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25

E 8 SEPTEMBRIE A. C., S-AU ÎMPLINIT 25 DE ANI DE LA

P

AGENŢIEI DE STAT PENTRU PROPRIETATEA
INTELECTUALĂ (AGEPI) ȘI DE LA INSTITUIREA SISTEMULUI DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA.
CREAREA

Cu această ocazie, la Palatul Republicii a avut
loc o ceremonie oﬁcială dedicată aniversării
AGEPI, la care au participat membri ai Guvernului, deputaţi, reprezentanţi ai misiunilor diplomatice și ai mediului de afaceri, precum și invitaţi
din cadrul instituţiilor din sfera știinţei, inovării
și învăţământului superior. La eveniment au fost
prezenţi, de asemenea, reprezentanţi ai oﬁciilor
de proprietate intelectuală de peste hotare.
Directorul general AGEPI, Lilia Bolocan, a
deschis evenimentul printr-un discurs în care
a menţionat rolul Agenţiei la crearea, dezvoltarea și aﬁrmarea unui sistem de protecţie a
proprietăţii intelectuale în Republica Moldova
comparabil cu sistemele similare ale ţărilor cu
tradiţii considerabile în domeniu.
Prezent la eveniment, ministrul Afacerilor
Interne, Alexandru Jizdan, a adus felicitări în
numele Guvernului Republicii Moldova, subliniind că: „Cooperarea dintre instituţiile statului
și deţinătorii de drepturi este extrem de importantă pentru asigurarea protecţiei proprietăţii
intelectuale. AGEPI este unul dintre actorii cheie
în asigurarea acestei cooperări. Pe 8 septembrie
celebrăm 25 de ani de când creaţia și munca in-

telectuală contribuie direct la dezvoltarea ţării
noastre și la îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor.”
Un mesaj de felicitare din partea Organizaţiei
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale a fost prezentat audienţei de către Giovanni Napolitano, Director interimar, Direcţia ÎMM şi Asistenţă pentru Antreprenoriat, OMPI, care a salutat eforturile depuse
de autorităţile de la Chișinău pentru asigurarea
protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală și
a apreciat înalt activitatea Agenţiei de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală în acest domeniu.
Urszula Pallasz, Împuternicit cu afaceri al
Delegaţiei UE în Republica Moldova, a menţionat
în adresarea sa către audienţă că drepturile de
proprietate intelectuală sunt cruciale pentru a
spori creativitatea, inovaţia, dar și competitivitatea. „UE dorește să susţină Republica Moldova în
dezvoltarea sistemului naţional de proprietate
intelectuală, ceea ce va spori efectiv economia
ţării”, a spus, în concluzie, înaltul oaspete.
La rândul său, Richard Flammer, Director principal, Informarea din Brevete și Academia Europeană de Brevete, Organizaţia Europeană de Brevete
(OEB), a felicitat AGEPI cu ocazia frumoasei aniversări, subliniind importanţa intrării în vigoare,
la 1 noiembrie 2015, a Acordului dintre Guvernul
Republicii Moldova și OEB privind validarea brevetelor europene. Richard Flammer a venit și cu un
cadou din partea OEB: primul brevet european
acordat unor titulari din Republica Moldova.
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Mesaje emoţionante de felicitare au rostit
și alte înalte oﬁcialităţi: Khabibullo Fayazov,
Vicepreședintele Organizaţiei Eurasiatice de
Brevete, Andriana Aldescu, Directorul general al
Oﬁciului de Stat pentru Invenţii și Mărci din România, Irina Lucan-Arjoca, Directorul general adjunct al Oﬁciului Român pentru Dreptul de Autor,
Olga Socolova, Președintele Asociaţiei Mandatarilor Autorizaţi, precum și reprezentanţii mai
multor instituţii și autorităţi publice din republică și de peste hotare, participanţi la festivitate.
În cadrul ședinţei festive, 6 angajaţi ai AGEPI,
care s-au remarcat prin contribuţie deosebită la
dezvoltarea sistemului de proprietate intelectuală, au fost menţionaţi cu Diplome ale Guvernului
Republicii Moldova, acestea ﬁind înmânate de
ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan.
În continuare, Directorul general AGEPI, Lilia
Bolocan, a acordat Trofeul AGEPI „Cel mai activ
mandatar autorizat – 25 ani”, câștigător ﬁind desemnat Nicolae Glazunov, precum și certiﬁcatul
de înregistrare a mărcii cu nr. 30 000, de care a
beneﬁciat site-ul ea.md.
Pentru suportul acordat agenţilor economici
în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate
intelectuală, calitatea înaltă a serviciilor prestate, AGEPI a fost distinsă cu Trofeul Camerei de
Comerţ și Industrie a Republicii Moldova „Zeiţa
Calităţii”, înmânat în cadrul ceremoniei festive
de către Sergiu Harea, Președintele CCI.
Prim-vicepreședintele Academiei de Știinţe
a Moldovei, academicianul Ion Tighineanu,
a felicitat colectivul AGEPI pentru realizările
obţinute pe parcursul a 25 de ani și, în semn de
apreciere eforturilor depuse de colaboratorii
instituţiei pentru promovarea realizărilor cercetătorilor și inventatorilor din Republica Moldova
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la expoziţiile internaţionale de invenţii și tehnologii noi, a înmânat AGEPI Diploma de onoare a
Academiei de Știinţe a Moldovei.
Unul dintre cele mai emoţionante momente
ale festivităţii l-a constituit decernarea Medaliei
de Aur a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale pentru Creativitate maestrului Nicolae Botgros, conducător artistic şi prim-dirijor al
Orchestrei Naţionale de Muzică Populară „Lăutarii”. Măiestria sa artistică excepţională, succesele
remarcabile și contribuţia personală, precum şi
ale orchestrei pe care o conduce și care propagă
în ţară și peste hotare adevăratele valori naţionale sunt cunoscute și apreciate azi pretutindeni. Prestigioasa distincţie a fost înmânată de
către Giovanni Napolitano, Director interimar,
Direcţia ÎMM şi Asistenţă pentru Antreprenoriat
a OMPI.
Este de remarcat faptul că această distincţie a
fost acordată de OMPI la iniţiativa AGEPI, în calitate de autoritate naţională unică responsabilă de
protecţia proprietăţii intelectuale pe teritoriul Republicii Moldova.
Solemnitatea a culminat cu un recital de muzică populară susţinut de renumita și mult apreciata
Orchestră Naţională de Muzică Populară „Lăutarii”,
condusă de maestrul Nicolae Botgros, căreia i s-a
alăturat interpretul de muzică populară din România Gheorghe Turda. În ﬁnal a evoluat nu mai puţin
cunoscutul grup de vocaliști Brio Sonores.
Aﬂându-se de 25 de ani în slujba cetăţenilor
și a mediului de afaceri, prin oferirea unor
servicii de calitate, la nivelul standardelor
internaţionale, AGEPI va depune și în continuare eforturi susţinute pentru dezvoltarea sistemului naţional de proprietate intelectuală întru
propășirea economică și socioculturală a ţării.
Serviciul de presă AGEPI

EVENIMENT / EVENT

A
AGEPI, L
A
I

D
BOLOCAN,
25
S
P
R
M
(AGEPI)
Chişinău, 8 septembrie, 2017

Doamnelor şi Domnilor,
Ne-am întrunit în incinta Palatului Republicii
pentru a marca într-un cadru solemn Aniversarea
a 25 de ani de la fondarea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova
(AGEPI). Îmi face o deosebită plăcere și onoare să
Vă salut cordial în această componenţă remarcabilă, pe care o apreciem ca un semn al respectului de
care se bucură instituţia noastră și să Vă mulţumesc
că aţi răspuns invitaţiei de a ne ﬁ astăzi alături.
Cu ocazia acestui eveniment, adresez cele
mai sincere şi cordiale felicitări întregului colectiv, tuturor actualilor şi foştilor salariaţi ai AGEPI,
care prin muncă şi devotament au contribuit la
dezvoltarea şi consolidarea Agenţiei şi a Sistemului naţional de proprietate intelectuală.
Vrem din toată inima să credem că sărbătoarea de astăzi este un eveniment de suﬂet nu doar
pentru colectivul AGEPI, dar constituie un prilej
de rezonanţe speciale şi bucurie pentru beneﬁciarii sistemului de proprietate intelectuală: cercetători şi inventatori, mediul de afaceri şi oameni
de creaţie, autori şi interpreţi, solicitanţi şi titulari,
mandatari autorizaţi şi evaluatori în domeniul PI
din ţara noastră, pentru întreaga societate.
25 de ani înseamnă și mult, dar și puţin.
Dacă ar ﬁ să ne comparăm cu marile oﬁcii în
domeniul proprietăţii intelectuale, suntem încă
adolescenţi. Dar, în contextul istoriei ţării noastre și al rezultatelor obţinute în această perioadă, avem o vârstă respectabilă.
Această reuniune festivă este un fericit prilej
de a trece în revistă principalele realizări înregistrate de AGEPI în acest sfert de veac și con-

tribuţia sa majoră la dezvoltarea şi aﬁrmarea în
Republica Moldova a unui Sistem de protecţie
a proprietăţii intelectuale integru şi viabil, comparabil cu sistemele similare ale ţărilor cu tradiţii
îndelungate în domeniu.
Sistemul de protecţie a proprietăţii intelectuale este unul dintre cele mai importante atribute
ale statalităţii Republicii Moldova, dreptul cetăţenilor la proprietatea intelectuală ﬁind consﬁnţit de Constituţia ţării. Rolul central în acest
sistem îi revine AGEPI, care organizează şi gestionează funcţionarea sistemului naţional de proprietate intelectuală, asigură implementarea
strategiilor de dezvoltare a domeniului proprietăţii intelectuale şi monitorizează respectarea
legislaţiei în acest domeniu.
Pe tot parcursul activităţii sale, AGEPI și-a
urmat consecvent scopul și menirea sa – ediﬁcarea și dezvoltarea unui Sistem naţional de
proprietate intelectuală modern, bazat pe un
cadru normativ și instituţional complex, care să
încurajeze creaţia intelectuală în ţara noastră şi
să ofere rezultatelor acesteia o protecţie adecvată. Principalele repere ale acestui traseu sunt
reﬂectate în ediţia jubiliară „25 de ﬁle din istoria
Sistemului naţional de proprietate intelectuală”,
iar indicatorii statistici privind funcţionarea Sistemului naţional de proprietate intelectuală în
Republica Moldova în perioada 1993-2016 sunt
prezentaţi în culegerea jubiliară „Proprietatea
Intelectuală în cifre”.
De o importanţă vitală este și creşterea gradului de cultură în domeniul proprietăţii intelectuale la scara întregii societăţi, cultivarea respec-
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tului faţă de munca intelectuală şi rezultatele ei,
precum şi sensibilizarea societăţii privind daunele şi pericolele ce le comportă produsele contrafăcute şi piratate pentru bunăstarea şi sănătatea oamenilor.
O atenţie deosebită este acordată pregătirii
cadrelor naţionale din instituţiile publice responsabile de aplicarea legii – judecători, procurori, vameși, poliţiști – pentru a asigura respectarea și protecţia drepturilor de proprietate
intelectuală, prevenirea și combaterea fenomenelor de contrafacere și piraterie.
Din primii ani de activitate, AGEPI desfășoară
ample activităţi de promovare a realizărilor
inovaţionale și știinţiﬁce autohtone atât în
ţară, prin organizarea Expoziţiei Internaţionale
Specializate INFOINVENT, cât și peste hotare,
participând la diverse expoziţii internaţionale.
Datorită susţinerii acordate de către Agenţie,
zeci de inventatori, scriitori şi artişti din Republica Moldova au devenit cunoscuţi în întreaga
lume, ﬁind desemnaţi laureaţi ai distincţiilor
Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale. Printre aceștia se numără cei 32 de laureaţi ai
Medaliei de Aur a OMPI pentru Inventatori şi 9
laureaţi ai Medaliei de Aur a OMPI pentru Creativitate, iar astăzi vom aﬂa cine este cea de a 10-a
personalitate care s-a învrednicit de această prestigioasă distincţie.
O preocupare constantă a AGEPI este asigurarea informaţională a beneﬁciarilor sistemului.
În prezent, Agenţia se numără printre puţinele
oﬁcii naţionale de proprietate intelectuală din
regiune care oferă acces online, liber și gratuit, la informaţia publică, conţinută în bazele
de date în domeniul proprietăţii intelectuale create și administrate de Agenţie, inclusiv
prin integrarea acesteia în sistemele de documentare internaţionale. În scopul asigurării
transparenţei, deciziile și alte documente de
procedură referitoare la cererile de obţinere a
protecţiei se publică operativ pe site-ul AGEPI.
Pentru a ﬁ cât mai aproape de cetăţeni și mediul
de afaceri, AGEPI a lansat în anul 2014 serviciul
web „Depunerea online a cererilor de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală”, care
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poate ﬁ accesat non-stop din orice punct și la
orice oră și care include instrumentele necesare
atât pentru solicitanţi, cât și pentru mandatarii
autorizaţi, inclusiv semnătura digitală și plata
online a taxelor.
Vreau să menţionez în mod deosebit faptul
că dezvoltarea şi consolidarea Sistemului naţional de proprietate intelectuală a avut loc sub
semnul colaborării multilaterale atât la nivel
naţional, cât și internaţional.
În procesul de realizare a obiectivelor de dezvoltare a domeniului proprietăţii intelectuale,
stabilite în Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020, AGEPI
colaborează în permanenţă cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul
Educaţiei, Culturii și Cercetării, Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Ministerului Afacerilor
Interne, Institutul Naţional de Justiţie, Serviciul
Vamal, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor
etc., cu instituţii şi organizaţii, în baza acordurilor bilaterale de colaborare dintre AGEPI şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, un şir de universităţi, Camera de Comerţ şi Industrie etc. Un rol
important în abordarea operativă, complexă şi
strategică a problemelor legate de funcţionarea
sistemului de proprietate intelectuală îl joacă
Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală – organ consultativ pe lângă Guvern, care
întrunește reprezentanţi ai autorităţilor publice
centrale cu atribuţii și responsabilităţi în domeniul protecţiei, combaterii și prevenirii încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală.
Succesele înregistrate în dezvoltarea Sistemului naţional de proprietate intelectuală se
datorează în mare parte sprijinului partenerilor
externi de care a beneﬁciat şi continuă să beneﬁcieze ţara noastră, în primul rând din partea
Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), Oﬁciului European de Brevete (OEB),
Oﬁciului Eurasiatic de Brevete (OEAB), oﬁciilor
de specialitate din România (OSIM şi ORDA), din
Federaţia Rusă, Ucraina, Georgia, Danemarca,
Elveţia, Ungaria, Turcia, Polonia, Austria, SUA,
Azerbaidjan şi multe alte ţări.
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În ultimii ani, prin efortul depus, AGEPI a
contribuit la consolidarea relaţiilor de cooperare cu organizaţiile europene în domeniul
proprietăţii intelectuale. Astfel, un eveniment de o importanţă majoră pentru sistemul
naţional de brevete îl constituie intrarea în vigoare, în noiembrie 2015, a Acordului dintre
Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene pe teritoriul Republicii Moldova,
care va spori interesul și încrederea investitorilor străini pentru a intra pe piaţa ţării noastre.
De asemenea, în 2017 a fost semnat un Memorandum de cooperare dintre AGEPI și Oﬁciul
Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), care gestionează drepturile asociate mărcilor, desenelor și modelelor industriale
înregistrate în UE.
În acest context, ţinem să mulţumim tuturor
partenerilor noştri din ţară şi de peste hotare
pentru susţinere şi colaborare profesională şi de
suﬂet, pentru bunăvoinţa cu care suntem trataţi.
Doamnelor şi Domnilor,
Conştientizăm cu toţii că o instituţie modernă
care tinde spre perfecţionare trebuie să se concentreze asupra noilor obiective şi performanţe.
De aceea, AGEPI și în continuare va promova cu
aceeași tenacitate politicile în domeniul proprietăţii intelectuale şi eﬁcientizarea sistemului de
protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală, care să încurajeze efectiv progresul tehnologic, să stimuleze creativitatea şi să contribuie
la dezvoltarea economică, socială şi culturală a
Republicii Moldova.
În perioada următoare, o atenţie deosebită
o vom acorda ajustării instituţiei la prevederile
legale ale reformei administraţiei publice, care
are loc în prezent în cadrul Guvernului Republicii Moldova.
De asemenea, vom depune eforturi ca toate
instrumentele legale privind respectarea dreptu-

rilor de proprietate intelectuală să ﬁe implementate, în special pe domeniul drepturilor de autor
și conexe și gestiunea colectivă a acestora.
Educarea tinerei generaţii în spiritul respectării drepturilor de proprietate intelectuală este
un obiectiv strategic pentru noi. Pe lângă cursurile universitare și disciplina opţională liceală în
domeniul proprietăţii intelectuale, care deja se
regăsesc în sistemul educaţional, ne propunem
ca aspectele generale de PI să apară în programul
educaţional gimnazial și primar.
Un interes sporit îl vom acorda și formării
continue. Ne propunem să dezvoltăm o platformă de cursuri la distanţă - e-learning, care să
ofere posibilitate persoanelor interesate să studieze domeniul proprietăţii intelectuale.
De asemenea, ne dorim elaborarea și implementarea cu succes până în anul 2019 a unui sistem informaţional de schimb de date funcţional
dintre instituţiile și autorităţile statului responsabile de protecţia și asigurarea respectării
drepturilor de PI: AGEPI, Serviciul Vamal, MAI,
Procuratura, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.
Ne propunem dezvoltarea și în continuare a
Sistemului de protecţie a indicaţiilor geograﬁce,
în special deﬁnitivarea proceselor legale ce ţin
de procedurile de control și certiﬁcare a produselor cu IG, la etapa de plasare a acestora pe
piaţă.
Onorată asistenţă,
Am reușit să obţinem rezultate importante,
în mare parte datorită viziunilor strategice de
dezvoltare, dar și a profesionalismului tuturor
celor care prin munca lor conştiincioasă, prin ﬁdelitatea şi responsabilitatea lor au creat un oﬁciu competitiv şi modern, în stare să răspundă
tuturor sarcinilor puse în faţa noastră de Guvern,
de organismele şi structurile internaţionale în
domeniu. Tuturor astăzi le adresăm cuvinte de
mulţumire şi recunoştinţă.

