este bine 
informat şi atent la procurarea bunurilor. 
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Spre exemplu, în cazul mărcii HUAN VALDEZ 
100% Columbian coffee, depusă pentru produse-
le: cafea, ceai, cacao, zahăr, miere, sosuri, condiment, 
oțet etc., OHIM, conform Manualului menţionat, va 
proceda după cum urmează:

- va invoca art. 7(1)(g) în privința produselor ca-
fea artificială care, evident, nu poate fi cafea colum-
biană 100%;

- va invoca art. 7(1)(g) în privința produselor ceai şi 
cacao care, evident, nu sunt cafea, însă se comercia-
lizează pe aceleaşi polițe în magazine, sunt ambalate 
în cutii închise, existând astfel riscul real ca consuma-
torul să fie indus în eroare de utilizarea denumirii re-
vendicate în raport cu produsele respective; 

- oficiul nu va limita produsul cafea, deoarece 
acesta poate fi, în principiu, de origine columbiană, 
la fel va proceda şi cu produsele care se fabrică pe 
bază de cafea sau o pot conține, de exemplu, pro-
dusele de cofetărie şi patiserie;

- oficiul nu va refuza produsele miere, pâine, 
oțet, deoarece în privința acestora nu există risc de 
confuzie, ele fiind altfel ambalate şi comercializân-
du-se la o depărtare rezonabilă de produsul cafea, 
astfel riscul de confuzie, de facto, nu există. 

Sunt înregistrate şi alte multiple situații, care nu 
se înscriu în niciunul dintre tiparele ilustrate mai 
sus. Principiul fundamental de care trebuie să se 
conducă un examinator pentru aprecierea riscului 
de inducere în eroare cu privire la originea geografi-
că rezidă în faptul că fiecare marcă trebuie examina-
tă în parte, apreciindu-se de fiecare dată riscul real 
al inducerii în eroare a consumatorului  în raport cu 
produsele revendicate. 
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REZUMAT

Examinarea mărcilor ce conţin semne false 
sau înşelătoare. În articol sunt abordate unele as-
pecte privind protecția mărcilor, autoarea exami-
nând în mod special cazurile prevăzute de (art. 7(1)
g) din Legea 38/2008 privind protecția mărcilor, în 
care este stipulat că, pentru a fi înregistrată o mar-
că, aceasta nu trebuie să fie falsă sau înşelătoare în 
ceea ce ține de natura, calitatea sau  originea geo-
grafică a produsului/serviciului. Cerința dată rezultă 
din câteva tratate internaționale la care Republica 
Moldova este parte (Convenția de la Paris privind 
Protecția Proprietății Intelectuale, Aranjamentul de 
la Madrid privind represiunea indicațiilor false sau 
înşelătoare şi Acordul privind drepturile de pro-
prietate intelectuală legate de comerţ (TRIPS)) şi 
se regăseşte practic în legislațiile tuturor statelor 
membre la Convenția de la Paris pentru Protecția 
Proprietății Industriale.

Principiul fundamental de care trebuie să se con-
ducă un examinator pentru aprecierea riscului de 
inducere în eroare cu privire la originea geografică 
rezidă în faptul că fiecare marcă trebuie examinată 
în parte, apreciindu-se de fiecare dată riscul real al 
inducerii în eroare a consumatorului în raport cu 
produsele revendicate.

ABSTRACT

Examination of trademarks containing false 
or misleading signs. In the article are discussed 
some aspects of trademark protection, the author 
specifically examining the cases provided for in 
(Article 7(1)g) of Law 38/2008 on the Protection of 
Trademarks, in which is stipulated that in order to 
be registered a trademark, it must not be confused 
by users in relation to their geographical origin, or 
the quality or nature of goods or services. This re-
quirement results from several international trea-
ties to which the Republic of Moldova is a party 
(Paris Convention for the Protection of Intellectual 
Property, Madrid Agreement for the Repression of 
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False or Deceptive Indications of Source on Goods 
and Agreement on Trade-Related Aspects of Intel-
lectual Property Rights (TRIPS)) and is found practi-
cally in the legislations of all Member States of the 
Paris Convention for the Protection of Industrial 
Property.

The fundamental principle which an examiner 
shall follow to assess the risk of misleading as to the 
geographical origin is that each trademark must be 
examined separately, each time appreciating the 
real risk of misleading the consumer in relation to 
the products claimed. 

РЕФЕРАТ 

Экспертиза товарных знаков, содержащих 
ложные или вводящие в заблуждение обо-
значения. В статье рассматриваются некоторые 
вопросы охраны товарных знаков. В частности, 
автор статьи обратилась к изучению случаев, 
предусмотренных в ст. 7(1)g) Закона №38/2008 
об охране товарных знаков, устанавливающей, 
что для регистрации товарного знака, он не дол-

жен быть ложным или вводить в заблуждение 
в отношении природы, качества или географи-
ческого происхождения товара/услуги. Данное 
требование вытекает из положений ряда меж-
дународных соглашений, одной из сторон кото-
рых является Республика Молдова (Парижская 
конвенция по охране интеллектуальной соб-
ственности, Мадридское соглашение о пресече-
нии ложных или вводящих в заблуждение указа-
ний происхождения на товарах и Соглашение по 
торговым аспектам прав интеллектуальной соб-
ственности (TRIPS)), и содержится в законода-
тельствах практически всех государств-членов 
Парижской конвенции по охране промышлен-
ной собственности.

Основным принципом, которым должен руко-
водствоваться эксперт при оценке риска введе-
ния в заблуждение в отношении  географическо-
го происхождения, состоит в том, что каждый то-
варный знак должен рассматриваться отдельно, 
оценивая каждый раз реальный риск введения 
потребителя в заблуждение в отношении заяв-
ленных товаров. 



36 | Intellectus 1/2014

E
C

O
N

O
M

IA
 P

I/
IP

 E
C

O
N

O
M

Y

|Dr. În econoMie AnatoLie BUCATÎNSCHI,
Manager aL parcuLui ştiinţifico-tehnoLogic  
„acaDeMica” 

Perfecţionarea mecanismelor de selecţie  
şi finanţare a proiectelor inovaţionale

anaLiza activităţii practice a parcuriLor ştiinţifi-
co-tehnoLogice şi incubatoareLor De inovare pe 

parcurSuL uLtiMiLor ani a DeMonStrat faptuL că eXiStă Mai 
MuLte probLeMe În ceea ce priveşte iMpLeMentarea proiecte-
Lor De inovare aLe reziDenţiLor parcuriLor ştiinţifico-teh-
noLogice şi incubatoareLor De inovare, aceStea reDucânD 
conSiDerabiL eficienţa reaLizării practice a proiecteLor.

În primul rând, constatarea se referă la selecta-
rea şi aprobarea proiectelor şi, respectiv, a reziden-
ţilor. În art. 6, alin. (1) al Legii RM nr. 138-XVI din 
21.06.2007 „Cu privire la parcurile ştiinţifico-tehno-
logice şi incubatoarele de inovare” se menţionează 
faptul că statutul de rezident al parcului ştiinţifi-
co-tehnologic sau incubatorului de inovare poate 
fi obţinut de persoane juridice sau persoane fizice 
care au certificatul înregistrării de stat a proiectului 
de inovare şi transfer tehnologic, eliberat de Consi-
liul Suprem în conformitate cu art. 59-61 din Codul 
cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova. 

Însă între Codul cu privire la ştiinţă şi inovare şi 
Legea cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice 
şi incubatoarele de inovare există unele divergenţe. 
Codul cu privire la ştiinţă şi inovare a fost aprobat 
de către Parlament în anul 2004, iar Legea cu privire 
la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele 
de inovare – în anul 2007. Articolul 60 al Codului 
prevede că proiectele din sfera ştiinţei şi inovării 

(...) sunt realizate de organizaţia din sfera ştiinţei 
şi inovării. În art. 15 al Codului este specificat: „Or-
ganizaţia din sfera ştiinţei şi inovării este persoana 
juridică cu orice tip de proprietate şi formă juridică 
de organizare care, în calitate de activităţi de bază, 
efectuează cercetări ştiinţifice şi/sau ştiinţifico-
tehnologice, ştiinţifico-organizatorice, consulting 
ştiinţific, practică instruirea cadrelor ştiinţifice prin 
intermediul studiilor universitare, postuniversitare 
şi de perfecţionare.”

În art. 60 al Codului, de asemenea, se menţionea-
ză că “proiectele sunt parte componentă a progra-
melor din sfera ştiinţei şi inovării executate în cadrul 
activităţii organizaţiilor din această sferă.” 

Deci, rămâne să ne întrebăm, ce statut au per-
soanele fizice şi companiile inovaţionale (persoane-
le juridice) care efectuează activităţi de producere 
privind implementarea tehnologiilor, produselor şi 
serviciilor noi  în sfera de producere? Ele nu cores-
pund condiţiilor expuse mai sus. 

În această ordine de idei, constatăm, de aseme-
nea, că serviciul juridic al AŞM, bazându-se pe con-
trazicerile semnalate, refuză adeseori să coordone-
ze proiectele de Hotărâri ale Consiliului Suprem cu 
privire la aprobarea statutului de rezident pentru 
persoanele fizice şi companiile de producere care 
nu sunt organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării. 

O divergenţă principială între Codul cu privire 
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la ştiinţă şi inovare şi Legea cu privire la parcurile 
ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare o 
constituie faptul că definiţiile din art. 3 al Legii pre-
scriu că rezident al parcului sau incubatorului poate 
fi – „persoană juridică sau persoană fizică, indiferent 
de tipul de proprietate şi forma juridică de organi-
zare, inclusiv organizaţii, instituţii şi întreprinderi 
din sfera ştiinţei şi a inovării...”.

În Codul cu privire la ştiinţă şi inovare se face 
referinţă doar la organizaţiile din sfera ştiinţei şi 
inovării, iar în art. 131, alin. (1), lit c) al Codului este 
introdusă, de asemenea, noţiunea „întreprindere 
de inovare”. Însă, în continuare, în Regulamentul cu 
privire la modul de acreditare al organizaţiilor din 
sfera ştiinţei şi inovării (anexa 1 la Codul cu privi-
re la ştiinţă şi inovare), precum şi în capitolul IX al 
Codului „Statutul juridic al organizaţiilor din sfera 
ştiinţei şi inovării” întreprinderile de inovare nu mai 
sunt menţionate. Respectiv, nu se spune nimic nici 
despre procedura de acreditare a acestora. Şi, întru-
cât aceste întreprinderi nu pot fi acreditate, reiese 
că nici nu au dreptul la cofinanţarea proiectelor lor 
de inovare. Totodată, în art. 66 al Regulamentului 
cu privire la finanţarea activităţii în sfera ştiinţei 
şi inovării (anexa 2 la Acordul de parteneriat între  
Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru 
anii 2009-2012) este specificat : „Cofinanţarea prin 
mijloace materiale poate fi admisă în următoarele 
forme: aparate, echipamente, materiale necesare 
pentru realizarea proiectului, care sunt luate la evi-
denţa contabilă de către organizaţia din sfera ştiin-
ţei şi inovării acreditată, prin intermediul căreia are 
loc finanţarea proiectului.”

Astfel, constatăm că articolele acestui Regula-
ment nu au nicio noimă, în special art. 54, unde se 
afirmă că „Rezidenţii parcului ştiinţifico-tehnologic 
şi ai incubatorului de inovare pot obţine pe bază de 
concurs finanţarea bugetară pentru realizarea pro-
iectelor de inovare şi transfer tehnologic, realizate 
în cadrul acestor structuri.”

În acest context, ne întrebăm, cum pot ei obţi-
ne finanţarea bugetară, din moment ce trebuie să 
transmită toate mijloacele materiale, necesare pen-
tru realizarea proiectului, unei organizaţii acreditate 
din sfera ştiinţei şi inovării?

Astfel, constatăm că art. 17, alin. (1), lit. b) al Legii 
cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi in-
cubatoarele de inovare, în care se menţionează că 

rezidenţii parcurilor şi incubatoarelor beneficiază 
de „finanţări, obţinute prin concurs în cadrul pro-
gramelor de stat şi al proiectelor din sfera ştiinţei şi 
inovării…”, nu are decât o valoare pur declarativă.

Evident, practica finanţării proiectelor de inova-
re şi transfer tehnologic urmează, respectiv, aceleaşi 
criterii, formulate în „Regulamentul de finanţare a 
activităţii din sfera ştiinţei şi inovării”. În mare parte, 
finanţarea bugetară este îndreptată spre finanţarea 
proiectelor realizate în cadrul organizaţiilor acredi-
tate din sfera ştiinţei şi inovării. Astfel, în anul 2011, 
din 25 de proiecte finanţate din mijloace bugetare 
au obţinut finanţare bugetară doar 5 rezidenţi ai 
parcului şi incubatorului. În rest, continuă practica 
finanţării bugetare prioritare a proiectelor realiza-
te în cadrul parcurilor şi incubatoarelor, prin inter-
mediul organizaţiilor acreditate din sfera ştiinţei şi 
inovării. 

Asemenea modalitate de repartizare a mijloace-
lor băneşti din bugetul de stat mai putea fi justifi-
cată în anii 2005-2007, când încă nu existau în ţară 
parcurile ştiinţifico-tehnologice (PŞT) şi incuba-
toarelor de inovare (II). Acum, însă, suntem în anul 
2014, când PŞT şi II există deja de peste 5 ani. De 
ce nu sunt direcţionate  fluxurile financiare, desti-
nate proiectelor de inovare, prin intermediul PŞT 
şi II, aşa cum aceasta are loc, practic, în toate ţările 
în care există astfel de structuri? Aceasta ar stimula 
oamenii de ştiinţă să implementeze elaborările lor 
prin intermediul PŞT şi II. Or, în prezent în cadrul 
PŞT „Academica” şi II „Inovatorul” nu este înregistrat 
niciun rezident din sfera ştiinţei. Pe când PŞT şi II au 
fost create tocmai pentru a implementa rezultatele 
tehnico-ştiinţifice din cercetare. Dacă în cadrul unei 
instituţii din sfera ştiinţei şi inovării acreditate pro-
iectul  se realizează pe parcursul a 2 ani, atunci în 
cadrul PŞT – în 5 ani, iar în cadrul II – în 3 ani, cu 
perspectiva de a continua proiectul pe parcursul a 
încă 5 ani în cadrul PŞT.

Este necesar de a pune în evidenţă încă un as-
pect al problemei. În art. 17, p. (1), lit. a) al Legii cu 
privire la PŞT şi II este specificat faptul că reziden-
ţii PŞT şi II beneficiază de facilităţi fiscale şi vamale. 
Însă, din data de 01.02.2012, toate facilităţile fiscale 
şi vamale au fost anulate. Astfel, rezidenţii PŞT şi II 
sunt practic lipsiţi de vreun stimul pentru a se inclu-
de în PŞT şi II.

Semnalăm, aşadar, o situaţie paradoxală. Legea 
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RM „Cu privire la parcurile industriale” (nr. 182 din 
15.07.2010) oferă administratorului parcului şi rezi-
denţilor săi mai multe facilităţi decât administrato-
rilor şi rezidenţilor PŞT şi II (vezi art. 12 al Legii cu 
privire la parcurile industriale „Facilităţile acordate 
la crearea şi funcţionarea parcurilor industriale”).

În contextul celor expuse, considerăm că ar fi 
oportun:

- de a elimina toate divergenţele din actele legis-
lative şi normative, care reglementează activitatea 
de cercetare şi inovare, introducând modificările şi 
completările necesare;

- de a completa Codul cu privire la ştiinţă şi ino-
vare cu unele articole ce ar permite organizaţiilor 
de stat din sfera ştiinţei şi inovării să fie fondatori 
ai întreprinderilor inovaţionale mici, create în sco-
pul implementării rezultatelor cercetărilor ştiinţifice 
prin intermediul PŞT şi II;

- de a revizui practica finanţării din bugetul de 
stat a proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, 
în scopul direcţionării principalei părţi a acestor 
mijloace spre finanţarea proiectelor realizate în ca-
drul PŞT şi II, cu acordarea statutului de rezident, în 
primul rând, companiilor din sfera ştiinţei şi inovării.

În acest sens, ar trebui de introdus în actele nor-
mative (în special în Regulamentul de finanţare a 
activităţii din sfera ştiinţei şi inovării şi în Anexa 2 
la Acordul de parteneriat  între Guvern şi Academia 
de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2013-2016) anu-
mite articole în care să fie specificat că mijloacele 
bugetare destinate finanţării proiectelor de inovare 
şi transfer tehnologic se alocă Administratorilor PŞT 
şi II care, la rândul lor, vor crea Fondul de dezvol-
tare al PŞT şi II, format din surse private şi publice. 
Acestea vor fi direcţionate spre finanţarea proiecte-
lor rezidenţilor PŞT şi II, cu condiţia participării Ad-
ministratorului PŞT şi II, în calitate de cofondator al 
companiei inovaţionale, ca rezident al PŞT şi II. 

Astfel, mijloacele financiare nu vor fi alocate fără 
recuperare, iar Administratorul va putea să contro-
leze activitatea rezidentului şi să obţină un profit 
proporţional mijloacelor alocate în afacere, care va 
suplini Fondul de dezvoltare menţionat mai sus.

În asemenea caz, va fi necesar, respectiv, să fie 
revizuite documentele normative care reglemen-
tează selectarea prin concurs a rezidenţilor, experti-
za proiectelor, încheierea contractelor de finanţare 

prin transmiterea Administratorului PŞT şi II a drep-
tului de organizare a concursurilor de selectare şi  
de acordare a statutului noilor rezidenţi.
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REZUMAT

Perfecţionarea mecanismelor de selecţie şi 
finanţare a proiectelor inovaţionale. Sintetizând 
activitatea practică a parcurilor ştiinţifico-tehnolo-
gice şi a incubatoarelor de inovare, desfăşurată pe 
parcursul ultimelor ani, autorul articolului constată 
că implementarea proiectelor de inovare se con-
fruntă cu unele  probleme care reduc considerabil 
eficienţa de realizare concretă a proiectelor. Sem-
natarul propune introducerea unor acte normative 
care să reglementeze utilizarea mijloacelor financi-
are prevăzute în acest scop. 
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ABSTRACT 

Improvement of innovation projects selecti-
on and financing mechanisms. Synthesizing the 
practical activity of the scientific-technological 
parks and innovation incubators, conducted during 
the last years, the author of the article notes that 
the implementation of innovation projects faces 
some problems that reduce considerably the effec-
tiveness of concrete realization of the projects. The 
signatory proposes to introduce certain normative 
acts to regulate the use of funds provided for this 
purpose.

РЕФЕРАТ 

Совершенствование механизмов отбора и 
финансирования инновационных проектов.
Подводя итоги практической деятельности 
научно-технологических парков и инновацион-
ных инкубаторов, осуществленной на протяже-
нии последних лет, автор статьи констатирует, 
что внедрение инновационных проектов сопря-
жено с некоторыми проблемами, которые зна-
чительно снижают эффективность конкретной 
реализации проектов. Автор предлагает ввести 
нормативно-правовые акты, регулирующие ис-
пользование финансовых средств, предусмо-
тренных для этих целей.
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| Liu YanXin,
DeputY Director generaL, patent inforMation center, 

      china State inteLLectuaL propertY office (Sipo)

Measures and Tools for Innovation 
Promotion and Technology Implementation

Science anD technoLogY proMote innovation, in-
novation DriveS DeveLopMent anD DeveLopMent 

changeS Life. in recent YearS, china haS MaDe SubStantiaL 
effort anD atteMpt in terMS of proMoting DoMeStic inno-
vation anD iMproving anD DeveLoping the State inteLLec-
tuaL propertY SYSteM. 

The experience sharing from China will be brie-
fed as follows: 

1. Developing national intellectual property 
strategies

In 2008, Chinese State Council promulgated and 
implemented The Outline of National Intellectual 
Property Strategy, which raises the intellectual pro-
perty work to a strategic level and clearly points out 
the significance of the intellectual property work in 
advancing the overall economic and social develo-
pment. Since the promulgation of the intellectual 
property strategy over four years ago, remarkable 
achievements have been achieved through joint 
efforts, and great progress in creating, applying, 
protecting and managing the intellectual property 
by the whole society has been made. Based on the 
patent application number, the intellectual proper-
ty business of China is in a rapid-developing stage.

2. Establishing a patent information public ser-
vice system

China has established a national patent informa-
tion public service system supported by a national 

patent data center, a regional patent information 
service center, and a local patent information ser-
vice center, in a bid to promote the development 
and utilization of patent information and meet the 
demand of the whole society on patent information.

By integrating and utilizing various patent data 
resources, the national patent data center provides 
patent data support for the regional patent infor-
mation service center and the local patent informa-
tion service center. The regional patent information 
service center acquires patent data resources from 
the national patent data center based on demand, 
and develops and builds a patent information ap-
plication tool which is more professional and more 
suitable for specific service targets, and supplies 
deep-level patent information services like profes-
sional search, early warning, analysis on technolo-
gy development trend, research and development 
of special subject database and others. The local 
patent information service center supplies more-
targeted patent information service according to 
local resource advantages and patent information 
service demand.

3. Strengthening the construction of intellectual 
property informationization

Informationization is a big trend of economic 
and social development in today’s world. Having 
attached great importance to the construction of 
intellectual property informationization, China has 
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developed and applied multiple informationization 
systems including a patent search and service sys-
tem, a major industry patent information service 
platform, and others. Thanks to these informationi-
zation systems, the informationization service level 
of Chinese intellectual property has been greatly 
improved.

(1) Patent search and service system. 
The patent search and service system includes 

patent literature from over 100 countries, regions 
and organizations around the world. The patent 
literature contains over 90 million abstract data, 
over 50 million full-text image data, over 23 million 
full-text text data, and a large amount of search-as-
sisting data. The patent search and service system 
comprises four sub-systems, including a portal sub-
system, a search sub-system, an analysis sub-sys-
tem, and a management sub-system, wherein the 
search sub-system and the analysis sub-system are 
core modules. The search sub-system can firstly help 
a user rapidly locate one or a group of patent litera-
ture concerned, and assist the user to browse search 
results by different methods, and get to know re-
levant information of patent literature, like patent 
families, quotations, legal status, etc. The search 
sub-system can secondly support a “cross-language 
search”, which means a user can use one question-
proposing language to search information written 
in another language. As long as the user inputs one 
of two languages (English and Chinese) in a specific 
field and selects the “cross-language search”, the sys-
tem can automatically hit the related patent litera-
ture matching with the input language, improving 
search efficiency. Thirdly, the search sub-system can 
automatically record the user’s search history and 
conduct a re-searching and a scope-limited search 
based on the search history, which facilitates the re-
viewing of search process and the summarizing of 
search idea for the user, and helps the user build an 
awareness of using the search strategy in a targeted 
manner to obtain accurate search results. The analy-
sis sub-system establishes a large amount of patent 
analysis modules in advance, and provides three 
selectable chart presenting and analyzing methods 
based on user’s analysis demand, which facilitates 
user’s personalized selection. A rapid analysis can 
meet the basic demand on patent analysis for com-

mon users, and help users to rapidly and visually 
locate to the commonly-used analysis requirement 
from five aspects of area, patent applicant, patent 
inventor, technical field and Chinese patent pro-
jects. A custom analysis enables a firm to continuo-
usly mine more competition information with more 
value from patent data through analyzing informa-
tion like the changing trend, regional information 
distribution, core technology statistics and others. 
An advanced analysis is mainly used by high-level 
users who use the function to get significant results 
so as to deeply understand the situations of compe-
titors and partners, and self-strength, better serving 
the firm’s strategic decision making.

 (2) Patent information service platform for major 
industries

To play a supporting part of patent information 
in economic and social development and firm inno-
vation, China has established a patent information 
service platform for major industries, supplying a 
non-profit patent information service for ten major 
industries like an automobile industry, a steel indus-
try, an electronic information industry, a logistics 
industry, a textile industry, a device manufacturing 
industry, a nonferrous metal industry, a light indus-
try, a petrochemical industry and a shipbuilding in-
dustry. The platform includes patent literature data 
from over 90 countries and organizations including 
China, Japan, America, Britain, France, Germany, 
Switzerland, Korea, EPO and WIPO, ten ASEAN coun-
tries, and BRIC countries in the key field of techno-
logy innovation of the ten major industries. The 
data covers bibliography, legal status, specification 
drawings, specification coding, abstract figures, etc.. 
The patent data of China is updated each week, and 
the patent data of other countries and regions is up-
dated each quarter. The platform aims at scientific 
researchers and developers and managers in terms 
of function, and provides a variety of services like 
common search, table search, logic search, classified 
navigation search, Chinese patent law status sear-
ch, data statistics analysis, machine translation and 
others. Via the platform, industries and firms can get 
to know the technology proficiency of rivals, track 
down development orientation of the newest tech-
nology, raise researching and developing starting 
point, accelerate product upgrading, and prevent 
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intellectual property risks, and thereby the platform 
can play a crucial role in terms of firm innovation, 
technical transformation, mergers and acquisitions, 
and industry or industrial standard setting.

ABSTRACT

Measures and Tools for Innovation Promoti-
on and Technology Implementation. Science and 
technology promote innovation, innovation drives 
development and development changes life. In re-
cent years, China has made substantial effort and 
attempt in terms of promoting domestic innovati-
on and improving and developing the state intel-
lectual property system. 

REZUMAT 

Măsuri şi instrumente pentru promovarea 
inovării şi implementarea tehnologiilor. Ştiinţa 
şi tehnologiile promovează inovarea, inovarea im-

pulsionează dezvoltarea, iar dezvoltarea schimbă 
viaţa. În ultimii ani, China a depus eforturi substan- 
ţiale în ceea ce priveşte promovarea inovării inter-
ne, îmbunătăţirea şi dezvoltarea sistemului naţional 
de proprietate intelectuală.

РЕФЕРАТ 

Меры и инструменты продвижения инно-
ваций и внедрения технологий.

�аука и технологии продвигают иннова-
ции, инновация служит импульсом к развитию, 
а развитие меняет жизнь. В последние годы Ки-
тай приложил немало усилий для продвижения 
внутренних инноваций, улучшения и развития 
национальной системы интеллектуальной соб-
ственности.
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Integrarea Europeană în domeniul 
proprietăţii intelectuale: realizări  

şi provocări

pentru repubLica MoLDova, aL cărei graD De DeSchi-
Dere Spre eXterior eSte conStant aScenDent, pro-

ceSuL De integrare europeană reprezintă o preMiSă iMpor-
tantă În veDerea DezvoLtării şi MoDernizării ţării, incLuSiv 
În DoMeniuL protecţiei proprietăţii inteLectuaLe. 

În domeniul PI, acest proces implică o activitate 
intensă menită să susţină reformarea domeniului, 
sa creeze oportunităţi pentru dezvoltarea potenţi-
alului intelectual, a creativităţii şi inovaţiilor, să con-
tribuie la  crearea unui climat favorabil investiţiilor 
în noile tehnologii şi produse, să asigure o piaţă si-
gură şi o concurenţă loială. 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
a Republicii Moldova a depus eforturi considerabi-
le pentru a asigura ajustarea legislaţiei naţionale la 
standardele internaţionale şi europene în domeniul 
dat şi edificarea în ţară a unui sistem de protecţie şi 
respectare a drepturilor de PI, capabil să facă faţă pro-
ceselor de globalizare economică şi de lărgire a Uniu-
nii Europene, un sistem care să servească intereselor 
economice şi sociale ale comunităţii moldoveneşti. 

Integrarea europeană presupune existenţa în 
Republica Moldova a unui nivel de protecţie a drep-
turilor de proprietate intelectuală similar celui din 
UE, iar aceasta înseamnă că cetăţenii Republicii 
Moldova se vor bucura de aceleaşi drepturi şi valori 
de care beneficiază cetăţenii UE.  

În calitate de autoritate naţională în domeniul 
PI, AGEPI a fost antrenată în mai multe activităţi ce 

ţin de procesul de integrare europeană a Republi-
cii Moldova, inclusiv în negocierea acordurilor bi-
laterale cu UE, aproximarea legislaţiei naţionale în 
domeniul de referinţă, preluarea bunelor practici şi 
consolidarea contactelor interinstituţionale cu au-
torităţile comunitare în domeniu.

Printre cele mai importante realizări ale parcur-
sului european al Republicii Moldova în domeniul 
proprietăţii intelectuale înregistrate în ultimii ani, 
trebuie să menţionăm, în primul rând, armonizarea 
legislaţiei naţionale de proprietate intelectuală 
şi ajustarea acesteia la standardele europene  şi 
internaţionale în domeniul respectiv. 

Traversând un proces anevoios şi complex, Repu-
blica Moldova a reuşit, cu suportul Uniunii Europe-
ne, să-şi ajusteze cadrul regulator în domeniul PI la 
legislaţia internaţională şi europeană, iar unul din-
tre cele mai importante avantaje de pe urma aces-
tei armonizări este uniformizarea cadrului regulator 
din Republica Moldova şi UE. Astfel, întreprinderile 
autohtone, dar şi cetăţeanul simplu, se pot bucura 
pe teritoriul ţării de aceleaşi drepturi şi se supun 
aceloraşi rigori ca şi cei din spaţiul european, iar va-
lorile europene în materie de proprietate intelectu-
ală au căpătat un suport juridic consistent pentru a 
fi promovate cu succes în Moldova. 

Ajustarea cadrului regulator pe întreaga dimen-
siune economică, inclusiv în domeniul proprietăţii 
intelectuale, deschide ţării noastre posibilitatea de 
a se integra pe piaţa Uniunii Europene prin institui-
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rea zonei de liber schimb aprofundat şi cuprinzător, 
fapt consemnat de proxima semnare de către Repu-
blica Moldova şi UE a Acordului de Asociere parafat 
la Vilnius pe 29 noiembrie 2013. 

Pe de o parte, deschiderea pieţei UE creează 
oportunităţi incomensurabile pentru agenţii eco-
nomici din Moldova, oferind acces la cea mai mare 
piaţă de desfacere cu peste 500 de milioane de con-
sumatori. Pe de altă parte, UE prezintă un potenţial 
economic cu peste 20 de milioane de întreprinderi, 
iar eliminarea frontierelor pentru circulaţia bunuri-
lor şi serviciilor dintre RM şi UE presupune, la rândul 
său, şi o concurenţă acerbă. 

Pentru a face faţă acestei concurenţe şi pentru 
a-şi consolida poziţia pe piaţă, întreprinderile din 
RM trebuie să devină mai competitive şi să-şi forti-
fice potenţialul tehnologic şi inovator. Proprietatea 
intelectuală poate oferi o valoare adăugată produ-
selor şi serviciilor, inclusiv celor destinate exportu-
lui, iar uniformitatea reglementărilor în cele două 
teritorii facilitează accesul companiilor la sistemul 
de protecţie a PI pe teritoriul UE.  

Un instrument care vine să susţină intrarea pro-
duselor din RM pe piaţa UE este oferit de Acordul 
dintre UE şi RM cu privire la protecţia IG pentru 
produsele agricole şi alimentare, din 26 iunie 
2012. Graţie acestui Acord, se asigură, pe principii 
de reciprocitate, protecţia indicaţiilor geografice ale 
RM în toate statele UE, fără a repeta procedura des-
tul de complexă şi costisitoare ce ţine de înregistra-
rea IG pe teritoriul european. Astfel, IG înregistrate 
conform legislaţiei naţionale beneficiază de protec-
ţie pe întreg teritoriul UE. Deşi la momentul actual 
RM are doar 6 indicaţii autohtone înregistrate, fiind 
un instrument uşor de accesat, Acordul poate si 
trebuie să-i încurajeze pe fermieri, pe producătorii 
agricoli autohtoni să investească în produse de cali-
tate cu indicaţii geografice protejate. Astfel, utiliza-
rea sistemului de protecţie prin indicaţii geografice 
oferă expres exportatorilor din RM beneficii în cazul 
intrării pe piaţa europeană, inclusiv prin negocierea 
unor preţuri mai bune pentru produsele lor pe piaţa 
UE – acolo unde consumatorul este educat în ceea 
ce priveşte consumul produselor cu IG, însemnele 
în cauză fiind percepute drept garanţii privind ca-
litatea, specificitatea şi originea produselor, indica-
ţiile geografice creând o asociere între produs, teri-
toriul din care provine acesta şi o anumită calitate.

De asemenea,  respectivul acord este un promo-
tor al imaginii ţării noastre pe piaţa UE, fiind dovada 
că Republica Moldova este adept al unei politici de 
calitate la cele mai înalte standarde europene; un 
indicator al unui climat investiţional sănătos şi al 
unui cadru legislativ similar celui din UE. 

O altă prioritate strategică de dezvoltare a siste-
mului naţional de brevete o constituie integrarea 
acestuia în sistemul european de brevete. În acest 
sens, la 16 octombrie 2013, Republica Moldova a 
semnat cu Organizaţia Europeană a Brevetelor un 
Acord de validare a brevetelor europene pe teri-
toriul Republicii Moldova. 

Acest acord, odată aprobat şi implementat, va 
simplifica accesul la protecţia prin brevet în Repu-
blica Moldova şi va face posibilă, pentru solicitanţii 
şi titularii brevetelor europene, recunoaşterea bre-
vetelor acestora pe teritoriul Moldovei. Este o con-
tribuţie majoră la consolidarea inovaţiilor şi crearea 
în Moldova a unor noi oportunităţi de afaceri pen-
tru companiile europene. 

Semnarea Acordului de validare reprezintă pen-
tru ţara noastră un pas important din punct de 
vedere economic, dar şi politic, mai ales având în 
vedere angajamentul ferm de integrare europea-
nă. Astfel, de recunoaşterea brevetelor europene 
va beneficia întreaga societate moldovenească, 
aceasta contribuind la creşterea calităţii brevetelor, 
stimularea inovaţiei şi a transferului tehnologic, cre-
area unui climat investiţional favorabil.