INTELLECTUS 3/2017

|9

APĂRAREA DREPTURILOR DE PI/
PROTECTION OF IP RIGHTS

A
(

|

GHEORGHE GRAUR, MASTERAND ÎN DREPT,
ASISTENT-UNIVERSITAR
CATEDRA DREPT POLIŢIENESC, ACADEMIA „ŞTEFAN
CEL MARE” A MAI AL REPUBLICII MOLDOVA

C

ONFORM TEORIEI ECONOMICE, CREŞTEREA CONCURENŢEI
PE PIAŢĂ VA CONDUCE LA O MAI BUNĂ ALOCARE A EFEC-

TELOR, CA URMARE A FAPTULUI CĂ PREŢURILE BUNURILOR ŞI SERVICIILOR VOR TINDE CĂTRE NIVELUL COSTURILOR MARGINALE. ÎN
CONDIŢIILE CONCURENŢEI PERFECTE, PREŢURILE VOR FI EGALE CU
COSTURILE MARGINALE, ASTFEL ÎNCÂT PROFITURILE VOR FI ZERO.

Ca atare, producătorii vor avea tendinţa să intervină pentru a-şi creşte proﬁturile, prin iniţierea unor
măsuri care să ducă la restrângerea concurenţei.
Într-o guvernare caracterizată prin „laissez-faire”, nu
se va putea interveni împotriva unei asemenea opţiuni strategice.
Concurenţa pură și perfectă ar presupune
un prototip al confruntării pe piaţă dintre agenţii
economici și se caracterizează prin atomicitate,
omogenitate, transparenţă, pluralitate de opţiuni,
mobilitatea factorilor de producţie și neintervenţia
statului1.
Neintervenţia statului echivalează cu libertatea concurenţei. Aceasta încetează să mai ﬁe per1
CĂPĂŢÎNĂ, Octavian, ,,Dreptul concurenţei comerciale:
Concurenţa Onestă”, București, Editura Lumina LEX, 1992,
p.126.
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fectă, de îndată ce, prin măsuri administrative, i se
aduc restrângeri. Rolul statului pe piaţă, potrivit
concepţiei în discuţie, nu poate consta decât în asigurarea condiţiilor optime pentru acţiunea spontană a competiţiei economice2.
Este bine cunoscut rolul fundamental jucat de
piaţă şi concurenţă în garantarea bunăstării consumatorilor, în realizarea unei repartiţii optime a resurselor şi în oferirea unei motivaţii puternice privind
creşterea eﬁcienţei şi a nivelului tehnic şi calitativ al
producţiei. Totodată, principiul economiei de piaţă
deschise nu implică existenţa unei atitudini pasive
faţă de modul de funcţionare a pieţelor, ci dimpotrivă, impune menţinerea unei vigilenţe constante,
pentru a permite mecanismelor pieţei să funcţioneze corect. Acest lucru devine cu atât mai necesar în
actualul context mondial, al globalizării, caracterizat prin adâncirea integrării la nivelul pieţelor.
Din start menţionăm că noţiunea de „concurenţă
neloială” nu se bucură de o consacrare directă/expresă în cadrul legii penale a RM, dat ﬁind faptul că
legiuitorul respectă ,,principiul economiei materialu2

Ibidem, p.127.

3

Legea concurenţei nr.183 din 11.07.2012. Publicat:
14.09.2012 în Monitorul Oﬁcial nr.193-197; art. nr: 667; data
intrării în vigoare: 14.09.2012; art.4.

4

Legea privind concurenţa neloială, nr. 11/1991 cu modiﬁcările și completările aduse prin legea 298/2001, art.2.

ne morale pentru concurenţa neloială și instituie răspunderea solidară a persoanelor care au creat împreună prejudiciul”.
În ceea ce privește natura acestei forme de răspundere, precizăm că opinia majoritară este în sensul considerării acesteia ca având natura delictuală
de tip special.
După o analiză generală a fenomenului negativ de concurenţă neloială, purcedem nemijlocit la
analiza multilaterală a răspunderii penale privind
infracţiunea prevăzută de art.246/1 Cod penal al
Republicii Moldova.
Obiectul juridic generic. Doctrinar, penalistul autohton Vitalie Stati, analizând răspunderea penală pentru infracţiunea sus nominalizată, menţionează că: obiectul juridic generic al
infracţiunii de concurenţă neloială îl constituie
relaţiile sociale cu privire la economia naţională5.
Legiuitorul a fost consecvent atunci când a inclus
art.2461 în Capitolul X ,,Infracţiuni economice”, din
Partea Specială a CP.
Un argument judicios: potrivit alin.(1), art.126,
,,Economia Republicii Moldova este o economie de
piaţă, de orientare socială, bazată pe proprietatea
privată şi pe proprietatea publică, antrenate în concurenţă liberă”6. În plus, conform alin. (3) art.9 al
Constituţiei, ,,Piaţa, libera iniţiativă economică, concurenţa loială sunt factorii de bază ai economiei”7. La
fel era stipulat și în art.134 al Constituţiei României
din 1991: ,,Economia ţării se bazează pe proprietatea
privată și se dezvoltă prin acţiunea legii cererii și ofertei. În aceste condiţii de organizare a economiei, statul
este obligat să asigure libertatea comerţului, protecţia
concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru
valoriﬁcarea tuturor factorilor de producţie“8.
Prevederi similare sunt redate și de doctrina română privind analiza juridico-penală a infracţiunii
de concurenţă neloială și anume:
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lui normativ”, sau se abţine de la dublarea și interpretarea extensivă defavorabilă a acestei noţiuni.
Astfel că, cu noţiunea respectivă operează legea
concurenţei nr..183, care deﬁnește: „concurenţă
neloială” – orice acţiune, realizată de întreprinderi
în procesul concurenţei, care este contrară uzanţelor
oneste în activitatea economică3.
Anumite prevederi privind concurenţa neloială,
fără mari delimitări conceptuale, sunt vizualizate în
cadrul reglementărilor legiuitorului român și anume: ,,concurenţă neloială, orice act sau fapt contrar
uzanţelor cinstite în activitatea industrială și de comercializare a produselor, de execuţie a lucrărilor, precum și de efectuare a prestărilor de servicii”4.
Materiale și metode aplicate. În procesul studiului dat au fost utilizate următoarele metode de cercetare știinţiﬁcă: analiza sistemică, analiza logică, analiza comparativă, generalizarea, sinteza și clasiﬁcarea.
Materialele utilizate sunt: actele legislative și normative internaţionale și naţionale în domeniul protejării
relaţiilor sociale cu privire la concurenţa loială a Republicii Moldova, doctrina și alte materiale relevante.
Rezultate obţinute și discuţii. În literatura
de specialitate este tratată concurenţa neloială săvârșită prin încălcarea de către comercianţi
a obligaţiei de a-și exercita activitatea cu bună
credinţă și potrivit uzanţelor comerciale cinstite,
care atrage răspunderea civilă, contravenţională
și penală a acestora. Prezentul studiu se focusează
asupra celei mai severe forme de răspundere juridică și anume: analiza răspunderii penale pentru
fapta de concurenţă neloială.
Răspunderea pentru concurenţa neloială este în
principal civilă. Acţiunea aparţine comerciantului vătămat prin faptele sau actele de concurenţă neloială.
Considerăm ca ﬁind reușită reglementarea statului vecin stipulată în art. 6 din Legea nr.. 11/1991,
care dispune că cel „care săvârșește un act de
concurenţă neloială va ﬁ obligat să înceteze sau să
înlăture actul și, după caz, să plătească despăgubiri
pentru daunele pricinuite agentului economic lezat”.
Semniﬁcative sunt dispoziţiile art. 9 din Legea nr..
11/1991 care prevăd „posibilitatea acordării de dau-

5

STATI, V. „Răspunderea penală pentru infracţiunea de concurenţă neloială”, (art.246/1 C.pen.RM) // Revista Naţională de
Drept 12/29, 2008.

6
Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994. Publicat: 12.08.1994, în Monitorul Oﬁcial nr.1; Data intrării în vigoare: 27.08.1994.
7

Ibidem, alin. (3) art.9 al Constituţiei.

8

STANCIU D. CĂRPENARU, ,,Drept comercial roman”, Facultatea de Drept a Universităţii București, Editura ATLAS LEX;
București, 1993; p.93.
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Obiectul juridic special. Infracţiunea de concurenţă neloială are ca obiect juridic special relaţiile
sociale care ocrotesc dreptul comercianţilor la
concurenţă loială, dreptul titularilor titlurilor de
protecţie pentru mărcile de fabrică, comerţ și servicii, pentru embleme, ﬁrme, denumiri sau alte desemnări comerciale, pentru invenţii și realizări tehnice, pentru desene și modelele industriale aplicate
produselor etc.; aceste raporturi sociale sporesc încrederea publicului în autenticitatea mărfurilor și
produselor desfăcute pe piaţă, lezarea lor constituind tot atâtea acte de concurenţă neloială9.
Alţi autori reiterează că: Obiectul juridic special al
infracţiunii este reprezentat de relaţiile sociale referitoare la desfășurarea cinstită a raporturilor economice și la apărarea intereselor producătorilor și consumatorilor împotriva faptelor de concurenţă neloială.
Infracţiunea de concurenţă neloială nu poate
ﬁ concepută fără un obiect material format din
mărfurile introduse în circuitul economic, purtând
embleme, denumiri sau menţiuni false asupra
provenienţei acestora10.
Obiectul material (imaterial) al infracţiunii de
concurenţă neloială îl reprezintă, după caz:
– produsele unui concurent, cu care făptuitorul creează confuzie, prin orice mijloace (în cazul
modalităţii prevăzute la lit.a) art.2461 CP RM);
– produsele unui concurent, care sunt discreditate prin răspândirea de către făptuitor, în procesul comerţului, a unor aﬁrmaţii false (în cazul
modalităţii prevăzute la lit.b) art.2461 CP RM);
– mărfurile concurentului, referitor la a căror
natură, mod de fabricare, caracteristici, aptitudine
de întrebuinţare sau cantitate este indus în eroare
consumatorul (în cazul modalităţii prevăzute la lit.c)
art.2461 CP RM);
– denumirea de ﬁrmă sau marca comercială
folosite de făptuitor într-o manieră care să producă confuzie cu cele folosite legitim de un alt agent
economic (în cazul modalităţii prevăzute la lit.d)
art.2461 CP RM);
9
DOBRINOIU, Vasile, CONEA, Nicolae, ,,Drept penal: Partea
specială”, Vol.2_Teorie și practică judiciară_Infracţiuni prevăzute în legile speciale, Propunerile Guvernului pentru
modiﬁcarea Codului Penal. București, Editura ,,Lumina LEX”,
2000, p.431.
10

NISTOREANU, Gheorghe, BOROI, Alexandru, ,,Drept penal:
Partea specială”. Ediţia a II-a, București, Editura „All Beck”,
2002; (Curs Universitar), p.429.
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– mărfurile produse sau comercializate ale unui
agent economic, comparate în scopuri publicitare
cu mărfurile unor alţi agenţi economici (în cazul
modalităţii prevăzute la lit.e) art.2461 CP RM)11.
Cât privește victima infracţiunii de concurenţă
neloială, considerăm că, în toate cazurile, atât agentul economic concurent (cu care făptuitorul se aﬂă
în rivalitate), cât și consumatorul suferă de pe urma
comiterii infracţiunii analizate.
Dacă ne referim la agentul economic concurent, acesta trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:
a) să ﬁe agent economic;
b) să ﬁe în același raport juridic de concurenţă
faţă de făptuitor;
c) să nu ﬁe subiectul raportului juridic penal de
conﬂict12.
Latura obiectivă a infracţiunii de concurenţă
neloială constă în fapta prejudiciabilă exprimată în
acţiune. Astfel, analizând conţinutul propriu-zis al
art.2461 întitulat ,,concurenţa neloială”, vom extrage
cinci modalităţi normative alternative ce constituie
latura obiectivă a infracţiunii speciﬁcate.
În baza acestui studiu vom analiza tangenţial
doar unele modalităţi normative alternative.
Astfel, CP al RM conchide că „Orice act de concurenţă neloială, inclusiv:
a) crearea, prin orice mijloace, de confuzie cu întreprinderea, cu produsele sau cu activitatea industrială sau comercială a unui concurent.
Prima modalitate de săvârșire a infracţiunii de
concurenţă neloială presupune folosirea unei invenţii,
indicaţii geograﬁce, denumiri de origine, specialităţi
tradiţionale garantate, a unui model de utilitate, desen sau model industrial, a unei topograﬁi a circuitului
integral, a unui alt mijloc de individualizare a produselor sau a persoanei făptuitorului într-o manieră care
să producă confuzie cu cele folosite legitim de un alt
agent economic, ca victimă a infracţiunii.
b) răspândirea, în procesul comerţului, de aﬁrmaţii false, care discreditează întreprinderea, produsele
sau activitatea de întreprinzător a unui concurent.
11
BRÎNZA, Sergiu, STATI, Vitalie, ,,Drept penal: Partea specială”, - Ch.: S.n., 2011 (F.E.-P. “Tipogr. Centrală”). p.167;
12
BRÎNZA, Sergiu, STATI, Vitalie, ,,Tratat de drept penal. Partea
specială”:[în 2 vol.], Univ. de Stat din Moldova, Fac. De Drept,
Catedra Drept Penal și Criminologie. -Ch.: S.n., 2015 (F.E.-P.
“Tipograﬁa Centrală”). p.235;

13
BRÎNZA, Sergiu, STATI, Vitalie, ,,Tratat de drept penal. Partea
specială”:[în 2 vol.], Univ. de Stat din Moldova, Fac. De Drept,
Catedra Drept Penal și Criminologie. -Ch.: S.n., 2015 (F.E.-P.
“Tipograﬁa Centrală”). p. 243.
14
Codul penal al Republicii Moldova, Nr. 985, din
18.04.2002. Publicat: 14.04.2009 în Monitorul Oﬁcial nr. 7274 art. Nr: 195.

ze, prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea,
produsele sau activitatea industrială sau comercială
a unui concurent; 2) aﬁrmaţiile false în exercitarea
comerţului, care sunt de natură să discrediteze întreprinderea, produsele sau activitatea industrială
sau comercială a unui concurent; 3) indicaţiile sau
aﬁrmaţiile a căror folosire, în exercitarea comerţului,
sunt susceptibile să inducă publicul în eroare cu privire la natura, modul de fabricaţie, caracteristicile, aptitudinea la utilizare sau cantitatea mărfurilor”.
În afară de aceasta, mai există o listă de acte de
concurenţă neloială – în art.7 al Legii Republicii
Moldova privind limitarea activităţii monopoliste
și dezvoltarea concurenţei, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 29.01.1992. Conform
acestei norme, ,,se interzic acţiunile nelegitime ale
agenţilor economici pe piaţă, inclusiv:
– răspândirea unor informaţii false sau denaturate, în stare să prejudicieze averea și (sau) reputaţia
unui alt agent economic;
– inducerea în eroare a cumpărătorilor în ceea
ce privește modul și locul fabricării, însușirile de
consum și calitatea mărfurilor;
– compararea incorectă de către agentul economic, în scopul de reclamă, a mărfurilor produse sau
desfăcute de el cu mărfurile altor agenţi economici;
– folosirea neautorizată a emblemei comerciale, a ﬁrmei sau a marcajului mărﬁi, precum și copierea ambalajului, aspectului exterior al mărﬁi altui
agent economic;
– folosirea sau divulgarea informaţiilor de ordin
tehnico-știinţiﬁc, de producţie și comerciale, inclusiv a secretelor comerciale, fără acordul posesorilor
acestor informaţii”.15
Legea nr..183/2012 consacră un capitol întreg
acţiunilor de concurenţă neloială, precum:
 Discreditarea concurenţilor;
Discreditarea concurenţilor constă în defăimarea
sau punerea în pericol a reputaţiei sau credibilităţii
acestora prin:
a) răspândirea de către o întreprindere a informaţiilor false despre activitatea sa, despre produsele sale, menite să îi creeze o situaţie favorabilă în
raport cu unii concurenţi;
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O altă modalitate de săvârșire a infracţiunii de
concurenţă neloială presupune: lezarea onoarei,
demnităţii și reputaţiei profesionale a victimei (dacă victima este persoană ﬁzică), ori numai a reputaţiei profesionale (dacă victima este persoană juridică). Prevederi
similare sunt și în cadrul art. 15, lit.b al legii concurenţei.
Dispoziţia art.2461 lit.d) CP al RM, ﬁind interpretată corect, face referire la inaplicabilitatea normei
incriminatoare, care nu are incidenţă asupra răspândirii, în procesul comerţului, de aﬁrmaţii autentice care discreditează întreprinderea, sau activitatea de întreprinzător a unui concurent.
c) inducerea în eroare a consumatorului referitor
la natura, modul de fabricare, caracteristicile, aptitudinea de întrebuinţare sau la cantitatea mărfurilor concurentului;
d) folosirea denumirii de ﬁrmă sau a mărcii comerciale într-o manieră care să producă confuzie cu
cele folosite legitim de un alt agent economic.
Observăm că numai denumirea de ﬁrmă sau
marca comercială, folosită de făptuitor într-o manieră care să producă confuzie cu cele folosite licit de
un alt agent economic, reprezintă obiectul imaterial al infracţiunii de concurenţă neloială, atunci când
adoptă modalitatea speciﬁcată la lit.d) art.2461 CP
al RM. Alte mijloace de individualizare a produselor
sau a persoanei nu pot forma un asemenea obiect
imaterial. Prin aceasta modalitatea de săvârșire a
infracţiunii de concurenţă neloială, consemnată
la lit.d) art.2461 CP al RM, se deosebește de modalitatea de săvârșire a aceleiași infracţiuni la lit.a)
art.2461 CP al RM13.
e) compararea în scopuri publicitare a mărfurilor
produse sau comercializate ale unui agent economic cu mărfurile unor alţi agenţi economici“14.
Potrivit prevederilor Convenţiei de la Paris pentru
protecţia proprietăţii industriale, „constituie un act de
concurenţă neloială orice act de concurenţă contrar
practicilor cinstite în materie industrială sau comercială” (art. 10 bis 2). Art. 10 bis 3: ,,Trebuie să ﬁe interzise
mai ales: 1) orice fapte care sunt de natură să cree-