Procesul de integrare europeană în domeniul 
proprietăţii intelectuale a contribuit, de asemenea, 
la consolidarea sistemului naţional de protecţie şi 
de respectare a drepturilor de PI.

Cu suportul UE, în cadrul unor proiecte de asis-
tenţă finanţate de UE (inclusiv proiectul Twinning 
„Suport pentru implementarea şi respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală în Republi-
ca Moldova”, implementat în RM în perioada anilor 
2010-2012), au fost obţinute îmbunătăţiri pe diverse 
sectoare ale sistemului de PI, inclusiv: 

1. Consolidarea capacităţilor instituţionale 
ale AGEPI şi ale altor instituiţii guvernamentale 
cu responsabilităţi în domeniul PI şi îmbunătăţi-
rea comunicării dintre aceste instituţii. 

2. Îmbunătăţirea dialogului cu titularii de 
drepturi de proprietate intelectuală şi crearea 
unor parteneriate dintre autorităţile publice şi 
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sectorul privat pentru a ridica nivelul de cultură 
a societăţii în domeniul PI, dar şi a combate fe-
nomenele de contrafacere şi piraterie. 

3. Creşterea transparenţei activităţii orga-
nizaţiilor de gestiune colectivă din republică şi 
estinderea relaţiilor acestora cu organizaţiile si-
milare din statele UE, în scopul  consolidării sta-
tutului omului de creaţie şi punerii în valoare a 
acestuia prin remunerarea corectă şi echitabilă 
a actului de creaţie. 

4. Perfecţionarea strategiilor de comunicare 
a AGEPI cu partenerii şi utilizatorii sistemului de 
PI şi ameliorarea calităţii serviciilor prestate în 
beneficiul cetăţenilor de către AGEPI.

5. Implementarea unor sisteme informaţio-
nale moderne, interconectarea sistemului infor-

maţional al AGEPI cu sistemele altor autorităţi 
publice, inclusiv în cadrul Guvernului electronic, 
pentru a simplifica accesul cetăţeanului la servi-
ciile prestate. Crearea unui ghişeu unic şi lansa-
rea serviciilor de depunere online a cererilor de 
protecţie pentru toate obiectele de PI, inclusiv 
achitarea taxelor. 

Toate aceste optimizări ale sistemului de PI, reali-
zate într-un interval de timp relativ scurt şi posibile, 
în mare parte, graţie susţinerii şi suportului Uniunii 
Europene, au drept scop oferirea unor servicii de 
calitate utilizatorilor sistemului de proprietate inte-
lectuală din Republica Moldova, crearea unui climat 
favorabil pentru dezvoltarea afacerilor, precum şi a 
unui spaţiu sigur pentru consumatori. 

Secţia Cooperare Internaţională  
și Integrare Europeană, AGEPI
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|   roMan chirca,
Director generaL,      
agenţia pentru inovare şi tranSfer tehnoLogic

Mecanisme şi instrumente de stimulare  
a inovării şi transferului tehnologic

DezvoLtarea tehnoLogică, inovarea şi activităţiLe 
De cercetare contribuie pLenar La avanSarea şi 

iMpLeMentarea reforMeLor, care DepinD În MoD Direct De 
poLiticiLe proMovate De Stat şi De SuportuL financiar acor-
Dat DoMeniuLui.

La capitolul suport guvernamental, constatăm 
că actualul cadru normativ în domeniul inovării şi 
transferului tehnologic prevede doar câteva me-
canisme de susţinere a domeniului dat, fapt ce nu 
permite avansarea rapidă a inovării şi nici consoli-
darea capacităţilor antreprenoriale pe dimensiunea 
inovaţională. 

Actualmente, există trei mecanisme viabile în do-
meniul inovării şi transferului tehnologic: finanțarea 
proiectelor de transfer tehnologic, finanțarea pro-
iectelor de dezvoltare a infrastructurii de inovare 
(parcuri ştiințifico-tehnologice şi incubatoare de 
inovare) şi posibilitatea participării în cadrul pro-
gramelor europene de finanțare a cercetării. AITT 
se ocupă de facilitarea accesului la aceste finanțări, 
de asigurarea unui parteneriat public-privat care 
asigură utilizarea combinată a fondurilor publice şi 
private în implementarea proiectelor ce prezintă un 
element de inovaţie pe teritoriul ţării. 

Mecanismele de susținere a transferului tehno-
logic sunt cele care asigură diseminarea unei anu-
mite tehnologii de la furnizor la beneficiar. Efectele 
pozitive ale transferului tehnologic includ creşterea 

productivității şi dezvoltarea unor activități com-
plementare ale întreprinderilor locale. Pe termen 
lung, competitivitatea unei economii depinde de 
potențialul său inovativ. În țările în curs de dez-
voltare, precum este Republica Moldova, în care 
se atestă lipsa unor tehnologii proprii dezvoltate, 
acest potențial este câştigat în mod principal prin 
procesul transferului de tehnologii. 

Anual, pentru susținerea dezvoltării infrastructu-
rii inovaționale – parcurilor ştiințifico-tehnologice şi 
incubatoarelor de inovare – se alocă bani în vederea 
asigurării condițiilor optime de dezvoltare a între-
prinderilor ce obțin statutul de rezident al acestora.

O altă inițiativă promovată de AITT în scopul 
susținerii dezvoltării antreprenoriatului inovațional 
 ține de crearea clusterelor ştiințifico-tehnologice, 
care pot fi configurate pentru a facilita îmbunătățirea 
proceselor de inovare şi de a spori transferul teh-
nologic prin interacțiunea membrilor clusterului: 
mediul ştiințific, antreprenorial şi guvernamen-
tal. La momentul actual, sunt create cca 8 clustere 
ştiințifico-tehnologice, unul dintre ele, înfiinţat în 
2013, ţinând de domeniul tehnologiilor moderne şi 
însumând 10 parteneri. Totuşi, nu există încă meca-
nisme viabile care să încurajeze dezvoltarea cluste-
relor, iar toate inițiativele de genul acesta se opresc 
la stadiul creării respectivelor structuri.

Pe de altă parte, există mecanisme care ar pu-
tea asigura dezvoltarea inovativă, dar care rămân 
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la etapa de inițiativă, din cauza lipsei reglementă-
rilor normative în acest sens, precum şi a reticenței 
autorităților publice de a reglementa astfel de me-
canisme. Cadrul normativ trebuie să încurajeze, nu 
să limiteze inițiativele orientate spre dezvoltarea 
societății, or, inovația e tocmai domeniul în care 
limitările şi reglementările trebuie să fie minime. 
Un exemplu în acest sens îl constituie prevederi-
le cu privire la facilitățile fiscale şi vamale pentru 
rezidenții parcurilor ştiințifico-tehnologice. Acestea, 
însă,  deşi sunt prevăzute în Codul Vamal şi în Codul 
Fiscal, până în prezent nu au fost puse în practică.

În domeniul inovării pot fi valorificate şi meca-
nisme precum: voucherele de inovare, finanțarea 
venture, crearea start-up-rilor şi spin-of-urilor, ac-
celeratoarele şi garage-urile inovaționale – meca-
nisme care în țările europene deja funcționează şi 
produc rezultate palpabile.

Astfel, voucherul de inovare este un instrument 
ce urmăreşte drept scop stimularea unei  întreprin-
deri pentru a cerceta posibilităţile de introducere a 
noilor cunoştințe în afacerile sale, sporind capaci-
tatea sa de a dezvolta produse, procese şi servicii 
inovatoare şi de a explora noi piețe de desfacere. El 
reprezintă o mică linie de credit (în care banii nu se 
rambursează) furnizată pentru întreprinderile mici 
şi mijlocii în scopul de a achiziționa servicii de la 
furnizorii de cunoştințe, astfel introducând anumite 
inovații  în operațiunile proprii. 

În condițiile în care ÎMM se confruntă cu dificultăți 
mai mari în ceea ce priveşte accesul la furnizorii 
de cunoştințe publice, cum sunt universitățile şi 
organizațiile de cercetare, întreprinderile în cauză 
pot considera ca fiind irelevante pentru activitățile 
lor de afaceri instituțiile furnizoare de cunoştinţe 
sau pot să nu manifeste interes de a investi în cos-
turile de identificare a furnizorilor relevanţi pentru 
activitatea ulterioară. La rândul lor, furnizorii de 
cunoştințe pot fi lipsiţi de stimulentele necesare 
pentru a conlucra cu întreprinderi mici, atunci când 
acestea au o capacitate de absorbție redusă şi ga-
rantează randamente scăzute în comparație cu ma-
rile companii şi cu alte agenții publice. 

Menirea principală a unui voucher de inovare 
este de a construi noi relații între ÎMM şi instituțiile 
de cercetare, stimulând în mod direct transferul de 
cunoştințe şi acționând ca un catalizator pentru for-
marea relațiilor pe termen lung. Acest element este 

foarte important şi, aşa cum ştiința continuă să fie 
motorul inovării, pe lângă introducerea noilor in-
strumente şi mecanisme de stimulare, urmează ca 
instituțiile publice să implementeze reformele ne-
cesare pentru a menține stadiul de excelență şi pen-
tru a îmbunătăți colaborarea cu sectorul de afaceri.

 Deja mai multe țări au recurs la acest instrument 
de finanțare, fapt care demonstrează că, datorită 
simplității sale, voucherul poate fi adaptat şi utili-
zat cu succes în fiecare regiune a lumii. Voucherul 
de inovare este aplicat, în mod tradițional, pentru a 
rezolva unele probleme tehnologice minore. El s-a 
dovedit a fi un instrument foarte util, însă insufici-
ent pentru a face o schimbare structurală semnifi-
cativă, urmând să fie integrat într-o strategie mai 
amplă de inovare, în care beneficiarii ar obține un 
avantaj de la alte politici ce pot oferi o continuitate 
în următoarele etape ale procesului de inovare.

Un mecanism de stimulare al inovării îl consti-
tuie, de asemenea,  fondurile venture capital (FVC), 
care sunt oferite în stadiul inițial de activitate a unei 
întreprinderi şi, din acest motiv, FVC este asociat cu 
finanțarea start-up-urilor cu risc ridicat şi potențial 
economic major. Fondul venture câştigă bani 
prin faptul că deţine capital în societățile în care 
investeşte, acestea posedând, de obicei, o tehnolo-
gie nouă sau un nou model de afaceri. Obținerea 
unui capital de risc diferă în mod substanțial de 
contractarea unui credit bancar. Creditorii au drep-
tul legal de a primi o dobândă pe împrumut şi ram-
bursare a capitalului, indiferent de succesul sau 
eşecul unei afaceri. 

Fondul de risc este investit în schimbul unui pa-
chet de acțiuni şi acest fapt determină  investitorul 
să fie interesat în succesul companiei, întrucât, în 
caz contrar, ar putea să-şi piardă  capitalul. Prezența 
unei investiții din partea FVC constituie un indica-
tor al faptului că întreprinderea este interesantă 
în succesul afacerii şi acest lucru poate promova 
investiții suplimentare. Fiind proprietar al unui pa-
chet acționar, FVC foloseşte propria sa experiență 
în dezvoltarea afacerii şi, ce-i mai important, este în 
măsură să ofere o rețea de legături ce pot avea un 
impact major în faza de dezvoltare a întreprinderii.

După cum am constatat mai sus, în Republica 
Moldova furnizarea unor produse specializate pre-
cum sunt voucherele inovaționale, FVC este peri-
clitată de lipsa unui temei juridic adecvat şi de cli-
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matul investițional dificil. Elaborarea legii cu privire 
la fondurile venture şi a mecanismului de finanțare 
prin intermediul voucherelor de inovare rămân a fi 
inițiative de viitor, pe care sperăm să le realizăm la 
modul practic. 

La momentul actual, sistemul CDI cuprinde 42  
de institute de cercetare, 13 universităţi, 3 parcuri 
ştiințifico-tehnologice (Academica, Inagro, Micro-
nanoteh) şi 7 incubatoare de inovare (Inovatorul, 
Politehnica, Itech, Inventica-USM, InnoCenter, Nord, 
Antreprenorul Inovativ), în cadrul cărora dețin sta-
tutul de rezident peste 40 de întreprinderi. Cu spri-
jinul AITT, în ultimii doi ani au fost deschise câteva 
incubatoare în universităţi .

Activitatea respectivelor instituţii, în comun cu 
Academia de Ştiințe a Moldovei şi Agenția pentru 
Inovare şi Transfer Tehnologic, care au rolul de a co-
ordona, stimula şi implementa rezultatele ştiințifice, 
înregistrează în ultimii ani rezultate satisfăcătoare, 
evident, în limitele bugetului auster acordat dome-
niului inovării. Or, acesta nu beneficiază de supor-
turi semnificative, buget anual însumând maximum 
10 milioane de lei.

În perioada 2005-2013 au fost implementate 
peste 160 de proiecte de transfer tehnologic în 
diverse domenii strategice: medicină, agricultură, 
energie alternativă etc., conform diagramei ce ur-
mează (fig. 1).

Fig. 1. Numărul proiectelor de transfer tehnologic implementate în perioada 2005-2013

Din această diagramă se poate observa că cere-
rile pentru finanţarea proiectelor de transfer tehno-
logic au o dinamică constantă. Finanţarea acestora 
în proporţie de 50% din bugetul de stat constituie 
un mecanism motivant pentru întreprinderi. Totuşi, 
companiile nu sunt prea active în ceea ce priveşte fo-
losirea acestor oportunităţi – fie din cauza procesu-
lui birocratizat de obţinere a  finanţării, fie de aceea 
că încă multe întreprinderi nu sunt informate cu pri-
vire la oportunităţile în cauză. În vederea reorientă-
rii acestei dinamici constante, AITT depune eforturi 
susţinute pentru simplificarea procedurilor de apli-

care şi evaluare a proiectelor, desfăşurând campanii 
de publicitate, participând la diverse evenimente 
(expoziţii, conferinţe), făcând cunoscute rezultatele 
şi oportunităţile în domeniul antreprenoriatului ino-
vaţional pentru a spori interesul întreprinderilor şi a 
le implica efectiv în activitatea respectivă. 

Un indicator pozitiv privind implementarea pro-
iectelor de transfer tehnologic îl constituie creşterea 
volumului cofinanțării acestora de către executorii 
de proiect – atât în raport cu finanțarea din buget, 
cât şi în dinamică anuală, reflectată în diagrama de 
mai jos (fig. 2).
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Fig. 2. Creșterea volumului cofinanțării  proiectelor de transfer tehnologic în perioada 2005-2012

Examinând această dinamică, constatăm că de- 
pendența de sprijinul guvernamental nu se reduce 
nicidecât. Una din cauzele numărului redus de cereri 
înaintate pentru proiectele de transfer tehnologic o 
constituie faptul că ÎMM nu-şi permit cofinanțarea 
proiectelor în proporție de 50%. Totuşi, aportul sta-
tului este unul semnificativ, constatând faptul că 
cele 50% de mijloace investiţionale acordate nu se 
cer rambursate.

Inovaţiile includ absolut toate sectoarele econo-

miei naţionale. Abordarea  europeană modernă a 
acestui fenomen presupune implementarea masivă 
a inovaţiilor sociale, a anumitor produse ce schimbă 
cardinal modul în care interacţionează cetăţenii în 
societate, dar şi viaţa lor cotidiană, generând con-
sum, idei noi şi creşteri economice fără precedent. 

Dacă ne referim la domeniile relevante în care se 
implementează proiectele de transfer tehnologic 
în Republica Moldova, constatăm că ponderea cea 
mai mare o deține domeniul agriculturii (fig. 3).

Fig. 3. Domeniile mai relevante în care se implementează proiectele de transfer tehnologic
 în Republica Moldova
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O dinamică pozitivă se constată şi în ceea ce 
priveşte producția inovațională comercializată de 
rezidenții parcurilor ştiințifico-tehnologice şi incu-

batoarelor de inovare care implementează proiecte 
de transfer tehnologic (fig. 4).

Fig. 4. Creșterea volumului producției inovaționale comercializate de rezidenții parcurilor 
științifico-tehnologice și incubatoarelor de inovare care implementează proiecte de transfer tehnologic, lei

În rezultatul implementării proiectelor de trans-
fer tehnologic, se înregistrează creşteri economice 
anuale de aproximativ 3,5-5 la sută. Inovaţiile ofe-
ră o rentabilitate de peste 50%, iar în unele cazuri 
chiar mai mare de 100%. Majoritatea ţărilor dez-
voltate au atins acest nivel datorită uzanţei de a 
implementa continuu noile tehnologii, având o 
economie bazată anume pe implementarea tehno-
logiilor inovative, dar nu pe consum, cum e în cazul 
Republicii Moldova. Orientarea economiei noastre 
spre implementarea inovaţiilor este singura cale de 
a atinge minimul european de creştere economică 
pe cap de locuitor, care în prezent este de 3 mii de 
dolari. Dacă am continua să ne dezvoltăm în ritmul 
de creştere economică înregistrat în ultimii ani (3,5-
6%), ţării noastre i-ar trebui cel puţin încă 100 de ani 
ca să atingă actualul minim european. Deci, alter-
nativa de a merge pe cale inovaţională în toate sec-
toarele este unica recomandabilă pentru Republica 
Moldova.

Incontestabil, participarea în cadrul proiectelor 
internaţionale constituie, de asemenea, un meca-
nism de stimulare a întreprinderilor inovaţionale ca 

să beneficieze de oportunităţile diverselor proiec-
te promovate şi în republica noastră. La momentul 
actual, AITT participă în calitate de partener în ca-
drul a cinci proiecte internaționale, care prevăd un 
şir de activități, precum sunt acordarea vouchere-
lor inovaționale pentru întreprinderi, promovarea 
start-up-urilor, crearea oficiilor de transfer tehnolo-
gic în cadrul universităților etc. Includerea AITT în 
realizarea acestor proiecte constituie o experiență 
favorabilă atât pentru sporirea competenței pro-
fesionale, cât şi pentru preluarea unor practici de 
succes, pe care urmează să le implementăm şi în 
Republica Moldova, creându-ne, la rândul nostru, 
imaginea unei țări cu un potențial înalt de inovare.

REFERINŢE 

1. Raportul AITT 2013
2. Inno views. Buletin Informativ-Analitic. Iulie 2012
3. CHIRCĂ, Roman. Stimularea procesului de 

inovare în Republica Moldova, disponibil la: http://
www.akademos.asm.md/files/Stimularea%20pro-
cesului%20de%20inovare%20in%20RM.pdf   
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4.  RAPORT privind activitatea Consiliului Suprem 
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi rezultatele 
ştiinţifice principale obţinute în sfera ştiinţei şi inovării 
în anul 2012, disponibil la: http://asm.md/adminis-
trator/fisiere/rapoarte/f170.pdf 

REZUMAT

Mecanisme şi instrumente de stimulare a ino-
vării şi transferului tehnologic. Mecanismele de 
susţinere a transferului tehnologic sunt reprezen-
tate de acele instrumente care asigură diseminarea 
tehnologiilor de la producători la clienţi. Principale-
le aspecte pozitive ale transferului tehnologic sunt 
o creştere a productivității şi dezvoltarea activită-
ţilor complementare ale întreprinderilor locale. Pe 
termen lung, competitivitatea unei economii de-
pinde de potenţialul său inovator. În ţările în curs 
de dezvoltare, cum ar fi Republica Moldova, lipsa 
de tehnologii proprii este înlocuită de transferul 
tehnologic din alte ţări.

ABSTRACT

Innovation and technology transfer stimu-
lation mechanisms and instruments. Mecha-
nisms of supporting the technology transfer are 
represented by those instruments that ensure the 

dissemination of technologies from producers to 
customers. The main positive aspects of technolo-
gy transfer are an increase of productivity and the 
development of complementary activities of local 
enterprises. On long term, the competitiveness of 
an economy depends on its innovative potential. In 
developing countries, like Moldova, the absence of 
own technologies is replaced by technology trans-
fer from other countries.

РЕФЕРАТ 

Механизмы и инструменты стимулирова-
ния инноваций и трансфера  технологий. Меха-
низмы стимулирования трансфера технологий – 
это инструменты, обеспечивающие распростра-
нение технологий от производителей к клиен-
там. Основными положительными аспектами 
трансфера технологий являются рост произво-
дительности и развитие дополнительных ви-
дов деятельности местных предприятий. В дол-
госрочной перспективе конкурентоспособность 
экономики зависит от ее инновационного потен-
циала. В развивающихся странах, включая Респу-
блику Молдова, отсутствие собственных техно-
логий восполняется трансфером технологий из 
других стран.
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|veronica EŞANU, 
SpeciaLiSt coorDonator,                          
Secţia infraStructură inovaţionaLă, aitt    

Infrastructura inovaţională: perspective 
de dezvoltare

optiMizarea apLicării efective a cunoştințeLor şi 
rezuLtateLor cercetării ştiințifice eSte o provo-

care iMportantă pentru ÎntreprinDeriLe Din repubLica 
MoLDova. entitățiLe infraStructurii inovaționaLe La 
interSecția ştiinței şi MeDiuLui De afaceri reprezintă unuL 
Dintre factorii cheie care DeterMină SucceSuL econoMiei. 
eLe acționează ca o punte De Legătură, faciLitânD coMu-
nicarea Între LuMea De afaceri şi coMunitatea ştiințifică.

Constituindu-se ca un mediator între aceste 
structuri (comunitatea ştiințifică – mediul de afaceri), 
Agenția pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT) 
sprijină din plin parcurile ştiințifico-tehnologice şi in-
cubatoarele de inovare. Astfel, rolul şi sarcina princi-
pală a AITT, care activează împreună cu Academia de 
Ştiințe a Moldovei, rezidă în creşterea potențialului şi 
competențelor acestor structuri şi crearea condițiilor 
instituționale favorabile pentru îmbunătățirea ca- 
pacității de inovare a economiei țării.

În vederea constituirii unui mediu inovaţional în 
ţară, până la momentul actual s-au realizat urmă-
toarele obiective:

 ▪ Aprobarea bazei normative orientative: 
-     Codul cu privire la ştiință şi inovare al RM (2004); 
-  Legea cu privire la Parcurile Ştiințifico-Teh- 

nologice şi Incubatoarele de Inovare (2007);
-  Acordul de Parteneriat între Guvern şi AŞM 

pentru 2013 (HG 714); 

-    Proiectul Strategiei inovaționale (2013-2020);
-    Acte normative interne (regulamente). 
 ▪ Crearea infrastructurii inovaționale: cluste-

re ştiinţifico-tehnologice, parcuri ştiinţifico-tehno-
logice, incubatoare de inovare. 

În prezent, infrastructura inovațională este con-
stituită din trei parcuri ştiințifico-tehnologice şi 
şapte incubatoare de inovare, activitatea cărora se 
axează pe sprijinirea întreprinderilor orientate spre 
afacerile inovaționale:

-  Parcul Ştiințifico-Tehnologic ”Academica”, creat în
 2007 (prima structură de inovare din țară), din iniţi-
ativa clusterului ştiințifico-tehnologic ”Academica”, 
având specializare universală. Din momentul creă-
rii, investițiile publice în dezvoltarea infrastructurii 
parcului au constituit 7860 mii lei, după anul 2012 
acestea incluzând şi dezvoltarea infrastructurii 
Incubatorului ”Inovatorul”, care a devenit parte a 
parcului. În cadrul acestui parc, statutul de rezident 
a fost obținut de cca 48 de întreprinderi, care au 
comercializat producție inovațională în valoare de 
104.001 mii lei. De asemenea, în cadrul întreprinde-
rilor rezidente au fost create noi locuri de muncă, 
fapt ce constituie un important factor pentru eco-
nomia țării.

-  Parcul Ştiințifico-Tehnologic ”Inagro”, creat în 
2008, din iniţiativa  clusterului ştiințifico-tehnologic 
în domeniul agriculturii ecologice şi intensive. Din 
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momentul creării, investițiile publice în dezvoltarea 
infrastructurii parcului au constituit 7.800 mii lei. În 
cadrul parcului, statutul de rezident a fost obținut 
de cca 22 de întreprinderi, care au comercializat 
producție inovațională în valoare de 66.370,5 mii lei. 

- Parcul Ştiințifico-Tehnologic ”Micronanoteh”, 
creat în 2009, din iniţiativa  clusterului ştiințifico-
tehnologic în domeniul microelectronicii şi nano-
tehnologiilor ”Micronanoteh”. Până în anul 2012, 
parcul nu a activat. Din 2012, investițiile publice 
în dezvoltarea infrastructurii parcului au constituit 
96,6 mii lei. Statutul de rezident este deținut în ca-
drul parcului de 3 rezidenți. 

-  Incubatorul de Inovare ”Inovatorul”, creat în 
2007, din iniţiativa  clusterului ştiințifico-tehnologic 
”Academica”, având specializare universală. Din mo-
mentul creării, investițiile publice în dezvoltarea 
infrastructurii incubatorului au constituit 4.250 mii 
lei, după anul 2012 alocațiile bugetare pentru incu-
bator fiind egale cu cele acordate PŞT ”Academica”. 
În cadrul incubatorului, statutul de rezident a fost 
obținut de cca 13 întreprinderi, care au comercializat 
producție inovațională în valoare de 33.006,2 mii lei. 

-  Incubatorul de Inovare ”Politehnica”, creat în 
2011, având specializare universală. Din momentul 
creării, investițiile publice în dezvoltarea infrastruc-
turii incubatorului au constituit 1.650 mii lei. La ora 
actuală, în cadrul incubatorului nu există întreprin-
deri rezidente.

-  Incubatorul de Inovare ”Innocenter”, creat în 
2012, din iniţiativa clusterului inovaţional educaţi-
onal “InnOClaster” în scopul concentrării politicilor  

inovaționale şi în regiuni. Din momentul creării, 
investițiile publice în dezvoltarea infrastructurii in-
cubatorului au constituit 380 mii lei. La ora actuală, 
incubatorul oferă servicii pentru doi rezidenți, care 
au obținut acest statut în anul 2013.

-   Incubatorul de Inovare ”Inventica-USM”, creat
în 2012, din iniţiativa  Clusterului de Incubatoare de 
Antreprenoriat Inovaţional în mun. Chişinău. Din 
momentul creării, investițiile publice în dezvoltarea 
infrastructurii incubatorului au constituit 50,7 mii 
lei. La ora actuală, incubatorul nu are întreprinderi 
rezidente.

-  Incubatorul de Inovare ”Itech”, creat în 2012, 
din iniţiativa Clusterului de Incubatoare de Antre-
prenoriat Inovaţional în mun. Chişinău, specializat 
în tehnologii informaționale. Din momentul creării, 
investițiile publice în dezvoltarea infrastructurii in-
cubatorului au constituit 150 mii lei. La ora actuală, 
incubatorul nu are întreprinderi rezidente.

-  Incubatorul de Inovare ”Nord”, creat în 2012, din 
iniţiativa Clusterului  de Incubatoare de Antrepreno-
riat Inovaţional “Antreprenorul Inovativ” şi de Inovare 
“Nord” în scopul concentrării politicilor inovaționale 
şi în regiuni. Investițiile publice în dezvoltarea infra- 
structurii incubatorului au constituit 100 mii lei.

-   Incubatorul de Inovare ”Antreprenorul Inovativ”, 
creat în 2013 (ultima entitate creată la ora actuală). 
Investițiile publice în dezvoltarea infrastructurii in-
cubatorului au constituit 161 mii lei. La ora actuală, 
în cadrul incubatorului îşi desfăşoară activitatea 6 
rezidenți, care au reuşit să comercializeze producție 
inovațională în volum de 1.812 mii lei.

Fig. 1 Dinamica entităţilor infrastructurii inovaţionale create începînd cu 2007
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Una din problemele actuale ale infrastruc-
turii inovaționale o constituie numărul redus al 
rezidenților în cadrul parcurilor şi incubatoarelor, 
fapt  condiționat de absența facilităților fiscale şi 
vamale, care conduce  la scăderea considerabilă a 
atractivităţii infrastructurii inovaționale. Activitatea 
desfăşurată în vederea dezvoltării infrastructurii de 
inovare este periclitată şi de alţi factori negativi:

 ▪ absenţa inovării în politicile de stimulare a an-
treprenoriatului; 

 ▪ stimularea insuficientă a activităţilor de ino-
vare prin documentele de politici publice adoptate; 

 ▪ faza incipientă a infrastructurii inovaţionale; 
 ▪ lipsa actelor legislative privind capitalul de 

risc; 
 ▪ capacitatea redusă de absorbţie a inovaţiilor  

tehnologice de către sectorul de producere; 
 ▪ lipsa statisticilor oficiale privind activitatea de 

inovare; 
 ▪ legătura slabă între mediul de cercetare şi cel 

de afaceri. 
O componentă esenţială a dezvoltării infrastruc-

turii de inovare o constituie şi mecanismele de sti-
mulare. În prezent acestea sunt următoarele:  

 ▪ finanţarea publică a proiectelor de transfer 
tehnologic a rezidenţilor (până la 50%);

 ▪ parteneriate dintre mediul de afaceri şi me-
diul academic în cadrul PŞT şi II;

 ▪ reduceri la tarife pentru arenda încăperilor 
şi serviciilor comunale pentru rezidenţii parcurilor 
ştiințifico-tehnologice şi incubatoare de inovare;

 ▪ prestarea serviciilor fără plată sau la preţuri 
reduse. 

Totuşi, mecanismele existente se dovedesc a fi 
insuficiente pentru sporirea atractivităţii parcurilor 
şi incubatoarelor de inovare. În acest sens, pornind 
de la instrumentele existente în alte ţări, infrastruc-
tura inovaţională de la noi necesită implementarea 
următoarelor mecanisme:

 ▪ fondul ”venture” (de risc) pentru promovarea 
tehnologiilor noi în întreprinderile mici şi mijlocii 
din sfera tehnico-ştiinţifică;

 ▪ promovarea activităților inovaționale în zone-
le economice libere;

 ▪ elaborarea mecanismelor pentru suportul 
clusterilor inovaționale şi iniţiativelor de cluster;

 ▪ crearea şi implementarea mecanismului de 
voucher inovaţional pentru stimularea accesării de 

către întreprinderi a serviciilor de cercetare, oferite 
de instituţiile ştiinţifice, pentru dezvoltarea afaceri-
lor inovaţionale proprii;

 ▪  introducerea facilităților vamale şi fiscale 
pentru întreprinderile inovaționale şi crearea unui 
mediu optimal de dezvoltare;

 ▪ crearea parteneriatelor public-private pentru 
implementarea tehnologiilor inovaționale;

 ▪  crearea sinergiilor între sectoarele public şi 
privat în vederea promovării inovaţiilor în Republi-
ca Moldova.

În scopul dezvoltării continue a infrastructurii 
sferei ştiinţei şi inovării şi în conformitate cu regle-
mentările Acordului de Parteneriat dintre Guvern 
şi Academia de Ştiințe pentru 2013, comunitatea 
ştiințifică va depune eforturi susţinute pentru  cre-
area de clustere noi (platforme tehnologice), în li-
mitele finanţării stabilite pentru sectorul “Ştiinţă şi 
inovare”, cu participarea întreprinderilor mici şi mij-
locii şi administraţiei publice locale. De asemenea, 
va avea drept obiectiv extinderea infrastructurii 
parcurilor şi incubatoarelor ştiinţifico-tehnologice. 

Printr-o abordare de perspectivă, inspirată de 
experiența şi modele parcurilor şi incubatoarelor 
din Europa, inițiativele comunității ştiințifice privind 
accelerarea  dezvoltării infrastructurii inovaționale 
converg spre următoarele obiective:

 ▪ crearea centrelor de marketing, educaţionale, 
de dezvoltare a afacerilor în fiecare dintre parcurile 
şi incubatoarele de inovare;

 ▪ crearea platformei de interacţiune  – „Cer-
cetare/Business” – în care să fie consolidată oferta 
tuturor instituţiilor de cercetări ştiinţifice publice şi 
private din Republica Moldova, precum şi a infras-
tructurii inovaţionale existente;

 ▪ includerea clusterelor existente, precum şi 
a parcurilor şi incubatoarelor de inovare în rețele 
internaționale de dezvoltare;

 ▪ crearea  noilor clustere, parcuri şi incubatoare 
specializate. La acest capitol, se negociază un Acord 
de creare a clusterului – ”Elchim Moldova”. De ase-
menea, se prevede crearea unui incubator de ino-
vare, în care se vor concentra întreprinderi tinere 
(Strat-up-uri), dezvoltarea start-up-urilor fiind prin-
tre cele mai populare domenii de inițiativă în toate 
țările Europei;

 ▪ promovarea dezvoltării bazate pe inovare 
(extinderea rețelei structurilor de inovare);
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 ▪ îmbunătățirea capacității de inovare şi de sis-
tem (reforme legislative);

 ▪ creşterea indicatorilor de inovare;
 ▪ diversificarea serviciilor oferite în cadrul par-

curilor ştiințifico-tehnologice şi incubatoarelor de 
inovare;

 ▪ extinderea cooperării internaționale (integra-
rea în rețele internaționale de clustere, parcuri, in-
cubatoare) şi accesul direct la sursele europene de 
finanțare (programe);

 ▪ accesul direct la potențialul ştiințifico-
inovațional şi de cercetare;

 ▪ apropierea geografică de Comunitatea Euro-
peană şi marile piețe de desfacere;

 ▪ existența băncilor internaționale pe piața de 
capital intern. 

Dezvoltarea inovațională a Republicii Moldova 
constituie singura cale de creare a unei economii 
moderne şi eficiente, orientate  spre o producţie 
competitivă.

Este cunoscut faptul că investițiile în tehnolo-
giile noi au un impact socio-economic tangibil şi 
conduc la un sistem dinamic de inovare. În acest 
sens, sunt necesare obiective politice clare privind 
sectorul în cauză. Coordonarea eforturilor între Gu-
vern, Academia de Ştiințe, sectorul privat şi ONG-uri 
în vederea dezvoltării inovaționale a ţării trebuie să 
fie un deziderat nelipsit din agenda politică actuală.

REFERINŢE
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REZUMAT

Infrastructura inovaţională: perspective de 
dezvoltare. În articol sunt expuse realizările, sar-
cinile, perspectivele şi priorităţile de dezvoltare ale 
instituţiilor de cercetare şi întreprinderilor de resort, 
entități ale infrastructurii inovaționale la intersecția 
ştiinței şi mediului de afaceri. Activitatea lor consti-
tuie  unul dintre factorii cheie, care determină suc-

cesul economiei ţării privind îmbunătăţirea aplică-
rii efective a cunoştințelor şi rezultatelor cercetării 
ştiințifice în vederea constituirii unui mediu inova-
ţional propice în ţară. Printre realizările înregistrate 
se numără aprobarea bazei normative orientative, 
precum şi crearea infrastructurii inovaționale, care 
include un număr impunător de clustere ştiinţifico-
tehnologice, parcuri ştiinţifico-tehnologice, incuba-
toare de inovare etc.

ABSTRACT 

Innovation infrastructure: development pros-
pects. In the article are exposed the achievements, 
tasks, prospects and priorities for the development 
of research institutions and relevant enterprises, 
entities of the innovation infrastructure at the inter-
section of science and business environment. Their 
activity is one of the key factors that determine the 
success of the country’s economy in improving the 
effective application of knowledge and research 
results in order to build an environment conducive 
to innovation in the country. Among the achieve-
ments are the approval of the normative guidance 
and the creation of the innovation infrastructure, 
which includes a large number of scientific and 
technological clusters, scientific and technological 
parks, innovation incubators, etc.

РЕФЕРАТ 

Инновационная инфраструктура: перспек-
тивы развития. В статье изложены достиже-
ния, задачи, перспективы и приоритеты разви-
тия научно-исследовательских институтов и со-
ответствующих предприятий, являющихся субъ-
ектами инновационной инфраструктуры на сты-
ке науки и бизнеса. Их деятельность является од-
ним из ключевых факторов, определяющих успех 
экономики страны в улучшении эффективного 
применения знаний и результатов научных ис-
следований в целях создания благоприятной ин-
новационной среды в стране. Среди достигнутых 
достижений можно перечислить утверждение 
нормативно-правовой базы, а также создание 
инновационной инфраструктуры, включающей 
большое количество научно-технологических 
кластеров, научно-технологических парков, ин-
новационных инкубаторов и т.д.
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Exploatarea proprietăţii intelectuale prin 
crearea companiilor noi şi comercializarea 

obiectelor de proprietate intelectuală

eXpLoatarea obiecteLor De proprietate inteLectuaLă 
(opi) poate fi reaLizată prin interMeDiuL inovării 

şi tranSferuLui tehnoLogic, generânDu-Se noi cunoştinţe 
şi invenţii care, La rânDuL Lor, creează profituri şi opor-
tunităţi De buSineSS. eXpLoatarea opi poate fi reaLizată 
prin contracte De cercetare-DezvoLtare şi activităţi De bu-
SineSS, precuM Sunt crearea unor noi coMpanii, cooperarea 
joint-venture, coMerciaLizarea obiecteLor De pi. 

Crearea companiilor noi este un mijloc de cola-
borare între universităţi, centre de cercetare non-
profit şi ÎMM pentru a-şi extinde capacităţile, a 
transfera rezultatele cercetării şi dezvoltării pe piaţă 
şi pentru a obţine linii proprii de producere şi cana-
le de marketing, devenid agent liber pe piaţă, fără 
limitele juridice impuse, de exemplu, unei universi-
tăţi sau unui centru non-profit. O colaborare strânsă 
între entităţile menţionate creează oportunităţi de 
business pentru angajaţii universităţilor şi institute-
lor de cercetare şi pentru stabilirea unei platforme 
de colaborare, orientată spre piaţă.

Joint-venture (JV) este o activitate economică 
combinată între părţi cu resurse complementare, 
pentru un beneficiu reciproc. Obiectivele cooperării 
sunt relaţiile de afaceri pe termen lung, deschide-
rea pieţelor noi, prezenţa prin reţele comerciale în 
diferite ţări. Sunt specifice două tipuri de acest gen 

de activitate: autonomie şi cooperare. Autonomia  JV 
defineşte unitatea JV ca persoană juridică indepen-
dentă; partenerii împart profitul, riscurile şi pierderi-
le în conformitate cu acordul de JV şi în dependenţă 
de cota parte în capitalul JV. Cooperarea JV defineş-
te unitatea JV ca persoană juridică cu organizaţie 
şi management independent, dar nu şi autonomie 
juridică. Intrările resurselor (capital, know-how etc.), 
cota de profit şi de pierderi sunt flexibile. Modul de 
cooperare se stabileşte prin acordul de JV.

Comercializarea OPI depinde, în mare parte, de 
strategia în domeniul PI pe care compania o aplică. 
Strategia în domeniul PI evidenţiază trei zone de in-
terese: crearea OPI (generarea şi sporirea potenţialul 
inovaţional), protecţia OPI (crearea unei platforme so-
lide de OPI ca instrument de comercializare), exploa-
tarea OPI (comercializarea OPI şi obţinerea profitului). 

O strategie în domeniul PI bine gândită trebuie 
să ţină evidenţa investiţiilor necesare, să controle-
ze starea OPI şi riscurile care pot apărea în timpul 
activităţii. În acest context, strategia în domeniul PI 
prevede 3 tipuri de activităţi: transferul de PI, joint-
venture, licenţierea. 

Transferul de PI constă în transmiterea drepturi-
lor de PI persoanelor terţe şi pierderea controlului 
asupra acestor OPI. Transferul de PI se asociază cu 
comercializarea acesteia. 

|   vaDiM iaţchevicI,
SpeciaLiSt coorDonator,      
agenţia pentru inovare şi tranSfer tehnoLogic (aitt)
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Activitatea joint-venture prevede investiţii mari şi 
risc sporit, profit şi pierderi comune pentru parte-
neri, controlul parteneriatului şi risc de concurenţă. 

Licenţierea se caracterizează prin investiţii mai 
mici, un control minim (licenţă exclusivă) şi riscuri 
în cazul licenţei exclusive. 

Avantajele licenţierii sunt activele combinate şi 
investiţiile mici. Activele combinate formează pro-
fitul părţilor care au încheiat un contract de licenţă 
şi conţine: tehnologia care aparţine emitentului li-
cenţei, unită cu canalele de marketing şi distribuire, 
capacităţile de producere, secretele know-how care 
aparţin deţinătorului de licenţă. Investiţiile mici 
oferă emitentului licenţei posibilitatea să lanseze 
un produs nou pe piaţa existentă, cu un risc mic de 
comercializare, iar deţinătorului de licenţă – să su-
porte costuri reduse pentru dezvoltarea produsu-
lui, fără asumarea riscului. Prin licenţă, deţinătorul 
acesteia obţine o oportunitate de business şi o po-
ziţie mai puternică pe piaţă prin sporirea potenţia-
lului de concurenţă, dar suportă şi riscul de a pierde 
alte oportunităţi pe care le propune piaţa. Aceşti 
factori contribuie la dezvoltarea managementului 
de risc al unei companii prin încheierea contractului 
de licenţă, în special, a licenţei exclusive.

În cele ce urmează, ne vom referi la strategia în 
domeniul PI, pe care o aplică universităţile, institu-
tele de cercetare, ÎMM şi companiile mari. În princi-
pal, universităţile se ocupă de cercetare şi educaţie 
la un nivel superior, menţinându-şi drepturile de 
PI la cele mai performante standarde, exploatând 
OPI prin cercetare-dezvoltare contractuală şi prin 
birouri de transfer tehnologic/companii nou create. 
Institutele de cercetare-dezvoltare aplicativă sunt 
determinate să menţină o capacitate înaltă de ino-
vare pentru a fi competitivi. În cazul institutelor de 
cercetare aplicativă, drepturile de PI sunt esenţiale 
pentru viitoare contracte de cercetare-dezvoltare şi 
pentru exploatarea OPI prin licenţiere, joint-ventu-
re, companii nou create. Întreprinderile mici şi mij-
locii luptă pentru deţinerea OPI vizibile, procurarea 
OPI în scopul perfecţionării tehnologiilor proprii, 
executarea drepturilor de PI. 

Deţinerea OPI vizibile asigură o poziţie de lider 
prin excluderea potenţialilor concurenţi şi sporeşte 
valoarea unei întreprinderi, prezentată prin active 
necorporale. Companiile mari din industrie duc o 
luptă permanentă pentru drepturile de PI, avându-

se în vedere procesele de judecată în care compa-
niile sunt implicate, precum şi veghea tehnologică 
care se efectuează pentru procurarea OPI în scopul 
perfecţionării propriilor elaborări şi pentru a deţine 
drepturi vizibile de PI.

Strategia PI se intersectează cu managementul 
contractual al exploatării OPI. Universităţile încheie 
contracte cu ÎMM pentru sporirea şi asigurarea cali-
tăţii cercetării şi educaţiei, vizibilitate prin publicaţii 
şi drepturi de PI, precum şi prin interesul de exploa-
tare a OPI. ÎMM procură OPI pentru a fi competitivi. 
Institutele de cercetare-dezvoltare aplicativă înche-
ie contracte cu companiile mari pentru menţinerea 
capacităţii înalte de inovare, activitate de cerceta-
re-dezvoltare pe bază de contracte în perspectivă, 
exploatarea OPI. Prin aceste contracte companiile 
mari obţin OPI pentru perfecţionarea produselor 
proprii şi îşi asigură o poziţie competitivă pe piaţă.  

Rezultatul scontat al exploatării OPI îl prezintă 
evoluţia companiilor – de la crearea OPI prin utili-
zarea capitalului uman şi generarea de idei,  până la  
comercializarea OPI şi generarea valorii adăugate.
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REZUMAT

Articolul defineşte exploatarea obiectelor de 
proprietate intelectuală (OPI) ca pe un mecanism 
eficient pentru crearea companiilor noi şi descrie 
scenarii de business pentru exploatarea OPI. Ca re-
zultat al exploatării OPI, atestăm o evoluţie a com-
paniilor, care începe cu crearea OPI prin utilizarea 
capitalului uman şi generarea de idei, până la co-
mercializarea OPI şi obţinerea valorii adăugate. O 
atenţie deosebită s-a acordat strategiei de bază de 
exploatare a OPI.
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ABSTRACT

Exploitation of intellectual property through 
the creation of new companies and commerciali-
zation of intellectual property rights. The article 
defines the exploitation of intellectual property ob-
jects (IPO) as an effective mechanism for creating 
new companies and describes business scenarios 
for the exploitation of IPO. As a result of exploita-
tion of IPO, it is attested a evolution of companies, 
starting with the creation of IPO by using the hu-
man capital and generating ideas to the commer-
cialization of IPO and getting the value added. 
Particular attention was given to the basic IPO ex-
ploitation strategy.

РЕФЕРАТ 

Эксплуатация интеллектуальной собствен-
ности путем создания новых компаний и ком-
мерциализации объектов интеллектуальной 
собственности. В статье эксплуатация объек-
тов интеллектуальной собственности (ОИС) рас-
сматривается в качестве эффективного механиз-
ма для создания новых компаний, а также дает-
ся описание бизнес-сценариев использования 
ОИС. В результате эксплуатации ОИС наблюда-
ем, как развиваются компаний, начиная от соз-
дания ОИС путем использования человеческого 
капитала и генерирования идей до коммерциа-
лизации ОИС и получения добавленной стоимо-
сти. Особое внимание уделяется основной стра-
тегии использования ОИС.
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Dezvoltarea durabilă a societăţii – 
 problema fundamentală a ştiinţei  

în Republica Moldova(principii, criterii, 
standarde, date statistice, analize, 

omologări, opinii) (1)

prezenta cercetare a foSt reaLizată În caDruL pro-
iectuLui DezvoLtarea SuportuLui inforMaţionaL 

pentru efectuarea StuDiiLor ScientoMetrice În repubLica 
MoLDova (2013-2014), coD: 13.817.18.05a  (Link că-
tre proiect http://iDSi.MD/infoScientic)

Acronime utilizate: CNAA - Consiliul Naţional pen-
tru Acreditare şi Atestare; CSŞDT – Consiliul Suprem 
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică; IDSI – In-
stitutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale al 
AŞM; OSŞI – organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării; 
IOD – instituţie organizatoare de doctorat; UPC – uni-
tate primară de cercetare; SŞP – seminar ştiinţific de 
profil; RŞP – revistă ştiinţifică de profil; CŞS – consiliu 
ştiinţific specializat; CED – comisie de experţi în dome-

      1. conSiLiuL naţionaL pentru acreDitare şi ateStare aL repubLicii MoLDova

      2. inStitutuL De DezvoLtare a Societăţii inforMaţionaLe

      3. inStitutuL De inginerie eLectronică şi nanotehnoLogii „D. ghiţu”

niu a CNAA; CD – conducător de doctorat; ŞD – şcoală 
doctorală, CDI – cercetare - dezvoltare - inovare; IBN – 
Instrument Bibliometric Naţional.

1. Principiile scrise şi nescrise ce stau la baza 
dezvoltării unei societăţi

Orice societate, în demersul ei istoric, urmăreş-
te scopul de a supravieţui, de a dura în timp. Dar 
o societate este o structură de mare complexitate, 
evoluţia căreia depinde de multipli factori [1], de-
pendenţa de care nu este una liniară, ce ar permite 
să fie făcute previziuni deterministe de lungă dura-
tă, ci una neliniară [2], fapt care implică corectarea 
permanentă a traiectoriei dezvoltării societăţii. Prin 
urmare, şansa societăţii de a supravieţui rezidă în 

|Dr. ion hoLban (1, 2, 3) 
    |DrD. criStina cotun (2)     
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capacitatea oamenilor de a sesiza tendinţele in-
vizibile integratoare ale societăţii şi a face la timp 
corecţiile (reformele) necesare. Pentru a-şi asigura 
un drum continuu în istorie, societatea, în mod con-
ştient sau inconştient, urmează anumite principii, 
unele scrise, altele nescrise, pe care vom încerca să 
le formulăm explicit. 

1.1. Principiul soluţionării problemelor de 
către însuşi subiectul care se confruntă cu ele. 
Este un principiu nescris. Orice societate trebuie să 
conştientizeze faptul că ei îi revine sarcina de a re-
zolva problemele cu care se confruntă şi că pentru 
aceasta se cer depuse eforturi. Societăţile care nu 
au conştientizat acest lucru părăsesc scena istoriei.

1.2. Principiul antropic. Este, de asemenea, un 
principiu nescris. Pentru ca o societate să progrese-
ze, orice activitate umană trebuie să aibă în vizorul 
ei omul, să urmărească scopul de  a sporiri bunăsta-
rea cetăţeanului aici şi de acum. Viitorul societăţii se 
elaborează în prezent, reieşind din necesităţile reale 
ale membrilor acesteia. Este inadmisibil de a sacrifi-
ca generaţia actuală pentru, chipurile, o bunăstare 
a generaţiilor viitoare. Societatea trebuie să asigure 
membrilor săi: dreptul la muncă; securitatea ali-
mentară şi cea energetică (ca omul să nu degradeze 
fizic); asistenţa medicală necesară; securitatea in-
formaţională (ca omul să nu se stingă intelectual); 
echitatea socială (accesul tuturor membrilor la toa-
te proiectele), pacea (să evite dereglările, dezechili-
brele sociale, să excludă violenţa personală directă 
şi, structurală, indirectă, a sistemului; descătuşarea 
forţelor creatoare ale omului (să reducă la minim 
decalajul dintre potenţialitatea fiinţei umane şi 
realizarea acesteia, astfel încât fiecare membru al 
societăţii să-şi poată realiza potenţialul său fizic şi 
intelectual). Ţările care nu respectă acest principiu, 
periodic o iau de la început, se restructurează.

1.3. Principiul evolutiv al dezvoltării societă-
ţii. Ca să cunoască o dezvoltare durabilă, fără salturi 
sau revoluţii, societatea trebuie să se dezvolte con-
tinuu, să progreseze. Nu este o problemă simplă, 
din moment ce teritoriile ţărilor nu cresc, bogăţii-
le subpământene nu sporesc, baza resurselor ma-
teriale se diminuează continuu [3]. Singura cale a 
societăţii de a progresa este ca aceasta să dezvolte 
o economie eficientă: să folosească raţional resur-
sele energetice şi materiale disponibile, să găsească 
noi surse de energie şi noi materiale, să folosească 

tehnici de dirijare mai eficiente. Cu alte cuvinte, să 
facă mai mult într-un interval de timp mai redus, cu 
mai puţină energie şi materie primă, să organizeze 
şi să administreze mai eficient societatea în ansam-
blu, precum şi părţile ei componente, să sporească 
prin varii metode randamentul de funcţionare a 
tuturor organismelor acesteia. Probleme care nu 
trebuie lăsate în voia sorţii, ele necesitând acţiuni 
conştiente şi raţionale, gândire pe termen lung. O 
societate trebuie tratată ca un organism viu, ca un 
sistem deschis, care interacţionează cu tot ce este în 
jur, altminteri ea degradează. 

1.4. Rolului decisiv al ştiinţei în dezvoltarea 
durabilă a societăţii. Unor sarcini atât de compli-
cate ar putea să le facă faţă doar ştiinţa [3], care 
poate aduce venituri din inovaţii. Toate problemele 
oamenilor apar din neştiinţă. Fără factorul creator şi 
inovator al ştiinţei nu poate exista progres. Ştiinţa 
este unica activitate umană capabilă să lărgească 
orizontul cunoaşterii, să multiplice puterile fizice 
şi intelectuale ale omului, să găsească factorii care 
ameliorează performanţele materialelor, să creeze 
tehnicile şi metodele ce îmbunătăţesc randamentul 
activităţii umane. Oamenii de ştiinţă întotdeauna 
au năzuit spre amplificarea forţei fizice (Arhimede) 
şi a celei intelectuale (Winer) ale omului. Progresul 
şi dezvoltarea durabilă a unei ţări poate avea loc nu-
mai în cazul în care toate activităţile din societate 
sunt puse pe baze ştiinţifice solide. Puterea de ne-
măsurat a ştiinţei se datorează faptului că ea este un 
sistem deschis (se află în corespondenţă cu celelalte 
domenii de activitate ale omului), nu cunoaşte limi-
te în dezvoltare (pe o lucrare ştiinţifică întotdeauna 
concresc noi şi noi lucrări), este pionier în toate, îşi 
orientează activitatea spre performanţă şi competi-
tivitate, nu se teme de noutate, utilizează cele mai 
noi şi mai fertile metode de investigaţie.

Prin urmare, orice corectare a traiectoriei socie-
tăţii (reformă), trebuie să reiasă dintr-un demers şti-
inţific, fiind antrenate pe larg toate domeniile ştiin-
ţei. Zborul omului pe Lună a demonstrat că, atunci 
când sunt fixate obiective precise şi se alocă surse 
financiare suficiente, pentru ştiinţă nu există pro-
bleme de nerezolvat, lucru care insuflă încredere în 
capacitatea omului de a face faţă oricăror proble-
me. Dezvoltarea vertiginoasă a ţărilor Uniunii Euro-
pene la sfârşitul secolului XX şi începutul secolului 
XXI, precum şi a altor ţări performante, demonstrea-
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ză că ştiinţa este unica locomotivă eficientă ce per-
mite societăţii să progreseze. Factorul creator, mo-
bil şi în perpetuă evoluare al ştiinţei este capabil să 
schimbe spre bine tabloul oricărei societăţi. Ştiinţa, 
de asemenea, are capacităţi sporite de a transforma 
mediul ambiant şi de a ameliora mediul uman, de a 
apropia oamenii, de a-i înnobila. În definitiv, ea este 
cea care deschide esenţa şi plenitudinea existenţei 
însăşi; în profunzimea firii sale, omul are instinctul 
supravieţuirii, iar cunoaşterea este cea mai mare 
bucurie a existenţei umane. 

1.5. Necesitatea de a conştientiza rolul ştiin-
ţei în dezvoltarea durabilă a societăţii. Societa-
tea trebuie să conştientizeze rolul imens pe care îl 
are, alături de ceilalţi factori obiectivi, cunoaşterea 
ştiinţifică, inventivitatea şi creativitatea umană  în 
determinarea progresului societăţii. Concepţia care 
domină azi lumea civilizată este formarea unei soci-
etăţi bazate pe cunoaştere, în care să domine spiri-
tul ştiinţific şi metodele ştiinţifice, angajarea plena-
ră a ştiinţei la soluţionarea problemelor economice 
şi sociale ale ţării, organizarea şi gestiunea ştiinţifică 
a muncii, studiul ştiinţific şi promovarea principiu-
lui optimizării fiecărei operaţii, utilizarea pe larg a  
tehnologiilor informaţionale, a metodelor de pro-
gramare şi de modelare matematică a proceselor, 
transferul de cunoştinţe de la un domeniu la altul, 
extrapolarea acestora de la cunoscut la necunoscut.

1.6. Conştientizarea în lume a rolului ştiinţei 
în dezvoltarea durabilă a societăţii. La începutul 
secolului XX, SUA a conştientizat faptul că fără o şti-
inţă modernă nu va putea să prospere şi a început 
să-i trimită pe cei mai buni elevi ai săi la studii în cele 
mai prestigioase universităţi din Europa (continent 
vestit prin universităţile sale, prima fiind fondată la 
Bologna, în anul 1088), statul american acordându-
le studenţilor burse mai mari decât salariile profe-
sorilor universitari europeni. După cel de al II-lea 
Război Mondial, SUA au înţeles că fără a revigora 
economia Europei, aflate în ruine, nu vor putea ele 
însele să progreseze. Planul Marshall, elaborat pen-
tru ţările europene, a permis acestora, cu sprijinul 
SUA, dar depunând eforturi proprii, să-şi pună într-
un termen scurt economia pe picioare. 

Astăzi lumea conştientizează tot mai mult fap-
tul că se trăieşte bine anume în ţările care investesc 
mult în ştiinţă. Acest enunţ este demonstrat eloc-
vent de fig. 1, în care sunt prezentate părţile din PIB 
pe care diferite ţări ale lumii le alocă pentru ştiinţă 
şi inovare [4] (facem  abstracţie de valoarea abso-
lută a PIB). Aceste date, dacă se ţine cont de stabili-
tatea lor în timp,  corelează cu repartiţia numărului 
de laureaţi ai Premiului Nobel după ţări, prezentată 
în tab. 1. 

Fig. 1. Partea din PIB direcţionată în cercetare și dezvoltare de unele ţări ale lumii
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Din punctul de vedere al investiţiilor făcute în 
ştiinţă şi al rezultatelor de vârf obţinute, nu ne nu-
mărăm printre ţările cu o economie bazată pe cu-
noaştere, dar dorim să devenim ca atare.  

Astăzi în majoritatea ţărilor lumii creşte continuu 
rolul şi importanţa ştiinţei, sporeşte ponderea ei în 
economie, i se alocă din an în an investiţii tot mai 
mari. Astfel ştiinţa se plasează spre centrul activităţii 
umane, capătă un caracter de masă. În activităţile 
de cercetare este antrenat un număr tot mai mare 
de persoane, se multiplică proiectele de cercetare, 
se modifică radical atitudinea oamenilor faţă de 
ştiinţă. Acest lucru este evident în cazul studiilor 
doctorale [5, 6, 7]. În UE, de exemplu, îşi fac studii-
le 499 400 de doctoranzi, în SUA – 460 805, China 
modernă dispune de universităţi cu 8000 de doc-
toranzi [7].

1.7. Conştientizarea rolului ştiinţei în dezvol-
tarea societăţii în Republica Moldova. Comunita-
tea ştiinţifică din Republica Moldova a conştientizat 
şi ea demult însemnătatea factorului ştiinţific pen-
tru dezvoltarea durabilă a societăţii [8]. O dovadă 
clară, în acest sens, o prezintă formarea Comisiei 
Superioare de Atestare, organul de stat central al 
puterii executive a Republicii Moldova în domeniul 
pregătirii şi atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-
didactice, chiar îndată după proclamarea indepen-
denţei republicii (Decretul Preşedintelui RM  nr. 76 
din 25 martie 1992 şi Hotărârea Guvernului nr. 470 
din 30 iunie 1992) [9]. (De menţionat că unele foste 
republici sovietice şi-au format structuri asemănă-
toare mult mai târziu.) Între timp a fost creat un sis-
tem naţional de acreditare şi atestare pluridiscipli-
nar şi multiplan ce vizează activitatea în domeniul 
cercetării-dezvoltării-inovării, precum şi pregătirii 
şi atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, 
care antrenează în activitatea sa aproape 30% din 
potenţialul ştiinţific uman al republicii [10]. 

1.8. Necesitatea sporirii nivelului de inteli-
genţă în societate. Ca să progreseze, o societate 
trebuie să sporească, în orice activitate a sa, pon-
derea muncii intelectuale (creative) faţă de cea a 
muncii fizice, ceea ce ar însemna să ridice nivelul 
intelectual al membrilor săi, să scientifice activităţi-
le sale. Viitorul aparţine societăţilor inteligente, cu-
noscătoare şi sensibile la achiziţiile ştiinţei. Nivelul 
intelectual al societăţii poate fi sporit prin educaţia 
continuă a membrilor săi, dezvoltându-le abilită-

ţile necesare care să le permită să formuleze şi să 
rezolve probleme stringente, să realizeze produse 
creative. 

În cadrul unei conferinţe internaţionale ce a 
avut loc în 1994 la Sinaia, România, reputatul sa-
vant Michael Sela (printre altele, vorbitor şi de ro-
mâna), directorul Institutului de Ştiinţe Weizmann 
din Israel (instituţie vestită mai ales prin operaţiile 
chirurgicale în domeniul oncologiei), fiind întrebat 
ce rezultate ale instituţiei pe care o conduce le con-
sideră cele mai importante a oferit un răspuns cu 
totul neordinar: „Menţinerea unui nivel intelectual 
înalt în ţară” [11]. Din acest punct de vedere, la noi 
este exemplară activitatea profesorului Nicolae Tes-
temiţanu, care în perioada de activitate în calitate 
de rector al Universităţii de Medicină din Chişinău şi 
de ministru al sănătăţii, a pus în Republica Moldova 
bazele unui sistem eficient şi avansat de asistenţă 
medicală bazat pe ştiinţă, care asigura tuturor oa-
menilor – şi celor de la oraş, şi celor de la sat – o asis-
tenţă medicală avansată pentru acele timpuri [12]. 
A izbutit acest lucru graţie faptului că a pus o bază 
solidă sistemului de pregătire a cadrelor ştiinţifice 
de înaltă calificare în domeniul medicinii, prin trimi-
terea celor mai  talentaţi şi experimentaţi medici la 
specializare sau studii de doctorat ori postdoctorat 
în cele mai prestigioase instituţii de cercetare şi de 
învăţământ superior din domeniul medicinii din 
fosta URSS, asigurând astfel sistemul de asistenţă 
medicală cu specialişti de calificare înaltă, dovadă 
a bunei lor pregătiri servind şi trecerea cu bine a 
sistemului prin proba dură a restructurării. De men-
ţionat faptul că după obţinerea independenţei, în 
perioada 1993-2013, în domeniul medicinii au fost 
pregătite cele mai multe cadre ştiinţifice – 118 doc-
tori habilitaţi şi 731 doctori în ştiinţe.

Drept indicatori ai nivelului de inteligenţă a unei 
societăţi ar putea servi numărul de deţinători per 
locuitor ai diplomelor de bacalaureat (persoane for-
mate intelectual), de masterat (persoane care încep 
deja să genereze noi cunoştinţe), de doctorat (per-
soane care pot formula şi rezolva probleme ştiinţifi-
ce), de postdoctorat (persoane care deschid direcţii 
noi în ştiinţă). Într-o măsură oarecare, şi numărul de 
calculatoare personale (suporturi informative şi nu 
numai) per locuitor este un indicator al nivelului de 
inteligenţă a unei societăţi.  

Un indicator mai clar al nivelului de inteligenţă a 



Intellectus 1/2014 | 63 

L
A

 C
O

N
S
IL

IU
L
 N

A
Ţ

IO
N

A
L
 P

E
N

T
R

U
 A

C
R

E
D

IT
A

R
E

 Ş
I 

A
T

E
S
T

A
R

E
/  

A
T

 T
H

E
 N

A
T

IO
N

A
L
 C

O
U

N
C

IL
 F

O
R

 A
C

C
R

E
D

IT
A

T
IO

N
 A

N
D

 A
T

T
E

S
T

A
T

IO
N

unei societăţi este numărul per locuitor de persoane 
cu vârsta mai mare de 25 de ani care deţin un grad 
ştiinţific. Gradul ştiinţific dovedeşte nivelul înalt de 
creativitate a persoanei, capacitatea acesteia de a 
formula şi soluţiona probleme, de a prognostica. 
În SUA, acest indicator constituie 1,2%, în Germa-
nia este şi mai avansat – 1,8% [6]. (De menţionat 
faptul că  numărul de persoane cărora li se acordă 
anual grade ştiinţifice în Germania a crescut faţă 
de anul 1970  (9728) precum urmează: în 1980 –
12 221 (cu 25,6%), în 1990 – 18 494 (cu 90,1%), în 
2003 – 23 043 (cu 136,9%) [6].) Ca să fie în rând cu 
SUA la indicatorul pomenit, Republica Moldova ar 
trebui să aibă 28 098 de persoane cu grad ştiinţific 
(la cele 2 341 537 de persoane cu vârsta mai mare 
de 25 de ani), iar ca să fie în rând cu Germania – 42 
147 de persoane cu grad ştiinţific. În realitate, chiar 
împreună cu persoanele care nu mai activează în 
ştiinţă sau au plecat peste hotare, Moldova are cel 
mult 8 000 de persoane cu grad ştiinţific. 

Un indicator şi mai clar al nivelului intelectual îl 
prezintă numărul de persoane per locuitor antre-
nate nemijlocit în cercetare (facem abstracţie de 
eficienţa muncii). În 2010, în Republica Moldova 
activau în domeniul cercetării 3 267 persoane [13], 
adică 0,092 % din populaţie (3 563 800). Vom face 
aici o comparaţie cu Federaţia Rusă, ţara care ne 
este mai aproape ca spirit, şi cu SUA, ţara care poate 
servi drept model de societate ce pune la baza dez-
voltării sale ştiinţa. În Federaţia Rusă, în 2005 erau 
antrenate în cercetare 391 200 persoane [14], adică 

0,274% din locuitorii acestei ţări (142 905 200). În 
SUA,  în 2012 erau antrenate în cercetare 6 119 000 
persoane [14], adică 1,953 % din locuitorii ţării 
(313  238  000). După cum observăm, indicatorul 
dat este pentru SUA de cca 7 ori mai mare decât cel 
din Federaţia Rusă şi aproximativ de 20 de ori mai 
mare decât cel din Republica Moldova. Dacă RM do-
reşte să fie în rând cu Federaţia Rusă la acest indica-
tor de  inteligenţă, atunci în domeniul cercetării în 
RM ar trebui să activeze 9756 de persoane, iar dacă 
doreşte să fie în rând cu SUA, atunci ar trebui să dis-
pună de 69 617 de cercetători ştiinţifici. Aici se află 
răspunsul la mai multe întrebări ce ţin de problema 
abordată.

Rămânând în cadrul acestui subiect, vom rapor-
ta numărul de grade ştiinţifice acordate anual la 
100  000 de locuitori. Aici dispunem de date pre-
cise pentru mai multe ţări [15, 16, 17, 18, 19]. Pe 
parcursul anilor 1993-2013, în Republica Moldova 
au fost conferite anual grade ştiinţifice, de doctor 
(3 488) şi de doctor habilitat (502), în medie la 5,3 
persoane la 100 000 de locuitori. Acelaşi indicator 
pentru alte state (după 2006) este prezentat în fig. 
2. Şi la acest indicator sunt exemplare SUA şi ţările 
UE. Pentru ca Republica Moldova să fie în rând cu 
Elveţia, de exemplu, ar trebui ca anual să susţină te-
zele de doctorat 1 540 de persoane, în loc de 190 
cât susţin în medie în prezent, iar planul de admi-
tere pentru doctorat să sporească de la cca 400 la 
cca 3250 de persoane, fapt care denotă gradul de 
rămânere în urmă a RM faţă de ţările occidentale.

Fig. 2. Numărul mediu de persoane ce obţin grade știinţifice, raportat la 100 000 de locuitori, 
în diferite ţări ale lumii
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2. Principiile scrise şi nescrise ce stau la baza 
dezvoltării ştiinţei

Pentru a avea o ţară prosperă şi puternică trebuie 
să sporeşti nivelul ei intelectual, să dispui de o ştiin-
ţă dezvoltată. Rezolvatoare de probleme şi produ-
cătoare de noi cunoştinţe în RM sunt organizaţiile 
din sfera ştiinţei şi inovării (OSŞI), care cuprind insti-
tuţii de cercetare şi instituţii de învăţământ superior. 
(Remarcă: în prezent centrul de  greutate al investi-
gaţiilor în lume nu mai este colectivul de cercetători 
cu sarcini fixe, ci proiectul ştiinţific, asocierea cerce-
tătorilor (colective ad-hoc) pentru rezolvarea unor 
probleme concrete, apărute pe parcurs, creându-se 
astfel posibilitatea de a rezolva şi probleme ce nu 
cad în sarcina unei singure instituţii sau unui do-
meniu al ştiinţei.) OSŞI sunt chemate să prelucreze 
rapid semnalele realităţii şi să găsească fără întârzi-
ere soluţiile optime. Ca să funcţioneze cu maximă 
responsabilitate, acestora le este asigurată autono-
mia şi dreptul la liberă asociere cu alte instituţii de 
profil din ţară şi de peste hotare. Descentralizarea 
puterii constituie factorul care asigură elementele 
principale ale administrării: organizarea, dirijarea, 
coordonarea, controlul, prevederea, reformarea şi 
adaptarea continuă la condiţiile noi. În activitatea 
lor aceste instituţii se conduc de anumite principii, 
scrise şi nescrise, pe care le vom enumera mai jos.