15

TIMOFEI, S. „Latura obiectivă a infracţiunii de concurenţă
neloială”, (art.246/1 C.pen. RM) //Revista Naţională de Drept
2/26, 2011.
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b) răspândirea de către o întreprindere a unor
aﬁrmaţii false despre activitatea unui concurent sau
despre produsele acestuia, aﬁrmaţii ce dăunează
activităţii concurentului16.
 Instigarea la rezilierea contractului cu concurentul;
Concurenţa are ca premisă fundamentală libertatea comerţului și respectarea principiului buneicredinţe. Libertatea contractuală este o premisă a
relaţiilor comerciale „sănătoase”.
Libertatea contractuală constă în dreptul unei
persoane de a încheia orice contract, cu orice partener și cu clauzele pe care părţile le convin, cu singurele limite impuse de ordinea publică și bunele
moravuri17. Libertatea contractuală este afectată de
instigarea, din interes sau în interesul persoanelor
terţe, la rezilierea neîntemeiată a contractului cu
concurentul unei alte întreprinderi, la neîndeplinirea sau la îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale faţă de concurentul respectiv
prin acordarea sau oferirea, mijlocit sau nemijlocit,
de recompense materiale, compensaţii sau de alte
avantaje întreprinderii parte a contractului.
 Deturnarea clientelei concurentului;
O serie de autori consideră pe bună dreptate
că noţiunea de ,,clientelă” cuprinde în esenţa sa și
noţiunea de consumator. În opinia autorilor acestui studiu aici este vorba doar de complexitatea
noţiunii, un coraport dintre parte și întreg, respectiv
una o înglobează pe alta.
Reiterăm opinia autoarei Diana Castraveţ, care
aﬁrmă: ,,un consumator satisfăcut se transformă în
client, or clientul nu este altceva decât persoana care
în mod repetat apelează la produsele, serviciile unui
agent economic, deoarece în momentul în care actul
cumpărării se repetă, simplul cumpărător, consumator se transformă în client. Iar clientela, în principiu, reprezintă ansamblul clienţilor care, în virtutea
relaţiilor de durată, încrederii și onestităţii întreprinderii achiziţionează bunuri sau servicii“18.
16
Legea concurenţei nr.183 din 11.07.2012. Publicat:
14.09.2012 în Monitorul Oﬁcial nr.193-197; art. nr: 667; Data
intrării în vigoare: 14.09.2012; art15.
17

19

18
CASTRAVEŢ, Diana „Deturnarea clientelei concurentului –
abordări teoretice și practice”, //Revista Naţională de Drept
nr. 10, octombrie 2016, p.66.

20
TIMOFEI, S. „Latura subiectivă a infracţiunilor în domeniul
concurenţei”, //Revista Naţională de Drept 11/53, 2010.

CĂRPENARU, Stanciu D., ,,Drept comercial roman”, -Ed. a
4-a –București: Editura All Beck, 2002; p.372.

14

Legea interzice într-un mod imperativ deturnarea
clientelei concurentului, realizată de întreprinderi prin
inducerea în eroare a consumatorului cu privire la natura, modul şi locul de fabricare, la caracteristicile principale, inclusiv utilizarea, cantitatea produselor, preţul
sau modul de calculare a preţului produsului.
 Obţinerea şi/sau folosirea ilegală a secretului
comercial al concurentului;
 Confuzia.
În practică, cele mai dese cazuri de concurenţă
neloială constau în folosirea fără drept a unei ﬁrme,
invenţii, mărci, indicaţii geograﬁce, a unei embleme
sau a unui ambalaj de natură să producă confuzie
cu cele folosite legitim de alt comerciant.
Aceste fapte sunt de natură să lipsească destinatorul legitim al ﬁrmei de invenţii, mărci sau de unul
dintre elementele drepturilor sale. Sunt interzise orice acţiuni sau fapte care pot să creeze, prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea economică a unui concurent, realizate prin:
a) folosirea ilegală, integrală sau parţială, a unei
mărci, embleme de deservire, denumiri de ﬁrmă, a
unui desen sau model industrial sau a altor obiecte de proprietate industrială de natură să creeze o
confuzie cu cele folosite în mod legal de către o altă
întreprindere;
b) copierea ilegală a formei, a ambalajului şi/sau
a aspectului exterior al produsului unei întreprinderi şi plasarea produsului respectiv pe piaţă, copierea ilegală a publicităţii unei întreprinderi, dacă
aceasta a adus sau poate aduce atingere intereselor
legitime ale concurentului19.
Autorii acestui studiu susţin în totalitate opinia
autorului autohton Sorin Timofei, privind analiza laturii subiective a infracţiunii de concurenţă neloială
prevăzute în art.2461 CP al RM. Astfel, la caracterizarea laturii subiective a unei infracţiuni sunt relevante
următoarele semne: vinovăţia (forma și tipul acesteia), motivul, scopul, starea emoţională.20
Privitor la vinovăţie, ca prim semn al laturii subiective a infracţiunilor prevăzute la art. 246 și 2461
CP al RM, este necesar de menţionat că, după opinia lui N.A. Lopașenko, speciﬁcul infracţiunilor eco-
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Legea concurenţei nr.183 din 11.07.2012. Publicat:
14.09.2012 în Monitorul Oﬁcial nr.193-197; art. nr: 667; Data
intrării în vigoare: 14.09.2012; art.19.
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specială”:[în 2 vol.], Univ. de Stat din Moldova, Fac. De Drept,
Catedra Drept Penal și Criminologie. -Ch.: S.n., 2015 (F.E.-P.
“Tipograﬁa Centrală”), p.246.
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ZIDARU, Liliana, „Unele considerente privind statutul special al subiectului răspunderii juridice în teoria generală a
dreptului”, // Legea și Viaţa: Revistă știinţiﬁco-practică, p.34,
octombrie 2016.
24

Ibidem, p.35, octombrie 2016.

publice) având aceeași calitate specială (în ipoteza
infracţiunii prevăzute de art. 2461 CP al RM)25.
Subiectul infracţiunii de concurenţă neloială are
o însușire specială calitativ diferită: agent economic
concurent. Această calitate o are atât persoana ﬁzică-subiect, cât și persoana juridică-subiect. În calitate de subiect al infracţiunii speciﬁcate de art.2461
CP al RM, agentul economic concurent este subiectul de rea-credinţă, angajat în același raport juridic
de concurenţă în care victima apare ca subiect de
bună-credinţă26.
Subiecţii infracţiunii:
a) Subiectul activ al infracţiunii poate ﬁ orice persoană ﬁzică, întrucât legea nu prevede vreo calitate
pentru aceasta.
b) Subiectul pasiv al infracţiunii este societatea
comercială cu capital de stat, mixt sau privat a cărei
activitate a avut de suferit atât din punct de vedere
moral, cât și material, ca urmare a folosirii frauduloase a denumirii ﬁrmei, a emblemei sau a altor însemne de către alte ﬁrme sau persoane particulare
care au consumat produse de calitate inferioară,
crezând că sunt ale unei alte ﬁrme27.
Concluzii. Trebuie de menţionat că art. 246 și
2461 CP al RM sunt norme incomplete, care se completează prin împrumutul de semantism al unor
noţiuni din normele extrapenale, cele în materie
de protecţie a concurenţei. De aceea, armonizarea legislaţiei Republicii Moldova în materie de
protecţie a concurenţei cu legislaţia comunitară de
aceeași categorie va produce efecte inerente în vederea armonizării dreptului penal al Republicii Moldova cu cel al UE.
Principalul argument în favoarea armonizării legislative în acest domeniu a fost întotdeauna acela
că infractorii pot proﬁta de diferenţele dintre diferitele sisteme penale, pentru a putea scăpa de rigoarea legii. Un alt argument îl constituie consensul
statelor de a apăra interesele Uniunii Europene cu
aceeași diligenţă cu care își apără propriile interese.
De aceea, lupta comună împotriva unor fenomene
precum limitarea concurenţei libere și concurenţa
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nomice constă în faptul că acestea pot ﬁ săvârșite
numai cu intenţie; nu pot ﬁ infracţionale atingerile
aduse relaţiilor sociale economice, dacă presupun
imprudenţă21. Alţi autori aﬁrmă că: infracţiunea
de concurenţă neloială poate ﬁ comisă nu doar cu
intenţie directă, dar și cu intenţie indirectă. Conchidem că majoritatea doctrinarilor în materia penală
susţin ideea că intenţia poate ﬁ doar directă, fapt
demonstrat și susţinut de autorii studiului dat.
Privitor la semnele secundare ale laturii subiective a infracţiunilor în domeniul concurenţei, considerăm că primul dintre acestea – motivul – nu are
un caracter obligatoriu, nici în cazul infracţiunii de
limitare a concurenţei libere, nici în cazul infracţiunii
de concurenţă neloială. De regulă, motivele acestei
infracţiuni se exprimă în năzuinţa de a discredita
sau de a denigra agentul economic concurent, precum și în interesul material22.
Subiectul infracţiunii de concurenţă neloială. Prin subiect, în general, în limbajul juridic se
înţelege calitatea de subiect de drept, noţiune ce
exprimă capacitatea, însușirea, aptitudinea, calitatea sau posibilitatea, care îngăduie oamenilor să
participe individual sau colectiv în raporturi juridice
ca titulari de drepturi și obligaţii23.
Orice subiect al răspunderii juridice este în primul rând subiect de drept, dar nu orice subiect de
drept este subiect al răspunderii juridice. Dobândirea calităţii de subiect al răspunderii juridice, după
cum aﬁrmă, pe bună dreptate, autoarea L. Barac, este
condiţionată doar de săvârșirea faptei ilicite24. În cazul nostru, atunci când subiectul răspunderii juridice
săvârșește fapta incriminată de art. 2461 în Capitolul X
,,Infracţiuni economice”, din Partea Specială a CP.
Persoana ﬁzică responsabilă care până în momentul săvârșirii infracţiunii a împlinit vârsta de 16
ani, având calitatea specială de agent economic concurent, sau persoana juridică (cu excepţia autorităţii
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TIMOFEI, S., „Subiectul infracţiunilor în domeniul concurenţei”, //Revista Naţională de Drept 3/34, 2011.
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Ibidem, 3/34, 2011.
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NISTOREANU, Gheorghe, BOROI, Alexandru, ,,Drept penal.
Partea specială”. Ediţia a II-a; București; Editura: All Beck,
2002; (Curs Universitar), p. 430.
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neloială la nivel european va implica inevitabil și armonizarea în domeniul dreptului penal28.
Autorii acestui studiu au menţionat chiar în
preambul faptul că cea mai importantă premisă
a realizării legilor pieţei și concurenţei libere este
neintervenţia statului care echivalează cu libertatea
concurenţei – implementarea rezultatelor „de facto”.
Aceasta încetează să mai ﬁe perfectă, de îndată ce,
prin măsuri administrative, i se aduc restrângeri.
Potrivit concepţiei în discuţie, rolul statului în
sfera pieţei nu poate să consiste decât în asigurarea condiţiilor optime pentru acţiunea spontană a
competiţiei economice. Rolul real al statului este cel
de ,,observator sau arbitru” al respectării condiţiilor
legale privind concurenţa loială.
Dat ﬁind faptul că infracţiunea în cauză are o
tentă economică, cu caracter cupid – „îmbogăţirea”
săvârșită în cele mai dese cazuri din interes material,
considerăm că ar ﬁ beneﬁc să ﬁe înăsprit regimul juridic al pedepsei pentru asemenea infracţiune (cel
puţin, marja de apreciere să nu ﬁe echivalentă ,,cu
amendă de la 3000 la 4000 de unităţi convenţionale
sau cu închisoare de până la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice”, dar ,,cu amendă de la 5000
la 7000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de
până la 1 an; cu amendă, aplicată persoanei juridice,
de la 5.500 la 7.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un
termen de la 1 la 5 ani”).
De asemenea, propunem o soluţie din „domeniul
ﬁcţiunii”, dar care este sorgintea celorlalte forme
de practici anticoncurenţiale: depistarea, relevarea și radierea acţiunilor de lobby din ramiﬁcaţiile
mecanismelor statale, concomitent cu aducerea la
cunoștinţa societăţii a acţiunilor întreprinse, pentru
a asigura proporţionalitatea șanselor agenţilor economici pe piaţa relevantă, funcţionarea ,,principiului
bunei credinţe” etc.
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REZUMAT

Analiza răspunderii penale pentru concurenţa
neloială (art. 246/1 Cod penal). În acest studiu se
efectuează analiza juridică a situaţiei pieţei şi a raporturilor economice cu delimitarea cazurilor de
concurenţă loială/licită de cazurile de concurenţă
neloială (monopol, oligopol, monopson, oligopson) şi acţiunile anticoncurenţă, precum și, de asemenea, caliﬁcarea situaţională în corespundere cu
legislaţia în vigoare, în special răspunderea penală
prevăzută la art.246/1 Cod penal al R.M. Mediul
concurenţial poate ﬁ afectat negativ de activităţile
anticoncurenţiale care reprezintă obiectul sau efectul înţelegerilor sau a practicilor concertate între
agenţii economici, de abuzul de poziţie dominantă
a unor agenţi economici puternici; de asemenea,
concurenţa poate ﬁ distorsionată prin subvenţiile
acordate de stat unor agenţi economici, ceea ce le
creează o poziţie avantajoasă faţă de ceilalţi concurenţi pe piaţa respectivă.
Cuvinte-cheie: Concurenţă neloială, practici
anticoncurenţiale, răspunderea juridică, răspunderea penală, subiect al răspunderii penale (agent economic), mărci comerciale, confuzii comerciale etc.
ABSTRACT

Analysis of Criminal Liability for Unfair Competition (Art. 246/1 Criminal Code). This study
tends to conduct the legal analysis of the market
situation and the economic relations with the delimitation of the cases of fair/licit competition of the
cases of unfair competition (monopoly, oligopoly,
monopson, oligopson) and anti-competition actions, as well as the situational qualiﬁcation according to the legislation in force, especially the criminal liability stipulated in Art. 246/1 of the Criminal
Code of RM. The competitive environment may be
adversely aﬀected by anti-competitive activities
which are the object or eﬀect of agreements or

concerted practices between economic agents, by
the abuse of the dominant position of some strong
economic agents; the competition may also be distorted by state subsidies to some economic agents,
which creates an advantageous position for them
vis-à-vis other competitors on that market.
Keywords: Unfair competition, anti-competitive practices, legal liability, criminal liability, subject
of criminal liability (economic agent), trademarks,
commercial confusion, etc.
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РЕФЕРАТ

Анализ уголовной ответственности за недобросовестную конкуренцию (ст. 246/1 Уголовного кодекса). В настоящем исследовании
проводится правовой анализ ситуации на рынке и экономических отношений с разграничением случаев добросовестной/законной конкуренции и случаев недобросовестной конкуренции (монополия, олигополия, монопсония, олигопсония) и антиконкурентных действий. Также
речь идет о ситуационной квалификации в соответствии с действующим законодательством, в
частности об уголовной ответственности, предусмотренной ст.246/1 Уголовного кодекса РМ. На
конкурентную среду могут оказывать неблагоприятное воздействие антиконкурентные действия, являющиеся объектом или следствием
соглашений между хозяйствующими субъектами или их согласованных действий, злоупотребление некоторыми сильными хозяйствующими субъектами своим доминирующим положением; конкуренция также может быть искажена
государственными субсидиями, предоставленными хозяйствующим субъектам, что позволяет
им занять наиболее выгодную позицию на соответствующем рынке по отношению к остальным
конкурентам.
Ключевые слова: Недобросовестная конкуренция, антиконкурентная практика, юридическая ответственность, уголовная ответственность, субъект уголовной ответственности (хозяйствующий субъект), товарные знаки и т.д.
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ALEXANDRU DRĂGULEAN,
MASTER ÎN DREPT, MASTER ÎN ȘTIINŢE ECONOMICE,
SPECIALIST-JURIST, CĂPITAN DE JUSTIŢIE,

MINISTERUL APĂRĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
EZVOLTAREA DREPTULUI DE AUTOR DEPINDE, ÎNTR-O

D

MARE MĂSURĂ, DE EVOLUŢIA ISTORICĂ A SOCIETĂŢII

UMANE.

ASTFEL, PORNIND DE LA PRIMELE TENTATIVE DE PROTE-

JARE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE ŞI FINALIZÂND CU APARIŢIA
NOILOR TIPURI DE OPERE CREATE ÎN ERA INTERNETULUI CARE, DE
ASEMENEA, NECESITĂ SĂ FIE PROTEJATE, DREPTUL DE AUTOR RE FLECTĂ IMPORTANŢA PE CARE O COMUNITATE O ACORDĂ UNUI ACT
DE CREAŢIE ÎN SINE ŞI CULTURII ÎN ANSAMBLU, ATÂT SUB ASPECTUL
CONTRIBUŢIEI LA DEZVOLTAREA SOCIO-CULTURALĂ, ÎN PARTICULAR, CÂT ŞI SUB CEL AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE A SOCIETĂŢII, ÎN
GENERAL [10].

În literatura de specialitate [5] se menţionează că
dreptul de autor s-a născut prin acţiunea conjugată
dintre revoluţia tehnologică (apariţia tiparului), revoluţia culturală (apariţia unui public consumator
de cultură), revoluţia ﬁlosoﬁco-politică (conştiinţa
drepturilor individului, ideologia libertăţii şi a egalităţii juridice) şi revoluţia economică (apariţia capitalismului cu economia de piaţă).
Într-o altă ordine de idei [6], literatura juridică
operează și cu ideea precum că „...dreptul de autor
reprezintă o formă de adaptare a legii, un răspuns la
noile tehnologii care urmăresc reproducerea şi distribuirea expresiei umane – sau, mai precis, la tendinţele
sociale, culturale şi economice pe care le declanşează
aceste tehnologii”.
În legislaţia Republicii Moldova, cadrul juridic
privind dreptul de autor şi drepturile conexe este reglementat de Legea nr. 139 din 2 iulie 2010 privind
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dreptul de autor şi drepturile conexe, care prevede
că „beneﬁciază de protecţie toate operele exprimate
într-o anumită formă obiectivă din domeniul literar,
artistic şi ştiinţiﬁc, indiferent de faptul dacă acestea au
fost sau nu aduse la cunoştinţa publicului” [7].
De menţionat că dreptul de autor are un conţinut
complex și trebuie înţeles atât ca drepturi morale
ale autorului asupra operei (dreptul de a ﬁ recunoscut în calitate de autor al operei, dreptul de a decide cum va ﬁgura numele său la valoriﬁcarea operei,
dreptul la respectarea integrităţii operei, dreptul
la divulgarea operei, dreptul la retractarea operei),
cât și ca drepturi patrimoniale pe care le are autorul asupra operei (dreptul de reproducere a operei,
dreptul de distribuire, dreptul de a importa opera,
dreptul de a împrumuta opera, dreptul de demonstrare publică, dreptul la interpretare publică, dreptul la retransmitere a operei prin eter, dreptul de a
realiza opere derivate etc.) [7].
Totodată, este necesar de subliniat faptul
că procesul de dezvoltare continuă a reţelelor
informaţionale contribuie la transformarea lumii
contemporane într-un spaţiu unic de informare
și comunicare. Însă acest proces este însoţit și
de consecinţe negative, legate de apariţia mai
multor probleme în asigurarea dreptului de autor în mediul online, fapt condiţionat de factori
precum: nivelul global al dezideratului, extrateritorialitatea, accesibilitatea, interactivitatea, anonimatul.

Există suﬁciente premise ca internetul să joace
un rol important în evoluţia regimului drepturilor
de autor. Totodată, existenţa instituţiei dreptului de
autor condiţionează, într-o anumită măsură, procesul de dezvoltare a reţelei internet.
Conștientizând acest fapt, la 20 decembrie 1996,
la sediul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) din Geneva (Elveţia), au fost semnate două acte importante: Tratatul OMPI privind
dreptul de autor (The WIPO Copyright Treaty) (intrat în vigoare la 6 februarie 2002), care se referă
la protecţia autorilor de lucrări literare și artistice
(poeme, romane, programe de calculator, baze de
date originale, lucrări muzicale, lucrări audiovizuale, site-uri web, fotograﬁi etc.) și Tratatul OMPI privind interpretările, execuţiile și fonogramele (The
WIPO Performances and Phonograms Treaty) (intrat
în vigoare la 20 mai 2002), ce protejează drepturile
conexe ale interpreţilor și producătorilor de fonograme.
Adoptarea acestor acte a avut scopul de a actualiza și completa tratatele OMPI aprobate anterior,
referitoare la dreptul de autor și drepturile conexe,
(în speţă – Convenţia de la Berna cu privire la protecţia operelor literare şi artistice, semnată în 1886,
revizuită în 1971), pentru a răspunde eﬁcient noilor
provocări, generate de dezvoltarea tehnologiilor și
a pieţelor de desfacere, de apariţia unor noi categorii de lucrări și noi metode de difuzare.
În perioada 1996-2002, aceste tratate au fost ratiﬁcate de către 30 de ţări, ceea ce constituie minimul stabilit de Organizaţia Naţiunilor Unite, necesar
pentru punerea în aplicare a actelor respective.
Astfel, atât Tratatul OMPI privind dreptul de
autor, cât și Tratatul OMPI privind interpretările,
execuţiile și fonogramele au reușit, într-o oarecare
măsură, să răspundă provocărilor tehnologiilor digitale de astăzi, în special, modului de diseminare
a materialelor protejate prin reţelele digitale, cum
este internetul. Anume din aceste considerente,
aceste tratate au fost supranumite și sunt cunoscute în prezent ca „tratatele internetului”.
În general, s-a mizat pe impactul pe care urma
să-l producă „tratatele internetului” prin:
 crearea unui ansamblu de drepturi fundamentale pentru a permite creatorilor să controleze
modul în care operele lor sunt utilizate de terţi și/
sau să ﬁe recompensaţi pentru aceasta;
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La etapa actuală, infracţiunile ce atentează la
regimul drepturilor de autor şi drepturilor conexe
este un domeniu de maximă actualitate, în special
datorită dinamicii tehnologice şi diversiﬁcării activităţilor antisociale în mediul virtual.
Tehnologiile informaţionale oferă azi oportunităţi noi, unele chiar soﬁsticate, de încălcare a reglementărilor în materie de protecţie a dreptului de
autor și drepturilor conexe, creând astfel un potenţial ridicat de comitere a unor tipuri de infracţiuni
săvârșite altfel decât în modurile cunoscute, tradiţionale.
Prin urmare, implementarea unor metode eﬁciente în vederea asigurării protecţiei proprietăţii intelectuale în mediul online este vădit necesară.
Materiale și metode aplicate. La elaborarea
studiului au fost utilizate opiniile și rezultatele
cercetărilor reﬂectate în literatura de specialitate
(monograﬁi, tratate, publicaţii știinţiﬁce etc.) din
domeniu. În limitele acestui studiu, ţinând cont
de speciﬁcul şi caracterul complex al subiectului
abordat, în calitate de metode de cercetare au fost
folosite: analiza logică, analiza sistemică, analiza
comparativă, sinteza.
Rezultate obţinute și discuţii. Pornind de la
realităţile societăţii contemporane, putem afirma cu certitudine că internetul constituie una
dintre cele mai mari forţe eliberatoare ale epocii
noastre, dat fiind faptul că informarea şi comunicarea la nivel mondial nu au fost niciodată atât
de accesibile precum sunt în prezent. Totuși, constatăm cu regret că internetul este şi un spaţiu/
instrument care poate fi utilizat pentru a comite
diverse infracţiuni, inclusiv ce atentează asupra
dreptului de autor.
La sfârșitul sec. XX – începutul sec. XXI, au apărut
noi tendinţe de dezvoltare a societăţii. Problema
globalizării și tranziţia la societatea informaţională
sunt subiecte ce îi preocupă în prezent pe cercetătorii știinţiﬁci, politicieni, dar și pe simplii cetăţeni,
deoarece este evidentă necesitatea unei evaluări ample a impactului pe care îl au acești factori
asupra sistemului de drept, inclusiv prin analiza
interacţiunii dintre cele două subsisteme: regimul
drepturilor de autor și reţeaua globală internet, prin
prisma faptului că internetul este principalul instrument prin care se realizează procesul de tranziţie la
o societate informaţională.
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 garantarea faptului că deţinătorii acestor
drepturi fundamentale vor continua să beneﬁcieze
de o protecţie adecvată și eﬁcientă în cazul difuzării
lucrărilor prin noile medii de comunicaţie, cum este
internetul;
 conﬁrmarea faptului că drepturile continuă să
existe în mediul digital și, totodată, crearea de noi
drepturi „online”.
 oferirea ţărilor semnatare a dreptului de a
dispune de o ﬂexibilitate rezonabilă în stabilirea
excepţiilor sau limitărilor drepturilor în mediul
digital, în scopul menţinerii unei balanţe corecte
de interese între deţinătorii de drepturi și public
(în anumite circumstanţe, pot ﬁ stabilite excepţii
pentru folosirea operelor în interesul publicului,
de exemplu: mediul educaţional non-proﬁt sau
cercetarea).
Însă, indiferent de existenţa „tratatelor internetului”, valoriﬁcarea ilegală prin intermediul reţelei
internet a obiectelor protejate de dreptul de autor,
exprimată prin activităţi de reproducere, distribuire
sau comercializare a operelor, fără consimţământul
autorului, precum şi favorizarea schimbului de informaţii în detrimentul titularilor de drepturi prin
intermediul site-urilor de tip torrents, continuă să se
desfășoare în dinamică și atinge proporţii considerabile. Toate aceste acţiuni ilegale sunt cunoscute
sub denumirea de piraterie digitală sau piraterie
informatică.
Actualmente, pirateria digitală constituie o preocupare majoră pentru industria software, ceea
ce argumentează faptul că termenul de „piraterie”
este asociat cu violarea drepturilor de proprietate
intelectuală, acesta ﬁind preluat din dreptul penal
pentru a ﬁ refolosit în aceeaşi materie, dar cu o conotaţie puţin diferită pentru a desemna, metaforic,
fenomenul de reproducere ilicită şi masivă a unor
creaţii intelectuale în scopuri comerciale [4].
De menţionat că pirateria digitală afectează toate părţile implicate în creaţia şi valoriﬁcarea categoriilor de opere protejate de lege: autorii, distribuitorii, consumatorii şi, nu în ultimul rând, statul.
Fără îndoială, asigurarea persoanelor ﬁzice,
precum şi a persoanelor juridice de drept public
şi drept privat, cu posibilitatea de a accesa online
un conţinut digital, în condiţiile actuale, este esenţială atât pentru progresul economic, cât şi pentru
evoluţia a însuşi mediului online. Însă, cu regret,
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produsele digitale pot ﬁ supuse foarte uşor copierii, la o calitate practic identică, foarte apropiată de
produsul original, distribuirea acestora ﬁind foarte
ușor de realizat în mediul online, cu cheltuieli ﬁnanciare minimale sau chiar fără cheltuieli. Categoriile de lucrări ce cad sub incidenţa regimului
drepturilor de autor şi care sunt expuse pirateriei
digitale sunt diverse și includ: ﬁlme, emisiuni televizate, înregistrări muzicale şi coreograﬁce, programe informatice etc.
Așadar, deși internetul a adus și continuă să aducă multiple avantaje în diferite domenii (cercetări
ştiinţiﬁce, învăţământ, afaceri, comunicare interumană etc.), acesta este și mijlocul cel mai important
prin intermediul căruia se piratează operele digitalizate. Pericolele generate de internet rezidă în faptul că această reţea, miraculoasă prin beneﬁciile pe
care le aduce omenirii, reprezintă, în acelaşi timp,
un mediu extrem de favorabil pentru cei care se dedau la comiterea unor fapte antisociale  de la acte
teroriste până la hărţuirea sexuală sau diseminarea
pornograﬁei [11].
După cum am mai menţionat, cazul paginilor
web cu conţinut generat de utilizatori este, de asemenea, o problemă majoră atunci când ne referim
la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală,
dat ﬁind faptul că volumul de conţinut protejat care
este plasat şi transmis digital atinge proporţii considerabile. Impactul site-urilor de tip torrents prezintă un risc sporit, în virtutea faptului că numărul de
utilizatori şi capacitatea acestora de a transforma şi
distribui conţinut digital este într-o creştere constantă, cu o dezvoltare exponenţială. Astfel, chiar
dacă în unele cazuri se vehiculează ideea că acest
tip de site-uri, ce încorporează conţinut generat de
utilizatori, sunt create pentru grupuri virtuale de
prieteni, care să poată partaja fotograﬁi sau melodii
pe internet, realitatea este cu totul alta, adesea siteurile respective ﬁind utilizate în calitate de platforme ce favorizează și facilitează încălcarea frecventă
şi substanţială a drepturilor de proprietate intelectuală (de exemplu, prin uploading de melodii sau
ﬁlme) [12].
Instituţia protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală are, cu siguranţă, o importanţă deosebită
în sistemul de drept al oricărui stat dezvoltat, căci
scopul acesteia este de a proteja produsul inteligenţei umane şi, în acelaşi timp, de a garanta uti-

În mod logic, în privinţa faptelor ilegale,
enunţate anterior, ar trebui să ﬁe aplicate metode actuale de protecţie, aferente dreptului civil,
contravenţional și penal. Însă tentativele de implementare a metodelor tradiţionale de protecţie juridică se confruntă, în mod inevitabil, cu provocări
precum: inaplicabilitatea legii în mediul online,
diﬁcultatea identiﬁcării făptuitorilor, asigurarea
cu probe concludente și pertinente etc. Suplimentar, situaţia este agravată de efectul latent
care însoţește majoritatea încălcărilor comise în
privinţa drepturilor de proprietate intelectuală pe
internet, fapt motivat, în special, de inactivitatea
și indiferenţa unui număr mare de deţinători de
drepturi de autor din mediul online.
Toate acestea, și încă multe alte motive, ne
atenţionează asupra necesităţii de a elabora și
dezvolta, în raport cu riscurile și pericolele generate de mediul online, instrumente și mecanisme
proprii de protecţie a proprietăţii intelectuale, bazate pe trăsăturile impersonale ale comunicării și
interacţiunii.
La etapa actuală, în mai multe state funcţionează
modalităţi noi, neconvenţionale, de protecţie a
proprietăţii intelectuale pe internet, dintre care
evidenţiem următoarele:
1. Transformarea proprietăţii intelectuale în produse informaţionale
Chiar dacă, în cazul transformării proprietăţii intelectuale în produse informaţionale, acestea sunt
considerate ca ﬁind mărfuri (produse) şi fac parte
din patrimoniul proprietarului sau posesorului lor,
această metodă se aplică [8].
Desigur, produsele informaţionale sunt create
pentru transferul ulterior către părţi terţe, fapt ce
poate crește vulnerabilitatea acestora la pirateria
digitală, însă evidenţa utilizatorilor ce accesează
produsele respective, precum și folosirea soft-urilor
pentru a determina utilizatorii care transmit neautorizat produsul informaţional, pot soluţiona problema.
2. Web-depozitarea (stocarea online)
„Web-depozitarea” permite stocarea și păstrarea
în mediul digital a diferitelor tipuri de informaţii. Un
moment foarte important este ﬁxarea datei când
informaţia este recepţionată spre păstrare. Inclusiv,
poate ﬁ emis un certiﬁcat care conﬁrmă faptul că o
anumită lucrare, în format electronic, a fost transmi-
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lizarea acestui produs în beneﬁciul consumatorilor.
Totuși, deși dreptul penal și dreptul contravenţional
au roluri subsidiare în cadrul activităţilor menite să
asigure protejarea proprietăţii intelectuale, s-a constatat că repararea prejudiciului cauzat ca rezultat al
încălcării dreptului de autor, precum şi conﬁscarea/
distrugerea produselor contrafăcute sau aplicarea
unor sancţiuni penale/contravenţionale, nu sunt
suﬁciente [9].
Este evident că, odată cu răspândirea masivă
a tehnologiilor informaţionale, problema utilizării
abuzive a creaţiilor ce prezintă proprietate intelectuală a devenit tot mai actuală. Infracţiunile comise prin intermediul tehnologiilor informaţionale
(în speţă – pirateria digitală) au început relativ
recent să ﬁe luate în serios. Prin deplasarea activităţilor infracţionale în mediul online, infractorii
au reuşit să devină, în foarte scurt timp, mai eﬁcienţi ca oricând în desfăşurarea acţiunilor lor socialmente periculoase. Această schimbare nu s-a
produs întâmplător, ci din raţiuni cât se poate de
pragmatice, relaţionate de faptul că această reţea
dezvoltată la nivel global prezintă, cel puţin, trei
avantaje extrem de importante pentru făptuitori:
neglijarea hotarelor și distanţelor, costuri minimale şi anonimatul [1].
În majoritatea cazurilor, încercările de a aplica
cadrul juridic existent ce reglementează regimul
drepturilor de autor se confruntă cu neaplicabilitatea în mediul online, ceea ce denotă, încă
o dată, faptul că normele aplicabile pentru un
anumit mediu sunt inaplicabile pentru un mediu
diferit, unde funcţionează alte legităţi. Ideologii
din domeniul dreptului informaţional și-au exprimat de nenumărate ori opinia referitoare la faptul că relaţiile în mediul online sunt specifice și
diferite de cele tipice și nu sunt reglementate de
legislaţia în vigoare, iar un astfel de fenomen ca
„informaţia”, în genere, nu poate fi obiectul unei
reglementări legale [3].
Pe internet, astfel de acţiuni precum accesarea, utilizarea, copierea, modiﬁcarea, revânzarea
și chiar publicarea lucrărilor sub numele propriu
devin disponibile publicului larg. Prin urmare, lucrări știinţiﬁce și literare, invenţii, modele, schiţe
industriale, mărci înregistrate, datorită speciﬁcului
internetului, devin simple informaţii în mâinile utilizatorilor.
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să spre păstrare, devenind deja o unitate de stocare
ce rămâne situată în „depozitul virtual” [15]. Această
metodă asigură demonstrarea faptului că persoana
deţine dreptul exclusiv de proprietate asupra rezultatului activităţii sale intelectuale.
3. Blocarea funcţiilor de copiere
Metoda constă în inserarea în limbajul de marcare Hypertext Markup Language (HTML) a unor taguri (comenzi) speciale, care fac imposibilă copierea
informaţiei de pe paginile web. Utilizate împreună
cu tag-urile (comenzile) ce nu permit salvarea siteului web integral, aceste mecanisme pot să asigure
o protecţie reală a proprietăţii intelectuale, plasată
pe pagina web respectivă.
4. Instituirea „listelor negre” (Black List)
„Listele negre” ale utilizatorilor reprezintă baze
de date ﬂexibile ce conţin informaţii despre utilizatorii care au încălcat interesele legitime ale titularilor de drepturi. „Listele negre” îndeplinesc, în special, funcţii de avertizare și de asigurare, reprezentând
o modalitate indirectă de inﬂuenţă asupra răufăcătorilor. O persoană căreia i-a fost încălcat dreptul
de autor are dreptul de a plasa informaţia despre
făptuitor în „listele negre” ale utilizatorilor, precum
și dreptul de a elimina ulterior aceste informaţii.
„Listele negre” reprezintă surse deschise pentru
toţi utilizatorii de internet și sunt indexate de motoarele de căutare, ceea ce le conferă o importanţă
considerabilă. Companiile și persoanele care ţin la
reputaţia lor în mediul de afaceri, de regulă, întreprind măsuri pentru a ﬁ scoși din „lista neagră“ prin
încetarea acţiunilor ilegale și repararea prejudiciului cauzat.
Totuși, la utilizarea unei astfel de metode, considerăm că este esenţial să se ţină cont de principiul
prezumţiei nevinovăţiei și de prevederile legislaţiei
cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
5. Codiﬁcarea informaţiei
Această metodă reprezintă includerea în documentul care conţine proprietate intelectuală a
propriilor coduri și marcaje. În cele mai multe cazuri, această metodă este valoriﬁcată la protecţia
informaţiei ce constituie un secret comercial sau
pentru a demonstra copierea ilegală a informaţiei.
6. Certiﬁcarea resurselor web
Certiﬁcarea resurselor web conﬁrmă faptul că
persoana sau compania, în exercitarea activităţii
sale, promovează o politică de respectare a