2. 1. Principiul activităţii în cadrul legal. Orice 
activitate umană trebuie să se desfăşoare într-un 
cadru legal. Comunitatea ştiinţifică din Republica 
Moldova nu face excepţie de la aceasta. Ea a însuşit 
deja suficient cultura elaborării actelor normative ce 
vizează domeniul CDI, are întreg setul de acte nor-
mative privind acreditarea organizaţiilor din sfera 
ştiinţei şi inovării, pregătirea şi atestarea cadrelor 
ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, aprobate la diferi-
te niveluri ierarhice: Parlament, Guvern, Consiliul 
Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, 
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, 
organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării (antrenate 
în cercetare), instituţiile organizatoare de doctorat 
(antrenate în procesul de învăţământ), în dependen-
ţă de importanţa acestora şi reieşind din necesitatea 
de a fi cât mai receptive la cerinţele vieţii [8]. Aceste 
acte normative sunt perfecţioneate permanent şi  
armonizeate cu actele similare ale UE [10]. Este însă 
de stringentă necesitate concordarea deplină dintre 
diferitele acte normative şi aducerea lor în deplină 
conformitate cu cele internaţionale [20, 21]. 

În multe privinţe, actele normative naţionale 
sunt concordate cu cele aplicate în UE, ţinându-
se cont de criteriile şi standardele procesului de la 
Bologna, de principiile Salzburg [22, 23], totuşi în 
acest sens mai rămân încă multe de făcut. Slaba 
conlucrare dintre Ministerul Educaţiei, Academia 
de Ştiinţă a Moldovei şi Consiliul Naţional pentru 
Acreditare şi Atestare nu a permis elaborarea core-
lată şi la timp a Codului educaţiei şi Codului ştiinţei şi 
inovării şi conformarea acestora cu actele normati-
ve ale UE. Drept consecinţă, s-a  reţinut elaborarea 
altor acte normative ce decurg din primele, astfel 
întârziindu-se mult (comparativ cu  republicile bal-
tice ale fostei URSS, de exemplu), reformarea adec-
vată a sistemului de pregătire şi atestare a cadrelor 
ştiinţifice. Alte neajunsuri înregistrate ţin de dubla-
rea unor funcţii sau delegarea parţială a acestora 
către diferite departamente. De exemplu, moni-
torizarea doctoratului este efectuată de către  trei 
instituţii naţionale: ME, CSŞDT şi CNAA;  abilitarea 
OSŞI ca instituţii de cercetare este realizată de către 
CNAA, iar  ca IOD – de către CSŞDT, deşi normal ar 
fi ca acestea să fie realizate concomitent de unul şi 
acelaşi departament. Încă un punct slab semnalat: 
acreditarea OSŞI se face fără a fi acreditate unităţi-
le primare de cercetare, deşi procesul de acreditare  
ar trebui să pornească de la UPC (de la acreditarea 
echipamentului ştiinţific, conform standardelor in-
ternaţionale). Prezintă o problemă şi neconcordan-
ţa dintre nomenclatoarele specializărilor la cele trei 
cicluri ale învăţământului superior: ciclul I – licenţă, 
ciclul II – masterat, ciclul III – doctorat (perfecţio-
narea cadrelor ştiinţifice prin postdoctorat se face 
conform nomenclatorului doctoratului). Fluxul 
persoanelor în cadrul acestor cicluri universitare 
trebuie să fie unul continuu, armonizat, meandrele 
provoacă convulsii în sistem [24]. Diploma de mas-
ter ar trebui considerată grad ştiinţific (incipient), 
întrucât pentru a o obţine pretendentul trebuie să 
dea dovadă de capacităţi creative, să proceseze cu-
noştinţe noi. Introducerea doctoratului profesional 
de rând cu cel ştiinţific va fi binevenită, necesitând, 
bineînţeles,  aplicarea unor criterii şi standarde su-
plimentare. Se cer şi alte perfecţionări ale actelor 
normative. Treptele cunoaşterii –  licenţă, masterat, 
doctorat – au dimensiuni raţionale în timp, totuşi, 
în actele normative ar fi necesar de prevăzut ca per-
soanelor dotate să le fie asigurată posibilitatea de 
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a parcurge aceste trepte într-un ritm mai accelerat, 
adică în termene mai restrânse.

Nu mai puţin importantă este cerinţa ca toate 
actele normative să fie scrise într-un limbaj clar şi să 
se folosească de acelaşi glosar de termeni, definiţi 
identic. În prezent, bunăoară, există o discrepanţă 
între termenul „profil” utilizat în noul nomenclator 
de specialităţi ştiinţifice în domeniul doctoratului 
şi cel utilizat la acreditarea organizaţiilor din sfera 
ştiinţei şi inovării, precum şi cel ce determină spe-
cializarea liceelor. Este lăudabilă activitatea IDSI în 
privinţa elaborării unor glosare bine documentate 
a diferitelor activităţi din domeniul CDI [25].

2.2. Principiul reformării continue. Toate refor-
mele din societate trebuie să pornească de la ştiinţă, 
de la noile achiziţii ale acesteia. De aceea, instituţiile 
care se ocupă de cercetare-dezvoltare-inovare, pre-
cum şi de pregătirea cadrelor ştiinţifice pentru sec-
toarele ştiinţei şi economiei trebuie să se reformeze 
în permanenţă ele înseşi, pornind de la noile achiziţii 
ale ştiinţei. Astfel apare şi necesitatea de a modifica 
(îmbunătăţi) în permanenţă structurile OSŞI, actele 
normative [10, 20, 21]. Dar, subliniem, orice reformă 
trebuie să pornească obligatoriu de la ştiinţă. 

Reforma aprofundată care se preconizează în 
prezent să fie realizată în domeniul educaţiei doc-
torale din Republica Moldova este strâns legată de 
necesitatea de a pregăti cadre ştiinţifice de înaltă 
calificare pentru toate sferele de activitate umană. 
Aceasta a fost şi cauza demarării în lume a unor re-
forme globale în domeniul educaţiei doctorale, care 
a devenit centrală pentru cele două arii de activitate 
legate de ştiinţă: aria de cercetare şi cea a învăţă-
mântului superior. Potrivit unui studiu aprofundat 
al modelelor de doctorat existente în lume, în UE a 
demarat, în 1999,  o reformă de proporţii, aşa nu-
mitul proces de la Bologna [22], oraş în care a fost 
înfiinţată prima universitate din Europa (1088). În 
anul 2005, au fost adoptate aşa numitele principii 
Salzburg [23] – un set de criterii, concepţii, standar-
de, elaborate în baza experienţelor seculare din do-
meniul dat şi a elementelor centrale ale reformelor 
care se derulau în acel moment în învăţământul su-
perior din ţările lumii, principii ancorate în prezent 
şi proiectate spre viitor, în continuă modernizare. 
Implementarea reformelor a revenit IOD [23]. 

Reforma s-a dovedit a fi una vitală pentru dez-
voltarea materială şi spirituală a UE, a trezit interesul 

comunităţi ştiinţifice mondiale. În cca 5 ani principi-
ile nominalizate au schimbat radical peisajul educa-
ţiei doctorale în UE. Ceea ce au realizat universităţile 
UE, aflate în cele mai diverse condiţii, demonstrea-
ză validitatea principiilor ce stau la baza reformei. 
Esenţiale în această reformă sunt următoarele as-
pecte: doctoratul are la bază un proiect de cerce-
tare original (fapt ce-l deosebeşte de celelalte două 
cicluri universitare premergătoare), educaţia docto-
rală concentrată în instituţii de învăţământ superi-
or este astfel mai eficientă; de asemenea, este mai 
eficientă elaborarea globală a cadrului normativ de 
funcţionare a educaţiei doctorale; participarea la 
educaţia doctorală a sectorului extrauniversitar pri-
vat sporeşte autonomia instituţională şi finanţarea 
IOD. Cea mai notabilă achiziţie asigurată de această 
reformă se consideră crearea de şcoli doctorale (ŞD) 
[23], principiile de bază de constituire a acestora fi-
ind: existenţa unor strategii şi instrumente eficiente 
de dezvoltare a capacităţii de cercetare a instituţiei, 
definirea clară a obiectivelor, a structurii funcţio-
nale, a autorităţilor care iau decizii, de delegare a 
răspunderilor, descentralizare, control, comunicare, 
motivare, comportament, demers normativ care 
admite existenţa unui scop şi a unei ţinte. După o 
analiză detaliată a situaţiei create în domeniul dat 
din Republica Moldova, CNAA a propus o concepţie 
de reformare a sistemului de pregătire a cadrelor 
ştiinţifice prin doctorat şi postdoctorat [20].

2.3.  Principiul etic. Dat fiind că adevărul ştiinţi-
fic e moral, ştiinţa poate să se dezvolte doar într-un 
cadru etic. Conştientă de acest fapt, comunita-
tea ştiinţifică din Republica Moldova, în persoana 
CNAA, a elaborat şi adoptat Codul de etică şi deon-
tologie profesională a cercetătorilor şi cadrelor uni-
versitare, în care sunt reglementate principiile etice 
de comportament ale tuturor categoriilor de per-
soane care activează în domeniul ştiinţei şi inovării. 
De asemenea, comunitatea respectivă a constituit 
o Comisie de etică, for obştesc, misiunea căreia este 
de a pune în discuţie problemele de ordin etic ce 
apar în organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, in-
stituţiile organizatoare de doctorat, consiliile ştiin-
ţifice specializate, comisiile de experţi în domeniu, 
precum şi în cadrul seminarelor ştiinţifice de profil. 

În timpul studiilor doctorale, doctoranzii (viitorii 
oameni de ştiinţă) frecventează cursuri de etică a 
cercetării, sunt învăţaţi să respecte legile, libertatea 
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şi demnitatea altor cercetători, să slujească numai 
adevărului ştiinţific, să aibă o conştiinţă ecologică, 
să evite conflictele de interese şi să genereze în an-
turajul lor un mediu social moral. 

2.4.  Principiul transparenţei. Acest principiu 
decurge din principiul etic, fiind aplicat pe larg de 
către CNAA. Toate hotărârile acestui organ statal de 
acreditare a OSŞI şi de asigurare a calităţii în dome-
niul pregătirii şi atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţi-
fico-didactice sunt transparente la toate etapele şi 
disponibile pe Internet. Acelaşi lucru îl cere CNAA şi 
din partea OSŞI.

2.5. Principiul legăturii inverse (feed-back). 
Pentru ca o societate (o structură socială) să evo-
lueze, ea nu trebuie să fie dirijată după principiul 
feodal, cu directive care merg doar într-o singură 
direcţie, de sus în jos, ci trebuie să funcţioneze ca 
un sistem cu legătură inversă, astfel încât structurile 
subordonate să poată influenţa (corecta) hotărârile 
factorilor de decizie [3]. Cu atât mai mult, aceasta se 

referă la sistemul CDI. Pentru a fi eficiente (rentabi-
le), instituţiile (sau asociaţiile) de cercetare, acestea 
trebuie să fie sisteme cu conexiune inversă. Partici-
parea cercetătorilor la luarea de decizii asigură in-
stituţiei (structurii) o funcţionare îndelungată fără 
convulsii. De aceea, CNAA poartă în permanenţă 
dialog cu OSŞI, cu întreaga comunitate ştiinţifică, în 
privinţa tuturor reformelor sistemului de acreditare 
a OSŞI şi a celui de pregătire şi atestare a cadrelor 
ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice. CNAA, de exemplu, 
a efectuat două sondaje, unul cu doctoranzii [26] şi 
altul cu conducătorii de doctorat (CD) [27], aceas-
tă formă de comunicare dovedindu-se a fi cea mai 
eficientă modalitate de consultare a opiniei cerce-
tătorilor. Privite din două poziţii diferite, de către 
doctoranzi şi de către conducătorii de doctorat, 
unele şi aceleaşi probleme apar într-o nouă lumină. 
Interesante s-au dovedit a fi poziţiile acestor două 
comunităţi faţă de participarea doctoranzilor la for-
mularea temelor tezelor de doctorat (fig. 3 – 4). 

                         Fig. 3. Opinia doctoranzilor referitoare                              Fig. 4. Opinia CD referitoare la întrebarea 
                         la întrebarea cine a formulat tema tezei                                             cine a formulat tema tezei 

Din figurile prezentate reiese că cel puţin 2,9% 
din problemele propuse în calitate de teme de cer-
cetare pentru doctorat au fost formulate de către 
doctoranzi. Scopul studiilor doctorale constă anu-
me în a educa specialişti de calificare înaltă, capa-
bili să formuleze şi să rezolve probleme. În privinţa 
efectuării unor sondaje mai ample şi cu mai mulţi 
actori ai procesului de cercetare şi de pregătire şi 
atestare a cadrelor ştiinţifice, un rol deosebit îi re-
vine IDSI, care elaborează metode digitale eficiente 
de chestionare operativă (online) a opiniei cercetă-
torilor, doctoranzilor. 

2.6. Principiul deciziei colective. Este important 
ca la cele mai însemnate etape de activitate umană să 
se ia decizii colective, care sunt net superioare celor 
individuale, ferind astfel societatea de mulţi paşi gre-
şiţi. În cazul OSŞI, deciziile sunt luate de Consiliul ştiin-
ţific / Senatul universitar al organizaţiei. În cazul studi-
ilor de doctorat, deciziile mai însemnate sunt luate de 
Consiliul ştiinţific / Senatul universitar al IOD, unitatea 
primară de cercetare (UPC), în cadrul căreia se elabo-
rează teza, seminarul ştiinţific de profil (SŞP), consiliul 
ştiinţific specializat (CŞS), Comisia de experţi în dome-
niu a CNAA (CED), Comisia de atestare a CNAA. 
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2.7. Principiul libertăţii de gândire şi expri-
mare.  Fenomenele umane sunt impredictibile din 
cauza libertăţii inerente de a alege. Raţiunea este 
înţelegerea libertăţii, cunoaşterii de sine şi a celor-
lalţi, experienţa autoconducerii, a luării deciziilor, 
reflectarea asupra relaţiilor de grup şi a procese-
lor de cooperare. Cel mai concludent indicator al 
unei societăţi progresiste este eliberarea la maxim 
a energiei creatoare a omului. Drept culmi ale pu-
terii creatoare a omului se consideră descoperirile 
ştiinţifice de răsunet. În lume există şi o apreciere a 

acestor culmi – Premiul Nobel, care se acordă deja 
de 113 ani, din 1901 [28]. Numărul de laureaţi ai 
Premiului Nobel, în opinia noastră, este cel mai înalt 
şi cel mai sever indicator al nivelului de inteligenţă 
a unei societăţi. 

Analizând lista laureaţilor Premiului Nobel în 
domeniul fizicii, chimiei, fiziologiei, medicinii şi eco-
nomiei, ştiinţe fundamentale care formează con-
cepţiile noastre despre lume, se observă un tablou 
uimitor [29]  (tab. 1).

Tabelul 1 
Repartiţia numărului de laureaţi ai Premiului Nobel după ţări

Numărul de laureaţi ai Premiului Nobel repartizaţi pe domenii ştiinţifice şi ţări

Domeniul
ştiinţei 

Toate ţări-
le lumii SUA+UE SUA UE Regatul 

Unit Germania Franţa
Celelalte 
ţări ale  

UE

Celelalte 
ţări ale 

lumii
Fizică

(%)
196

(100)
175

(89,29)
86

(43,88)
89

(45,41)
22

(11,22)
25

(12,76)
14

(7,14)
28

(14,29)
21

(10,71)

Chimie
(%)

166
(100)

147
(88,55

64
(38,55)

83
(50,00)

26
(15,66)

29
(17,47)

8
(4,82)

20
(12,05)

19
(11,45)

Fiziologie + 
medicină (%)

204
(100)

191
(93,63

98
(48,04)

93
(45,59)

30
(14,71)

15
(7,35)

10
(4,90

38
(18,63

13
(6,37)

Economie
(%)

74
(100)

68
(91,89)

51
(68,92)

17
(22,97)

7
(9,46)

1
(1,35)

1
(1,35)

8
(10,81)

6
(8,11)

Toate domeniile 
ştiinţei (%)

640
(100)

581
(90,78)

299
(46,72)

282
(44,06)

85
(13,28)

70
(10,94)

33
(5,16)

94
(14,69)

59
(9,22)

Literatură
(%)

110
(100)

85
(77,27)

9
(8,18)

76
(69,09)

9
(8,18)

9
(8,18)

13
(11,82

45
(40,91)

25
(22,73)

Majoritatea savanţilor cărora li s-au decernat 
Premiul Nobel au efectuat cercetările lor de vârf  în 
laboratoarele din SUA şi în cele din ţările UE. SUA şi 
UE, luate împreună, le revin: în domeniul fizicii, din 
196 de laureaţi – 175 (89,29%); în domeniul chimi-
ei, din 166 de laureaţi –  147 (88,55%); în domeniul 
fiziologiei şi medicinii, din 204 de laureaţi – 191 
(93,63%); în domeniul economiei, din 74 de lau-
reaţi – 68 (91,89%). Celorlalte ţări ale lumii le revin 

respectiv: în domeniul fizicii – 21 (10,71%) laureaţi; 
în domeniul chimiei – 19 (11,45%) laureaţi; în do-
meniul fiziologiei şi medicinii – 13 (6,37%) laureaţi; 
în domeniul economiei –  6 (8,11%) laureaţi. În an-
samblu, în toate domeniile ştiinţei menţionate mai 
sus, Premii Nobel a fost acordat la 640 de persoane, 
dintre care 581 (90,78%) sunt cetăţeni ai SUA şi UE 
şi doar 59 (9,22%) – cetăţeni ai altor ţări ale lumii 
(fig. 5). 
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Datele prezentate demonstrează faptul că con-
cepţiile noastre fundamentale despre lume au fost 
şi sunt formate în mare parte de oamenii de ştiin-
ţă din Statele Unite ale Americi şi din Uniunea Eu-
ropeană. Şi încă un lucru ce merită a fi menţionat: 
din 282 de laureaţi ai Premiului Nobel, care revin 
Uniunii Europene, 188 sunt atribuiţi Marii Britanii, 
Germaniei şi Franţei, luate la un loc, iar 94 – altor 
ţări ale UE, ceea ce înseamnă că practic fiecare ţară 
europeană are laureaţi ai Premiului Nobel, unul sau 
mai mulţi. Prin urmare, oamenii din ţările Uniunii 
Europene pot să se realizeze profesional şi creativ la 
cel mai înalt nivel în propria lor ţară.  

Sfera culturii este reprezentată de Premiile Nobel 
pentru literatură. Aici se evidenţiază mai mult ţările 
UE (tab. 1). Şi în acest domeniu majoritatea laurea-
ţilor, 77,27%, sunt cetăţeni ai UE şi SUA, celorlalte 
ţări ale lumii revenindu-le 22,73% din numărul to-
tal de laureaţi.

Prin urmare, oamenii se pot realiza profesional şi 
intelectual (creativ) cel mai bine în Statele Unite ale 
Americii şi în Uniunea Europeană. Nu întâmplător, 
fluxul migraţiei în lume este îndreptat spre SUA şi 
UE. Acest fapt determină în mare măsură dorinţa 
Republicii Moldova de a se asocia Uniunii Europene 
[30, 31] (cu care este vecină geografic), duhul vieţii 
democratice şi a societăţii bazate pe cunoaştere fi-
ind atrăgător pentru orice naţiune care doreşte să 
dăinuie în timp. Nu numai RM, mai multe ţări din 
lume se orientează în dezvoltarea lor la ţările în-
alt dezvoltate. Este firesc ca în activitatea sa omul 
să urmeze unele modele cunoscute, să raporteze 

problema pe care o are de rezolvat la una cu date 
asemănătoare, a cărei soluţie este deja cunoscută. 
În dezvoltarea sa, UE studiază cu atenţie practicile 
bune ale SUA şi urmează acelaşi parcurs istoric – o 
dezvoltare economică bazată pe cunoştinţele do-
bândite de ştiinţă [32]. 

2.8. Principiul dezvoltării după priorităţi. O 
ţară nu poate să se ocupe de toate problemele şti-
inţifice care se află în atenţia omenirii, cu atât mai 
mult un stat mic. Prin urmare, fiecare ţară trebuie, 
mai întâi, să stabilească ce ar putea face cel mai bine 
cu resurse minime şi să acorde prioritate anumitor 
probleme, determinându-şi periodic direcţiile prio-
ritare în CDI pentru anii următori. Uneori se consi-
deră prioritar un anumit domeniu-lider (cum a fost 
domeniul fizicii nucleare după cel de al doilea război 
mondial), care devine locomotivă şi trage după sine 
întregul tren al ştiinţei. În ultima vreme se dezvoltă 
vertiginos domeniul nanotehnologiilor şi informa-
ticii. Până în 2015, pe mapamond se preconizează 
să fie create în această branşă  2 200 000 de locuri 
de muncă de calificare înaltă, dintre care 900 000 
vor reveni  SUA, 600 000 –  Japoniei, 400 000 – UE, 
200 000 – altor ţări ale Asiei şi 100 000 – altor ţări 
ale lumii [7]. Cifrele vorbesc de la sine. 

2.9. Principiul continuităţii afluxului de cadre 
tinere în domeniul ştiinţei. Pentru a se sincroniza 
cu mersul ştiinţei mondiale, statul trebuie să spo-
rească şi să reînnoiască în permanenţă potenţialul 
ştiinţific uman de înaltă calificare, să asigure toate 
domeniile ştiinţifice cu un aflux continuu de cadre 
tinere [33, 8]. Orice reducere a acestui aflux provoa-

Fig. 5. Repartiţia pe ţări a numărului de laureaţi ai Premiului Nobel în domeniul știinţelor
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că convulsii în funcţionarea sistemului CDI al ţării. 
Între sfera cercetării şi sfera pregătirii cadrelor ştiin-
ţifice trebuie să existe cea mai strânsă legătură.

2.10. Principiul eficientizării permanente a 
cercetărilor şi a procesului de pregătire a cadre-
lor ştiinţifice. O importanţă deosebită în cercetare, 
precum şi în pregătirea şi atestarea cadrelor ştiin-
ţifice o are  eficientizarea activităţilor, optimizarea 
acestora [8, 21], astfel încât să se obţină, cu minime 
eforturi, un efect maxim. Acest lucru presupune, în 
primul rând, excluderea dublării activităţii de către 
diferite organizaţii şi diverşi cercetători. Conside-
răm, în această privinţă, că ar fi cazul ca Ministerul 
Educaţiei, Academia de Ştiinţe şi Consiliul Naţional 

pentru Acreditare şi Atestare să nu-şi dubleze acti-
vităţile în domeniul pregătirii şi atestării cadrelor. În 
cele ce urmează, vom aduce câteva exemple de efi-
cienţă scăzută a unor activităţi. 

În Republica Moldova, bunăoară, există un nu-
măr prea mare de instituţii organizatoare de doc-
torat, tocmai 51, fapt care face ineficient, din mai 
multe puncte de vedere, sistemul de pregătire a 
cadrelor ştiinţifice. În tab. 2 sunt prezentate datele 
ce se referă la numărul de locuitori (date Wikipedia), 
numărul de grade ştiinţifice acordate anual şi nu-
mărul de instituiţii organizatoare de doctorat exis-
tente în diferite ţări ale lumii [15-19, 8]. 

Tabelul 2 
Numărul de instituţii de doctorat şi de grade de doctorat acordate anual în diferite ţări ale lumii 

Ţara Nr. de locuitori Nr. de grade 
conferite Nr. IOD Ţara Nr. de locuitori

Nr. de 
grade 

conferite 
Nr. IOD

R. Moldova 3 563 800 190(media 
1993-2013) 51 Italia 60 626 442 9 604 89

Austria 8 404 252 2158 31 Lituania 3 225 300 326 15

Belgia 10 827 519 1718 15 Olanda 16 731 600 2 993 14

Danemarca 5 560 628 910 12 Polonia 38 610 097 5 917 18

Elveţia 7 866 500 3381 12 Spania 46 148 605 7 159 73

F. Rusă [18] 142 905 200 34 494 1547 SUA [16-17] 313 238 000 56 309 420

Franţa 65 821 885 9818 87 Suedia 9 428 054 3781 21

Germania 81 802 000 24 946 97 Ucraina[19] 45 724 242 6717 521

De exemplu, SUA, ţară cu o populaţie de apro-
ximativ 100 de ori mai mare decât cea a Republicii 
Moldova şi care pregăteşte anual de vreo 200 de ori 
mai mulţi gradaţi ştiinţifici, are un număr de insti-
tuţii organizatoare de doctorat doar de  9 ori mai 
mare decât cel existent în RM. De aici decurge ur-
mătoarea concluzie: în Republica Moldova trebuie 
de redus esenţial numărul de IOD,  prin cooperarea 
celor existente şi formarea, în cadrul instituţiilor de 
învăţământ superior, a 10-15 şcoli doctorale. Menţi-
onăm că şi experţii ruşi sunt de părerea că numărul 
instituţiilor organizatoare de doctorat din ţara lor 
trebuie redus esenţial [7]. 

Un alt exemplu de eficienţă scăzută este numă-
rul relativ mic al persoanelor care susţin tezele de 
doctorat în termenul stabilit de lege. În fig. 6 pre-
zentăm în dinamică numărul de absolvenţi ai studi-
ilor prin doctorat (şi procentul celor care au susţinut 

tezele în termen) pe parcursul anilor 2006-2012: 
2006 – 361 (5,0 %), 2007 – 366 (6,6 %), 2008 – 
446 (2,7 %), 2009 – 335 (7,8 %), 2010 – 422 
(3,3 %), 2011 – 318 (3,1 %), 2012 – 318 (3,1 %) 
[34, 8]. În Republica Moldova susţin tezele în ter-
men mai puţin de  8% din numărul total al absol-
venţilor studiilor prin doctorat, fapt care vorbeşte 
de o selecţie necorespunzătoare a candidaţilor. De 
exemplu, în Rusia acest indicator constituie 15-28%
(în dependenţă de instituţii şi domeniile de cerce-
tare [7], în Ucraina – circa 18,2 % [19], în majorita-
tea ţărilor UE acest indicator e mai mare. Totodată, 
în Norvegia, după 7,5 ani de la începerea studiilor, 
susţin tezele circa 60% din numărul doctoranzilor 
[35], pe când în RM, chiar şi după 10 ani, acest in-
dicator constituie aproximativ 40%. Din păcate, în 
această privinţă, nu dispunem de date certe. 
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Fig. 6. Rata absolvenţilor studiilor prin doctorat din RM care au susţinut tezele în termen

Totodată, beneficiarii burselor de excelenţă ale 
Guvernului şi ai burselor nominale susţin, cu timpul, 
tezele de doctorat în proporţie de  80%. Prin urma-
re, dacă există o selecţie riguroasă a candidaţilor la 
studii prin doctorat şi un sprijin financiar adecvat, 
se înregistrează rezultate cât se poate de bune. 
Anume în scopul  de a spori eficienţa pregătirii ca-
drelor ştiinţifice, UE a inclus studiile doctorale în 
cadrul celor universitare, ciclul III, formând structuri 
noi, cum este cea de şcoală doctorală [23]. În Rega-
tul Unit, de exemplu, există o adevărată „industrie” 
de pregătire a cadrelor ştiinţifice.

2.11. Internaţionalizarea cercetărilor. Impor-
tante pentru ştiinţă sunt noile idei enunţate şi pro-
movarea acestora. Ideile pot fi valorificate la maxi-
mum doar atunci când ele circulă, sunt discutate de 
comunitatea ştiinţifică, evoluează. Mişcarea ideilor 
poate fi asigurată cel mai eficient prin internaţiona-
lizarea cercetărilor [8]: efectuarea de cercetări în co-
mun cu instituţii de peste hotare, schimb de cercetă-
tori, experţi, doctoranzi, crearea comisiilor sau juriilor 
comune, editarea unor reviste şi organizarea unor 
manifestări ştiinţifice în comun, folosirea programe-
lor, curriculum-urilor, ghidurilor  doctorale comune, 
pregătirea doctoranzilor prin cotutelă, acordarea 
gradelor ştiinţifice comune. Internaţionalizarea cer-
cetărilor este deci o chestiune de principiu. 

Prezentăm în continuare câteva date concrete. În 
perioada anilor 1993-2013, în Republica Moldova 
au elaborat şi susţinut tezele de doctorat (inclusiv, 

de doctor habilitat) 544(14) cetăţeni străini din 41 
de ţări (13,63%). Concomitent, 559 de cetăţeni ai 
RM şi-au susţinut tezele de doctorat în 15 ţări ale 
lumii, inclusiv 78 – teze de doctor habilitat (14,01% 
din numărul total al persoanelor care au susţinut 
teze de doctorat).

2.12. Punerea în valoare a factorului sinerge-
tic. O organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării trebuie 
să aibă rentabilitatea unui sistem sinergetic. Ştiinţa 
este un rezultat al muncii colective bine coordona-
te, iar sursa esenţială de creştere a randamentului 
unei activităţi rezidă în relaţiile umane. Ilustrul is-
toric Arnold J. Toynbee menţiona că o societate 
nu este suma indivizilor săi, care echivalează cu o 
gloată (după cum o adunătură de fotbalişti nu în-
seamnă încă o echipă de fotbal, iar o adunătură de 
muzicanţi – o orchestră), ci suma relaţiilor dintre 
aceştia. Societatea se comportă ca un sistem siner-
getic, dirijarea căruia necesită atât cunoaşterea în 
profunzime a părţilor componente, cât şi a relaţiilor 
dintre acestea. Prin urmare, pentru a trasa calea de 
dezvoltare a unei societăţi reale, se cere studierea 
complexă a acesteia, ca parte şi ca sistem, precum 
şi a relaţiilor economice, sociale, culturale, morale 
existente între părţile ei, studii raţionale, conştienti-
zate, de perspectivă, efectuate de oameni bine pre-
gătiţi profesional, de strategi ai viitorului. În această 
ordine de idei, este îmbucurător faptul că cercetă-
torii noştri conştientizează pe deplin necesităţile 
menţionate [2]. 
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Pentru a valorifica plusvaloarea părţii sinergetice, 
de fiecare dată  când se elaborează un nou proiect 
de cercetare, se cere cunoaşterea capacităţii mem-
brilor viitorului colectiv de a se înscrie în echipă, 
adică activitatea anterioară a acestora în alte pro-
iecte. De aceea, şcoala modernă trebuie să promo-
veze ideea conjugării forţelor umane şi necesitatea 
de integrare a activităţii tuturor persoanelor antre-
nate într-un proiect. Concomitent, ea trebuie să fie 
o instituţie de ridicare a relaţiilor umane la un nivel 
superior, de  armonizare a intereselor individului cu 
cele ale colectivităţii, astfel încât făgaşul propriu al 
persoanei să fie în consonanţă cu dezvoltarea eco-
nomică şi culturală a ţării. Acest lucru presupune şi 
o educaţie estetică şi etică corespunzătoare.
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REZUMAT

Dezvoltarea durabilă a societăţii – problema 
fundamentală a ştiinţei în Republica Moldova 
(principii, criterii, standarde, date statistice, ana- 
lize, omologări, opinii). Sunt abordate principiile 
scrise şi nescrise ce stau la baza dezvoltării durabile 
a unei societăţi. Se analizează datele statistice ale 
Republicii Moldova în domeniul cercetării-dezvol-
tării-inovării şi pregătirii şi atestării cadrelor ştiinţi-
fice sub aspectul asigurării economiei republicii cu 
cadre şi competenţe necesare, edificării unei soci-
etăţi moderne, informaţionale, bazate pe cunoaş-
tere. Subiectul este tratat în contextul încadrării 
Republicii Moldova în Spaţiul European al Cercetării 
şi Spaţiul European al Învăţământului Superior şi 
interconectării acestor spaţii, prin utilizarea bune-
lor practici folosite în domeniu în UE şi SUA, în mod 
special cele ce ţin de dezvoltarea şcolilor doctorale, 
reieşind  din obiectivele politicii ştiinţifice ale Repu-
blicii Moldova. 

Cuvinte cheie: dezvoltare durabilă, studii doc-
torale, indicatori de evaluare, procesul Bologna, 
principiile Salzburg, şcoli doctorale

ABSTRACT

Sustainable development of society – the 
fundamental problem of Republic of Moldova’s 
science (criteria, standards, statistics, analy-
ses, approvals, opinions). The article addresses 
the written and unwritten principles underlying 
the sustainable development of a society. It ana-
lyzes the statistical data of the Republic of Moldo-
va in the field of research and development - 
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innovation and training and attestation of the sci-
entific staff in terms of providing country’s econ-
omy with the necessary staff and skills, building a 
modern, information and knowledge-based socie-
ty. The subject is treated in the context of Moldova’s 
inclusion in the European Research Area and the 
European Higher Education Area and interconnec-
tion of these areas, using the best practices used in 
the field in the EU and the USA, especially those re-
lated to the development of doctoral schools, pro-
ceeding from the objectives of the scientific policy 
of the Republic of Moldova.

Keywords: Sustainable development, doctoral 
studies, evaluation indicators, Bologna process, 
Salzburg principles, doctoral schools

РЕФЕРАТ 

Устойчивое развитие общества – фунда-
ментальная проблема науки Республики 
Молдова (принципы, критерии, стандарты, 
статистика, анализ, апробации, мнения). Рас-
сматриваются писанные и неписанные принци-

пы, лежащие в основе устойчивого развития об-
щества. Проводится анализ статистических дан-
ных Республики Молдова в области научных ис-
следований и инноваций, подготовки и аттеста-
ции научных кадров в плане обеспечения эконо-
мики республики необходимыми кадрами и на-
выками, построения современного информаци-
онного общества, основанного на знаниях. Во-
прос рассматривается в свете интеграции Респу-
блики Молдова в Европейское пространство на-
учных исследований и Европейское простран-
ство высшего образования, а также в контек-
сте взаимосвязи этих пространств путем приме-
нения лучших практик, используемых в данной 
области в ЕС и США, в частности, относящихся к 
развитию докторских школ, учитывая задачи на-
учной политики Республики Молдова. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, док-
торантура, оценочные показатели, Болонский 
процесс, Зальцбургские принципы, докторские 
школы
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arheoinvent -  LaboratoruL De inveStigare 
ştiinţifică şi conServare a patriMoniuLui        
cuLturaL

|prof. univ., Dr. ing. aLeXanDru STĂNILĂ, 
univerSitatea tehnică „gheorghe aSachi” 
iaşi, facuLtatea De ConStrucţii civiLe               
şi inDuStriaLe

Factori de susţinere şi dezvoltare  
a creativităţii tehnice autohtone

ca vector activ în relansarea  
economică (2)

În foarte MuLte ţări, LegiLe care protejează 
regiMuL invenţiiLor au În atenţie Doar pro-

tecţia proprietăţii inDuStriaLe, care ÎL apără şi ÎL 
StiMuLează Doar pe tituLar, preocupânDu-Se foar-
te puţin De Soarta autoruLui reaL – inventatoruL. 
SunteM În SecoLuL XXi şi Încă ne foLoSiM De Legi 
Învechite, periMate, cărora Li Se aDuc nuMeroaSe 
aMenDaMente fără nici un roSt, care În continu-
are perMit Subterfugii şi interpretări neaDecvate, 
injuSte.

3. Necesitatea protecţiei diferenţiate a propri-
etăţii intelectuale de cea industrială

Brevetarea unei idei, implementabile imediat sau 
nu, permite ca aceasta să fie utilizată de inventator 
sau de un alt autor în dezvoltarea unor cercetări noi, 
fără ca primul să-şi piardă calitatea de inventator.

De aici şi necesitatea celor două legi de protecţie 
[2]:

- cea a dreptului de autor prin Brevetul de inven-
ţie sau Certificatul de autor, care revendică gradul 
absolut de noutate a ideii, când, de fapt, se reali-
zează protecţia proprietăţii intelectuale a ideii, care 
prin brevetare este preluată în  Fondul Naţional de 
Invenţii, ca sistem patrimonial peren, fără a se pune 
problema scoaterii ei de sub protecţia intelectuală;

- cea a licenţei de aplicare prin Patent, în urma con-
tractului de cesionare sau a transferului tehnologic 
către titular (aplicant), patentarea putând să acopere 
un areal geografic şi o perioadă prestabilită, de 10 sau 
mai mulţi ani, cu posibilitatea de prelungire, cu admi-
terea formei de scoatere de sub protecţia industria-
lă la căderea din drepturile de patentare.

Pentru brevetare se vor aplica taxe minime, 
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care să includă doar documentarea şi tipărirea, în 
schimb la patentare se vor aplica taxe pentru ela-
borarea patententului, pentru transfer şi respectiv 
pentru protecţie, în funcţie de tipul invenţiei, de 
eficienţa sa economică, de rata de absorbţie în eco-
nomie şi de inventator (aport, poziţie profesională, 
raport de muncă etc.) [13, 14].

Invenţia să rămână prin brevet românească, să 
nu se mai re-breveteze, ci să fie patentată pe baza 
contractului de transfer tehnologic. Demersul de 
brevetare, alături de cel de patentare, să fie efectuat 
tot de către oficiul naţional de brevetare şi paten-
tare.  În cazul unor noi solicitări de aplicare, inven-
ţia poate fi re-patentată ori de câte ori este solicitat 
acest lucru de către diverşi aplicanţi, din aceeaşi 
ţară sau din alte ţări.

Cele două legi ar elimina o serie de aspecte, de-
venite de notorietate, cum este cazul invenţiei in-
ginerului român Ion BAZGAN care, după ce a fost 
brevetată în ţară, a fost patentată în America, unde 
a fost exploatată foarte mulţi ani, fără ca autorul 
să fie recompensat financiar (mai mult, americanii 
au vândut-o şi ruşilor, care au folosit-o până de cu-
rând la Baku). Un exemplu mai recent este Hyper 
CD-ROM-ul inventat de fizicianul Eugen PAVEL, un 
sistem de stocare a datelor prin înregistrarea infor-
maţiei în „straturi ultrasubţiri“, utilizând aşa-numitul 
„fenomen al extincţiei controlate a fluorescenţei“, 
care teoretic are capacitatea de stocare de peste 
10 terrabiti. Culmea, Hyper CD-ROM-ul a fost deja 
re-brevetat în 21 de ţări (Statele Unite, Canada, Ja-
ponia, Israel şi 17 ţări din Europa), dar nu se aplică 
nicăieri.

Istoria este plină de numeroşi oameni de ştiinţă, 
pionieri ai unor diverse idei valoroase, de care noi 
beneficiem din plin azi şi care la timpul respectiv 
nu au reuşit să şi le protejeze. Mai mult, acestea au 
devenit adevărate surse de inspiraţie pentru alte 
idei. Se ştie că, atunci când oamenii de ştiinţă nu re-
uşesc să-şi controleze ideile prin protecţia acestora 
ca proprietate intelectuală, ei pierd foarte mult pe 
cele trei planuri:  profesional (lipsa recunoaşterilor), 
financiar (ratarea oportunităţilor de finanţare) si ca 
persoană fizică (prietenii sau relaţii întrerupte). 

Prin cele două legi menţionate s-ar stopa, cu si-
guranţă, acest fenomen negativ, când diverse per-
soane fizice sau juridice profită de inventatori şi de 
oamenii de ştiinţă prin aplicarea ideilor nebreveta-

te sau prin re-brevetarea după scoaterea acestora 
de sub protecţie. Chiar dacă o invenţie nu se aplică 
în perioada vieţii autorului, aceasta intră în CV-ul 
acestuia, care este un testament pentru valoarea 
lui ştiinţifică şi intelectuală, mai mult, intră în fondul 
patrimonial naţional de idei surmontabile.

Conform Constituţiei României, statul, prin in-
stituţiile abilitate, trebuie să permită sprijinirea şi 
stimularea activităţilor de creaţie tehnică din ţara 
noastră. OSIM-ul, ca instituţie guvernamentală, ar 
trebui să se preocupe foarte mult de dinamica ac-
tivităţilor de inventică şi de stimularea şcolilor de 
creativitate tehnologică/inginerească, de disemina-
rea invenţiilor prin BDI, de adaptarea unor legi co-
erente pro-româneşti şi nu neapărat aliniate la alte 
legi internaţionale. În cei 22 de ani, Legea 64/1991 
s-a dovedit că este total neconstituţională din mul-
te puncte de vedere. Adesea a fost criticată de că-
tre inventatori şi de oamenii de ştiinţă, chiar şi de 
unii membri ai Academiei Române, aducându-i-se 
multe amendamente. Ce este mai grav, în elabo-
rarea acestei legi şi a amendamentelor OSIM-ul nu 
s-a consultat niciodată cu asociaţiile sau societăţile 
profesionale .

Comparativ cu alte ţări europene, se ştie că la noi 
ponderea cererilor de brevet de invenţie din mediul 
de afaceri, cercetare şi universităţi este foarte mică 
faţă de numărul cererilor persoanelor fizice (45% 
faţă de 55%), mai mult decât atât, rata de implemen-
tare este foarte scăzută. Pentru a stimula şi lansa me-
diul de afaceri, dar şi pentru a stimula atât pe salaria-
ţii care prestează o muncă de creaţie în îndeplinirea 
atribuţiilor lor de serviciu, dar şi pe celelalte categorii 
de inventatori (artizani, elevi, studenţi, pensionari sau 
alte persoane fizice fără contract de muncă), Legea 
64 trebuie neapărat schimbată prin două legi noi, 
după cum s-a mai spus, una să protejeze inventa-
torul (protecţia dreptului de autor prin brevetare) – 
Legea Proprietăţii intelectuale şi a doua pe aplicant 
sau titularul invenţiei (protecţia licenţei de aplicare 
prin patentare) – Legea Proprietăţii industriale.

Suntem în secolul XXI şi legile invenţiilor din 
multe ţări, după cum se ştie, nu permit în totalitate 
protecţia inventatorilor, ca autor, ci doar a celui care 
foloseşte invenţia respectivă [15-18].

Pentru a stimula implementarea invenţiilor, 
acestea ar trebui supuse la aplicare unui regim spe-
cial de reducere a impozitului pe profitul rezultat. 
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De asemenea, este foarte important ca inven-
tatorul, chiar dacă invenţia sa încă nu a fost bre-
vetată, dar este depusă spre protecţia proprietăţii 
intelectuale, să continue să o facă cunoscută prin 
publicaţii ştiinţifice sau alte mijloace de disemina-
re. La rândul său, oficiul de brevetare şi patentare, 
imediat după analiza preliminară, urmează să o facă 
publică în buletinele de proprietate intelectuală, iar 
după brevetare, în urma transferului tehnologic, să 
o înainteze la obţinerea licenţei de aplicare de către 
titular prin patentare în cele de proprietate industri-
ală. Şi aşa cum, de cele mai multe ori, un singur bre-
vet nu poate acoperi în protecţie ideile complexe, 
pe lângă invenţia de bază urmează să fie protejate 
şi brevetele derivate sau secundare.

4. Importanţa şcolilor de inventică
Omul modern are capacitatea de a transforma 

cunoaşterea în creaţie, realizând produse utile unei 
societăţi în continuă dezvoltare şi unei vieţi dinami-
ce cu un confort înalt. Foarte importantă în acest 
demers este creativitatea inginerească, care are 
ca rezultat invenţiile ce realizează o contribuţie cu 
grad de noutate necesar pentru progres, dar mai 
importantă este formarea tinerilor inventatori, ca-
pabili de a creşte exponenţial rata produselor imple-
mentabile pe termen scurt în diverse sfere ale vieţii 
socio-economice.

Un specialist format la şcoala de inventică devi-
ne un creator tehnic complet, cu o serie de atribute 
profesionale dobândite, dintre care următoarele 
patru sunt cele fundamentale [19-22]:

– cunoaşte tehnica;
– aplică tehnica;
– conduce tehnica;
– creează tehnica.
La aceste atribute, formarea prin şcoala de in-

ventică a unui tânăr specialist adaugă flexibilitatea 
ridicată în elaborarea de soluţii noi, buna sa compa-
tibilitate cu diverse colective de cercetare şi inventi-
că, deblocarea uşoară şi ieşirea din situaţii de risc, o 
puternică orientare în timp şi spaţiu, îndemânare sau 
talent şi în alte sfere ale creativităţii, îndeosebi cea es-
tetico-artistică etc.

Inventica de astăzi nu diferă foarte mult de cea 
definită de profesorul Arnold KAUFMAN [19], iar la 
noi, datorită interesului crescut al unor cadre didac-
tice, inventatori de elită din fostul Institut Politehnic 

„Gheorghe Asachi” din Iaşi, pe fondul unui potenţial 
ridicat al industriei din România anilor ’80 de a atra-
ge şi asimila noi materiale şi tehnologii, s-a creat un 
pol naţional al învăţământului românesc de inventi-
că recunoscut şi având tradiţii în majoritatea facul-
tăţilor de aici. Mentorul acestor cursuri de inventică 
a fost profesorul Vitalie BELOUSOV, care a format 
sute de inventatori şi a elaborat primele manuale 
pentru învăţământul superior, aducând foarte mul-
te aspecte cu grad de noutate pentru învăţământul 
mondial. Dintre acestea, amintim:

 ▪ fundamentarea rolului şi modului de conlu-
crare a celor trei laturi ale inventicii moderne:  cerce-
tarea aplicativă sau tehnologică, care permite elabo-
rarea şi implementarea unei idei inovative, 

 ▪ cercetarea ştiinţifică sau teoretică prin care 
procesul creativ este transferat gândirii convergen-
te, combinatorii, algoritmizării, abstractizării şi ge-
neralizării ideilor şi 

 ▪ creaţia artistică, care permite ca cercetările să 
se manifeste eficient în sfera gândirii divergente, a 
coroborării între conştient şi subconştient, a capa-
bilităţii alternării şi combinării flexibile a metodelor 
logice de creaţie cu cele intuitive ale euristicului şi 
descrierii/prezentării armonioase, ambientate si-
nergic etc. 

O altă direcţie dezvoltată la Iaşi este şi cea a meto-
delor de stimulare a capacităţii creatoare şi faptul că 
s-a reuşit să se elaboreze o pedagogie a creativităţii 
pentru toate nivelele de învăţământ de la noi [22].

Din experienţa Şcolii ieşene de inventică, s-a 
dovedit de-a lungul anilor că rolul cel mai mare 
în formarea viitorilor inventatori îl au cursurile in-
terdisciplinare din al doilea modul universitar, re-
spectiv specializarea prin masterul de inventică la 
nivelul facultăţilor tehnice sau ştiinţifice şi, de ce 
nu, la nivelul universităţilor, întrucât prin aceasta 
se permite modelarea formării tinerilor inventatori 
prin compensarea unor lipsuri privind creaţia ingi-
nerească şi atragerea unui număr cât mai mare de 
tineri talentaţi.

În prezent, un învăţământ de inventică poate fi 
organizat şi structurat la nivelul unei  facultăţi, dar 
este foarte actual şi mult mai modern la nivelul 
unei universităţi, unde se pot pune în valoare di-
verse niveluri şi zone de interferenţă şi anume cea 
de interdisciplinaritate, apoi cea de transcreativitate, 
mergând până la specializări prin parteneriate între 
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universităţi, prin schimburi de experienţă sau prin 
mobilităţi de documentare, training şi experimente.

Este arhicunoscut atât în ţară, cât şi în străinătate 
rolul pe care l-a jucat şcoala ieşeană de inventică în 
formarea tinerilor specialişti, care astăzi sunt inte-
graţi sau conduc colective de cercetare în mari cen-
tre de cercetare sau universităţi de renume [24-28].

În Europa, după 1990 au existat şi alte forme de 
aprofundare a aspectelor didactice legate de inven-
tică. Astfel, din martie 2006, Academia Europeană 
de Patente, un instrument al Oficiului European 
de Patente de la Haga (EPO), a organizat o serie de 
workshop-uri pe tema „Cum se poate preda în uni-
versităţi despre proprietatea  intelectuală”, pentru 
a promova şi sprijini educaţia şi formarea profesi-
onală în domeniul proprietăţii intelectuale legate 
de brevete şi patente, respectiv pentru a difuza şi 
îmbunătăţi cunoştinţele despre proprietatea in-
telectuală la diverse facultăţi. În cadrul acestor 
workshop-uri, reprezentanţii Oficiilor Naţionale de 
Patentare (NPOs), cadre didactice şi cercetători din 
universităţi, Oficiile Naţionale de Transfer de Teh-
nologie (NTTOs) şi reprezentanţi EPO au împărtăşit 
din experienţa şi abilităţile lor pentru a permite să 
se identifice nevoile şi posibilităţile de integrare a 
cunoştinţelor referitoare la proprietatea intelectua-
lă şi cea industrială reflectate în programele univer-
sităţilor prin iniţiative naţionale.

În urma acestor workshop-uri, s-a constatat fap- 
tul că gradul de conştientizare a proprietăţii inte-
lectuale şi a celei industriale, respectiv protecţia 
acestora este destul de limitată în universităţile din 
Europa şi nu reflectă importanţa acestui aspect în 
societatea modernă a cunoaşterii. Una dintre priori-
tăţi ar fi promovarea rolului proprietăţii intelectuale 
şi a celei industriale în universităţi, în toate aspec-
tele sale posibile, cum sunt: dezvoltarea curriculei 
disciplinei de inventică, realizarea materialelor de 
predare şi învăţare, oferirea unor cursuri specifice 
de formare pentru personalul didactic şi din birou-
rile de transfer tehnologic. 

Cu ocazia desfăşurării acestui workshop în Ro-
mânia, la data de 23 martie 2007, a reieşit impor-
tanţa şcolilor de inventică de la Iaşi. Astfel, Universi-
tatea Tehnică (fostul Institut Politehnic „Gh. Asachi”, 
Iaşi) se situează, în clasificarea după numărul de 
brevete obţinute în perioada 1999-2006 a universi-
tăţilor din România, cu mult în frunte, cu peste 75 

de brevete de invenţii, surclasând puternic celelalte 
universităţi (Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu,  cu 
11 invenţii, Universitatea din Oradea şi Universita-
tea Tehnică Cluj-Napoca, cu 10 invenţii, Universita-
tea Politehnică din Bucureşti şi  Centrul de Cercetări 
pentru Tehnologii şi Echipamente Industriale, Bu-
cureşti, cu 8 invenţii, Universitatea din Craiova, cu 7 
invenţii, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, cu 4 
invenţii, după care urmează Universitatea „Alexan-
dru Ioan Cuza”, Iaşi, şi Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Gr. T. Popa”, Iaşi, cu câte 3 invenţii) [28].

În continuare, vor fi prezentate principalele di-
recţii şi vectori actuali de stimulare a creativităţii 
inginereşti.

5. Factori de susţinere şi dezvoltare a creativi-
tăţii tehnice autohtone ca vector activ în relan-
sarea economică

Articolul de faţă este o tentativă de a aduce o 
rază de lumină în „zona crepusculară” ce leagă trecu-
tul de viitor, prin prezentul contradictoriu, măcinat 
de prefaceri ciudate existenţiale; este o tentativă de 
atragere a cititorului către creaţia tehnică originală –
izvorul real al dezvoltării, îngropat de conservato-
rism şi ignorat de politic, într-o ambiguitate gene-
ralizată. A sosit poate momentul coagulării unui 
efort general de reorganizare a creaţiei tehnice au-
tohtone, ca un prim pas de relansare economică ce 
depinde numai de inteligenţa specialiştilor noştri 
disipaţi şi dezorientaţi în toate domeniile de activi-
tate [16-18].

Mesajul transmis, relativ succint, a urmărit per-
manent iniţierea distinsului cititor pentru înţelege-
rea creaţiei tehnice şi a necesităţii acesteia.

Arma secretă capabilă de a pătrunde în sufletul 
şi mintea cititorului este prezentarea normală a re-
alităţii, cu date tehnice şi informaţii reale, cu scopul 
spargerii blocajului psihologic instaurat de o educa-
ţie conservatoare, austeră, în vederea deschiderii 
căilor de acces ale gândirii creative către viitor, cu 
luciditate şi optimism.

Prin structura genetică, ca  orice membru al reg-
nului animal, omul a primit de la mama natură o 
„dotare tehnică” prin care se poate dezvolta din 
punct de vedere fizic şi intelectual, însă doar în anu-
mite condiţii. 

Cu alte cuvinte, făcând comparaţie cu un com-
puter personal, a primit partea materială de Hard-
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microprocesor, celelalte subansamble de interco-
nectare de bună funcţionare şi exploatare, precum 
şi o mică parte de Soft-instinctual de supravieţuire.

Adevărata valoare a individului se obţine prin pro-
cesul educaţional de ”programare”, prin încărcarea 
continuă cu softuri din ce în ce mai performante pe 
întreaga durată a vieţii.

Dezvoltarea societăţii omeneşti este strâns le-
gată de progresul ştiinţific şi tehnologic înfăptuit de 
oamenii creativi din perioada respectivă pe baza cu-
noştinţelor cantitative şi calitative acumulate până 
în acel moment de dezvoltare a societăţii.  Această 
caracteristică a societăţii (progresul ştiinţific şi teh-
nologic) poate fi reprezentată grafic, apreciată cali-

tativ şi cantitativ (spre exemplu în prezent prin pro-
dusul intern brut) ca o funcţie în raport cu timpul. 

Acest grafic poate fi trasat la nivel planetar, de la 
începuturile societăţii omeneşti până în prezent sau 
individual, pentru o perioadă de timp mai scurta  (o 
perioadă istorică bine definită, cum ar fi o civilizaţie 
anume pe o zonă geografică restrânsă).

Prezentarea cea mai sugestivă este redată în  fi-
gura 1 şi reprezintă graficul general al civilizaţiei de 
pe Terra.

Din punct de vedere al evoluţiei, panta progre-
sului tehnic ”p” este mare în ţările puternic dezvol-
tate, regăsită în nivelul ştiinţific şi tehnologic atins la 
un moment dat (N1, N2, N3, în ordine crescătoare). 

Fig. 1. Graficul progresului știinţific și tehnologic al omenirii

Prezentarea la nivel global are avantajul nivelării 
„sincopelor” apărute pe parcursul istoriei societă-
ţii omeneşti (molime, războaie, apariţii şi dispariţii 
misterioase de civilizaţii etc.). Se poate trasa astfel 
o curba generalizată a progresului ştiinţific şi teh-
nologic a întregii societăţi omeneşti de la origini 
până în prezent, ca o sumă ponderată pe unitatea 
de timp, a rezultatelor activităţii tuturor oamenilor 
de pe Terra.

         Crizele economice şi sociale temporare, în strân-
să legătură cu cele politice, ca factori de distorsiune, 

acţionând pe durate scurte de timp, sunt  atenuate 
la scară globală, reprezentând noduri de tensiune, 
reglare, epurare şi relansare economică accelerată 
a societăţii. Folosind aceeaşi formă grafică se poa-
te trasa câte un grafic pentru fiecare stat sau zonă 
geografică. Apare însă şi o mare diferenţă: progresul 
ştiinţific şi tehnologic al omenirii tinde asimptotic spre 
infinit, pe când aceeaşi formă de grafic pentru o ci-
vilizaţie apărută cândva pe treptele istoriei omenirii 
duce la o decădere sau colaps,  prin diferiţi factori 
de influenţă.
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  O astfel de reprezentare diferenţiată scoate în 
evidenţă  dezvoltarea accelerată a statelor avansa-
te economic datorită rezultatelor cercetării ştiinţifice: 
descoperiri, invenţii, tehnologii moderne, asimilarea 
rapidă a acestora în industrie, ca formă superioară de 
expresie a gândirii umane. Toate acestea, prin asimi-
larea rapidă la nivel global, conduc în mod normal 
şi optimist la  reprezentarea grafică a progresului 
ştiinţific şi tehnologic al întregii societăţi omeneşti, 
ca o curbă ce tinde ascendent spre infinit.

Din punct de vedere autohton, noi ne putem în-
cadra, în cel mai fericit caz, cu aproximaţie şi indul-
genţă, la nivelul N2. Accelerarea progresului tehnic 
în variantele „P1” sau „P2”poate fi realizata printr-un 
efort de înţelegere, gândire şi înţelepciune colectivă.

 Acest fenomen este posibil prin:
a. Atragerea de capital în industrie şi agricultură 

(prin politica financiară de încurajare a IMM şi a ma-
relui capital);

b. Absorbţia de tehnologii moderne (prin acor-
darea de credite pe termen lung pe bază de planuri 
de afaceri viabile);

c. Dezvoltarea cu precădere a industriei de tradiţie 
autohtonă, unde concurenţa la export este mai mică;

d. Absorbţia rapidă a multor brevete (autohtone 
şi cumpărate din afară) în producţie, pentru creş-
terea calităţii şi a competitivităţii pe plan intern şi 
extern la export.

Dintre toate aceste condiţii, măsuri, prezentate 
succint, zona de interferenţă a mesajului acestui 
articol  se regăseşte în  ultimele trei puncte (b,c,d) 
printr-o strânsă interdependenţă.

Efortul investiţional în inventica autohtonă este 
neglijabil, el reprezintă doar un element de voinţă 
politică de organizare lucidă a premizelor dezvol-
tării acestei activităţi şi rezultatele vor apare incre-
dibil de repede. Afirmăm toate acestea, deoarece 
cunoaştem potenţialul de gândire al inventatorilor 
români (acum, din păcate, aduşi în stare aproape 
latentă), precum şi capacitatea excepţională de cre-
aţie a tinerei generaţii.

Un singur element mai lipseşte din ecuaţie pen-
tru ca situaţia să se schimbe din mers! 

„Elementul Cheie” = înlăturarea barierelor şi a ob-
stacolelor induse de politica socio-economică statală 
contemporană. 

Pentru a susţine legătura puternică dintre creati-
vitatea tehnică în general şi politica socio-economi-

că a unui stat, reamintim cele două tipuri de creaţie 
tehnică, în funcţie de maniera de finanţare: „creaţia 
tehnică ascunsă” (sub tutela marilor finanţatori pri-
vaţi sau de stat) şi creaţia tehnică „la vedere” (cea cu 
caracter general de „gândire pură”, majoritară, cu 
prezentare publică de piaţă şi cu finanţare prepon-
derentă, prin efortul profesional organizatorico-fi-
nanciar al inventatorilor).      

Învăţământul de toate gradele oferă softurile 
pentru „sistemul de încărcare şi antrenare a memo-
riei” în vederea asimilării cât mai multor informaţii 
utile şi de „programare a personalităţii creative” 
(gândirea divergentă) sau conservatoare (gândirea 
convergentă) a tinerei generaţii în ansamblul ei.  

Atunci când învăţământul este corect organizat 
în direcţia dezvoltării sociale, grija pentru asigurarea 
creşterii nivelului de creaţie tehnică este asigurat; în 
caz contrar, conform legii fundamentale a dezvoltării 
sociale, apar fenomene destabilizatoare, ca factori 
perturbatori sau frenatori rezultaţi, în principal, din 
necunoaşterea fenomenului.

6. Sistemul educaţional, ca soft de programa-
re a gândirii umane

În sprijinul ideilor prezentate mai sus putem să 
aducem multiple argumente în calitate de martori, 
participanţi activi  la „Creaţia tehnică autohtonă”, ca 
dascăli-inventatori, cu exemple reale. 

Inventica este o sursă de relansare economică 
practic în toate sectoarele de activitate.

Inventica este cheia de repornire a motoarelor la-
tente ale societăţii. Pentru a susţine acest fapt, vom 
face apel la un fenomen extrem de simplu. 

Însăşi denumirea de invenţie: „un produs cu ca-
racter de noutate şi progres tehnic pe plan mondial” 
asigură elementul primordial pentru un marketing 
de calitate, pentru promovarea şi lansarea acelui 
produs pe piaţa concurenţială [15-18].

Acest element asigurat creează premizele, în fie-
care sector de activitate, de a produce bunuri mate-
riale, unele vandabile pe piaţa internă în concurenţă 
cu produsele importate şi, în acelaşi timp, din ace-
laşi motiv, poate oferi şi asigura o deschidere pentru 
export. 

Din punct de vedere istoric, întotdeauna un pro-
dus nou a fost asimilat de piaţă în detrimentul pro-
duselor mai vechi ca model, datorită uzurii morale 
şi nu a celei fizice.
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Marea problemă o constituie însă încrederea 
pieţei de desfacere faţă de produsele noi. Or, acest 
fenomen este legat de mulţi factori cu caracter de 
politică economico-financiară de stat. Pentru a eli-
mina barierele induse de politici centriste, de stat, 
“este imperios necesară realizarea unei unităţi de 
gândire pozitivă intre”:

– organizaţiile non-guvernamentale;
– şcolile de inventică din învăţământul tehnic 

superior;
– ministerele de resort pentru dezvoltare, cerce-

tare ştiinţifică şi învăţământ de toate gradele;
– alegerea şi formarea unei comisii de dezvol-

tare, cu un colectiv competent de cadre didactice 
recunoscute ca excelenţi pedagogi şi dezvoltatori 
reali ai gândirii creative, psihologi de renume, din 
toate stagiile de învăţământ, economişti specialişti 
în marketing şi comerţ internaţional, toate acestea 
în vederea realizării unui adevărat plan naţional de 
înaltă ţinută profesională în domeniul inventicii.

Aşadar, la noi este absolut necesar un „Planul 
Naţional Unic de Dezvoltare şi Promovare a Creaţiei 
Tehnice”, care ar reprezintă un prim pas spre scoate-
rea României din criza economică prin forţe proprii.

Acest plan trebuie să aibă în vedere:
– „reintroducerea acelei verigi lipsă”, care este 

„sistemul naţional real de implementare a invenţi-
ilor”, apoi 

– „eficientizarea invenţiilor” şi
 – stimularea implementării invenţiilor prin redu-

cerea taxelor pe beneficiu/profit şi, în cele din urmă,
– realizarea unui suport real pentru dinamizarea 

învăţământului de inventică şi adaptarea unor legi 
care să stimuleze inventica.

În ceea ce ţine de aceste aspecte, se ştie că o in-
venţie cu cât este mai rapid brevetată (în maxim 18 
luni) şi implementă, cu atât este mai proeminent ca-
racterul ei de noutate pe plan mondial, prin produ-
sul realizat, aducând profit în folosul producătorului 
şi al proprietarului de brevet, rămânând suficient loc 
şi pentru o reducere de preţ în folosul cumpărăto-
rului şi deci în folosul societăţii în general. Şi cu cât 
o invenţie este mai târziu implementată, cu atât ea 
îşi pierde din valoare sau din secrete, fiind depăşită 
moral şi chiar conceptual de o nouă invenţie. 

În condiţiile economico-sociale actuale ale ţării, 
singurul investitor real în domeniul inventicii, având 
şi principalele pârghii la îndemâna sa, este statul.

7. Organizarea învăţământului
„Planul Naţional Unic de Dezvoltare şi Promova-

re a Creaţiei Tehnice” trebuie susţinut de stat, care la 
rândul său va organiza alături de învăţământul de 
toate gradele şi şcoala naţională de inventică din 
modulul de master, doctorat sau postdoctorat, ca 
învăţământ interdisciplinar tehnic şi psiho-socio-
economic. Aceasta poate funcţiona în institutele de 
învăţământ tehnic superior, în şcolile doctorale şi 
centrele de cercetare postdoctorală şi alte institute 
de cercetare naţionale pe ramuri industriale,  printr-o 
organizare bine gândită şi structurată pe bazele 
teoretice şi practice deja existente, dezvoltate de 
şcoala de inventică ieşeană.

Scopul acestui învăţământ este de a asigura 
pe termen lung o pepinieră de inventatori, care în 
scurt timp să realizeze o producţie de invenţii noi, 
surmontabile în economia naţională şi cu perspec-
tivă imediată spre re-patentare în alte state. 

Soluţia este „iniţierea în creaţia tehnică” a între-
gului corp profesoral din învăţământul de toate 
gradele. Este necesară predarea conştientizată a 
disciplinelor, astfel încât să se asigure dezvoltarea 
în paralel a unei gândirii creative convergente cu 
cea divergentă, pentru a permite o dezvoltare fle-
xibilă a tuturor cursanţilor, in cadrul procesului de 
învăţământ. 

De asemenea, un rol foarte important în dezvol-
tarea inventicii îl are existenţa unei „legislaţii încura-
jatoare”, justificată:

– Printr-o legislaţie naţională bine gândită, care să 
prevadă facilităţi reale şi stimulente inventatorilor şi 
întreprinderilor care implementează invenţia, dru-
mul către piaţa autohtonă şi internaţionala a produ-
sului inventiv este asigurat.

– Statul poate şi trebuie să fie partener în acest 
demers, primind o cotă parte din profit. Metoda 
de cercetare şi dezvoltare comunitară „DOKIA”, me-
daliată cu aur la  „Eureka  2001”,  poate fi scheletul 
perfect pentru o astfel de organizare, în care toate 
părţile implicate în sistem sunt câştigătoare.

– Prin forţe proprii, folosind Statul ca girant de cre-
dite internaţionale şi partener credibil în recupera-
rea acestora, în sprijinul şi cu efortul tuturor româ-
nilor, sunt realizabile  produse competitive pe plan 
internaţional prin aplicarea de invenţii. 

– Acest fenomen bine dirijat poate conduce la 
crearea unor noi locuri de muncă (prin apariţia unor 
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ramuri noi de producţie care nu aveau obiectul 
muncii fără acest plan), o creştere suplimentară a 
exporturilor şi, automat, un ajutor la echilibrarea ba-
lanţei import-export, generând o reală creştere eco-
nomică şi implicit o creştere a nivelului de trai. 

Desigur, aici nu pot fi implementate toate inven-
ţiile produse de inventatorii români, în cazul ideal; 
ele vor fi selectate fără iz politic, după „criteriul efi-
cienţei economice şi sociale” de către specialişti în 
fiecare domeniu de activitate.

„A lăsa implementarea invenţiilor autohtone 
importante la voia întâmplării (în cel mai fericit caz, 
mizând pe resursele financiare ale inventatorilor) 
este o greşeală fatală, care vine din necunoaşterea 
fenomenului dezvoltării reale a societăţii de con-
sum, aceasta afectând pe viitor întregul nivel de trai 
autohton”.

În condiţiile financiare actuale, nici un investitor 
neiniţiat în ceea ce priveşte locul şi rolul creaţiei 
tehnice în societate, nu mai investeşte nimic în in-
ventică, unde riscurile declarate de răuvoitori sunt 
considerate mari. 