22

| INTELLECTUS 3/2017

proprietăţii intelectuale ce aparţine utilizatorilor
reţelei internet. Însă, cu regret, în multe ţări sistemul
de certiﬁcare de stat nu este încă pregătit pentru a
lucra cu resursele web.
În încercarea de a oferi soluţii pentru problema dată, deja au apărut astfel de sisteme private
de web-certiﬁcare cum sunt: VerySign, TRUSTe și
altele. Prezenţa logo-urilor unor astfel de sisteme
de certiﬁcare pe pagina web a companiei demonstrează faptul că resursa web respectivă este certiﬁcată și dispune de „puritate intelectuală”, ceea ce,
în consecinţă, are doar reacţii pozitive din partea
clienţilor.
7. Crearea de asociaţii
În iunie 1998, un grup de operatori internet au
anunţat despre formarea unei coaliţii numită „Online Privacy Alliance”. Această asociaţie a elaborat
norme speciale, în conformitate cu care consumatorii au ajuns să ﬁe în măsură să determine ce fel de
informaţii despre viaţa lor privată au fost accesate
și în ce mod au fost utilizate acestea. În prezent, în
SUA există și sunt active organizaţii similare, printre
care: TRUSTe, BBBOnline și altele [13]. Crearea unor
astfel de coaliţii pentru a promova ideea de integritate și respect pentru proprietatea intelectuală în
internet ar trebui să contribuie în mod semniﬁcativ
la eradicarea problemei încălcării drepturilor de autor online.
8. Inﬂuenţarea furnizorilor serviciilor de hosting
Una dintre măsurile eﬁciente pentru protecţia
proprietăţii intelectuale pe internet ar putea ﬁ
inﬂuenţarea furnizorilor serviciilor de hosting.
Această acţiune este realizată în scopul de a-i obliga
pe aceștia să-și suspende/întrerupă activitatea de
deservire a paginilor web, pe care sunt publicate, în
mod ilegal, obiecte ce reprezintă proprietate intelectuală sau care încalcă în alt mod dreptul de autor.
9. Utilizarea soft-urilor antiplagiat
Soluţiile software ajută la scanarea documentelor
de orice tip pentru depistarea plagiatului. Acestea folosesc ultimele tehnologii disponibile pentru a identiﬁca și evidenţia chiar și cele mai subtile încercări de
a plagia, ﬁe ele comise în mod intenţionat sau nu.
Astfel, analizând trăsăturile metodelor descrise
anterior, constatăm că aceste măsuri sunt mai mult
tehnice decât juridice. Dar, după cum menţionează,
pe bună dreptate, renumitul expert în domeniul
dreptului de autor T. Koskinen-Olsson, măsurile

prezent, imperfecţiunea cadrului legislativ în domeniul respectiv era compensată de măsurile tehnice
de protecţie a intereselor titularilor dreptului de autor și a drepturilor conexe. Însă această situaţie nu
poate ﬁ considerată ca ﬁind una optimală.
Este extrem de important ca titularii de drepturi de autor să ﬁe conștienţi de drepturile lor și
să ceară tragerea la răspundere a persoanelor care
le încalcă aceste drepturi. Ar trebui să creăm cât
mai multe precedente în jurisprudenţa naţională,
care să ﬁe pe larg oglindite în mass-media. Poate
că, astfel, numărul „vânătorilor de bani ușori” va
descrește.
Totodată, un aspect important al luptei împotriva încălcării dreptului de autor în mediul online îl
constituie uniﬁcarea eforturilor autorităţilor competente din diferite ţări. Doar acţiunile concertate
și coordonate de către structurile de resort din diferite ţări pot asigura eliminarea completă a acestei
practici ilegale, aducându-i în faţa justiţiei pe toţi
acei care se fac vinovaţi.
Nu în ultimul rând, este necesară promovarea
interesului naţional prin intermediul proprietăţii intelectuale, ceea ce poate ﬁ de ajutor tuturor statelor
în exploatarea potenţialului de proprietate intelectuală, acesta constituind un instrument puternic de
dezvoltare economică și de progres socio-cultural.
Acest sistem contribuie la instaurarea unui echilibru
de interese ale autorului și ale publicului, asigurând
un mediu propice creativităţii și inovaţiei, în beneﬁciul tuturor.
Educarea și formarea unui public conștient, bine
informat în ceea ce privește domeniul drepturilor
de proprietate intelectuală, recrutarea și angajarea
în cadrul autorităţilor abilitate a resurselor umane
având o înaltă caliﬁcare, realizarea unei cooperări
eﬁciente între instituţiile și organizaţiile naţionale
implicate în asigurarea protecţiei proprietăţii intelectuale constituie modalităţi cu adevărat importante în promovarea interesului ﬁecărui stat.
Dat ﬁind faptul că dreptul de autor, reprezentând o instituţie juridică, are și o valoare culturală
și patrimonială semniﬁcativă, aplicarea tuturor măsurilor posibile (juridice, tehnice, educaţionale etc.)
pentru protecţia acestui drept, în special în mediul
online, un spaţiu extrem de vulnerabil, este absolut
necesară și esenţială pentru dezvoltarea Republicii
Moldova ca stat de drept.
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tehnice de protecţie constituie mecanismul cel mai
eﬁcient de protecţie a conţinutului digital de pe
internet. Acestea împiedică utilizarea ilegală a produselor, ceea ce face imposibil accesul la ele, fără o
autorizare specială [14].
Concluzii și recomandări. Astfel, pornind de la
situaţia actuală, este necesar să se conștientizeze
faptul că cunoștinţele cu privire la mediul
informaţional au depășit demult etapa constatărilor, fapt ce presupune că în acest domeniu este
necesară implementarea unor măsuri concrete și
urgente. Prin urmare, este de stringentă actualitate
dezvoltarea și punerea în aplicare a unor metode
noi, netradiţionale, ce vor asigura protecţia eﬁcientă a proprietăţii intelectuale în mediul online. Desigur, este necesar să continuăm lupta contra plagiatului și circulaţiei ilegale a obiectelor protejate de
dreptul de autor în spaţiul cibernetic, dar, în același
timp, aceasta nu trebuie să afecteze procesul natural de creare și promovare a proprietăţii intelectuale
în mediul online. Circuitul proprietăţii intelectuale
în internet trebuie să se desfășoare astfel încât să
se asigure respectarea dreptului de autor, deoarece
majoritatea autorilor își realizează și publică lucrările nu pentru a lupta ulterior ca să le protejeze de
toată lumea, ci pentru a-și exercita integral și eﬁcient drepturile de care dispun, extrăgându-și beneﬁciile legale, meritate pe deplin.
În același timp, ţinând cont de faptul că internetul este o reţea internaţională, este necesar să
se continue dezvoltarea reglementărilor la nivel
internaţional, cu atât mai mult cu cât unele probleme, cum ar ﬁ delimitarea competenţelor în reţea,
stabilirea standardelor pentru operarea cu software și hardware, repartizarea zonelor web etc., pot ﬁ
soluţionate doar prin acorduri internaţionale. Întru
crearea condiţiilor optime pentru dezvoltarea internetului, un rol important îl va avea cooperarea bilaterală și multilaterală [2].
Constatăm că situaţia actuală ne determină să
întreprindem acţiuni hotărâte pentru consolidarea
măsurilor de protecţie juridică și tehnică a intereselor titularilor drepturilor de autor, în special ale
autorilor publicaţiilor electronice.
Și dacă în plan tehnic se înregistrează anumite
evoluţii, inclusiv prin elaborarea unor metode noi
de protecţie a dreptului de autor în mediul online,
în plan juridic se constată multe carenţe. Până în
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REZUMAT

Tendinţe actuale privind protecţia dreptului
de autor în internet. Procesul de dezvoltare continuă a reţelelor informaţionale contribuie la transformarea lumii contemporane într-un spaţiu unic
de informare și comunicare. Însă acest proces este
însoţit și de consecinţe negative, legate de apariţia
mai multor probleme în asigurarea dreptului de autor în mediul online, fapt condiţionat de factori precum: nivelul global al dezideratului, extrateritorialitatea, accesibilitatea, interactivitatea, anonimatul.
La etapa actuală, infracţiunile ce atentează la regimul drepturilor de autor şi drepturilor conexe este
un domeniu de maximă actualitate, în special datorită dinamicii tehnologice şi diversiﬁcării activităţilor antisociale în mediul virtual. Prin urmare, este de
stringentă actualitate implementarea unor metode
eﬁciente în vederea asigurării protecţiei proprietăţii
intelectuale în mediul online.
ABSTRACT

Current Trends in Copyright Protection on
the Internet. The continuous process of informational networks contributes to transforming the
contemporary world into a unique information and
communication space. However, this process is also
accompanied by negative consequences related
to the emergence of more copyright issues in the
online environment, depending on factors such as:
the overall level of desideratum, extraterritoriality,
accessibility, interactivity, anonymity. At present,
oﬀenses against copyright and related rights are a
topical issue, especially due to technological dynamics and the diversiﬁcation of anti-social activities
in the virtual environment. Therefore, the implementation of eﬀective methods to ensure the protection of intellectual property in the online environment is of the utmost importance.

Современные тенденции в сфере защиты
авторских прав в интернете. Процесс непрерывного развития информационных сетей способствует превращению современного мира в
уникальное информационное и коммуникационное пространство. Однако этот процесс сопровождается негативными последствиями,
связанными c возникновением многочисленных проблем с обеспечением авторского права
в онлайн-среде, что обусловлено такими фак-

торами, как: общий уровень желаемого, экстерриториальность, доступность, интерактивность, анонимность. На данном этапе преступления, направленные против авторского права и смежных прав, относится к области повышенной актуальности, особенно благодаря технологической динамике и диверсификации антиобщественных мероприятий в виртуальной
среде. Поэтому внедрение эффективных методов обеспечения защиты интеллектуальной
собственности в онлайновой среде имеет первостепенное значение.
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ВАСИЛИ ФЛОРЯ,
КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ,

АКАДЕМИЯ «ШТЕФАН ЧЕЛ МАРЕ» МВД РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ТАТЬЯ 1851 УК РМ (НАРУШЕНИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА
И СМЕЖНЫХ ПРАВ) ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ:

«(1) Нарушение авторского права и смежных
прав, если объем нарушенных прав исчисляется
в крупных размерах, совершенное путем:
a) воспроизведения произведений или объектов смежных прав в рамках предпринимательской деятельности, косвенно относящейся к интеллектуальной деятельности в области авторского права и смежных прав, в частности в области литературы, искусства и науки, с целью продажи или
предложения к продаже, импорта, экспорта, а равно складирования, перевозки экземпляров произведений или фонограмм в упомянутых целях или
любых других форм использования объектов авторского права или смежных прав в целях получения прибыли, без согласия правообладателя;
b) сдачи в прокат, обмена или иной формы предоставления в распоряжение третьих лиц безвозмездно или возмездно, а равно складирования в
указанных целях или другого использования экземпляров произведений или фонограмм в любом виде или форме, без контрольной маркировки и в отсутствие на момент контроля авторских
договоров, заключенных с правообладателями;
c) продажи или предложения к продаже, сдачи
в прокат, импорта или хранения технического обо-
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)

рудования или его частей, предназначенных для
облегчения доступа к программам вещательных
организаций, условно взаимодействующих через
эфирную, кабельную, спутниковую сеть в интерактивном режиме, в том числе через Интернет;
d) указания на экземплярах произведений или
фонограмм ложной информации о принадлежности и пределах осуществления авторского права и
смежных прав, а также любой другой информации,
могущей ввести в заблуждение пользователя;
e) несоответствующего применения контрольных марок, иных, чем на материальных носителях, указанных в приложениях к заявлению
о выдаче контрольных марок, на экземплярах
произведений или фонограмм, используемых
без согласия правообладателя;
f) изменения, устранения с экземпляров произведений или фонограмм символов и знаков
охраны авторского права и смежных прав, указанных обладателем данных прав; устранения с экземпляров произведений или фонограмм информации об управлении авторским правом и смежными правами; устранения с экземпляров произведений или фонограмм технических средств
охраны авторского права и смежных прав;
g) присвоения авторства или принуждения к
соавторству,

Расследования начинались по инициативе сотрудников Государственного агентства по интеллектуальной собственности, Генеральной прокуратуры, Департамента оперативных служб МВД,
Национального антикоррупционного центра. Но
по большей части – прокурорами или по предложению офицеров по уголовному преследованию.
Так, 28 июля 2015 г. в бутике ООО «Noroc
Media», находящемся по адресу: мун. Кишинев, ул.
Пан Халипа 12/1, был изъят ноутбук, на котором
были обнаружены файлы фонограмм, принадлежавших ООО «Sitarin», с нарушением авторского
права, сумма ущерба составляет 1 400 000 леев.
6 мая 2015 г. в ООО «Ivesoldo», расположенном на ул. Транснистрия 5/1, было выявлено, что
на компьютерах компании установлены нелицензионные программы без разрешения правообладателей, чем нарушили их авторское право.
Причиненный ущерб – 219 000 лей.
18 февраля 2014 г. в ООО «Sivalim.Co» (ул. Гренобля 259/10), были изъяты 3 системных блока
ПК, на которых было обнаружено нарушение авторских прав 3 правообладателей. Сумма ущерба – 69 440 лей и 1542 долларов США.
В 2013 г. в ООО «Interclick» по ул. Дачия 20,
в интернет-клубе были обнаружены компьютерные игры с нарушением авторского права. Ущерб – 752 000 лей. Также против этого
интернет-клуба, директором которого является
Ш.Д.Б., было возбуждено 2 уголовных дела за нарушение авторских прав, с причинением материального ущерба ИП «Zberea Romeo» и компании «Microsoft Corporation» в размере 142 500 и
349 909 леев соответственно.
Администратор
коммерческого
рынка
«Domus», расположенного на ул. Каля Басарабией 2, ООО «Autocar Impex» незаконно использовал программы некоторых компаний с нарушением авторских прав, причинив ущерб на сумму
5000 долларов США и 1000 леев.
В 2012-2014 годах Муниципальное предприятие «Focus-Sat» ООО по ул. Пыркэлаб 52 незаконно осуществляло трансляцию ТВ-канала
«Minimax», причинив этим ООО «Celo Centrul
Eurospe», находящемуся на ул. Тигина 49/3, оф.
26, ущерб в размере 431 465 леев.
В 2009-2012 годах С. и А., работники ООО
«Capital SITJ Service», незаконно продали ком-
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h) наказывается штрафом в размере от 800
до 1000 условных единиц или неоплачиваемым
трудом в пользу общества на срок от 180 до 240
часов, а в случае юридического лица – штрафом
в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 5 лет.
(2) Незаконные маркирование, продажа, импорт, экспорт, перевозка или хранение контрольных марок, их фальсификация, повлекшие
причинение ущерба в крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 2000
до 4000 условных единиц или неоплачиваемым
трудом в пользу общества на срок от 180 до 240
часов, а в случае юридического лица – штрафом
в размере от 2000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 5 лет.
(3) Действия, предусмотренные частями (1) и
(2), совершенные:
а) двумя или несколькими лицами;
b) организованной преступной группой или
преступной организацией;
c) с применением физического или психического насилия;
d) в особо крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 4000
до 5000 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 8000 до 10000
условных единиц с лишением права заниматься
определенной деятельностью на срок от 1 года
до 5 лет или его ликвидацией».
По данным Службы информационных технологий МВД, с 2005 по 2015 годы прокуроры возбудили 264 уголовных дела по вышеуказанной
статье. Из них в суд направленно 24 дела, прекращено 83. Не по всем делам известны результаты их расследования.
В подавляющем числе случаев, уголовное преследование начиналось в связи с реализацией,
демонстрацией в интернет-кафе, компьютерных
салонах и даже в квартирах аудио, видеокассет,
фонограмм и другой аудио- и видеопродукции с
нарушением авторских прав. Ущерб от этих преступлений превысил миллионы лей, тысячи евро
и долларов. Дела прекращались в основном из-за
отзыва поданной жалобы потерпевшим.
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пьютерную программу ABDVMS, ущерб при этом
составил 100 000 леев.
В некоторых прекращенных уголовных делах
ущерб иногда превышал миллионы леев. Так, у
сотрудников ООО «G. H. Neagră» из Фэлешть, ул.
Василе Лупу 30, бутик № 75 на центральном рынке «Universal Coop» были изъяты материальные
носители с фонограммами и фильмами с нарушением авторских прав. Стоимость нарушенных
авторских прав составляет 11 059 000 леев.
Считаем неправильной практику, когда в один
и тот же день против одного и того же лица возбуждаются несколько уголовных дел, которые
являются эпизодами однородных преступлений.
Так, в Новых Аненах против администратора компьютерного салона К. было возбуждено несколько дел за нарушение авторских прав, выраженное в звукозаписи на материальных носителях
произведений, чем причинил ООО «Vic-Video»
ущерб в размере 11 000 леев, ООО «InfoMedia» 11 800 леев, ООО «Musicshow» - 87 000 леев, ООО
«Remvideo» - 33 000 леев и ИП «Prodan E.» - 28 000
леев. Конечно же, во время следствия эти дела
были объединены в одно производство, и обвинение было предъявлено по всем эпизодам.
Итогом работы симпозиума должна стать выработка рекомендаций по совершенствованию
методики борьбы с этими преступлениями, специализации оперативных сотрудников, офицеров по уголовному преследованию, прокуроров
на их расследование и раскрытие.
Большой научный интерес представляют исследования российских ученых в области правовой
охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
В статье В.И. Еременко «Нововведения в части 4
Гражданского кодекса Российской Федерации» подробно анализируются патентные права1. Некоторые
из этих нововведений могут быть переняты и гражданским законодательством Республики Молдова.
Остановимся на некоторых из них.
В пункте 1 статьи 1350 ГК РФ сформулировано следующее обновленное понятие «изобретения». В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относяще1
Еременко В.И. Нововведения в части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации. Журнал
«Государство и право», Москва, 2015 г., стр. 69-79.
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еся к продукту (в частности устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток,
растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным
объектом с помощью материальных средств), в
том числе к применению продукта или способа
по определенному назначению.
В пункте 3 статьи 1350 прежней редакции
предусмотрена так называемая льгота по новизне: не порочит новизну изобретения такое раскрытие информации, относящееся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности
изобретения стали общедоступными, если заявка подана в федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности в течение 6 месяцев со дня раскрытия информации.
При этом бремя доказывания факта, обуславливающего возможность применения льготы по
новизне, лежит на заявителе.
Упомянутое выше положение отличается от
льготы по новизне, закрепленной в патентных законодательствах большинства государств с развитым правопорядком, согласно которым шестимесячная льгота по новизне предоставлена в
двух случаях: когда имело место очевидное злоупотребление в отношении заявителя или его
правопредшественника; когда заявитель или его
правопредшественник поместил изобретение на
официальных или неофициальных выставках.
Светлана Игоревна Крупко в аннотации к своей статье «Критика теории строгой территориальности интеллектуальных прав» указывает,
что на основе сравнительного анализа отечественных и иностранных законодательных положений и доктринальных подходов дана оценка пространственной сфере действия интеллектуальных прав. Критически исследованы мнения о строгой территориальности исключительных прав, об универсальности личных неимущественных прав и исключительных прав на отдельные виды РИД/средств индивидуализации,
обоснована относительная территориальность
интеллектуальных прав, с учетом форм их реализации в стране происхождения и за рубежом.
Уже из названия самой статьи видно, что ее
автор не согласна с теорией строгой террито-
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Ответственность за нарушения авторского права и смежных прав (ст. 1851 Уголовного
кодекса РМ, ст. 96 Кодекса РМ о правонарушениях). Автор приводит многочисленные примеры из практики применения ст. 1851 Уголовного