Trebuie de arătat că la ora actuală căile legale 
de obţinere a fondurilor de implementare pentru 
invenţii sunt nişte capcane pentru inventatori. Biro-
cratismul, necesitatea executării unor cheltuieli îna-
inte de decontările parcă voit întârziate, au condus 
în majoritatea cazurilor la situaţii disperate, eşecuri 
şi faliment.

Inventatorii angrenaţi în astfel de situaţii au fost 
practic eliminaţi din domeniul creativ, în care erau 
super dotaţi, de mare randament, fiind deturnaţi şi 
transformaţi în administratori şi economişti medi-
ocri, de ocazie.

Aceste eşecuri i-au făcut să renunţe chiar şi la acti-
vitatea de creaţie tehnică, angajându-se într-o activi-
tate de rutină, mai comodă şi foarte accesibilă pen-
tru ei şi, mai ales, sigură pentru liniştea familiilor lor. 

–  Repartiţia socială a muncii în domeniul inventicii 
este o necesitate. 

În definitiv, avem în vedere utilizarea la randa-
mentul maxim a unor specialişti formaţi pentru 
anumite domenii de activitate, după o schemă lo-
gică firească: 

 ▪ „Şcolile de inventică” – specializate să produ-
că inventatori pe domenii de specialitate (cu precă-
dere, funcţionabile în învăţământul tehnic superior, 
cu tradiţie în acest domeniu).

 ▪ „Inventatorul specializat, dar şi în cadrul unor 
colective de interdisciplinaritate”, fiind antrenat în 
elaborarea de invenţii într-un anumit domeniu de 
activitate, poate produce „invenţii la cerere” pentru 
probleme venite din producţia naţională sau externă. 

 ▪ „Centrele de implementare şi verificare in-
ginerească” (firme de cercetare private sau depar-
tamente de cercetare şi producţie interdisciplinare 
din învăţământul tehnic superior). Sunt formate din 
specialişti în proiectare şi execuţie de prototipuri 
pe care le produc şi le experimentează în strânsă 
colaborare cu inventatorul. Din această colaborare 
directă e posibil să apară alte invenţii derivate sau 
altele noi. 

 ▪ „Producătorul atestat” – capabil să preia în 
franciză execuţia produsului, pe bază de comandă 
fermă.

 ▪ „Departamentul de parteneriat public privat 
pentru creaţie tehnică şi marketing internaţional” – 
ca şi coordonator privat şi de stat, ce se va ocupa 
ulterior  de închiderea lanţului financiar, (posibil în 
formula Dokia), cu beneficiarul şi ceilalţi parteneri.

Aceasta formulă organizatorică este cerută, la ora 
actuală, pentru a fi realizată în bloc, de un singur om, 
inventatorul, astfel deturnându-l pe acesta de la 
ceea ce ştie el mai bine să facă, adică de la invenţii, 
şi, în consecinţă, descalificându-l. Dacă nu reuşeşte, 
este declarat incompetent şi găsit vinovat că a îndrăz-
nit să gândească creativ.

In condiţiile existente, este firesc ca foarte puţini in-
ventatori să reuşească implementarea unor invenţii 
şi, mai ales, a unor invenţii de mare anvergură, de 
exemplu, de linii tehnologice sau robotică, unde 
sunt necesare resurse financiare şi dotări relativ 
importante (valori de export foarte mari). Însă cu-
noaştem personal invenţii şi inventatori români care 
ar putea să asigure o producţie reală pentru export de 
mare anvergură.

CONCLUZII 

Lucrarea şi-a propus abordarea unor aspecte ac-
tuale privind dezvoltarea activităţilor de inventică 
prin prezentarea unor probleme stringente, legate 
de protejarea ideilor creative capabile de a fi sur-
montate tehnologic, respectiv, de legile naţionale 
care guvernează proprietatea intelectuală şi cea 
industrială, despre situaţia şcolilor de inventică şi a 
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sistemelor de susţinere şi dezvoltare a creativităţii 
tehnice autohtone ca vector activ în relansarea eco-
nomică.

În baza acestor discuţii se desprind o serie de 
concluzii, dintre care amintim:

– Inventica, devenită prin aportul unor mari 
şcoli din Rusia, Franţa şi România, o latură impor-
tantă a învăţământului superior, iniţial prin cursuri 
de aprofundare, apoi prin modulele de Master şi 
de Doctorat a avut şi are un rol foarte important în 
dezvoltarea tinerilor talente în domeniul creativită-
ţii tehnice.

– Conform Constituţiilor multor ţări, statul, prin 
instituţiile abilitate, trebuie să permită sprijinirea şi 
stimularea activităţilor de creaţie tehnică şi să  gă-
sească soluţii optime de finanţare.

– În actualul context geopolitic, problema cea 
mai stringentă, legată de protejarea unei idei crea-
tive capabile de a fi surmontată tehnologic, o repre-
zintă necesitatea protecţiei diferenţiate a proprietă-
ţii intelectuale şi a celei industriale.

Din subcapitolul intitulat „Factori de susţinere 
şi dezvoltare a creativităţii tehnice autohtone ca 
vector activ în relansarea economică”, se desprind 
trei idei generatoare pentru o economie complexă 
fiabilă, care să acopere necesităţile actuale de dez-
voltare, capabilă de a se adapta flexibil şi dinamic la 
mutaţiile geopolitice, şi anume:

– „Legea naturală, fundamentală de dezvoltare a 
omului şi a societăţii, fără de care noi, civilizaţia de 
pe Terra, nu am exista” este capacitatea de creaţie 
a omului, dezvoltată sau pusă în valoare prin noua  
ştiinţă interdisciplinară, „Inventica”;

– Cei iniţiaţi în acest domeniu au condus şi con-
duc la nivel suprastatal economiile, exploatând la 
maxim potenţialul de gândire din ţările lor şi mai 
ales asimilând tot ce este mai bun, aproape gratuit 
(cercetători, tineri supradotaţi, inventatori, materii 
prime) din statele mai puţin dezvoltate, sub sloga-
nul globalizării;

– Pentru o dezvoltare reală, statele mai puţin 
dezvoltate ar trebui să conştientizeze fenomenul la 
nivel de societate, promovând şi susţinând propriul 
sistem de creaţie tehnică prin forţe proprii, care este 
mult mai ieftin decât absorbţia de invenţii externe 
sau tehnologii la mâna a doua.

Referitor la sistemul educaţional, ca soft de pro-
gramare a gândirii umane, se impune  cu stringenţă 

ideea realizării unei unităţi de gândire pozitivă între 
organizaţiile non-guvernamentale, şcolile de inven-
tică din învăţământul tehnic superior, ministerele de 
resort pentru dezvoltare, cercetare ştiinţifică şi învă-
ţământ de toate gradele, fapt ce ar permite dezvol-
tarea specializării prin şcoala de inventică, ca sistem 
interdisciplinar în modulul de master şi doctorat, cu 
un colectiv competent de cadre didactice recunos-
cute ca excelenţi pedagogi şi dezvoltatori reali ai 
gândirii creative, psihologi de renume şi economişti – 
specialişti în marketing şi comerţ internaţional, în 
vederea realizării unui plan naţional de înaltă ţinu-
tă profesională în domeniul inventicii. Acest Plan 
Naţional Unic de Dezvoltare şi Promovare a Creaţiei 
Tehnice va reprezentă un prim pas spre scoaterea 
României din criza economică prin forţe proprii.

Mai mult decât atât, barierele existente sau in-
troduse artificial după 1990 în creaţia tehnică pot 
fi înlăturate prin existenţa unui sistem naţional real 
de implementare a invenţiilor, care ar duce la o re-
lansare economică utilizând singura forţă capabilă 
să renască rapid şi care a fost dată uitării: „INVENTI-
CA NAŢIONALĂ”.
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REZUMAT

Factori de susţinere şi dezvoltare a creativi-
tăţii tehnice autohtone ca vector activ în relan-
sarea economică. Ponderea cea mai mare a cere-
rilor de protecţie prin brevetare a invenţiilor vin din 
universităţi şi instituţii de cercetare, dar se pare că 
cca 90-95% dintre acestea nu sunt comercializate. 
Întrebările care se ridică sunt legate în primul rând 
de impedimente, provocări şi riscuri pentru comer-
cializare, apoi de factorii reali determinanţi pentru 
un transfer tehnologic de succes. Problema cea 
mai stringentă, în actualul context geopolitic, lega-
tă de protejarea unei idei creative capabilă de a fi 
surmontată tehnologic, este dacă legile naţionale 
care guvernează proprietatea intelectuală şi cea 
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industrială, sunt capabile să menţină controlul asu-
pra ideii şi să influenţeze implementarea imediată 
a acesteia.

ABSTRACT 

Local technical creativity supporting and de-
veloping factors as active vector in economic 
recovery. The largest share of applications for pro-
tection by patenting inventions come from univer-
sities and research institutions, but it seems that 
about 90-95% of them are not commercialized. The 
questions raised are primarily related to the impedi-
ments, challenges and risks for commercialization, 
then the real determining factors for successful 
technology transfer. The most urgent problem, 
in the current geopolitical context, related to the 
protection of a creative idea capable of being sur-
mounted technologically, is whether national laws 
governing intellectual and industrial property are 
able to maintain control of the idea and influence 
its immediate implementation.

РЕФЕРАТ 

Факторы поддержки и развития отече-
ственного технического творчества как ак-
тивный вектор экономического восстанов-
ления. �аибольшая доля заявок на охрану изо-
бретений путем патентования поступает из уни-
верситетов и научно-исследовательских инсти-
тутов, однако кажется, что около 90-95% из них 
не продаются. Вопросы, которые возникают при 
этом, связаны, в первую очередь, с препятствия-
ми, проблемами и рисками коммерциализации, 
и только потом – с реальными определяющими 
факторами успешной передачи технологий. �аи-
более острая проблема в актуальном геополити-
ческом контексте, связанная с охраной творче-
ской идеи, имеющей потенциал быть технологи-
чески воплотимой, состоит в том, что способны 
ли национальные законы, регулирующие сферу 
интеллектуальной и промышленной собствен-
ности, сохранить контроль над идеей  и повли-
ять на ее немедленное внедрение.
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Activitatea inovaţională privind 
elaborarea mijloacelor tehnice 

pentru producerea biocombustibililor

|MeMbru cor. aL aŞM, Dr. hab. ion hăbăşeScu,            
Director ita „Mecagro”

printre ceLe Mai Stringente probLeMe cu care 
Se confruntă În prezent Societatea Se nu-

Mără aSigurarea cu proDuSe aLiMentare şi SurSe 
energetice şi protecţia MeDiuLui aMbiant. SoLuţio-
narea cu SucceS a aceStor Sarcini priMorDiaLe va 
DeterMina, În Mare MăSură, DezvoLtarea Societăţii 
În SecoLuL XXi.

Creşterea continuă a populaţiei, dezvoltarea 
tehnică şi economică a civilizaţiei generează un 
consum excesiv de surse energetice care, conform 
pronosticurilor Comisiei Europene, către anul 2050 
se va majora de 2-3 ori faţă de anul 2002.

În structura globală a consumului de energie, 
cota combustibililor fosili (cărbune, gaze natura-
le, petrol) constituie 78%. Asigurarea necesităţilor 
energetice mondiale preponderent în baza com-
bustibililor fosili va avea drept consecinţă epuizarea 
acestora pe parcursul a 150 de ani. Pentru dezvol-
tarea economică şi protecţia energetică a ţărilor, în 
condiţiile reducerii rezervelor de carburanţi fosili, 
este raţional să se utilizeze cu precădere sursele al-
ternative de energie.

Asigurarea energetică preponderent în baza 
combustibililor fosili are un impact negativ asu-
pra mediului înconjurător. În procesul de ardere a 

substanţelor organice, inclusiv a combustibililor 
fosili, se degajă gaze poluante (                         )  
şi particule solide, cu consecinţe nefaste pentru na-
tură şi climă.

Stoparea dezastrului ecologic provocat de emi-
siile masive de şi alte gaze este posibilă prin 
utilizarea surselor nepoluante de energie, prin mo-
dificarea şi modernizarea tehnologiilor de generare 
a energiei electrice şi termice. În acest scop, ţările 
Uniunii Europene au stipulat ca obiectiv major utili-
zarea către anul 2020 a energiei provenite din surse 
regenerabile în proporţie de minimum 20 la sută 
din consumul total. 

Una dintre cele mai răspândite şi mai puţin utili-
zate surse de energie este biomasa, aceasta având 
un potenţial energetic ridicat. În ceea ce priveşte 
utilizarea biomasei în scopuri energetice, problema 
principală consistă în aplicarea unor tehnologii şi 
utilaje eficiente de colectare, procesare şi utilizare a 
acesteia. Experienţa mondială a demonstrat faptul 
că biomasa, ca sursă energetică, poate fi utilizată în 
formă solidă (baloturi, pelete, brichete etc.), lichidă 
(biodiesel, bioetanol) şi gazoasă (biogaz). În calitate 
de materie primă servesc plantele energetice, lem-
nul, produsele secundare şi deşeurile din silvicul- 
tură, agricultură, industrie şi gospodăria comunală. 

xNOSOCOCO ,,, 22

2CO
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După cum ne demonstrează rezultatele cercetărilor 
anterioare, dacă luăm doar resturile vegetale din 
fitotehnia Republicii Moldova (paiele de cereale, 
tulpinile de porumb şi de floarea-soarelui), acestea 
au un potenţial energetic la ardere suficient să aco-
pere necesităţile anuale ale ţării în surse energetice 
primare (cca 96 PI). Totodată, la momentul actual, 
Republica Moldova, care nu dispune de zăcăminte 
de combustibili fosili, acoperă aceste necesităţi pre-
ponderent din surse energetice primare provenite 
din import, cota acestora constituind 96%. O atare 
situaţie influenţează negativ nivelul de dezvoltare 
socio-economică şi securitatea energetică a ţării. 
Estimările efectuate anterior de experţii internaţio-
nali şi de specialiştii autohtoni în domeniul energe-
ticii au demonstrat posibilitatea reală de asigurare 
cu surse energetice primare din utilizarea biomasei 
în proporţie de minimum 20-25%.

De menţionat faptul că şi condiţiile pedoclimatice 
ale Republicii Moldova sunt favorabile pentru culti-
varea plantelor cu un potenţial energetic sporit, cum 
sunt: rapiţa, floarea-soarelui, sorgul zaharat, sfecla de 
zahăr, topinamburul, grâul, porumbul, soia etc.

Ţinând cont de importanţa securităţii energetice 
a ţării, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat 

ca direcţie strategică „Eficientizarea complexului 
energetic şi asigurarea securităţii energetice, 
inclusiv prin folosirea resurselor renovabile”. În 
perioada 2004-2008, Institutul de Tehnică Agricolă 
„Mecagro” a efectuat în această direcţie strategică 
cercetări ştiinţifice şi proiectări tehnologice în ca-
drul Programului de Stat „Elaborarea tehnologiei de 
producere şi utilizare a surselor energetice renovabile 
în baza materiei prime şi deşeurilor agricole”.

Scopul acestor cercetări rezidă în elaborarea teh-
nologiilor eficiente de producere şi procesare a bi-
omasei, de utilizare a biocombustubililor. În proce-
sul lucrărilor au fost efectuate studii de fezabilitate 
privind necesitatea utilizării energiei din biomasă şi 
a potenţialul energetic al acestei forme de utilizare. 
În perioada menţionată, au fost argumentaţi para-
metrii constructivi şi cinematici ai ansamblurilor de 
bază ale combinei de recoltat şi utilajului de extras 
sucul crud din sorgul zaharat, ceea ce a permis să fie 
elaborate, confecţionate şi încercate modele expe-
rimentale ale acestor mijloace tehnice.

La construcţia combinei pentru recoltarea sor-
gului zaharat au fost utilizate două realizări inova-
ţionale, confirmate prin brevete de invenţie (fig. 1).

Fig. 1. Schema utilizării invenţiilor la combina pentru recoltarea sorgului zaharat

Prima invenţie, „Aparat de alimentare a combinei 
pentru recoltarea plantelor cu tulpini groase”, MD 
382, asigură excluderea acţiunii rigide a dinţilor 
asupra tulpinilor tăiate şi reduce pierderile de suc 

din acestea, fapt ce garantează un regim cruţător 
de transportare a tulpinilor tăiate prin organele de 
lucru ale  aparatului de alimentare.

A doua invenţie, „Combină pentru tăierea şi 
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mărunţirea paniculelor plantelor cu tulpini înalte”, 
MD 355, constă în reducerea pierderilor de panicule 
şi seminţe. Construcţia ansamblului pentru tăierea 
şi mărunţirea paniculelor sub formă de carcasă ci-
lindrică verticală reduce considerabil masa organu-
lui de lucru şi exclude blocarea paniculelor tăiate 
între cuţite şi corpul ansamblului pentru tăierea şi 
mărunţirea acestora (fig. 1).

Şi în procesul de extragere a sucului din tulpinile 
sorgului zaharat au fost utilizate elemente inova-
ţionale. Invenţia „Presă cu valţuri pentru extragerea 
mustului din tulpinile de sorg zaharat”, MD 209, asi-
gură debitarea tulpinilor de sorg în spaţiul de stoca-
re a mustului pe toată lăţimea de lucru a valţurilor 
de presare şi reglarea gradului de îndesare a tulpi-
nilor prin modificarea mărimii jocului dintre valţuri.

Presa, elaborată la ITA „Mecagro”, asigură posibi-
litatea reglării valorii jocului de stocare şi obţinerea 
unei productivităţi de 10t/h cu un grad de extrage-
re a sucului de cel puţin 60% pentru tulpini cu dife-
rite proprietăţi.

Au fost elaborate tehnologii şi mijloace tehnice 
de deshidratare a etanolului, de dozare şi ames-
tecare a componentelor biocombustibilului mixt, 
pentru combustia în motoarele cu ardere internă a 
etanolului prin fermentarea sucului şi distilare. 

Ca rezultat al cercetărilor efectuate, a fost elabo-
rată tehnologia şi instalaţia de deshidratare a eta-
nolului cu utilizarea sitelor moleculare care asigură 
conţinutul procentual al alcoolului absolut în pro-
dusul finit 98,5-99,6%, ceea ce este acceptabil pen-
tru utilizarea etanolului deshidratat în calitate de 
adaos la benzina de marca A 80, în scopul obţinerii 
ecobenzinei cu cifra octanică COR apropiată de 95.

La elaborarea tehnologiilor şi a utilajului menţi-
onat au fost utilizate elemente inovaţionale confir-
mate prin brevetele de invenţie: ”Dispozitiv pentru 
dozarea şi amestecarea lichidelor”, MD 363 şi ”Insta-
laţie de dozare continuă a lichidului”, MD 411.

Toate aceste elaborări inovaţionale asigură ma-
jorarea gradului de omogenizare a amestecului de 
lichide prin prelucrarea cavitaţională, reducerea 
consumului de energie la prelucrare, creează con-
diţii identice de absorbţie pentru toate componen-
tele amestecurilor şi majorează precizia de dozare 
a lichidului.

Au fost studiate proprietăţile fizico-chimice şi de 
utilizare ale amestecurilor combustibile de alcooli 
monoatomi (etanol, butanol) cu benzină. De ase-
menea, a fost argumentată teoretic şi demonstrată 
experimental componenţa optimă a acestor ames-
tecuri.

Încercările de exploatare a motorului alimentat 
cu ecobenzina E 20 au probat cu succes posibilita-
tea şi eficienţa utilizării biocombustibilului pentru 
alimentarea motoarelor cu aprindere prin scânteie.

Ştiinţa şi practica au demonstrat pe larg impor-
tanţa producerii şi utilizării combustibililor din ule-
iuri vegetale. Studiul realizărilor în acest domeniu 
au stat la baza elaborării tehnologiei şi a utilajului 
de esterificare în flux a uleiului vegetal.

Cercetările efectuate în cadrul Institutului „Meca-
gro” au finalizat cu elaborarea unui procedeu per-
fecţionat de producere a esterilor metilici din uleiul 
de rapiţă de înaltă puritate şi viscozitate minimă, 
confirmat prin brevetul de invenţie „Procedeu de ob-
ţinere a esterilor metilici din ulei de rapiţă, MD 3347, 
şi a liniei tehnologice pentru esterificarea în flux a 
uleiului vegetal (fig. 2).

La elaborarea liniei tehnologice pentru produce-
rea biodieselului au fost utilizate invenţiile: „Instala-
ţie de producere în flux a esterilor acizilor graşi”, MD 
3362; „Instalaţie pentru obţinerea esterului metilic 
sau etilic din uleiuri vegetale”, MD 3449; „Instalaţie 
pentru transesterificarea în flux a uleiurilor vegetale”, 
MD 3530; „Instalaţie pentru transesterificarea în două 
trepte a acizilor graşi”, MD 3650; „Dispozitiv pentru 
prelucrarea cavitaţională a lichidelor”, MD 3649; ”Ge-
nerator de cavitaţie pentru dispersarea amestecurilor 
lichide”, MD 8747; ”Dispozitiv de lichide”, MD 3748; 
”Generator de cavitaţie cu pompă centrifugă”, MD 
3860. Linia tehnologică asigură obţinerea biodiese-
lului calitativ cu o productivitate de 300 l/h.

Pentru producerea industrială a amestecurilor 
combustibile în baza benzinei şi etanolului des-
hidratat, a  motorinei şi a esterului de ulei vegetal 
este necesară efectuarea cu precizie a dozării şi 
amestecării componentelor. În acest scop, a fost 
elaborată instalaţia pentru producerea amestecuri-
lor combustibile „Biomixt” (fig. 3), în construcţia că-
reia este utilizată invenţia „Dispozitiv de omogeniza-
re şi dispersare cavitaţională a amestecurilor lichide”, 
MD 3859.
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 Fig. 2.  Linia tehnologică pentru producerea 
biodieselului                                         

Practica mondială a demonstrat convingător po-
sibilitatea utilizării biomasei inclusiv la producerea 
combustibililor solizi. Pe piaţa surselor energetice, 
biocombustibilii solizi se comercializează sub formă 
de pelete, brichete şi baloturi. Cu un potenţial de 
biomasă (lemn de pădure, paie de grâu, tulpini de 
porumb şi floarea-soarelui, ramuri din livezi şi vii) în 
volum de 1946.000 tone/an, echivalent cu 6842.000 
mWh/an, producerea combustibililor solizi (pelete 
şi brichete) poate deveni o ramură profitabilă pen-
tru economia ţării. 

În cadrul Programului de Stat „Valorificarea 
resurselor regenerabile de energie în condiţi-

Fig. 3. Instalaţie pentru producerea
amestecurilor combustibile

ile Republicii Moldova şi elaborarea Satelitu-
lui moldovenesc”, Institutul „Mecagro” a efectuat 
cercetări ştiinţifice şi proiectări tehnologice, fiind 
executor al proiectului „Elaborarea tehnologiei şi in-
stalaţiei pentru producerea combustibililor solizi din 
biomasă”. Astfel, au fost elaborate sarcina tehnică 
şi documentaţia de construcţie a liniei tehnologice 
pentru producerea combustibililor solizi (peletelor), 
care asigură o productivitate de 750 kg/h, au fost 
elaborate şi confecţionate utilajele de bază ale in-
stalaţiei (fig. 4) care includ: tocătorul de paie, doza-
torul cu melc, malaxorul-condiţioner, granulatorul, 
răcitorul cu cernător.

Fig. 4. Linia tehnologică de producere a peletelor  
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Pentru utilizarea mai eficientă a biomasei şi di-
versificarea combustibililor solizi a fost elaborată 
documentaţia de construcţie şi confecţionate uti-
lajele liniei tehnologice de producere a brichetelor 
din masa vegetală, cu o productivitate de 400 kg/h. 

Din componenţa liniei de brichetare fac parte ur-
mătoarele utilaje: buncărul pentru depozitarea fă-
inii de paie, uscătoria pentru făina de paie, cuptorul 
pentru încălzirea aerului, tocătorul pentru paie (ba-
loturi), presa mecanică cu şoc (fig. 5).

Fig. 5. Linia tehnologică de producere a brichetelor din masă vegetală

La construcţia liniilor tehnologice pentru pro-
ducerea combustibililor solizi (pelete, brichete) 
au fost utilizate realizări inovaţionale confirmate 
prin următoarele brevete de invenţie: „Utilaj pentru 
condiţionarea în flux a biomasei”, MD 183; ”Malaxor 
pentru condiţionarea în flux a biomasei”, MD 163; 
„Răcitor-ciuruitor pentru condiţionarea peletelor”, MD 
383; „Tocător pentru baloturi de paie”, MD 548; „Ciu-
ruitor pentru separarea peletelor”, MD 560; „Tocător 
de lemn”, MD 571.

Realizările inovaţionale utilizate asigură prelu-
crarea profundă a biomasei, reducerea cheltuielilor, 
obţinerea biocombustibililor solizi de o calitate su-
perioară. La momentul actual, linia tehnologică de 
producere a peletelor este implementată de către 
agenţii economici: SRL Cebacot-Agro, Sângerei, SRL 
Bardar-Agro, Ialoveni, şi SRL Biomas-Term, or. Cup-
cini, Edineţ.

Producerea peletelor şi brichetelor competitive 
pe piaţa internă a Republicii  Moldova şi pe cea exter-
nă poate avea succes deplin doar în baza unui com-
plex de lucrări de cercetare-inovare, care include:

 ▪ alcătuirea nomenclatorului de materie primă, 

care ar conţine recomandări agrotehnice şi econo-
mice privind cota raţională de utilizare a biomasei 
în scopuri energetice;

 ▪ optimizarea proceselor tehnologice de pro-
ducere a peletelor şi brichetelor, care să includă 
condiţionarea, presarea materiei prime, precum şi 
condiţionarea produsului finit;

 ▪ studii de marketing privind necesităţile şi ca-
pacităţile pieţei de desfacere a biocombustibililor şi 
utilajelor de producere a acestora;

 ▪ elaborarea şi asimilarea producţiei utilajelor, 
mentenanţa tehnică a acestor utilaje.
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REZUMAT

Activitatea inovaţională în elaborarea mijloa-
celor tehnice pentru producerea biocombustibi-
lilor. În consens cu direcţia strategică adoptată de 
Parlamentul Republicii Moldova privind eficientiza-
rea complexului energetic şi asigurarea securităţii 
energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renova-
bile, Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” a efec-
tuat în această direcţie strategică cercetări ştiinţifice 
şi proiectări tehnologice în cadrul Programului de 
Stat „Elaborarea tehnologiei de producere şi utilizare a 
surselor energetice renovabile în baza materiei prime 
şi deşeurilor agricole”. Scopul acestor cercetări rezidă 
în elaborarea tehnologiilor eficiente de producere 
şi procesare a biomasei, de utilizare a biocombusti-
bililor. În procesul lucrărilor au fost efectuate studii 
de fezabilitate privind necesitatea utilizării energiei 
din biomasă şi a potenţialului energetic al acestei 
forme de utilizare. Au fost argumentaţi parametrii 
constructivi şi cinematici ai ansamblurilor de bază 
ale combinei de recoltat şi utilajului de extras sucul 
crud din sorgul zaharat, ceea ce a permis să fie ela-
borate, confecţionate şi încercate modele experi-
mentale ale acestor mijloace tehnice.

ABSTRACT

Innovation activity in the development of 
technical biofuel production means. In line with 
the strategic trend adopted by the Parliament of 
the Republic of Moldova on improving the energy 
complex and ensuring energy security, including 
by the use of renewable resources, the Institute of 
Agricultural Machinery “Mecagro” conducted in this 
strategic trend scientific research and technological 
designs within the State Program “Development of 
the technology for the production and use of re-
newable energy sources on the basis of raw materi-
als and agricultural waste”. The purpose of this re-
search lies in developing efficient technologies for 

the production and processing of biomass, for the 
use of biofuels. In the works were carried out feasi-
bility studies on the need for using the energy from 
biomass and the energy potential of this types of 
use. The constructive and kinematic parameters of 
the core assemblies of the harvester combine and 
sweet sorghum raw juice extractor were motivated, 
which allowed the development, manufacture and 
testing of the experimental models of these techni-
cal means.

РЕФЕРАТ 

Инновационная деятельность в разработ-
ке технических средств для производства 
биотоплива. Следуя принятому Парламентом 
Республики Молдова стратегическому курсу по-
вышения эффективности энергетического ком-
плекса и обеспечения энергетической безопас-
ности, в том числе путем использования возоб-
новляемых ресурсов, Институт сельскохозяй-
ственной техники «Мекагро» провел в этом на-
правлении научные исследования и технологи-
ческие разработки в рамках Государственной 
программы «Разработка технологии производ-
ства и использования возобновляемых энер-
горесурсов на основе сельскохозяйственного 
сырья и отходов». Цель данных исследований – 
разработка эффективных технологий произ-
водства и переработки биомассы, использова-
ния биотоплива. В ходе работ были проведе-
ны технико-экономические обоснования необ-
ходимости использования энергии, получен-
ной из биомассы, и энергетического потенциа-
ла этого вида использования. Были обоснованы 
конструктивные и кинематические параметры 
основных узлов комбайна и оборудования для 
отжима сырого сока из сахарного сорго, что по-
зволило разработать, изготовить и испытать экс-
периментальные образцы данных технических 
средств.
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|                         LudmiLa BaTÎR, cercetător ştiinţific, 
coLecţia naţionaLă De MicroorganiSMe nepatogene, 

      inStitutuL De MicrobioLogie şi biotehnoLogie, aşM
      LiLiana ZOSim, Dr. În bioLogie, cercetător ştiinţific Superior, 
      Lcş ficobiotehnoLogie, univerSitatea De Stat Din MoLDova                      

danieLa eLenCiuC,Dr. În bioLogie, Decan fac. ştiinţe 
aLe naturii, univerSitatea acaDeMiei De ştiinţe a MoLDovei

Procedeu de utilizare a compusului bromo-
{3-[(2-hidroxi-5-nitro-benziliden)-amino]-

propan-1,2-diolo}(1-)cupru ca reglator  
al conţinutului de cupru în biomasa  

de spirulină

cercetarea efectuată Se referă La biotehnoLogie, şi 
anuMe La regLarea conţinutuLui De cupru În bioMa-

Sa cianobacteriei SpiruLina pLatenSiS, cuLtivată În prezenţa 
coMpuSuLui coorDinativ aL cu(ii) broMo-{3-[(2-hiDroXi-
5-nitro-benziLiDen)-aMino]-propan-1,2-DioLo}(1-)cupru. 
bioMaSa De SpiruLină ÎMbogăţită cu cupru Legat cu coM-
puşi organici poate foLoSi ca SurSă De forMe MeDicaMen-
toaSe antiMicrobiene, utiLizate În inDuStria ficobiotehno-
Logică, farMaceutică şi apicuLtură.

Conform datelor existente în literatura de spe-
cialitate, este cunoscut un procedeu de cultivare a 
cianobacteriei Spirulina platensis pe mediul lichid 
Zarrouk, iluminarea 40W, temperatura 28-320C, du-
rata de cultivare 30 de zile; în a 16-a zi la acest me-
diu se adaugă 1,0 – 3,0 mg/L de Cu2+ [1].

Dezavantajul procedeului în cauză constă în du-
rata îndelungată de cultivare – 30 de zile, precum şi 
în faptul că nu asigură o rată de acumulare a cupru-
lui suficient de înaltă la utilizarea Cu2+ în concentra-
ţii mai diminuate.

Problema ştiinţifică pe care o rezolvă prezenta 
invenţie constă în extinderea arsenalului de regla-

tori asupra acumulării cuprului în biomasă şi elabo-
rarea unui procedeu de utilizare a acestuia pentru 
obţinerea biomasei de Spirulina platensis cu conţi-
nut înalt de cupru.

Esenţa invenţiei rezidă în sinteza unui compus 
coordinativ nou – bromo-{3-[(2-hidroxi-5-nitro-
benziliden)-amino]-propan-1,2-diolo}(1-)cupru şi 
utilizarea acestuia ca reglator al conţinutului de cu-
pru în biomasa de spirulină. Procedeul dat include 
cultivarea spirulinei pe mediul nutritiv Zarrouk cu 
suplimentarea în a doua zi de cultivare a compusu-
lui coordinativ menționat, în concentraţie de 5,0 – 
6,0 mg/L, unde concentraţia Cu2+ este de 0,84 – 1,0 
mg/L [2].

Administrarea compusului coordinativ al Cu(II) 
bromo-{3-[(2-hidroxi-5-nitro-benziliden)-amino]-
propan-1,2-diolo}(1-)cupru în mediul de cultivare a 
spirulinei permite obţinerea biomasei cu conţinut 
sporit de cupru, valorile cantitative variind în limi-
ta de 10,39-11,14 mg% faţă de procedeul descris 
în prototip (5 mg%) sau de 2,08-2,23 ori mai mult, 
precum şi diminuarea duratei de cultivare – de la 30 
la 7 zile.
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Acest rezultat este condiţionat de faptul că în 
calitate de reglator al conţinutului de cupru se utili-
zează compusul coordinativ al cuprului, care conţi-
ne o combinare nouă de legături chimice.

Exemple de utilizare a bromo-{3-[(2-hidroxi-
5-nitro-benziliden)-amino]-propan-1,2-diolo}(1-)
cupru în calitate de reglator al acumulării cupru-
lui în biomasa de spirulină.

Exemplul 1.
Se prepară mediul mineral nutritiv Zarrouk cu ur-

mătorul conţinut al ingredientelor (g/l): NaNO3 – 2,5; 
NaHCO3 – 16,8; NaCl – 1,0; K2SO4– 1,0; K2HPO4– 0,5; 
MgSO4•7H2O – 0,2; CaCl2 – 0,04; FeSO4•7H2O –
0,01; EDTA – 0,08; H3BO3 – 0,00286; MnCl2•4H2O –
0,00181; ZnSO4 •7H2O – 0,00022; CuSO4•5H2O – 
0,00008; MoO3 – 0,000015 şi apă distilată – până la 1 L.
La mediul preparat se adaugă suspensia de Spiruli-
na platensis în cantitate de 0,4 g/L. În a doua zi de
cultivare, la suspensia de spirulină, în calitate de reg- 
lator al conţinutului de cupru în biomasă, se 
suplimentează 5,0 mg/L de bromo-{3-[(2-hidroxi-5-
nitro-benziliden)-amino]-propan-1,2-diolo}(1-)-cu-
pru, unde concentraţia Cu2+ este 0,84 mg/L. Cultiva-
rea se efectuează în baloane Erlenmeyer a câte 250 
mL cu 100 mL suspensie, în următoarele condiţii: 
iluminarea de 2000 – 3000 lx, la pH 9,5-10,0 şi la o 
temperatură de 300C. La ziua a şaptea biomasa se 
separă de lichidul cultural, se supune demineraliză-
rii şi se determină conţinutul de cupru [2].

Biomasa obţinută conţine 10,39 mg% de cupru 
din biomasa absolut uscată (BAU) faţă de 5,0 mg% 
în cazul soluţiei celei mai apropiate (tabelul 1).

Exemplul 2.
Se prepară mediul mineral nutritiv Zarrouk cu 

următorul conţinut al ingredientelor (g/l): NaNO3 – 
2,5; NaHCO3 – 16,8; NaCl – 1,0; K2SO4– 1,0; K2HPO4– 
0,5; MgSO4•7H2O – 0,2; CaCl2 – 0,04; FeSO4•7H2O –
0,01; EDTA – 0,08; H3BO3 – 0,00286; MnCl2•4H2O –
0,00181; ZnSO4 •7H2O – 0,00022; CuSO4•5H2O – 
0,00008; MoO3 – 0,000015 şi apă distilată – până 
la 1 L. La mediul preparat se adaugă suspensia de 
Spirulina platensis în cantitate de 0,4 g/L. În a doua 
zi de cultivare, la suspensia de spirulină, în calitate 
de reglator al conţinutului de cupru, se suplimen-
tează 6,0 mg/L de bromo-{3-[(2-hidroxi-5-nitro-
benziliden)-amino]-propan-1,2-diolo}(1-)cupru, 
unde concentraţia Cu2+ este 1,0 mg/L. Cultivarea se 
efectuează în baloane Erlenmeyer a câte 250 mL cu 
100 mL suspensie, în următoarele condiţii: ilumina-
rea de 2000 – 3000 lx, la pH 9,5-10,0 şi la o tempe-
ratură de 320C. La ziua a şaptea biomasa se separă 
de lichidul cultural, se supune demineralizării şi se 
determină conţinutul de cupru [2].

Biomasa obţinută conţine 11,14 mg% cupru din 
BAU faţă de 5,0 mg% în cazul soluţiei celei mai apro-
piate (tabelul 1).

Tabelul 1
Conţinutul de cupru în biomasa cianobacteriei Spirulina platensis la cultivarea conform 

procedeului propus în invenţie şi din soluţia cea mai apropiată

Procedeul utilizat Cu2+ adăugat, mg/L Conţinutul de Cu2+ acumulat în biomasă, mg% 

Conform soluţiei celei mai apropiate 1,00 5,00±0,58

Conform soluţiei 
propuse în invenţie

0,84
1,00

10,39±0,55
11,14±0,70

Din datele tabelului constatăm majorarea de 
2,08-2,23 ori a conţinutului de cupru în biomasa 
de spirulină în procedeul propus în invenţie faţă de 
procedeul prototip.

Proprietăţile depistate ale bromo-{3-[(2-hidro-
xi-5-nitro-benziliden)-amino]-propan-1,2-diolo}(1-)
cupru prezintă interes pentru biotehnologie din 

punct de vedere al extinderii arsenalului de regla-
tori ai conţinutului de cupru în biomasa cianobac-
teriei Spirulina platensis.
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REZUMAT

Procedeu de utilizare a compusului bromo-{3-
[(2-hidroxi-5-nitro-benziliden)-amino]-propan-
1,2-diolo}(1-)cupru ca reglator al conţinutului de 
cupru în biomasa de spirulină. Cercetarea efectu-
ată se referă la biotehnologie, şi anume la reglarea 
conţinutului de cupru în biomasa cianobacteriei 
Spirulina platensis cultivată în prezenţa compusului 
coordinativ al Cu(II) bromo-{3-[(2-hidroxi-5-nitro-
benziliden)-amino]-propan-1,2-diolo}(1-)cupru. 
Biomasa de spirulină îmbogăţită cu cupru legat cu 
compuşi organici poate folosi ca sursă de forme 
medicamentoase antimicrobiene, utilizate în indus-
tria ficobiotehnologică, farmaceutică şi apicultură.

ABSTRACT 

Method for using the compound bromo-
{3-[(2-hydroxy-5-nitro-benzylidene)-amino]-
propane-1,2-diolo}(1-)copper as regulator of 
the copper content in the biomass of Spirulina. 
The conducted research relates to biotechnology, 

namely to the regulation of the content of copper 
in the biomass of Spirulina platensis cyanobacte-
rium cultivated in the presence of coordinative 
compound of copper(II) bromo-{3-[(2-hydroxy-5-
nitro-benzylidene)-amino]-propane-1,2-diolo}(1-)
copper. Spirulina biomass enriched with copper 
bound to organic compounds can be used as a 
source of antimicrobial drug forms used in phy-
cobilitechnological, pharmaceutical, industry and 
beekeeping.

РЕФЕРАТ 

Способ использования соединения 
бром-{3-[(2-гидрокси-5-нитро-бензилиден)-
амино]-пропан-1,2-диоло}(1-)меди в качестве 
регулятора содержания меди в биомассе спи-
рулины. Проведенное исследование относит-
ся к биотехнологии, а именно к регулированию 
содержания меди в биомассе цианобактерий 
Spirulina platensis, выращенных в присутствии ко-
ординационных соединений Cu(II) бром-{3-[(2-
гидрокси-5-нитро-бензилиден)-амино]-пропан-
1,2-диоло}(1-)меди. Биомасса спирулины обога-диоло}(1-)меди. Биомасса спирулины обога-}(1-)меди. Биомасса спирулины обога-меди. Биомасса спирулины обога-
щенная медью, связанной  органическими со-
единениями, может быть использована в каче-
стве источника противомикробных лекарствен-
ных форм, используемых в фикобиотехнологи-
ческой, фармацевтической промышленности и в 
пчеловодстве.
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aSeM 

Capcanele financiare ale inovaţiilor 
bancare

inovaţiiLe bancare Sunt rezuLtateLe finaLe De bază aLe 
proceSeLor inovaţionaLe Din caDruL bănciLor care, De 

reguLă, iau forMa proDuSeLor şi ServiciiLor bancare noi.

În opinia savantului rus O.I. Lavrushin, inovaţia 
bancară sau totalitatea produselor şi serviciilor ban-
care reprezintă o categorie sintetică referitoare la 
activitatea băncii, orientată spre obţinerea venituri-
lor suplimentare în procesul creării unor condiţii fa-
vorabile pentru constituirea şi plasarea potenţialului 
de resurse prin implementarea inovaţiilor contribui-
toare la obţinerea profiturilor de către clienţi [1].

Din definiţie se poate concluziona că unul din 
scopurile finale ale procesului inovaţional care se 
produce în băncile comerciale este obţinerea profi-
tului de către aceste instituţii financiare.

Însă practica bancară internaţională şi autohto-
nă demonstrează că elaborarea şi implementarea 
produselor bancare noi sunt legate de asumarea 
unor riscuri ce pot avea drept consecinţă refuzul fo-
losirii lor de către clienţi sau utilizarea acestora la un 
nivel sub pragul de rentabilitate al inovaţiilor, astfel 
cauzându-se pierderi financiare  băncii respective.

Pentru a evita eventualele pierderi, băncile co-
merciale recurg, de regulă, la utilizarea unor instru-

mente de stimulare a cererii prin diferite metode, 
cum sunt, de exemplu, promovarea campaniilor pu-
blicitare, împachetarea inovaţiilor ca produse ban-
care auxiliare cu cele  solicitate de către clienţi ş.a.

Însă folosirea acestor metode necesită o anu-
mită iscusinţă şi nu garantează   succesul vânzării 
produselor bancare. De aceea, unele instituţii ban-
care recurg la oferirea inovaţiilor în condiţii aparent 
avantajoase, contând pe lăcomia, incompetenţa şi 
slăbiciunile psihologice ale clienţilor, rezervându-şi, 
de regulă, în mod unilateral, drepturi de schimbare 
a condiţiilor contractuale. De asemenea, de multe 
ori aceste condiţii îi sunt prezentate clientului în 
formă simplistă, ele fiind realmente foarte compli-
cate pentru un neprofesionist şi accesându-se cu 
mari dificultăţi. Astfel are loc extorcarea mijloacelor 
băneşti de la clienţi prin expunerea acestora riscu-
rilor folosirii produselor financiare complexe şi a 
comportamentului amoral, dar legal al insitituţiilor 
financiare; cu alte cuvinte, consumatorii produselor 
bancare cad în aşa-numitele capcane financiare.  

Noţiunea de capcană financiară reprezintă situa-
ţia în care una dintre părţile tranzacţiei financiare este 
expusă riscului comportamentului abuziv de către 
cealaltă parte, fără a fi încălcate normele legale.
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Capcanele financiare pot avea următoarele mo-
tivaţii:

–  existenţa lacunelor în reglementarea operaţiu-
nilor pe anumite segmente ale pieţei financiare;

–  incompetenţa, atitudinea superficială sau nea-
tenţia uneia dintre părţi;

–  încălcarea normelor de gestiune eficientă a ac-
tivelor şi pasivelor financiare.

Experienţa internaţională demonstrează exis-
tenţa capcanelor financiare în ofertele de produse 
ale băncilor comerciale, mai ales în domeniul cre-
ditării bancare.

În acest context, cel mai elocvent exemplu îl con-
stituie cardurile de credit.  

Cardul bancar de credit este un suport de infor-
maţie standardizat şi personalizat prin intermediul 
căruia deţinătorul, de regulă, prin utilizarea numă-
rului personal de identificare al său şi/sau a unor alte 
coduri ce permit identificarea sa, are acces, la distan-
ţă, la contul bancar în vederea efectuării anumitor 
operaţiuni prevăzute de banca emitentă, prin acce-
sarea căruia deţinătorul dispune de mijloacele bă-
neşti oferite de bancă sub forma unei linii de credit.

Cu alte cuvinte, cardurile de credit reprezintă 
produse bancare auxiliare menite să asigure acce-
sul clienţilor băncilor la liniile de credit deschise 
acestora în cadrul instituţiilor financiare.

Cardurile de credit reprezintă inovaţii bancare 
relativ recente în Republica Moldova, însă sunt pe 
larg folosite în ţările industrial dezvoltate.

De exemplu, în SUA cardurile de credit au o răs-
pândire largă, datele de bază privind utilizarea lor în 
anul 2012 fiind următoarele [2]:

 ▪ Circa 46% din numărul total al locuitorilor 
SUA transferau soldul datoriei asupra cardurilor de 
credit din lună în lună;

 ▪ Fiecare al şaptelea american dispunea de cel 
puţin 10 carduri de credit;

 ▪ Rata medie a dobânzii la cardurile de credit a 
atins nivelul de 13,10%;

 ▪ Suma medie a datoriei familiilor americane 
asupra cardurilor de credit constituia 15799 dolari.

Acest fenomen are drept explicaţie complexul 
de avantaje pentru posesorul cardului de credit 
care, în concepţie tradiţională, sunt [3]:

 ▪ Posesorul beneficiază de faptul că numărul 
companiilor care acceptă achitarea produselor sau 
serviciilor prin carduri este foarte mare (de ordinul 

milioanelor), iar aria geografică de utilizare a aces-
tora este foarte largă; 

 ▪ Deţinătorul unei cărţi de credit / cumpărătorul 
are posibilitatea să aleagă momentul efectuării anu-
mitor cumpărături; deoarece are un credit la dispozi-
ţie, el va putea achiziţiona un anumit produs în mo-
mentul în care va avea nevoie de el, chiar dacă în acel 
moment nu ar exista disponibilităţi în contul său;

 ▪ Posesorul cardului are posibilitatea de a achi-
ta datoria în întregime la primirea situaţiei soldului 
sau de a achita acest sold în rate lunare; dacă da-
toria este achitată în totalitate, posesorul cărţii de 
credit poate beneficia de un credit fără dobândă 
pentru o perioadă de graţie;

 ▪ Tranzacţiile se realizează mult mai rapid de-
cât în cazul cecului, dacă magazinul (comerciantul) 
este dotat cu echipament adecvat.

Secolul XXI aduce funcţionalităţi noi cardurilor 
de credit [4]:

 ▪ Cardurile de credit au devenit un instrument 
de identificare a clientului pentru accesarea   servi-
ciilor automatizate ale băncilor;

 ▪ Suprafaţa cardurilor este folosită productiv – 
prin imprimarea de la publicitatea bancară până la 
fotografia dorită de client;

 ▪ În urma formării unor business-alianţe dintre 
bănci şi diferiţi comercianţi de mărfuri şi prestatori 
de servicii, clienţii pot obţine, pe lângă comodităţile 
oferite de carduri, multe alte avantaje de la procura-
rea unor diverse produse cu ajutorul acestora;

 ▪ Există posibilitatea selectării diferitor tipuri de 
carduri pentru obţinerea unui anumit nivel de pre-
stigiu – de la nivelul elementar al Electron şi Cirrus/
Maestro până la nivelul Gold, Platinum ş.a. Cu cât 
mai înalt este nivelul cardului, ca atât mai mare este 
nivelul de „încărcare” a acestuia cu servicii comple-
mentare (de exemplu, de asigurare) şi cu facilităţi 
suplimentare;

 ▪ Combinarea serviciului ce ţine de card cu alte 
servicii bancare (de exemplu, depozite, transfer de fon-
duri ş.a.) şi nebancare (de exemplu, telefonie celulară).

Este cazul să remarcăm, totodată, faptul că pen-
tru realizarea acestor servicii clientul băncii trebuie 
să dispună de cunoştinţele necesare, să dea dovadă 
de o competenţă relativ înaltă, precum şi să respec-
te normele unei discipline financiare severe pentru 
echilibrarea capacităţii de a împrumuta mijloacele 
băneşti, cu posibilitatea rambursării operative a îm-
prumutului.
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Utilizarea cardurilor de credit poate crea un şir 
de probleme care, în consecinţă, pot transformă 
acest produs financiar într-o capcană financiară 
pentru client. Aceasta este orientată spre obţinerea 
unor profituri suplimentare de către bancă – fie ba-
zate pe slăbiciunile clientului, fie pe un comporta-
ment abuziv legat de încălcarea normelor de etică 
bancară. 

Practica bancară internaţională indică asupra 
existenţei următoarelor probleme principiale lega-
te de cardurile de credit [5], [6], [7]:

	Probleme psihologice
Experţii în domeniul examinat plasează proble-

mele de ordin psihologic pe primul loc în topul pro-
blemelor pe care le întâmpină clienţii folosind car-
durile de credit. Este demonstrat faptul că, în cazul 
în care clientul băncii face cumpărăturile mari prin 
acumularea treptată a mijloacelor băneşti, satisfac-
ţia lui este cu mult mai mare decât atunci când efec-
tuează cumpărături din contul creditului, această 
situaţie  provocând uneori o stare depresivă legată 
de rambursarea pe parcursul unei perioade de timp 
relativ lungi a împrumutului. 

Adeseori posibilitatea împrumutului rapid de 
mijloace băneşti îi creează clientului senzaţia falsă 
de creştere a bunăstării şi de extindere considera-
bilă a posibilităţilor sale financiare, ceea ce reduce 
raţionalitatea procesului de procurare a mărfurilor 
şi serviciilor. De multe ori clienţii băncilor achiziţio-
nează mărfuri şi servicii de care, în realitate, nici nu 
au nevoie. 

Astfel de situaţii se soldează, de regulă, cu folo-
sirea impusă a ultimilor bani proprii pentru rambur-
sarea datoriei. Aceasta conduce la necesitatea efec-
tuării unor noi împrumuturi, creându-se o situaţie 
de dependenţă a clientului de oportunitatea  folo-
sirii cardului de credit pentru satisfacerea nevoilor 
curente, fenomen care a fost denumit de specialişti 
drept „narcomanie creditară”. 

	Probleme juridice
De obicei, clienţii băncilor nu conştientizează 

faptul că relaţiile lor cu banca privind utilizarea car-
durilor de credit sunt, înainte de toate, de natură 
contractuală, adică sunt determinate de prevede-
rile contractului de credit, care precede eliberarea 
cardului respectiv. De aceea, adeseori ei au o ati-
tudine superficială şi chiar neglijentă la semnarea 

acestor contracte. În cele mai multe cazuri, ei nici nu 
iau în  seamă întregul complex de obligaţii pe care 
şi le asumă, precum şi drepturile acordate băncii. 
De asemenea, majoritatea clienţilor nu ţin cont de 
faptul că înseşi cardurile de credit sunt proprietate a 
băncii emitente, folosirea cărora costă bani. Prin ur-
mare, chiar dacă banca a perfectat cardul fără solici-
tarea prealabilă a clientului, ultimul are dreptul să-l 
refuze, iar dacă îl acceptă, el trebuie să înţeleagă că 
astfel se obligă să suporte toate plăţile aferente. De 
asemenea, dacă respectivul produs a fost solicitat, 
obţinut, dar nu este folosit, acest fapt nu scuteşte 
clientul de efectuarea comisioanelor de deservire.  

În unele ţări, întârzierea efectuării plăţilor aferen-
te cardurilor de credit pe parcursul unei perioade 
de timp conduce la informarea despre acest fapt a 
biroului istoriilor de credite, fiind afectată imaginea 
financiară a clientului.

Majoritatea utilizatorilor de carduri de credit stu-
diază superficial sau nu citesc deloc rapoartele pri-
vind tranzacţiile desfăşurate cu aceste instrumente 
financiare, expediate de banca respectivă [8].

Unii clienţi ai băncilor îşi asumă riscurile transmi-
terii unor terţe persoane a cardurilor emise pe nu-
mele lor, neglijând faptul că sunt totuşi responsabili 
de datoria formată de către aceste persoane. De ase-
menea, persoanele terţe pot să ignoreze condiţiile 
de emitere a cardurilor, cum ar fi, de exemplu, limita 
de credit, sau pot să uite PIN-codul şi, drept conse-
cinţă, încercând să utilizeze acest card la un banco-
mat, în cazul introducerii repetate a codului perso-
nal greşit, să se producă blocarea contului, precum 
şi deposedarea de instrumentul financiar [8].

Totodată, să nu uităm că deţinătorul cadrului de 
credit permanent este expus riscului utilizării frau-
duloase a acestui instrument financiar. Or, în cazul 
neinformării băncii referitor la descoperirea cazuri-
lor de acest gen, clientul nu va fi scutit de suporta-
rea consecinţelor respective [8].

	Probleme tehnice şi tehnologice
Clienţii băncilor trebuie să însuşească bine moda-

lităţile de utilizare a cardurilor, să respecte cu stricte-
ţe normele de securitate şi să se intereseze sistema-
tic referitor la particularităţile procesării informaţiei 
cu privire la tranzacţiile lor cu cardurile de credit. 
Sau, cel puţin, să determine în mod aproximativ in-
tervalul de timp dintre momentul desfăşurării tran-
zacţiei şi cel al reflectării acesteia în bilanţul băncii 
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în calitate de credit acordat. Fiindcă, atunci când 
foloseşte frecvent cardul de credit, clientul nu va 
putea afla suma exactă a datoriei de la oficiul ban-
car, existând riscul depăşirii involuntare a limitei de 
credit, fapt ce va avea drept consecinţă calculul unor 
dobânzi mult mai înalte faţă de nivelul obişnuit.  

Pentru a evita acest risc sau dorind să achite si-
multan toată suma creditului, debitorul va fi nevoit 
să ţină evidenţa strictă a tranzacţiilor ori să întreru-
pă pentru o anumită perioadă folosirea cardului.

Efectuând cumpărături în unităţile de comerţ, 
clientul trebuie să ţină cont de posibilitatea apari-
ţiei unor probleme tehnice (de exemplu, nefuncţi-
onarea POS-terminalului, lipsa legăturii cu serverul 
băncii, lipsa numerarului în bancomat ş.a.), care nu-i 
vor permite folosirea cardului.

Adeseori, un argument important ce-l determi-
nă pe client să utilizeze cardul de credit îl constitu-
ie perioada de graţie, aceasta ajungând până la un 
termen de 60 de zile. Însă trebuie de ţinut cont de 
faptul că, în cele mai dese cazuri, perioada de graţie  
se referă doar la plăţile efectuate în unităţile comer-
ciale locale. 

Clientul trebuie, de asemenea, să cunoască bine 
termenul de valabilitate a cardului, precum şi mo-
dalitatea închiderii contului de card şi a relaţiilor 
de creditare cu banca. Însăşi restituirea sumei com-
plete a datoriei nu scuteşte clientul de restituirea 
cardului şi semnarea documentelor de confirmare 
a voinţei sale de a închide contul respectiv. În caz 
contrar, în corespundere cu regulamentele lor in-
terne, unele bănci ar putea considera că debitorul 
doreşte prelungirea relaţiilor sale de creditare cu 
banca şi după expirarea termenului de valabilitate a 
cardului, ceea ce se poate solda cu perceperea unor 
comisioane şi a altor plăţi suplimentare.

 De regulă, folosirea cardurilor de credit este le-
gată şi de alte riscuri operaţionale, cum ar fi: proce-
sarea incorectă a tranzacţiei desfăşurate, defectarea 
cardului, nefuncţionarea sau funcţionarea neadec-
vată a bancomatelor şi POS-terminalelor, alte riscuri 
operaţionale.

	Probleme financiare
Clienţii băncilor trebuie să ţină cont de faptul 

că, din punctul de vedere al ratelor dobânzilor, 
produsele bancare examinate sunt printre cele mai 
scumpe. De asemenea,  remarcăm că, fiind vorba de 
ratele variabile ale dobânzilor, acestea cu timpul se 

pot mări, majorând respectiv costurile suportate de 
către client la folosirea cardurilor.

Prin urmare, înainte de a solicita cardurile de 
credit, clienţii băncilor  trebuie să studieze minu-
ţios toate plăţile (care pot fi numeroase) aferente 
folosirii acestor instrumente financiare, în formă de 
comisioane şi dobânzi, precum şi modalităţile cal-
culării acestora. De exemplu, este cunoscut faptul 
că unele bănci pot încasa comisioane suplimentare 
pentru nefolosirea liniei de credit pe parcursul unui 
interval relativ îndelungat de timp.

Funcţionalitatea cardurilor de credit, dacă sunt 
emise în cadrul sistemelor de plăţi internaţionale, 
admite folosirea lor peste hotarele ţării, ceea ce 
poate fi foarte util pentru client. Însă astfel de ope-
raţiuni pot fi legate de încasarea unor comisioane 
suplimentare şi a unor rate speciale de schimb va-
lutar, care sunt, de regulă, avantajoase mai curând 
pentru bancă, decât pentru client.

Studiile efectuate în domeniul dat demonstrea-
ză existenţa unor probleme specifice, care au con-
secinţe financiare pentru clienţi. Cea mai frecventă 
din ele este contractarea unui număr exagerat de 
carduri de credit. Însă numărul mare de carduri în-
seamnă cheltuieli neraţionale legate de plata comi-
sioanelor, existenţa pericolului de supraîndatorare 
a clientului, precum şi asumarea altor riscuri menţi-
onate anterior [8], [9].

Totodată, în afară cazurilor menţionate, clienţii 
nimeresc adesea în situaţii financiare complicate 
din cauza aplicării unor strategii dubioase de folo-
sire a cardurilor, cum sunt [8] , [9]:

 ▪ efectuarea permanentă doar a plăţilor mini-
mal admisibile pentru rambursarea datoriei, fapt 
care, în ultimă instanţă, conduce la acumularea 
unor sume exagerate ale datoriilor faţă de bănci din 
contul dobânzilor şi comisioanelor;

 ▪ efectuarea plăţilor la limita termenelor admi-
sibile, existând riscul de a întârzia şi de a plăti pe-
nalităţi;

 ▪ depăşirea limitelor de creditare, ceea ce are 
drept consecinţă plata ca penalitate a unor dobânzi 
speciale mari;

 ▪ folosirea cardului de credit în scopuri neraţio-
nale, de exemplu, prin efectuarea unor cumpărături 
inutile.

Generalizând cele expuse mai sus, putem con-
cluziona că în mâinile unui client neexperimentat, 
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nedocumentat şi nedisciplinat cardul de credit poa-
te deveni o adevărată capcană financiară. 

 Optând pentru utilizarea unui produs bancar, 
mai ales din categoria celor noi, clientul băncii ur-
mează să studieze minuţios şi să respecte strict pre-
vederile normelor de utilizare a acestuia. Totodată, 
el nu trebuie să-şi asume, fără vreo necesitate deo-
sebită, potenţialele riscuri suplimentare, altminteri 
va fi nevoit să suporte consecinţele lor financiare şi 
juridice. În relaţiile cu banca, clientul va miza atât pe 
prevederile contractuale, cât şi pe cunoaşterea me-
canismelor de protecţie a intereselor sale în calitate 
de consumator al produsului bancar.  
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REZUMAT

Capcanele financiare ale inovaţiilor bancare. 
Produsele bancare noi pot deveni capcane financia-
re, dacă clienţii sunt expuşi comportamentului abu-
ziv al băncii, fără a fi încălcată legislaţia. Problemele 
sunt cauzate de aspectele financiare, economice, 
juridice şi psihologice ale folosirii acestor instru-
mente financiare. Acest articol examinează pricipa-
lele probleme care apar în domeniul respectiv.

Cuvinte-cheie: capcană financiară, produs ban-
car, card de credit 

ABSTRACT

Financial traps of banking innovations. New 
banking products can become financial traps if 
customers are exposed to the abusive behavior of 
the bank, without infringing the law. Problems are 
caused by the financial, economic, legal and psy-
chological aspects of the use of these financial in-
struments. This article examines all major problems 
that arise.

Keywords: financial trap, banking product, 
credit card

РЕФЕРАТ 

Финансовые ловушки банковских инно-
ваций. �овые банковские продукты могут ока-
заться финансовыми ловушками в результате 
недобросовестного поведения, точнее, злоупо-
треблений банков, при этом без нарушения за-
конодательства, по отношению к своим клиен-
там. Проблемы вызваны финансовыми, эконо-
мическими, юридическими и психологически-
ми аспектами использования финансовых ин-
струментов. Данная статья посвящена изучению 
основных возникающих проблем.

Ключевые слова: финансовая ловушка, бан-
ковский продукт, кредитная карта
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|eLvira veLiXar, Doctor oftaLMoLog,              
cercetător ştiinţific În tubercuLoza ocuLară,   
iMSp inStitutuL ftiziopneuMoLogie “chiriL Draganiuc”

Tuberculoza oculară – certitudini  
şi perspective

INTRODUCERE 

cu un nuMăr tot Mai Mare De cazuri noi De tu-
bercuLoză [tb] DepiState În fiecare an, inciDen-

ţa uveitei tubercuLoaSe prezintă o tenDinţă De creştere 
[1,2,3].  

Uveita este o inflamaţie intraoculară, care ar 
putea duce la pierderea permanentă a vederii. Tu-
berculoza oculară [TBO] este asociată cu un spectru 
larg de manifestări clinice, cea mai frecventă fiind 
uveita [1-7,24]. Diagnosticul, de regulă, prezintă o 
provocare pentru specialistul oftalmolog. Factori 
multipli, cum ar fi creşterea multidrog-rezistenţei, 
imunitatea scăzută a populaţiei republicii, răspân-
direa pe scară largă a vaccinării BCG îşi pun ampren-
ta asupra procesului de diagnosticare. Este nevoie 
de a ridica vigilenţa în privinţa tuberculozei oculare 
a doctorilor oftalmologi şi ftiziopneumologi, de aici 
necesitatea reîmprospătării datelor referitoare la 
etiologia respectivă a patologiei oculare.

Scopul cercetării: necesitatea de a menţine 
printre specialiştii reţelei generale un grad înalt al 
vigilenţei privind etiologia tuberculoasă a procese-
lor inflamatorii oculare.

Materiale şi metode: publicaţiile online de spe-
cialitate 2000-2011 [cuvinte cheie: tuberculoză ocu-
lară, uveite tuberculoase, chorioretinitele tubercu-

loase, metode de diagnostic al tuberculozei oculare 
(TBO)], precum şi studiul şi practica proprii.

REZULTATE
Termenul de „tuberculoză oculară” cuprinde ori-

ce infecţie cauzată de Mycobacterium tuberculosis 
sau de una din cele trei specii înrudite (sp. bovis, 
africanum şi microti), în interiorul globului ocular, 
pe suprafaţa acestuia sau în jurul lui [1, 5, 6]. Din 
punct de vedere istoric, autorii au folosit termenii 
de tuberculoză oculară „primară” şi „secundară”. Cea 
primară descrie afecţiunea oculară, în lipsa de im-
plicare sistemică sau în care ochiul este poarta iniţi-
ală de intrare a Mycobacteriei în organismul uman. 
Cea secundară rezultă din răspândirea hematogenă 
de la un focar primar distanţat, sau de invazia direc-
tă din zonele adiacente, cum ar fi sinusul sau cavita-
tea craniană [1, 5-7].

Epidemiologia tuberculozei oculare a suferit pe 
parcursul anilor o schimbare dramatică. În secolul 
al XIX-lea tuberculoza [TB] a fost considerată o ca-
uză comună a uveitelor. Aceasta a fost considerată 
responsabilă de până la 10%-80% din toate cazurile 
de uveită. De-a lungul deceniilor următoare, numă-
rul de cazuri de uveită atribuite M. tuberculosis a 
scăzut. Există multe motive pentru aceasta, cel mai 
important fiind faptul că alte etiologii, necunoscute
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anterior, cum sunt sarcoidoza, toxoplasmoza şi 
histoplasmoza, au fost descoperite pe parcurs. De 
asemenea, odată cu implementarea unor noi teste 
de diagnosticare, criteriile de diagnostic pentru tu-
berculoza oculară au devenit mai stricte. Astăzi, TBO 
se întâlneşte comparativ rar. Din anii ’80, rapoartele 
publicate în literatura de specialitate din ţările occi-
dentale citează TB ca factor etiologic al uveitelor de 
până la 4% [1-3].

Manifestarea cea mai comună de implicare ocu-
lară a TB este uveita [1-5, 14, 24]. Pacienţii luaţi în 
evidenţă cu diagnosticul de tuberculoză oculară în 
republică prezintă manifestări de uveită, în special 
uveită posterioară sau corioretinită [24]. În literatu-
ra de specialitate se evocă, de obicei, uveita ante-
rioară cronică, panuveita sau corioretinita [1, 4-7, 
14, 24]. Caracteristica pacienţilor este analogică cu 
cea din datele literaturii: vârsta pacienţilor cu TBO 
din publicaţii a variat de la 1 an la 75, deci orice vâr-
stă poate fi afectată. În ultimul timp, în republică 
se depistează copii cu vârsta cuprinsă între 8 şi 15 
ani. Nu este nici o predilecţie de gen. Majoritatea 
cazurilor au fost cronice. Lucrările au indicat faptul 
că cele mai multe prezentări clinice au fost granulo-
matoase, dar multe rapoarte nu au specificat tipul 
de inflamaţie. Cu toate acestea, există cazuri con-
firmate histologic de TB intraoculară, care prezintă 
uveita non-granulomatoasă. Aşadar, uveita non-
granulomatoasă nu exclude TBO [1, 4-10, 14, 24]. 
Această afirmaţie o confirmă şi manifestările clinice 
ale pacienţilor noştri. Se poate susţine chiar faptul 
creşterii ponderii uveitelor non-granulomatoase. 
Majoritatea cazurilor de TBO au fost unilaterale. În 
procesul inflamator au fost implicate atât segmen-
tul anterior, cât si cel posterior [4-11, 24]. Examina-
rea oftalmologică evidenţiază mai multe caracte-
ristici ale tuberculilor coroidieni. Majoritatea au o 
localizare unilaterală şi pot varia în dimensiuni de 
la 1/4 de diametru de disc până la câteva diametre 
ale papilei nervului optic. Cele mai multe leziuni se 
găsesc în jurul polului posterior. La număr, sunt de 
obicei mai puţin de 5, deşi există cazuri de leziuni ce 
depăşesc câteva zeci. În faza iniţială leziunile sunt 
alb-gălbui şi, cu timpul, devin mai pigmentate. Oca-
zional, acestea pot fi asociate cu detaşarea seroasă 
a retinei de deasupra focarului. Retina este rareori 
implicată primar, dar sunt raportate vasculite reti-
niane sau periflebite [8-10]. În cele mai multe cazuri 

nu sunt manifestări sistemice de TBC, iar patologia 
oculară poate fi categorisită ca tuberculoză oculară 
primară. Flictena este o manifestare de reacţie de 
hipersensibilitate de tip IV, care se prezintă ca infla-
maţie superficială a corneei, şi poate fi corelată cu 
un focar tuberculos extraocular [11]. Este important 
de reţinut posibilitatea TBO de a-şi asuma masca de 
tumoare [12, 23].

Diagnosticul de tuberculoză oculară începe cu 
un examen fizic complet, inclusiv un frotiu de spută 
şi cultură, testul intradermal cu PPD şi radiografie 
toracică [13-15]. Prezenţa unei infecţii tuberculoase 
sistemice indică, dar nu dovedeşte faptul că con-
diţia oculară este cauzată de tuberculoză. În plus, 
examinările iniţiale negative nu ar trebui să elimine 
tuberculoza de pe lista diagnosticului diferenţial.