кодекса РМ, ст. 96 Кодекса РМ о правонарушениях, подчеркивая, что правовая действительность
опровергает абсолютную (строгую) территориальность интеллектуальных прав. Частноправовые отношения, возникающие по поводу РИД и
средств индивидуализации на основании права одного государства, нередко тесно связанны
с иностранным правом. Разнонациональные интеллектуальные права функционально взаимосвязаны. Это свидетельствует против «строгой
территориальности» и в пользу «относительной
территориальности» национальных/региональных субъективных исключительных прав.
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риальности интеллектуальных прав и показывает несостоятельность этой теории. В результате
прогресса права, в условиях развития процесса
глобализации, коммуникационных и информационных технологий абсолютная территориальность национальных законов и субъективных
прав является исключительным случаем, даже в
сфере публичных правоотношений.
Правовая действительность опровергает абсолютную (строгую) территориальность интеллектуальных прав. Частноправовые отношения, возникающие по поводу РИД и средств индивидуализации на основании права одного государства, нередко тесно связанны с иностранным правом.
Разнонациональные интеллектуальные права
функционально взаимосвязаны. Это свидетельствует против «строгой территориальности» и
в пользу «относительной территориальности»
национальных/региональных субъективных исключительных прав.
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ABSTRACT

Responsibility for Violations of Copyright and
Related Rights (Art. 1851 of the Criminal Code of
RM, Art. 96 of the Contravention Code of RM). The
author cites numerous examples from the practice of
application of Art. 1851 of the Criminal Code of RM,
Art. 96 of the Contravention Code of RM, emphasizing that legal reality refutes the absolute (strict) territoriality of intellectual rights. Private law relations
arising from IARs and means of individualization based on the law of one state are often closely related
to foreign law. Multinational intellectual rights are
functionally interrelated. This testiﬁes against “strict
territoriality” and in favor of “relative territoriality” of
national/regional subjective exclusive rights.
REZUMAT

Răspunderea pentru încălcările dreptului de
autor și drepturilor conexe (art. 1851 al Codului
penal al RM, art. 96 al Codului contravenţional al
RM). Autorul oferă numeroase exemple din practica
aplicării art. 1851 al Codului penal al RM, art. 96 al Codului contravenţional al RM, subliniind că realitatea
juridică inﬁrmă teritorialitatea absolută (strictă) a
drepturilor de proprietate intelectuală. Raporturile
de drept privat, care apar în legătură cu rezultatele
activităţii intelectuale și mijloacele de individualizare în baza cadrului legal al unui stat, au adesea mari
tangenţe cu dreptul străin. Drepturile intelectuale
multinaţionale sunt interdependente din punct de
vedere funcţional. Acest fapt inﬁrmă „teritorialitatea
strictă”, conﬁrmând „teritorialitatea relativă” a drepturilor exclusive subiective naţionale/regionale.
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NATALIA CAISÎM,
SPECIALIST, DIRECŢIA BREVETE, SECŢIA EXAMINARE,
AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

„Succesul este atins prin dezvoltarea punctelor forte,
nu prin eliminarea slăbiciunilor noastre”
Marilyn vos Savant

U

NEORI, CHIAR ŞI O INVENŢIE SIMPLĂ, DAR UTILĂ, NU NE APĂRAT DIN CELE COMPLICATE ŞI COMPLEXE, POATE FI

MOTORUL DE LANSARE A UNEI AFACERI DE SUCCES.

Astfel, pentru a-și pune în valoare invenţia, inventatorul trebuie să analizeze cerinţele pieţei, să
discute cu oamenii de afaceri care ar ﬁ interesaţi de
invenţia respectivă şi care au posibilitatea să pună
în practică creaţia inventatorului. Doar astfel rezultatul va ﬁ unul beneﬁc atât pentru inventator, cât
și pentru companiile implementatoare. Inventatorul este interesat să elaboreze mai multe idei și să
le breveteze, iar compania implementează produse
ce îi aduc succes în afaceri.
Dar, de la idee până la o afacere de succes este
un drum lung care, inevitabil, pe lângă aplicare şi
implementare, presupune protecţia şi valoriﬁcarea
invenţiei.
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Din aceste motive, înainte de a breveta invenţia,
este necesară o analiză obiectivă a viabilităţii ideii
redate pe hârtie, iar dacă, brevetată ﬁind, invenţia
se dovedește a ﬁ valoroasă, atunci piaţa va decide
dacă aceasta este utilă şi dacă ea, ca rezultat, generează succes. Astfel, devine indispensabilă corelaţia
dintre gândirea inventatorului şi cerinţele pieţei.
În poﬁda numeroaselor obstacole, ce apar pe
parcursul acestui traseu, inventatorii reuşesc să le
depăşească pe acestea, acumulând experienţă şi,
prin urmare, reuşind să lanseze afaceri de succes.
În cele ce urmează, bazându-ne pe o cercetare
documentară, vom prezenta câteva brevete de invenţii, care au devenit afaceri de succes, generând
venituri fabuloase.
Blakely Sara, femeia care, dintr-o necesitate
personală, a tăiat partea de jos a unei perechi de
colanţi, a inventat astfel lenjeria Spanx și a obţinut
brevetul de invenţie US 6463764 B2 2002.10.15.
Sara, brevetând invenţia, a cheltuit doar 5 mii de
dolari, iar proprietarul unei fabrici, care a implementat-o, realizează venituri de milioane de dolari,
produsul lansat ﬁind cunoscut în toată lumea:
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Scott Seamans, care în anul 2002, dintr-un plastic rezistent la apă şi bacterii, a inventat papucii Crocs.
Doar în anul 2008 au fost vândute milioane de perechi, fapt ce a adus venituri foarte mari. Scott Seamans
deţine brevetul US 6993858 B2 2006.02.07:
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Joel Glickman, inspirat la o nuntă de nişte paie de băut, a creat Jucării din plastic, cu ajutorul cărora se
pot realiza diferite construcţii. Obţinând brevetul US 5238438 A 1993.08.24, Joel a atras atenţia companiei
K’NEX care, implementând invenţia lui Glickman, a realizat vânzări de milioane de dolari:
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Ioan Ştefănescu, profesorul român care, împreună cu colegii săi, a reuşit să producă Apa sărăcită în
deuteriu și să obţină brevetul RO 129778 A2 2014.09.30. Acest produs a atras interesul unor ﬁrme din Ungaria. Astfel, din anul 2008, ﬁrma Mecro System, obţinând dreptul de producere şi comercializare, a început
fabricarea apei cu conţinut redus de deuteriu – Qlarivia:
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Mihai Balan şi Vitali Vişanu, tineri inventatori, studenţi ai Universităţii Tehnice a Moldovei, împreună cu
alţi colegi, au inventat un Dispozitiv pentru uscarea fructelor şi legumelor și au obţinut brevetul de invenţie MD 935 Z 2016.02.29. În prezent, invenţia lor funcţionează la o fabrică de uscare a fructelor din Edineţ:

MD 935 Z 2016.02.29
REPUBLICA MOLDOVA

Date B ibli o gr afic e

(19) Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) 935 (13) Z
(51) Int.Cl: F26B 21/00 (2006.01)

F26B 21/06 (2006.01)
F26B 9/06 (2006.01)

(12) BREVET DE INVENŢIE
DE SCURTĂ DURATĂ
(21) Nr. depozit: s 2014 0158
(22) Data depozit: 2014.12.15

(45) Data publicării hotărârii de
acordare a brevetului:
2015.07.31, BOPI nr. 7/2015

(71) Solicitanți: BERNIC Mircea, MD; LUPAŞCO Andrei, MD; ŢISLINSCAIA Natalia, MD;
IVANOV Leonid, MD; BALAN Mihail, MD; MELENCIUC Mihail, MD; VIŞANU
Vitali, MD
(72) Inventatori: BERNIC Mircea, MD; LUPAŞCO Andrei, MD; ŢISLINSCAIA Natalia, MD;
IVANOV Leonid, MD; BALAN Mihail, MD; MELENCIUC Mihail, MD; VIŞANU
Vitali, MD
(73) Titulari: BERNIC Mircea, MD; LUPAŞCO Andrei, MD; ŢISLINSCAIA Natalia, MD;
IVANOV Leonid, MD; BALAN Mihail, MD; MELENCIUC Mihail, MD; VIŞANU
Vitali, MD
(54) Dispozitiv pentru distribuirea uniformă a aerului în uscătorul-tunel

MD 935 Z 2016.02.29

(57) Rezumat:

Rezum a t

1
Invenţia se referă la tehnica de uscare, în
special la dispozitive pentru distribuirea
uniformă a aerului în uscătorul-tunel, şi poate
fi folosită în gospodăriile agricole mici la
uscarea fructelor, legumelor etc.
Dispozitivul pentru distribuirea uniformă a
aerului în uscătorul-tunel constă dintr-un corp
(2) de trecere a aerului în formă de trunchi de
piramidă patrulateră regulată răsturnată, în care
sunt instalate palete (3), montate pe un cadru
metalic fix (6), fixat rigid in regiunea bazei
mici a piramidei, şi pe un cadru metalic mobil
(4), amplasat in regiunea bazei mari a
piramidei cu posibilitatea executării mişcărilor
oscilatorii cu ajutorul unui mecanism bielămanivelă (1), unit printr-un cuplaj cu un motor
electric.
Revendicări: 1
Figuri: 6
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Ion Bostan, Valeriu Dulgheru şi alţi cercetători inventatori de la Universitatea Tehnică a Moldovei au
reuşit să inventeze şi să implementeze turbine eoliene, care generează energie electrică, acestea ﬁind instalate în mai multe localităţi din Republica Moldova:

MD 681 Z 2014.04.30
REPUBLICA MOLDOVA
Date Bi bli ogr a fice

(19) Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) 681 (13) Z
(51) Int.Cl: F03D 1/00 (2006.01)

F03D 7/04 (2006.01)
F04B 17/02 (2006.01)
F22B 3/06 (2006.01)

(12) BREVET DE INVENŢIE
DE SCURTĂ DURATĂ
(21) Nr. depozit: s 2013 0028
(22) Data depozit: 2013.02.14

(45) Data publicării hotărârii de
acordare a brevetului:
2013.09.30, BOPI nr. 9/2013

(71) Solicitant: UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
(72) Inventatori: BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; BOSTAN Viorel, MD; SOBOR
Ion, MD; SOCHIREANU Anatol, MD; VACULENCO Maxim, MD; CIOBANU
Oleg, MD; CIOBANU Radu, MD; ODAINAI Valeriu, MD; CRUDU Radu, MD;
GUŢU Marin, MD; GLADÎŞ Vitalie, MD
(73) Titular: UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
(54) Turbină eoliană
(57) Rezumat:
1
Invenţia se referă la energetica eoliană, şi
anume
la
turbine
eoliene
destinate
consumatorilor individuali.
Turbina eoliană conţine un rotor cu pale (1)
cu profil aerodinamic, fixat intr-o gondolă (2),
instalată cu posibilitatea rotirii în jurul turnului
prin intermediul unui lanţ cinematic constituit
din două transmisii cu melc, două roţivindroză, amplasate simetric pe un arbore
comun de ambele părţi ale gondolei (2), şi un
generator de energie (7) electric sau termic,
montat între secţiile turnului. Arborele (5)
rotorului este legat cinematic cu arborele (6)
generatorului de energie (7) prin intermediul
unui multiplicator (8) cu roţi dinţate conice (9,
10). Arborele de ieşire (11) al multiplicatorului
(8), legat rigid cu roata dinţată conică (10), este
legat cu arborele (6) generatorului de energie
(7) prin intermediul unui cuplaj (12), unui
arbore torsional (13) şi unui cuplaj toroidal cu
element elastic (14). O roată melcată a unei
transmisii cu melc, care angrenează cu roata
melcată a roţilor-vindroză, este instalată rigid
pe o carcasă tubulară, fixată cu o flanşă pe
capătul superior al turnului. Arborele de ieşire
(11) al multiplicatorului (8) este instalat cu
posibilitatea rotirii pe lagărele radial-axiale in

MD 681 Z 2014.04.30

Rezum at
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2
interiorul carcasei tubulare. Gondola (2) este
instalată prin intermediul unui rulment cu role
cu autoreglare şi al unui rulment radial pe
suprafaţa exterioară a carcasei tubulare cu
posibilitatea rotirii in jurul axei turnului.
Revendicări: 3
Figuri: 7
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Prezentarea acestor scurte istorii de succes are
menirea de a insuﬂa încredere oamenilor creativi
și a-i încuraja pe aceștia să-și realizeze ideile şi să-i
impresioneze pe cei din jur prin creaţiile lor.

Afaceri de succes prin brevet (studiu de caz).
Motorul de lansare a unei afaceri de succes, în cele
mai multe cazuri, este creaţia inventatorului. Aceasta, dacă corespunde cerinţelor pieţei, brevetată ﬁind,
are toate şansele să devină utilă şi să genereze succes. Astfel, pentru a-şi pune în valoare invenţia, inventatorul este motivat să menţină o corelaţie dintre
gândirea sa şi cerinţele pieţei.
ABSTRACT

Successful Business through Patent (Case
Study). The engine for launching a successful business in most cases is the inventor’s creation. This,
if it meets market requirements, being patented it
has every chance of becoming useful and generating success. Thus, in order to place a value on his
invention, the inventor is motivated to maintain a
correlation between his thinking and the requirements of the market.
РЕФЕРАТ

Как заработать на патенте (тематическое
исследование). Механизмом запуска успешного бизнеса, чаще всего, является творчество изобретателя. Запатентованное оно, если отвечает
требованиям рынка, имеет все шансы стать полезным и может помочь в достижении успеха. Таким образом, для того, чтобы извлечь выгоду из
своего изобретения, изобретатель заинтересован в поддержании соотношения между своим
мышлением и требованиями рынка.
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ALEXANDRU ŞAITAN,
ŞEF SECŢIE MODELE ŞI DESENE INDUSTRIALE,
AGEPI

N ZILELE NOASTRE DESIGNUL INDUSTRIAL ARE UN ROL DETERMINANT ÎN PROMOVAREA PRODUSELOR PE PIAŢĂ. CU TOATE ACESTEA, NU

Î

TOŢI CUNOSC CÂT ESTE DE IMPORTANT SĂ PROTEJĂM DESIGNUL PENTRU A NE BUCURA DE AVANTAJELE PE CARE LE OFERĂ.

În cele ce urmează, ne propunem să abordăm
această problemă prin intermediul unor designuri
mai amuzante. Vom prezenta o serie de exemple de
design din diferite domenii, care au reuşit să se aﬁrme pe piaţă, aducându-le proprietarilor beneﬁcii
substanţiale. Astfel vă veţi convinge cât de mult ne
inﬂuenţează viaţa obiectele care ne înconjoară, în
special aspectul exterior al acestora.
Cu siguranţă, conștientizăm noi sau nu acest
fapt, orice alegere o facem mai întâi cu ochii,
evaluând aspectul exterior al obiectului. Abia
după aceasta îl examinăm mai îndeaproape, îl
pipăim, îl măsurăm, îl încercăm. Pentru exemplificare, vă îndemn să recunoaşteţi sincer, pe care
dintre modelele expuse mai jos îl veţi alege la
prima vedere.

Model clasic
obișnuit
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Design nou

Cu speranţa că am reuşit să vă atrag atenţia asupra chestiunii abordate, voi încerca să vă prezint şi
alte designuri interesante.
Să examinăm câteva obiecte care se aﬂă zilnic în
preajma noastră. Cum putem, bunăoară, modiﬁca
o masă, pentru ca aspectul acesteia să ﬁe cât mai
interesant şi mai deosebit. Dacă vom opera inventiv anumite modiﬁcări, ne von convinge că chiar și
o masă simplă ca design, atunci când îi schimbăm
puţin forma, poate deveni un model memorabil.

Un pat obișnuit, la prima vedere, poate ﬁ modiﬁcat prin adăugarea unui element la fel de simplu,
dar care oferă o viziune nouă.

De asemenea, designul unor scaune simple
poate deveni, în anumite situaţii, unul deosebit.
Pentru aceasta e suﬁcient să operăm câteva mici
modiﬁcări. Bunăoară, dacă desfacem bancheta în
două, vom avea, în rezultat, două scaune. Comode

și oportune pentru situaţia când te-ai certat cu cineva și nu găsești în jur alte scaune pe care să te aşezi.
Iar în cazul în care ai dori să plimbi pe cineva, fără
a avea la dispoziţie un automobil sau o brișcă, poţi
utiliza o banchetă cu roată.

Vestimentaţia, de asemenea, poate ﬁ transformată în mod inventiv pentru a ﬁ deosebită şi memorabilă. De exemplu, luăm o pereche de blugi
obişnuiţi şi ne gândim cum am putea economisi

ceva material. Operând anumite modiﬁcări, obţinem o pereche de blugi cu un design nou, original.
În plus, cheltuim mai puţin material şi obţinem un
preţ mai redus.
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S-ar putea ca cineva să vină cu anumite obiecţii:
da, noul design e unul deosebit, însă nu e suﬁcient
de funcţional. După opinia noastră, totul depinde
de dorinţa cumpărătorului. În deﬁnitiv, e totuși o
masă funcţională, care nici măcar nu are nevoie de
faţă de masă.
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Încă un caz, relevant sub alt aspect. Am discutat
cândva cu o persoană referitor la obiceiul de a te
descălţa atunci când intri în casă. Această persoană
susţinea că e dispusă mai curând să facă curăţenie
în locuinţă decât să suporte mirosul de la picioare. Posibil că pentru localităţile urbane, cu trotuare și străzi asfaltate, aceasta ar ﬁ o soluţie, dar în
condiţiile satelor noastre pline de noroi, descălţatul la uşă este o necesitate. Cum vom rezolva însă
problema mirosului de la picioare? Foarte simplu:
oferindu-i oaspetelui o pereche de ciupici originali,
care nu permit mirosului să se răspândească și, în
același timp, indică în mod aluziv care ar putea ﬁ
problema musaﬁrului.

Vizita la medic poate prezenta și ea o problemă,
mai ales pentru copii și, în special, vizita la dentist.
Salvarea ar putea veni de la un zâmbet. Masca zâmbitoare are un dublu efect: protecţie igienică pentru
medic şi dispoziţie ridicată pentru pacient.
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Adeseori părinţii întâmpină diﬁcultăţi atunci
când trebuie să hrănească micile odrasle. Cum putem uşura acest proces în mod simplu, prin design,
bunăoară? O „lingură-avion” este o soluţie perfectă.
O cană personalizată poate ﬁ, de asemenea, un cadou excelent, mai ales atunci când ai o mare dorinţă de a-i face copilului un „compliment”, însă, ﬁind o
persoană educată, nu-ţi permiţi așa ceva.

Produsele de patiserie obișnuite pot ﬁ și ele,
bineînţeles, modiﬁcate pentru a căpăta o formă
nouă, un aspect original. Decorarea lor mai deosebită va oferi senzaţii noi, în aceeași măsură în care
ambalajul ieșit din comun poate oferi o viziune
nouă asupra produsului.

de nimeni. Dar situaţia nu ne permite: în acest timp
cineva vorbeşte la telefon, altcineva citește un ziar
sau conversează cu un vizitator. Și dacă nu avem
altă posibilitate de a ne relaxa, se găsește totuși o
soluţie: hârtia igienică cu sudoku sau rebusuri imprimate – dublă utilizare, dublă utilitate.
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De altfel, dacă zăbovim ceva mai mult asupra
aspectului ambalajelor, constatăm că în acest domeniu zborul fanteziei nu poate avea vreo limită.
De exemplu, un simplu pahar sau o sacoșă, pe care
au fost aplicate niște desene mai haioase, pot oferi
anumite satisfacţii și impresii de neuitat.

Însă confortul e și mai mare atunci când ai la
dispoziţie un aparat special, gândit și ales, conform
tradiţiei, anume pentru tine. Iată câteva exemple
caracteristice diferitor popoare.

Amenajarea locului de muncă este un factor
important în activitatea noastră cotidiană, care ne
asigura confortul și satisfacţia, necesare procesului
de muncă creativă.

Uneori la serviciu traversăm perioade mai puţin
faste, când dorim să ne relaxăm, să nu ﬁm deranjaţi

German

Japonez

Francez

American
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Designul are un mare impact şi în cadrul
amenajării oraşelor. Iată câteva exemple ce pot

fi aplicate inclusiv pentru ameliorarea aspectului
estetic al spaţiilor urbane din localitatea noastră.

Evident, ameliorările de design pot fi utilizate şi în scopuri publicitare. Exemplele de
mai jos ne sugerează, totodată, că asemenea

remedieri vor permite nu doar cunoaşterea
obiectelor, dar şi probarea acestora.

În concluzie, sperând că materialul de mai sus
v-a relaxat şi, concomitent, v-a convins că designul
are o relevanţă deosebită în viaţa noastră cotidiană,
aș vrea să ﬁe conștientizat de toţi și faptul că protecţia designului este la fel de importantă și actuală. În această ordine de idei, menţionăm că în Repu-

blica Moldova designul obiectelor poate ﬁ protejat
ca desen și ca model industrial.
REFERINŢE
1. Legea privind protecţia desenelor și modelelor industriale nr. 161-XVI (adoptată la 12.07.2007,
în vigoare din 01.12.2007).
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REZUMAT

Impactul designului în viaţa cotidiană a
societăţii. În zilele noastre designul industrial are
un rol determinant în promovarea produselor pe
piaţă. Cu toate acestea, nu toţi cunosc cât este de
important să protejăm designul pentru a ne bucura de avantajele pe care le oferă. Autorul prezentei
lucrări își propune să atragă atenţia asupra acestei
probleme prin intermediul unor designuri mai amuzante. În lucrare sunt prezentate exemple de design
din diferite domenii, care au reuşit să se aﬁrme pe
piaţă, aducându-le beneﬁcii proprietarilor lor.

ABSTRACT

PROPRIETATE INDUSTRIALĂ/
INDUSTRIAL PROPERTY

2. Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a desenelor și modelelor industriale (aprobat prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1496 din 29.12.2008).
3. https://makler.md/odds-and-ends-exchange-and-buy/food-beverage-and-packaging/packaging/an/11026.
4. h t t p s : / / w w w . p i n t e r e s t . c o m / p i n /
429390145702040111/.
5. http://www.magazinuldecase.ro/articole/22de-mese-cu-design-neconventional-8005.html.

The impact of designs on daily life of the society. Nowadays, the industrial design plays a decisive role in the promotion of goods on the market.
However, not everyone knows how important it is
to protect a design in order to take advantage of
the beneﬁts it oﬀers. The author of this article aims
to draw attention to this issue through some amusing designs. The article presents examples of designs from various ﬁelds, which managed to become popular on the market, beneﬁting their owners.
РЕФЕРАТ

Влияние дизайна на повседневную жизнь общества. В наши дни промышленный дизайн играет решающую роль в продвижении товаров на рынке. Однако не все знают, насколько важно защищать
дизайн, чтобы пользоваться теми преимуществами,
которые он предоставляет. Автор данной статьи задался целью обратить внимание на этот вопрос с
помощью более увлекательных дизайнов. В статье
представлены примеры дизайна из самых разных
областей, которым удалось утвердиться на рынке,
принося пользу своим обладателям.
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ROMAN CHIRCA,
DIRECTOR EXECUTIV AGENŢIA PENTRU INOVARE
ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC

Inovaţia este singura cale de a câștiga.
Steve Jobs

N

OŢIUNE. INOVAREA REPREZINTĂ PUNEREA ÎN APLICARE A
UNUI PRODUS (BUN SAU SERVICIU) ORI PROCES, A UNEI

METODE DE MARKETING, METODE DE ORGANIZARE ÎN AFACERILE
PRACTICE, A ORGANIZĂRII LOCULUI DE MUNCĂ, A RELAŢIILOR EXTERNE NOI SAU SEMNIFICATIV ÎMBUNĂTĂŢITE.

CU ALTE CUVINTE,

INOVAREA ESTE IMPLEMENTAREA CU SUCCES A NOUTĂŢII ÎN SFERA
SOCIALĂ ȘI ECONOMICĂ A METODELOR DE PRODUCERE, APROVIZIONARE ȘI DISTRIBUŢIE, INTRODUCEREA UNOR SCHIMBĂRI ÎN MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII ORGANIZAŢIILOR, CONDIŢIILE ȘI APTITUDINILE FORŢEI DE MUNCĂ ETC.

În cadrul studiilor elaborate de experţii în domeniul respectiv este formulată frecvent întrebarea: De
ce avem nevoie de inovare? Iată un răspuns exhaustiv: Pentru a reduce esenţial costurile de producere și distribuţie a bunurilor și serviciilor existente
și pentru a asigura înlocuirea vechilor produse și
servicii cu altele noi, având caracteristici mai performante ce oferă un grad sporit de satisfacere a consumatorului. Inovaţiile se regăsesc în toate sferele
de activitate: economie, management, marketing
etc. Întrucât inovaţiile constituie motorul principal
al progresului și o componentă insubstituibilă a
economiei globale contemporane, considerăm că
ele sunt capabile de a reduce, totodată, impactul
negativ asupra mediului ambiant.
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De asemenea, inovarea reprezintă unica metodă
sigură de menţinere a sustenabilităţii și de sporire a competitivităţii, ﬁind acceptată ca o condiţie
esenţială pentru asigurarea succesului companiilor.
Un produs sau serviciu cu grad sporit de inovare se
bucură de o cerere pe piaţă mult mai mare (cu cca
60%) decât cele cu caracteristici similare, dar uzate
moral. Astfel, la întrebarea de ce trebuie să promovăm inovaţiile?, răspundem concluziv: pentru a impune respect, a câştiga încredere, a coopera eﬁcient, a
lansa produsul inovaţional pe piaţă și a-l vinde.
Organizarea activităţii inovaţionale poate ﬁ
expusă într-o schemă reprezentativă și rezultă din
mai multe etape, după cum urmează:
1) Strategia de produse noi. Are patru scopuri principale: concentrează efortul la nivelul echipei, realizează integrarea eforturilor funcţionale sau departamentale, joacă rolul unui instrument de delegare,
lăsând membrii echipei să lucreze independent și
eﬁcient, rămânând, totodată, integraţi în echipă; în
ﬁne, chiar actul de concepere și implicare a conducerii în realizarea strategiei necesită un management
bazat pe iniţiativă, și nu pe reacţie, care să sporească
posibilitatea găsirii oportunităţilor de inovare.
2) Generarea ideilor. Pentru a obţine multe idei,
compania are la îndemână mai multe surse. Sursele principale includ sursele interne, cumpărătorii,
concurenţii, distribuitorii, furnizorii etc. Aproape

care să atingă 90 km/h și să parcurgă o distanţă de
170 km înainte de a necesita reîncărcarea bateriilor.
Producătorul estimează costurile de operare la jumătate din costurile unui automobil obișnuit. El poate
crea următoarele concepte de produs pentru mașina
electrică: Conceptul 1 - Un automobil ieftin pentru
întreaga familie care să ﬁe folosit în oraș. Mașina este
ideală pentru a merge la cumpărături, pentru a duce
și aduce copii în și din diverse locuri etc.; Conceptul
2 - Un automobil de mărime medie, cu costuri medii;
Conceptul 3 - Un automobil sport, cu costuri medii,
pentru tineri; Conceptul 4 - Un automobil ieftin pentru persoane care doresc un serviciu de transport
elementar, costuri și poluare scăzute. Testarea conceptului înseamnă testarea pe un grup de consumatori vizaţi. Conceptele pot ﬁ prezentate consumatorilor în mod simbolic sau ﬁzic.
5) Elaborarea strategiei de marketing. Expunerea
strategiei de marketing conţine trei părţi. Prima parte se referă la piaţa-ţintă, poziţia identiﬁcată și vânzările, cota de piaţă și proﬁturile pentru primii ani.
Partea a doua a expunerii strategiei de marketing
cuprinde preţul, distribuţia și bugetul de marketing
pentru primul an. Partea a treia a expunerii strategiei de marketing se referă la vânzările, proﬁturile
identiﬁcate și mixul de marketing pe termen lung.
6) Analiza economică. Presupune prezenţa
unor indicatori care permit încadrarea inovaţiei în
anumiţi parametri: proﬁtul, cheltuielile, relevanţa
pentru economia naţională/de piaţă.
7) Crearea produsului. Are loc atunci când conceptul de produs este transformat într-un produs ﬁzic.
8) Testul de piaţă și comercializarea. Companiile
aleg, de obicei, una dintre cele trei variante de teste
de piaţă: testul-standard, testul controlat sau simu-

INTELLECTUS 3/2017

|

ECONOMIA PI/IP ECONOMY

jumătate dintre ideile de produse noi provin din
interiorul companiei, iar circa 28%  de la clienţi.
Compania poate realiza anchete pentru a aﬂa
necesităţile și dorinţele clienţilor potenţiali. General
Electric, Sony, Toyota și multe alte companii își obligă inginerii să discute cu utilizatorii ﬁnali pentru a
obţine idei de produse noi. Multe idei noi apar în
rezultatul unor simple observări a comportamentului clienţilor. Circa 30% dintre ideile de produse noi
provin din analiza produselor concurente. De exemplu, când a proiectat modelul de succes Taurus, ﬁrma Ford a analizat în mod detailat mai mult de 50
de modele concurente, căutând lucruri pe care să le
copieze sau să le îmbunătăţească. Alte surse de idei
includ revistele, expoziţiile și seminariile de specialitate, agenţiile guvernamentale, consultanţii în
problema produselor noi, agenţiile de publicitate,
ﬁrmele care realizează studii de piaţă, laboratoarele
comerciale, universităţile, inventatorii etc.
3) Selectarea ideilor. Cele mai multe companii cer
ca ideile referitoare la produsele noi să ﬁe scrise pe
formulare standard, care urmează a ﬁ revăzute ulterior de un comitet responsabil de domeniul produselor noi. Formularul cuprinde descrierea produsului, a pieţei-ţintă și a concurenţei, estimează
mărimea pieţei, preţul produsului, costurile dezvoltării, costurile de producţie și rata proﬁtului. Comitetul evaluează ideea conform unor criterii stabilite.
4) Crearea și testarea conceptului. Conceptul de
produs reprezintă o versiune detaliată a ideii, exprimată în termeni clari pentru consumator. Imaginea produsului reprezintă modul în care consumatorii percep un produs actual sau potenţial.
Să presupunem că un producător de automobile
știe cum poate să realizeze un automobil electric
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larea și lansează apoi produsul inovaţional pe piaţă.
Cadrul normativ. Legislaţia naţională a Republicii Moldova are mai multe legi care stipulează clar
mecanisme de stimulare și ﬁnanţare a inovaţiilor.
Documentul principal, în acest sens, este Codul cu
privire la știinţă și inovare nr.259-XV din 15.06.2004
care: reglementează principalele noţiuni legate de
cercetare, inovare, transfer tehnologic; reglementează politica de stat în domeniul știinţei și inovării; stabilește funcţiile instituţiilor responsabile de
implementarea politicii în domeniul inovării. Legea
cu privire la parcurile știinţiﬁco-tehnologice și incubatoarele de inovare nr. 138 din 21.07.2007 stabilește
modul de creare a incubatoarelor de inovare (II) și
a parcurilor știinţiﬁco-tehnologice (PŞT); modalitatea și criteriile de selectare a administratorului;
modalitatea și criteriile de selectare a rezidenţilor;
modalităţile de ﬁnanţare/stimulare a infrastructurii,
acestea din urmă neﬁind însă funcţionale. Acordul
de parteneriat dintre Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei prevede modul de ﬁnanţare în sfera
știinţei și inovării (proiecte de transfer tehnologic,
proiecte de dezvoltare a infrastructurii de inovare);
modul de desfăşurare a concursurilor din sfera ştiinţei şi inovării; procedura de expertizare.
Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016 cu
privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni
pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada
2017–2019 prevede dezvoltarea, implementarea și
promovarea politicii clusterele de stat; susţinerea
capacitaţii întreprinderilor mici şi mijlocii de
absorbţie a tehnologiilor inovative autohtone;
crearea unei reţele de comunicare și cooperare a
incubatoarelor de inovare din Republica Moldova și a rezidenţilor acestora; acordarea asistenţei
informaţionale şi metodologice pentru elaborarea
şi promovarea proiectelor în cadrul Programului
„Orizont 2020”; promovarea bunelor practici de
transfer tehnologic şi afaceri inovaţionale prin participarea întreprinderilor în programe şi proiecte
internaţionale în domeniu; participarea la târguri și
expoziţii naţionale și internaţionale în vederea promovării produselor și tehnologiilor noi, obţinute în
urma implementării proiectelor de inovare și transfer tehnologic.
Hotărârea Guvernului nr. 952 din 27.11.2013 cu privire la aprobarea Strategiei inovaţionale a Republicii
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Moldova pentru perioada 20132020 „Inovaţii pentru
competitivitate” prevede implementarea programelor educaţionale aferente procesului inovaţional la
facultăţile de management şi inginerie; evaluarea
activităţii incubatoarelor inovaţionale şi revizuirea
Legii nr. 138 sub aspectul funcţionalităţii, în vederea
optimizării procesului de creare a incubatoarelor de
inovare şi stabilire a rezidenţilor; implementarea
programului de stat „Moldova Inovaţională” de susţinere a noilor afaceri inovaţionale (start-up) orientate spre export.
Hotărârea Guvernului nr. 685 din 13.09.2012 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului
întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 20122020
stabilește identiﬁcarea şi implementarea schemelor şi modelelor de investiţii inovative (venture capital, crowdfunding şi business-angels); realizarea
ciclului de instruiri pentru managerii şi rezidenţii
incubatoarelor inovaţionale; dezvoltarea unui ghid
electronic cu privire la iniţierea unei afaceri inovaţionale; elaborarea studiului INNO Index în Republica
Moldova privind determinarea gradului de inovare
a unei IMM; evaluarea randamentului infrastructurii inovaţionale existente şi dezvoltarea continuă a
acesteia; dezvoltarea unei baze de date a IMM-urilor implicate în activităţi inovative, cu includerea
indicatorilor de inovare; crearea clusterelor ştiinţiﬁco-tehnologice în domenii de specializare îngustă;
promovarea Programului „Orizont 2020” şi facilitarea participării IMM-urilor la prioritatea „industrial
leadership”; crearea platformei „Business cercetare”.
La acestea se adaugă o serie de legi în domeniul
proprietăţii intelectuale, de dezvoltare a industriei,
regionale, dezvoltare agricolă și rurală.
Din cadrul normativ de mai sus, deducem
existenţa unor mecanisme clare de stimulare și
ﬁnanţare a inovaţiilor în Republica Moldova:
1. Finanţarea publică a transferului tehnologic.
2. Crearea de parteneriate dintre mediul de afaceri şi mediul academic în cadrul PŞT şi II.
3. În scopul creării infrastructurii inovaţionale,
sunt prevăzute următoarele (Legea cu privire la PȘT
și II): scutirea de plata TVA pentru mărfurile şi serviciile importate din străinătate; scutirea de plata TVA
pentru mărfurile şi serviciile procurate pe teritoriul
Republicii Moldova; scutirea de taxele vamale pentru mărfurile şi serviciile importate; reduceri la tarife privind arenda încăperilor şi serviciile comunale