Criterii de diagnostic [1, 4-10, 12-16, 19]:  1. Ta-
bloul clinic consistent pentru TBO, în lipsa altor en-
tităţi dovedite; 2. Testul intradermal cu tuberculină 
pozitiv (evaluarea sistemică) şi reacţia de focar din 
partea ochiului afectat; 3. Răspunsul pozitiv la trata-
ment antituberculos.

Impedimente ale procesului de diagnosticare: 1. 
Patomorfoza infecţiei tuberculoase – schimbarea 
tabloului clinic [9]; 2. Răspândirea largă a vaccinu-
lui BCG – test tuberculinic intradermal fals pozitiv 
[16-19]; 3. Răspândirea largă a tulpinilor rezistente 
şi multi-rezistente – lipsa răspunsului scontat la tra-
tament.

Diagnosticul definitiv se realizează prin identi-
ficarea M. tuberculosis în ţesutul ocular sau lichid. 
Istoric, acest lucru s-a dovedit a fi dificil şi confir-
marea, de obicei, vine doar după enucleare. Pars 
Plana vitrectomia permite preluarea de mostre 
intraoculare. Metoda BAAR poate identifica mico-
bacteriile imediat, iar culturile pot fi folosite pentru 
a identifica sensibilitatea/rezistenţa la antibiotice. 
Mai recent, reacţia de polimerizare în lanţ (PCR) a 
fost utilizată pentru diagnosticul TBO. Rapoartele 
de caz arată că mostre atât de umoare apoasă, cât şi 
de vitros pot fi folosite pentru a stabili diagnosticul. 
Avantajele PCR-ului includ rapiditatea obţinerii re-
zultatelor şi capacitatea de a testa un eşantion mic 
de pacienţi [10, 13, 16]. Actualmente, în Republica 
Moldova această metodă de diagnosticare este în 
desfăşurare.

În perspectivă, este necesar suportul procesu-
lui de diagnosticare cu metode de sensibilitate şi 



102 | Intellectus 1/2014

C
O

M
U

N
IC

Ă
R

I 
Ş
T

II
N

Ţ
IF

IC
E

/  
S
C

IE
N

T
IF

IC
 C

O
M

M
U

N
IC

A
T

IO
N

S

specificitate mai înaltă, metode molecular genetice 
ce ar permite diagnosticarea oportună şi efectuată 
cu acurateţe. (PCR din mostre oculare, QuantiFE-
RON TB Gold şi T SPOT-TB test [17], IGRA [18], 
Диаскинтест®), precum şi colaborarea eficientă a 
specialiştilor oftalmologi ai reţelei generale, ftizio- 
pneumologi (grupe de risc, îndreptarea oportună la 
IMSP IF a pacienţilor cu semne clinice consistente 
pentru TBO, test tuberculinic intradermal efectuat 
doar la Institutul de Ftiziopneumologie pacienţi-
lor cu suspecţie la TBO pentru evaluarea sistemică 
adecvată).

Tratamentul primar trebuie să fie întotdeauna 
sistemic. El are succes, în marea majoritate a cazuri-
lor, cu rezolvarea ulterioară a simptomelor, inflama-
ţiei şi, adeseori, cu o îmbunătăţire a acuităţii vizuale 
aproape de nivelul premorbid [9, 10, 20-22, 24-26]. 
Terapia este frecvent continuată timp de mai multe 
luni, în funcţie de starea pacientului şi de răspun-
sul imunitar, şi ar trebui să fie monitorizată pentru 
efectele sistemice toxice ale medicamentelor, cum 
este deteriorarea ficatului. Au fost raportate eşecuri 
ale tratamentului sistemic în infecţii tuberculoase 
oculare, de aceea multidrog-rezistenţa trebuie să 
fie luată în considerare şi în această localizare. Efica-
citatea tratamentului se află în dependenţă directă 
de oportunitatea stabilirii  diagnosticului şi începe-
rii tratamentului.

DISCUŢII
Cu toată varietatea de procedee prezentate mai 

sus, procesul de diagnosticare al etiologiei tuber-
culoase rămâne o provocare, deoarece sunt multe 
situaţii în care  un pacient uveitic nu este un candi-
dat pentru chirurgie, sau nu este posibilă identifica-
rea Myc. tuberculosis din mostra oculară. În aceste 
condiţii, este important de a fi găsite dovezi ale TB 
sistemice [13-16]. La radiografia cutiei toracice se 
poate descoperi focare infiltrative, uneori cu dovezi 
de cavitaţie sau pleurezie. BAAR şi însămânţarea se 
pot face din spută, urină sau lichidul cefalorahidi-
an. O dilemă comună este pacientul care prezintă 
o uveită şi demonstrează un test tuberculinic intra-
dermal pozitiv. Deoarece tratamentul infecţiei TB 
active dovedite este diferit de profilaxia la pacienţii 
cu testul cu PPD pozitiv, dar fără dovezi de TB acti-
vă, decizia tacticii de tratament rămâne la discreţia 
medicului oftalmolog ftiziatru. Lui îi revine sarcina 

de a decide dacă uveita este într-adevăr un semn 
de infecţie tuberculoasă activă sau nu. Nu este indi-
cat de a fi tratat fiecare pacient cu o uveita şi testul 
cu PPD pozitiv cu medicamente anti-tuberculoase 
pe termen lung, în lipsa altor dovezi ale activităţii 
procesului tuberculos. Fiecare caz trebuie abordat  
individual, punând în balanţă riscurile şi beneficiile 
tratamentului cu medicamente antituberculoase.

Sunt aduse în discuţie diferite metode de eficien-
tizare a tratamentului TBO: medicamente imunosu-
presoare (în principal corticosteroizi), administrate 
fie local, fie sistemic, tratament cu laser, fotocoagu-
larea sectorială pentru tratamentul neovascularizării 
subretiniene [20, 22]. Dar în niciun caz terapia cu la-
ser nu ar trebui să fie considerată tratament primar, 
fără chimioterapia antituberculoasă sistemică [15, 
21, 22, 24-26]. Pentru eficientizarea tratamentului 
s-au făcut încercări de a administra preparatele an-
tituberculoase parabulbar, limfotrop. Administrarea  
limfotropă permite o dozare mai locală a preparatu-
lui, fără a avea efectele toxice pe care le are adminis-
trarea parabulbară; totodată, ea asigură o dezintoxi-
care a ţesuturilor globulului afectat [25, 26]. 

CONCLUZII
Incidenţa tuberculozei oculare dovedeşte în ulti-

mii ani o tendinţă de creştere. Tuberculoza oculară 
prezintă un spectru larg de manifestări clinice şi ne-
cesită o vigilenţă înaltă din partea medicilor oftal-
mologi în privinţa respectivei etiologii. Procesul de 
diagnosticare a tuberculozei oculare este unul foar-
te complex şi necesită cooperarea specialiştilor of-
talmologi ai reţelei generale şi ftiziopneumologilor. 
Suportul procesului de diagnosticare cu metode de 
o sensibilitate şi specificitate mai înaltă este strict 
necesar. De asemenea, este strict necesară eficien-
tizarea tratamentului antituberculos al afecţiunilor 
oculare.
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REZUMAT

Tuberculoza oculară – certitudini şi perspec-
tive. Cu un număr tot mai mare de cazuri noi de tu-
berculoză depistate în fiecare an, incidenţa uveitei 
tuberculoase prezintă o tendinţă de creştere. Uvei-
ta este o inflamaţie intraoculară, care ar putea duce 
la pierderea permanentă a vederii. Boala dată este 
asociată cu un spectru larg de manifestări clinice. 
Prezentările clinice comune sunt uveita anterioară, 
tuberculii coroidieni, corioretinita diseminată. Se 
manifestă lipsa de standard adecvat de diagnosti-
care. Aceasta, de obicei, conduce la un diagnostic 
ratat, greşit sau întârziat de uveită tuberculoasă, ce 
poate provoca consecinţe grave, cum ar fi pierderea 
vederii, orbirea şi chiar enuclearea ochiului. Tehno-
logiile noi, cum sunt PCR și IGRA (interferon-gam-
ma eliberare test) pot fi de ajutor pentru diagnos-
ticul oportun al tuberculozei oculare. Diagnosticul 
precoce şi tratamentul eficient ale afecţiunilor ocu-
lare tuberculoase sunt strict necesare.

ABSTRACT

Ocular tuberculosis – certitudes and pros-
pects. With a growing number of new cases of tu-
berculosis diagnosed each year, the incidence of 
tuberculous uveitis presents an increasing trend. 
Uveitis is an intraocular inflammation, which could 
lead to permanent loss of vision. The disease is as-
sociated with a wide spectrum of clinical manifes-
tations. Common clinical presentations are anterior 
uveitis, choroidal tubercles, and disseminated chor-
ioretinitis. Lack of adequate standard of diagnosis is 

manifested. That usually leads to a missed, wrong or 
delayed diagnosis of tuberculous uveitis, which can 
cause serious consequences such as loss of vision, 
blindness, and even eye enucleation. New tech-
nologies such as PCR and IGRA (interferon-gamma 
release assay) may be helpful for timely diagnosis 
of ocular tuberculosis. Early diagnosis and effective 
treatment of tuberculous eye diseases are strictly 
necessary.

РЕФЕРАТ

Туберкулез глаз – реальность и перспекти-
вы. С ростом числа новых случаев туберкулеза 
диагностируемых каждый год, заболеваемость 
увеитов туберкулезной этиологии представляет 
собой растущую тенденцию. Увеит представляет 
внутриглазное воспаление, которое может при-
вести к постоянной потере зрения. Данное забо-
левание связано с широким спектром клиниче-
ских проявлений. Общие клинические проявле-
ния: передний увеит, туберкул хориоидеи, диссе-
минированный хориоретинит. Отсутствие адек-
ватного стандарта диагноза обычно приводит к 
ошибочному или несвоевременному диагнозу 
туберкулеза глаз, что может привести к серьез-
ным последствиям, таким как потеря зрения, сле-
пота, и даже энуклеация глаза. �овые технологии, 
такие как PCR и IGRA (тест гамма-интерфероном) 
могут быть полезными для своевременной диа-
гностики глазного туберкулеза. Ранняя диагно-
стика и эффективное лечение туберкулезных за-
болеваний глаз строго необходимо.
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nal şi Criminologie a Facultăţii de Drept, 
Universitatea de Stat din Moldova

Obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 1851 
al Codului penal 2/2013 36

11. BRÎNZILĂ Liuba,
contabil practician certificat, auditor

Aprecieri comparative privind modelele   
de contabilizare a investiţiilor imobiliare 3/2013 100

12.

CALLO Tatiana, 
dr. hab., prof. univ., şef Direcţie Atestare, 
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi 
Atestare

Problema ştiinţifică şi soluţionarea ei 2/2013 58

13.
CANŢER Valeriu, 
acad., preşedinte al Consiliului Naţional 
pentru Acreditare şi Atestare

Dezbateri: modificări  la Legea învăţământu-
lui. De ce fel de doctorat are nevoie Republica 
Moldova?

4/2013 76

14.
CASIAN Ana, 
USMF „N. Testemiţanu”, Centrul Ştiinţific 
în Domeniul Medicamentului

Izolarea coptizinei din herbă de rostopască 
(chelidonium majus l.) 1/2013 92

Obţinerea sării dietilamoniu de hiperforină 
din herba de sunătoare (Hypericum perfora-
tum L.)

2/2013 95
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15.
CASIAN Igor, 
USMF „N. Testemiţanu”, Centrul Ştiinţific 
în Domeniul Medicamentului

Izolarea coptizinei din herbă de rostopască 
(chelidonium majus l.) 1/2013 92

Obţinerea sării dietilamoniu de hiperforină 
din herba de sunătoare (Hypericum perfora-
tum L.)

2/2013 95

16.
CEBOTARI Anatol, 
prof. dr. med., Şcoala de Medicină din 
Hanovra şi USMF „N. Testemiţanu”

Aspecte morfologice privind atenuarea 
consecinţelor postoperatorii în intervenţiile 
chirurgicale cardiace

3/2013 80

17. CEBOTARI Serghei, 
dr. med., Şcoala de Medicină din Hanovra

Aspecte morfologice privind atenuarea 
consecinţelor postoperatorii în intervenţiile 
chirurgicale cardiace

3/2013 80

18.
CERTAN Simion, 
prof. univ., dr. hab., Universitatea de Stat 
din Moldova

Impactul motivaţiei asupra creativităţii  
potenţialului intelectual 3/2013 52

19. CERTAN Ion, 
dr., Universitatea de Stat din Moldova

Impactul motivaţiei asupra creativităţii  
potenţialului intelectual 3/2013 52

20.
CHIRIŢA Sofia, 
asistent universitar, Catedra Drept Civil 
a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI

Politica UE privind dreptul de autor 
 şi drepturile conexe 2/2013 7

21.

CÎRSTEA Olga, 
cercetător ştiinţific stagiar, Laboratorul 
ştiinţific de pediatrie, IMSP Institutul de 
Cercetări Ştiinţifice în Domeniul ocrotirii 
Sănătăţii Mamei şi Copilului

Metoda predictivă pentru estimarea riscului 
de dezvoltare a astmului bronşic la copiii din 
Republica Moldova

1/2013 86

Modelul matematic de pronosticare a evoluţi-
ei astmului bronşic, complicate cu manifes-
tări alergice asociate la copiii din Republica 
Moldova

2/2013 106

22.

COCÎRŢĂ Petru, 
acad., membru al Academiei Internaţio-
nale de Informatizare a ONU, şef Labora-
tor Impact Ecologic şi Reglementări de 
Mediu, Institutul de Ecologie şi Geografie 
al AŞM

Speciile de nevertebrate din fauna Republicii 
Moldova cu statut de protecţie internaţională 4/2013 112

23.
COJANU Gianina, 
drd., USM, asistent universitar, Universi-
tatea Maritimă din Constanţa (România)

Diversiunea comisă prin răspândirea unei 
epidemii sau epizootii (art. 343 CP RM) 3/2013 104

 24. 

COJOCARU Ala, 
cercetător ştiinţific superior, şef Labora-
tor ştiinţific de pediatrie, IMSP Institutul 
de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul 
ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului

Metoda predictivă pentru estimarea riscului 
de dezvoltare a astmului bronşic la copiii din 
Republica Moldova

1/2013 86

Modelul matematic de pronosticare a evoluţi-
ei astmului bronşic, complicate cu manifes-
tări alergice asociate la copiii din Republica 
Moldova

2/2013 106

  25. COJOCARU Igor,
drd., Institutul de Dezvoltare a Societăţii 
Informaţionale

Alfabetizarea şi incluziunea digitală a cercetă-
torilor din Republica Moldova 1/2013 60

Prezenţa în cadrul ştiinţei mondiale moderne 
a cercetării din Republica Moldova 2/2013 65

26.
COLIN Tudor,  
lector superior, Universitatea Tehnică a 
Moldovei 

Automatizarea proceselor de asamblare 
(montare) a fabricatelor 3/2013 62

 27. 
CUCIUREANU Gheorghe,
dr., Institutul de Dezvoltare a Societăţii 
Informaţionale

Prezenţa în cadrul ştiinţei mondiale moderne 
a cercetării din Republica Moldova 2/2013 65

Dezbateri: modificări  la Legea învăţământu-
lui. De ce fel de doctorat are nevoie Republica 
Moldova?

4/2013 76
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28. DANILIUC Aliona,
drd. în economie, lector univ., ULIM 

O modalitate de cuantificare a competitivităţii 
produselor finale 3/2013 93

29.
DUBROVIN Iurii, 
Universitatea Tehnică a Moldovei,  
Întreprinderea Mixtă „Uzina Topaz” S.A.

Particularităţile producerii circuitelor  
integrate flexibil-rigide 4/2013 90

 30.
ELENCIUC Daniela,
lector sup., Cetedra Biologie,  
Universitatea AŞM

Procedee de obţinere a biomasei de spirulină 
cu conţinut sporit de cupru legat organic 1/2013 72

31.
GADIBADI Mihail, 
lector universitar, UASM

Argumentarea parametrilor şi regimului 
de viteză ale brăzdarului pentru semănatul 
culturilor cerealiere

2/2013 80

32.
GANGAN Silvia, 
Universitatea Tehnică a Moldovei,  
Întreprinderea Mixtă „Uzina Topaz” S.A.

Particularităţile producerii circuitelor  
integrate flexibil-rigide 4/2013 90

33.
GASNAŞ Iurie, 
drd., Universitatea Liberă Internaţională 
din Moldova

Asigurarea de către furnizori a securităţii  
şi integrităţii reţelelor publice de comunicaţii 
electronice. Aspecte privind reglementarea

1/2013 32

34.
GLIGA Olesea, 
cercetător ştiinţific, Institutul de Ecologie 
şi Geografie al AŞM

Biomonitorizarea mediului prin intermediul 
Apis mellifera L 2/2013 86

Speciile de nevertebrate din fauna Republicii 
Moldova cu statut de protecţie internaţională 4/2013 112

35.
GODOROJA Dumitru,  
Viceministru al Economiei, Ministerul 
Economiei al Republicii Moldova

Politicile actuale privind susţinerea activităţii 
de inovare şi transfer tehnologic în vederea 
atingerii obiectivelor de dezvoltare ale  
Republicii Moldova

4/2013 16

36. GRIBINCEA Corina,
drd. în management, specialist, IEFS

O modalitate de cuantificare a competitivităţii 
produselor finale 3/2013 93

 37. 
GULEA Aurelian,
acad., prof. univ., şef catedră Chimie 
Anorganică şi Fizică, USM

Procedee de obţinere a biomasei de spirulină 
cu conţinut sporit de cupru legat organic 1/2013 72

 38. 
GUŞAN Ala, 
director Departament Invenţii, Soiuri de 
Plante, AGEPI

Evoluţii recente în cadrul sistemului PCT 2/2013 14

39.
HACINA Tamara,
profesor asociat, Catedra Anatomia 
Omului a USMF „N. Testemiţanu” 

Aspecte morfologice privind atenuarea 
consecinţelor postoperatorii în intervenţiile 
chirurgicale cardiace

3/2013 80

40.
IUSTIN Viorel, 
şef Secţie chimie, biologie, medicină, 
AGEPI

Clasificarea comună de brevete (CPC) 1/2013 7

Secretul comercial – obiect al proprietăţii 
industriale 2/2013 27

41.

LEAH Tamara,
dr., conf. cerc., Director adjunct, Institutul 
de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie  
a Solului „N. Dimo”

Proprietatea intelectuală – instrument  
de promovare a cercetării în agricultura 
Moldovei

2/2013 47

42.
LEVIŢCHI Simion, 
dr., director Departament mărci, modele 
şi desene industriale, AGEPI 

Mărcile şi libera concurenţă 4/2013 32

43.
LOZAN Alexandru, 
magistru, Universitatea Tehnică a 
Moldovei

Studiul procesului de amestecare în planuri 
longitudinale şi transversale 4/2013 104

44.
LUPAN Aurelia, 
dr., specialist principal, Secţia marketing, 
servicii, AGEPI

Soiurile de plante – obiecte ale proprietăţii 
intelectuale 3/2013 27
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45. MALAI Leonid, 
lector superior universitar, UASM

Reducerea mecanismelor de clase superioare 
în grupe structurale nule de clasa a II-a 3/2013 75

46. MAXIMILIAN Silvestru, 
prof. univ., dr. hab. în economie, ULIM

O modalitate de cuantificare a competitivităţii 
produselor finale 3/2013 93

47.

MELNIC Violeta,  
dr., şef adjunct Direcţia Generală, Agent 
Guvernamental, şef Direcţie  
Reprezentare la CEDO, Ministerul  
Justiţiei al Republicii Moldova

Justificarea şi avantajele denumirilor  
de origine în raport cu marca comercială  
pentru produsele agroalimentare

4/2013 43

48.

MÎSLIŢCHI Valentina,
dr., lector superior univ., Catedra 
Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară, 
Universitatea de Stat din Tiraspol 

Continuitatea în formarea competenţelor 
lingvistice la copiii de vârstă preşcolară mare 
şi şcolară mică (1)

1/2013 66

Continuitatea în formarea competenţelor 
lingvistice la copiii de vârstă preşcolară mare 
şi şcolară mică (2)

2/2013 74

49.
MOGOL Natalia, 
director-adjunct, Departamentul Mărci, 
Modele şi Desene Industriale, AGEPI

Unele aspecte privind asigurarea drepturilor 
de proprietate intelectuală în Republica 
Moldova

2/2013 21

Indicaţiile geografice – o oportunitate 
pentru promovarea produselor autohtone 
tradiționale

4/2014 38

50. MOISEI Andrei, 
director Departament Juridic, AGEPI 

Drepturile de proprietate industrială 
 şi mijloacele de asigurare a acestora 4/2013 22

51. MUNTEANU Svetlana,  
dr., Vicedirector general, AGEPI

Rolul  proprietăţii intelectuale în dezvoltarea 
şi valorificarea inovaţiilor 4/2013 6

52.
NAGACEVSCHI Viorica,
Preşedinte al Oficiului Republican  
al Drepturilor de Autor 

Unele probleme privind evaluarea dreptului 
de autor în condiţii de maximă necesitate, 
raportate la valoarea de piaţă

3/2013 21

53.
NASTAS Andrei, 
lector superior, Universitatea Tehnică  
a Moldovei 

Automatizarea proceselor de asamblare, 
o modalitate importantă de sporire  
a durabilităţii maşinilor

1/2013 77

54.
POPESCU Nicolae, 
Universitatea Tehnică a Moldovei,  
Întreprinderea Mixtă „Uzina Topaz” S.A.

Particularităţile producerii circuitelor  
integrate flexibil-rigide 4/2013 90

 55.

POPESCU Victor, 
lector superior, Catedra electrificarea  
şi automatizarea mediului rural,  
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Comportamentul factorilor de influenţă 
asupra procesului de distribuţie a energiei 
electrice

1/2013 103

56.
POPESCU Rodica, 
jurist principal, Departamentul Juridic, 
AGEPI 

Drepturile de proprietate industrială  
şi mijloacele de asigurare a acestora 4/2013 22

57.
POTÂNG Angela, 
dr. conf. univ., Catedra Psihologie  
Generală, USM

Manifestări ale stresului psihic şi stărilor afec-
tive la persoanele cu ulcer gastro-intestinal 1/2013 96

58.
RĂILEAN Liliana, 
expert, Secţia mărci internaţionale, 
AGEPI

Oportunităţi şi riscuri în cazurile  
de înregistrare sau neînregistrare a mărcii 3/2013 24

59.
ROTARU Tatiana, 
consultant, Consiliul Naţional pentru 
Acreditare şi Atestare

Concursul Naţional „Teza de doctorat  
de excelenţă a anului 2012” 3/2013 48

60.
ROTARU Mihail, 
Universitatea Tehnică a Moldovei,  
Întreprinderea Mixtă „Uzina Topaz” S.A.

Particularităţile producerii circuitelor  
integrate flexibil-rigide 4/2013 90
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61.
RUDIC Valeriu, 
acad., directorul Institutului de Microbio-
logie şi Biotehnologie al AŞM

Procedee de obţinere a biomasei de spirulină 
cu conţinut sporit de cupru legat organic 1/2013 72

62.
RUSANOVSCHI Marcica, 
expert coordonator, Secţia mărci  
internaţionale, AGEPI

Semne sau indicaţii cu caracter elogios  
în componenţa mărcilor 1/2013 16

63.
RUSANOVSCHI Vitalie,
dr. hab., şef Secţie gestiune electronică  
a documentelor, AGEPI

AGEPI valorifică tehnologiile informaţionale 
avansate. Modalităţile de achitare a taxelor 
pentru protecţia obiectelor de proprietate 
intelectuală

1/2013
25

64.

SANDU Ion, 
dr. ing., Universitatea de Stat 
 „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Platformă 
Interdisciplinară ARHEOINVENT

Factori de susţinere şi dezvoltare a creativităţii 
tehnice autohtone ca vector activ în relansa-
rea economică

4/2013 82

65.

SAVOSCHIN Dorina, 
drd., cercetător ştiinţific stagiar, Labora-
torul ştiinţific de pediatrie, IMST Institu-
tul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul 
Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului

Modelul matematic de pronosticare  
a evoluţiei astmului bronşic, complicate  
cu manifestări alergice asociate la copiii  
din Republica Moldova

2/2013 106

66.
SPÎNU Constantin,
prof. univ., dr. hab. med., Vicedirector al 
Centrului Naţional de Sănătate Publică

Rigla multifuncţională Virus 4/2013 87

67.

SPÎNU Igor, 
dr. med., cerc. şt. superior, şef Laborator 
Virusologie Generală, Centrul Naţional 
de Sănătate Publică

Rigla multifuncţională Virus 4/2013 87

68.
STATI Vitalie, 
dr., conf. univ., Catedra Drept Penal şi 
Criminologie, Facultatea de Drept, USM

Delimitarea infracţiunilor prevăzute la art. 
art.1851 şi 1852 din Codul penal de faptele 
adiacente 

3/2013 13

69.

STĂNILĂ Alexandru, 
dr. ing., Universitatea Tehnică „Gh. 
Asachi”, Iaşi, Facultatea de Construcţii 
Civile şi Industriale

Factori de susţinere şi dezvoltare a creativităţii 
tehnice autohtone ca vector activ în relansa-
rea economică

4/2013 82

70.
STOICEV Petru, 
dr. hab., prof. univ. Universitatea Tehnică 
a Moldovei

Automatizarea proceselor de asamblare,  
o modalitate importantă de sporire  
a durabilităţii maşinilor

1/2013 77

Automatizarea proceselor de asamblare 
(montare) a fabricatelor 3/2013 62

71.

STRATAN Alexandru,  
dr. hab., director al Institutului Naţional 
de Cercetări Economice al AŞM şi ME  
al Republicii Moldova

Dezvoltarea inovaţională a ştiinţei  
în Republica Moldova: probleme şi soluţii 4/2013 70

72.
TRIFAN Nicolae, 
lector superior, Catedra studiul  
şi tehnologia metalelor, UTM

Determinarea dimensiunilor semifabricatului 
supus deformării plastice 3/2013 88

73.
TULBURE Tatiana, 
magistru, Catedra psihologie generală, 
USM

Manifestări ale stresului psihic şi stărilor afec-
tive la persoanele cu ulcer gastro-intestinal 1/2013 96

74. 
ŢAPCOV Victor, 
conf. univ., Catedra chimie anorganică  
şi fizică, USM

Procedee de obţinere a biomasei de spirulină 
cu conţinut sporit de cupru legat organic 1/2013 72
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75.
ŢÎGANAŞ Ion, 
dr. în drept, Vicedirector general, Agenţia 
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

Încălcarea drepturilor de proprietate 
 intelectuală şi rolul observatorului naţional  
în combaterea acestora 

3/2013 6

Industria creativă sau motorul intelectual  
al economiei 4/2013 55

76. 
ŢURCAN Aurelia,
dr., conf. univ., consultant, AŞM

Consideraţii privind evaluarea statistică 
a sectorului CDI prin prisma proprietăţii 
intelectuale

2/2013 43

77. VALUŢĂ Iacob,  
lector superior universitar, UASM

Reducerea mecanismelor de clase superioare 
în grupe structurale nule de clasa a II-a 3/2013 75

78.

VASILOS Liubov, 
dr. hab., cercetător ştiinţific principal, 
Laboratorul ştiinţific de pediatrie, IMSP 
Institutul de Cercetări Ştiinţifice  
în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei 
şi Copilului

Metoda predictivă pentru estimarea riscului 
de dezvoltare a astmului bronşic la copiii  
din Republica Moldova

1/2013 86

Modelul matematic de pronosticare a evoluţi-
ei astmului bronşic, complicate cu manifes-
tări alergice asociate la copiii din Republica 
Moldova

2/2013 106

79.

VERMEIUC Lilia, 
Şef Secţie înregistrare şi expertiză, 
Departamentul Drept de Autor
şi Drepturi Conexe, AGEPI

Protecţia operelor ştiinţifice în Republica  
Moldova. Necesităţi pentru mediul academic 2/2013 32

80. 
URSU Tatiana,
magistru în drept, referent AGEPI, 
Universitatea Montesquieu, Bordeaux IV 

Aspecte privind contrafacerea mărcilor 
 în mediul online 4/2013 50

81.
ZOSIM Liliana, 
cerc. şt. sup., Laboratorul Ficobiotehno-
logie, USM

Procedee de obţinere a biomasei de spirulină 
cu conţinut sporit de cupru legat organic 1/2013 72

81.

БАБЕНКО Е. И., 
дрд., преподаватель Кафедры 
«Экономики», Комратский 
Государственный Университет

Роль интеллектуального капитала  
в  инновационном развитии региона 3/2013 36

82.

БОБЕЙКА Валентин, 
д-р хаб., �аучно-исследовательский 
центр, «Прикладная и экологическая 
химия», Государственный университет 
Молдовы

�овые достижения биогазовой технологии 2/2013 90

83.

БОДЮЛ Татьяна, 
д-р наук, доцент, Кафедра 
предпринимательского права, 
Государственный университет 
Молдовы, патентный поверенный 
Республики Молдова

Правовой статус журналиста, как 
основного субъекта авторского права СМИ 1/2013 7

Исторические аспекты охраны выражений 
фольклора 4/2013 26

84.

БРАТКО Думитру, 
д-р сельскохозяйственных наук, 
старший научный сотрудник,  
Публичное Учреждение �аучно-
Практический Институт Садоводства, 
Виноградарства и Пищевых 
Технологий Республики Молдова, 

Сравнительная характеристика способов 
сушки дубовой клепки 2/2013 98

85.

ВАЛИКА Владимир,
др. хаб. фарм. наук, профессор, 
�аучный Центр по Исследованию 
Лекарств 

Исследования по получению  
и стандартизации растительных 
экстрактов, используемых в качестве 
вторичных стандартов

4/2013 95
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86.
ГРОСУ Анна,
магистр права, Государственный 
университет Молдовы

Правовой статус журналиста, как 
основного субъекта авторского права СМИ 1/2013 7

87.

ЗРАЖВА Сергей, 
кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент, �ациональный университет 
биоресурсов и природопользования 
Украины

Сравнительная характеристика способов 
сушки дубовой клепки 2/2013 98

88.
ИЩЕНКО Ю.Д.,
Институт географии �ациональной 
академии наук Украины

Инновационная деятельность и патентная 
активность населенных пунктов в Украине 4/2013 66

89.
КАСЬЯН Анна,
др. фарм. наук, �аучный Центр  
по Исследованию Лекарств

Исследования по получению и 
стандартизации растительных экстрактов, 
используемых в качестве вторичных 
стандартов

4/2013 95

90.

КАСЬЯН Игорь, 
др. фарм. наук, старший научный 
сотрудник, �аучный Центр по 
Исследованию Лекарств

Исследования по получению  
и стандартизации растительных 
экстрактов, используемых в качестве 
вторичных стандартов

4/2013 95

91.

КОВАЛЕВ Виктор,
д-р, �аучно-исследовательский 
центр «Прикладная и экологическая 
химия», Государственный университет 
Молдовы

�овые достижения биогазовой технологии 2/2013 90

92.

КОВАЛЕВА Ольга, 
д-р,  �аучно-исследовательский 
центр «Прикладная и экологическая 
химия», Государственный университет 
Молдовы

�овые достижения биогазовой технологии 2/2013 90

93.
ЛЕВИТСКАЯ Алла, 
д-р наук, доцент, Комратский 
государственный университет

Современные структуры регионального 
инновационного развития 1/2013 45

Трансфер технологий как основной 
источник регионального роста 2/2013 51

Роль интеллектуального капитала в  
инновационном развитии региона 3/2013 36

94.

ЛУКАНИН Александр,
 доктор технических наук, профессор, 
академик �ациональной академии 
аграрных наук Украины,  Лаборатория 
мониторинга сырьевых ресурсов для 
виноделия Института агроэкологии и 
природопользования �АА� 

Сравнительная характеристика способов 
сушки дубовой клепки 2/2013 98

95.
МИХНЯ Н. И.,  
Институт Генетики и Физиологии 
Растений А�М

�овые инновационные технологии 
выявления устойчивых генотипов томатов 3/2013 69

96.

ПАНАХОВ Тариель, 
 кандидат технических наук, 
директор, Азербайджанский 
научно-исследовательский институт 
виноградарства и виноделия

Сравнительная характеристика способов 
сушки дубовой клепки 2/2013 98

97.

ПЕРЧИНСКАЯ Наталья, 
д-р, ведущий научный исследователь 
Института экономики, финансов и 
статистики Академии �аук Молдовы

Консолидация деятельности CNAA и AGEPI 
в оценке научного потенциала Молдовы 1/2013 53
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98.

ПИЩЕНКО Марина, 
д-р, главный специалист 
�ационального совета 
по аккредитации и аттестации 
Республики Молдова

Консолидация деятельности CNAA и AGEPI 
в оценке научного потенциала Молдовы 1/2013 53

�аучная аккредитация – инструмент 
эффективной оценки результатов 
интеллектуальной деятельности

3/2013 41

99. САЛТАНОВИЧ Т. И., 
 д-р, биол. наук, Институт Генетики и 
Физиологии Растений А�М

�овые инновационные технологии 
выявления устойчивых генотипов томатов 3/2013 69

100.

УНГУРЯНУ Ион, 
д-р. биол. наук, доцент, Центр по 
Выращиванию Лекарственных  
Растений

Исследования по получению и 
стандартизации растительных экстрактов, 
используемых в качестве вторичных 
стандартов

4/2013 95
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