etatea intelectuală deţinută asupra acestuia.
A doua etapă constă în semnarea acordului de
colaborare în vederea valoriﬁcării economice a rezultatelor cercetării. Obiectul acordului de colaborare îl reprezintă promovarea rezultatelor cercetării
în mediul industrial prin instrumente proprii: pagină internet, reţele de contacte, întâlniri, evenimente, brokeraje etc.
A treia etapă include promovarea rezultatelor pe
piaţa internă și pe cea externă (expoziţii naţionale
și internaţionale), brokeraje, mese rotunde, întâlniri,
pagina web, precum și parteneriate cu diferite companii din sectorul R&D.
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
(creată prin Hotărârea Asambleei Academiei de
Știinţe a Moldovei nr. 8 din 29 octombrie 2004)
reprezintă o instituţie importantă și absolut necesară pentru formarea unei economii competitive
în societatea modernă, or, anume aceasta creează interacţiunea dintre mediul academic și cel de
afaceri. Transformarea rezultatelor cercetărilor
știinţiﬁce în cunoștinţe practice prin introducerea
în circuitul economic a noi produse, servicii sau
procese, care corespund necesităţilor și cerinţelor
pieţei, constituie „colacul de salvare” al statelor în
curs de dezvoltare. Scopul instituţiei este coordonarea, stimularea şi implementarea mecanismelor
activităţii de inovare şi transfer tehnologic. Atribuţiile pe care le realizează cu succes instituţia
pe parcursul a mai mult de 10 ani sunt: monitorizarea procesului de formare și activitate a parcurilor știinţiﬁco-tehnologice și a incubatoarelor
de inovare; coordonarea implementării proiectelor de transfer tehnologic ﬁnanţate din bugetul
de stat în proporţie de până la 50% din costurile
totale; promovarea rezultatelor transpunerii în
practică a cercetărilor știinţiﬁce prin participarea
la expoziţiile naţionale și internaţionale.
Un mecanism viabil de stimulare și ﬁnanţare a
inovaţiilor, implementat de către Agenţie, este Concursul Proiectelor de Transfer Tehnologic. Condiţiile
generale ale proiectelor de transfer tehnologic sunt
următoarele: statul asigură 50% din costul PTT –
până la 1 000 000 lei pe an; termenul de implementare – până la 2 ani; implementarea unei inovaţii
sau tehnologii noi pentru Republica Moldova. Proiectele depuse vizează următoarele patru direcţii
strategice: Materiale, tehnologii și produse inova-
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pentru rezidenţii parcurilor știinţiﬁco-tehnologice.
Există și alte mecanisme de stimulare și ﬁnanţare
a inovaţiilor în Republica Moldova (preconizate
spre implementare), acestea ﬁind:
▪ venture capital;
▪ crowdfunding;
▪ business-angels;
▪ vouchere de inovare.
De asemenea, constatăm existenţa unor alternative de comercializare a inovaţiilor, aferente mecanismelor de stimulare și ﬁnanţare a acestora, și
anume: de a vinde rezultatul invenţiei – rolul inventatorului constând în găsirea unei părţi interesate,
după care va urma negocierea, vânzarea și primirea
unei sume pentru rezultatul cercetării. Partea interesată o reprezintă inovatorul, care va urmări transformarea rezultatului cercetării în inovaţie. Astfel,
inovatorul va prelua în totalitate riscurile asociate
cu inovaţia şi va ﬁ singurul beneﬁciar al potenţialului său de succes. O altă formă alternativă este
licenţierea – o licenţă reprezintă un instrument legal
care reglementează utilizarea unei invenţii. Rolul
inventatorului în acest caz rezidă în protejarea DPI
al invenţiei, marketingul rezultatului cercetării şi
găsirea de licenţiaţi interesaţi, negocierea acordului
de licenţiere şi soluţionarea problemelor privind urmărirea brevetului. Cercetătorul percepe taxe de licenţiere din partea licenţiaţilor pe parcursul întregii
perioade de licenţă. DPI sunt reţinute de cercetător,
dar şi licenţiaţii beneﬁciază de exercitarea unui control semniﬁcativ. În acest caz, atât cercetătorul, cât
şi licenţiaţii partajează rolul inovatorului. Totuşi, din
punctul de vedere al cercetătorului, efortul şi costul
de comercializare sunt limitate.
În contextul acestor alternative, evidenţiem și etapele de comercializare a inovaţiilor. Prima este identiﬁcarea inovaţiei cu valoarea comercială (pentru a
realiza această etapă, un auditor stabilește o întâlnire
cu inovatorul în vederea preluării informaţiei privind
rezultatul inovării. Această informaţie se prezintă sub
forma unui chestionar structurat din două părţi: prima parte cuprinde informaţii gen date de contact,
infrastructura și resursele entităţii, surse de ﬁnanţare
a activităţii, tipuri de servicii necesare entităţii și
principalele domenii de cercetare. Partea a doua va
cuprinde informaţii privind denumirea produsului,
descrierea ofertei, aspectul inovativ, domeniile de
aplicare, stadiul de dezvoltare a produsului și propri-
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tive; Eﬁcienţa energetică și valoriﬁcarea surselor
regenerabile de energie; Sănătate și biomedicină;
Biotehnologie. Grupul ţintă îl reprezintă întreprinderile mici şi mijlocii şi instituţiile din sfera ştiinţei şi
inovării din Republica Moldova.
Propunerile de proiecte de transfer tehnologic
de inovare sunt elaborate și depuse în baza unui
pachet de documente care constă din: a) scrisoarea
de garanţie a coﬁnanţării; b) planul de afaceri; c) copia brevetului (dacă este cazul); d) copia certiﬁcatului de înregistrare a aplicantului și coﬁnanţatorului;
e) certiﬁcatul privind lipsa sau existenţa restanţelor la bugetul public naţional pentru aplicant și
coﬁnanţator; f) declaraţia de conﬁrmare a eligibilităţii potenţialilor contractori; g) certiﬁcatul de rezi-

dent al parcului ştiinţiﬁco-tehnologic sau al incubatorului de inovare sau cererea care certiﬁcă intenţia
de a deveni rezident al PŞT/II, în baza proiectului
de inovare și transfer tehnologic (în cazul altor întreprinderi decât organizaţiile ştiinţiﬁce acreditate);
h) copiile buletinelor de identitate ale persoanelor
angajate în proiect şi CV-urile; i) declaraţia privind
valoarea ajutorului de minimis primit în ultimii 3 ani
ﬁscali consecutivi; j) alte documente solicitate.
După recepţionarea proiectelor, acestea sunt evaluate și perfectate. Urmează expertizarea și aprobarea
lor de către CSȘDT. În caz de aviz pozitiv, proiectele sunt
ﬁnanţate și monitorizate pe durata implementării.
Dinamica ﬁnanţării proiectelor de transfer tehnologic, în anii 2005-2016, mii lei:

De asemenea, Agenţia pentru Inovare şi Transfer
Tehnologic este parte la mai multe proiecte internaţionale: „Energie pentru Inovare  Consolidarea
cooperării cu ţările PEV privind reducerea decalajului dintre cercetare și inovare în domeniul energiei”
 Ener2i (PC7); „Stimularea activităţilor de inovare
pentru IMM-urile din Republica Moldova în domeniul eﬁcienţei energetice și a energiilor regenerabile” CEI  ener2i-MD; „Înlăturarea lacunelor dintre
cercetare și inovare în vederea eﬁcientizării surselor și materiei prime”  RERAM (PC7); «Promovarea
triunghiului cunoașterii în Belarus, Ucraina și Repu-

blica Moldova» – FKTBUM (Tempus); „Reţeaua de
Transfer Tehnologic” – TecTNet (Tempus); “Formarea
reţelei de infrastructură inovaţională în cadrul instituţiilor din regiunea transfrontalieră” (2013-2016)
(Cross border RO-UA-MD); “Dezvoltare prin planiﬁcarea utilizării terenului” DETLUP; „Business-INNMoldova”, (EEN).
Concluzii. Mecanismele de stimulare și ﬁnanţare
a inovaţiilor în Republica Moldova parcurg o cale
corectă de dezvoltare. Totuși acestea trebuie completate prin politici de acţiuni concrete, eﬁciente și
realizabile, cum ar ﬁ: furnizarea de resurse ﬁnanci-
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REZUMAT

Mecanisme de stimulare și ﬁnanţare a
inovaţiilor în Republica Moldova. Inovarea este
motorul principal al progresului și o componentă
insubstituibilă a economiei globale contemporane,
reprezentând unica metodă sigură de menţinere
a sustenabilităţii și de sporire a competitivităţii,
o condiţie esenţială pentru asigurarea succesului companiilor. Autorul articolului expune în
mod detaliat formele de organizarea a activităţii
inovaţionale, cadrul normativ, mecanismele de
stimulare și ﬁnanţare a inovaţiilor în Republica
Moldova, formulând, în ﬁnal, o serie de concluzii

judicioase în vederea dezvoltării și perfecţionării în
continuare a acestui domeniu de importanţă vitală
pentru progresul social-economic al ţării.
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are direct către întreprinderi pentru a sprijini procesele de inovare; furnizarea de resurse ﬁnanciare
către organizaţiile care funcţionează ca furnizori de
servicii referitoare la inovare sau ca intermediari ce
sprijină inovarea în întreprinderi şi / sau conectează
participanţii din cercetare şi din mediul de business;
crearea şi coordonarea de către autorităţile publice
a schimbului de cunoştinţe între participanţii la
sistemul de inovare, prin stabilirea de parteneriate
public-private; crearea de noi instituţii, ca un cadru
legal, ţinând cont de faptul că aceasta, totuși, afectează indirect procesul de inovare în întreprinderi.
REFERINŢE
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ABSTRACT

Mechanisms for Stimulating and Financing
Innovations in the Republic of Moldova. Innovation is the main engine of progress and an indispensable component of the global contemporary
economy, representing the only secure method
to maintain sustainability and increase competitiveness, a prerequisite for ensuring companies’
success. The author of the paper presents in detail
the forms of organizing the innovation activity, the
normative framework, the mechanisms for stimulating and ﬁnancing innovations in the Republic of
Moldova, and ﬁnally formulating a series of judicious conclusions for the further development and
improvement of this vital area for the social and
economic progress of the country.
РЕФЕРАТ

Механизмы стимулирования и финансирования инноваций в Республике Молдова.
Инновации являются основным двигателем прогресса и неотъемлемой составляющей современной глобальной экономики, представляя собой единственный безопасный способ поддержания устойчивости и повышения конкурентоспособности, являясь существенной предпосылкой для обеспечения успеха компаний. Автор статьи подробно описывает формы организации инновационной деятельности, нормативную базу, механизмы стимулирования и финансирования инноваций в Республике Молдова и,
в заключение, формулирует ряд продуманных
выводов о дальнейшем развитии и улучшении
этой жизненно важной области для социальноэкономического прогресса страны.
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CTUALITATEA TEMEI.

A

DR. ÎN DREPT, CONF. UNIV. INTERIMAR LILIA GULCA,

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

ACCIZELE REPREZINTĂ TAXELE DE

CONSUMAŢIE PE PRODUS CARE SUNT IMPUSE ÎN RESPEC-

TAREA REGULII DE EFICIENŢĂ: TAXAREA UNUI BUN TREBUIE SĂ FIE
INVERS PROPORŢIONALĂ CU ELASTICITATEA CERERII ÎN RAPORT CU
PREŢUL.

Taxele speciale asupra consumului corespund,
în general, voinţei de descurajare a consumurilor
excesive de anumite produse. Dar pentru ca acest
impozit să-și atingă scopul – respectiv frânarea consumului – trebuie ca cererea să ﬁe relativ elastică
în raport cu preţurile, ipoteză ce se dovedește a ﬁ
defavorabilă realizării celuilalt obiectiv – asigurarea
veniturilor bugetare, lucru care nu poate ﬁ efectuat
decât printr-un studiu amplu al elementelor accizelor și al modalităţilor de aplicare a acestui impozit
de stat.
Materialul de bază. Elementele și modalităţile
de impozitare cu accize sunt reglementate de:
1. Codul Civil al Republicii Moldova, adoptat prin
Legea nr. 1107-XV din 06.06.2002. În: Monitorul Oﬁcial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82-86/661.
2. Codul Fiscal al Republicii Moldova, adoptat
prin Legea nr. 1163- din 24.04.1997. În: Monitorul
Oﬁcial al Republicii Moldova, 2005, nr. ediţie specială.
3. Codul Vamal al Republicii Moldova, adoptat
prin Legea nr. 1149-XIV din 20.07.2000. În: Monitorul
Oﬁcial al Republicii Moldova, 2007, nr. ediţie specială.
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În Republica Moldova sunt supuse accizului o
gamă largă de produse și mărfuri: băuturile spirtoase tari, vinurile, tutunul, metalele preţioase,
blănurile de lux, parfumeria, audio și video aparatura, autoturismele ș.a. [9, pag.8]. Taxele speciale de
consumaţie sau accizele sunt aplicate unor produse
care se consumă în cantităţi mari și care nu pot ﬁ înlocuite de cumpărători cu altele, pentru ca în acest
fel impozitul să aibă în mod constant un randament
ﬁscal cât mai ridicat. Drept urmare, accizele se instituie asupra unor produse care au o cerere neelastică, cum sunt: vinul, cidrul, berea, apele minerale etc.
(în Franţa); tutunul, cafeaua, zahărul, ceaiul, uleiurile
minerale etc. (în Germania); berea, vinul, spirtul, cidrul, tutunul, uleiurile minerale etc. (în Marea Britanie); produsele din tutun, alcoolul, zahărul etc. (în
Indonezia); produsele petroliere, tutunul, uleiurile
vegetale, produsele industriei chimice, produsele
textile și din iută etc. (în India); hidrocarburile (în
Tunisia); spirtul, produsele petroliere, băuturile nealcoolice și cimentul (în Thailanda) etc.
În Republica Moldova se practică accize pe
următoarele produse: băuturi alcoolice, vinuri și
produse pe bază de vin, bere, produse din tutun,
produse petroliere (benzină Premium, regular și
normală, benzină fără plumb și motorină), cafea,
ape minerale și ape carbogazoase cu conţinut de
zahăr sau de alte produse de îndulcit și substanţe

ze nu se anulează. În cazul expedierii (transportării)
mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz
în perioada de suspendare a activităţii, obligaţiile
și drepturile subiectului impunerii de accize se restabilesc din momentul scoaterii mărfurilor supuse
accizelor din încăperea de acciz.
Subiectul impunerii este obligat să ţină registrul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se
expediază (se transportă) pentru ﬁecare încăpere
de acciz. Forma registrului și informaţia ce trebuie
reﬂectată în acesta sunt stabilite de către Guvern.
Înscrierea în registru se face până la expedierea
(transportarea) mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz;
b) persoanele juridice și persoanele ﬁzice care
importă mărfuri supuse accizelor;
c) persoanele juridice care activează în domeniul jocurilor de noroc [4, pag.35]. Activitatea în
domeniul jocurilor de noroc este o activitate de
întreprinzător, desfășurată conform legislaţiei de
persoanele juridice care se ocupă de organizarea și
desfășurarea jocurilor de noroc, contribuie ori, prin
altă modalitate, oferă posibilităţi persoanelor ﬁzice
de a participa la jocurile de noroc.
Livrările de mărfuri supuse accizelor la export,
efectuate de subiectul impunerii, sunt scutite de
acciz.
Totodată, deși exportul este scutit de acciz, subiectul impunerii trebuie să dispună de documentele de conﬁrmare a exportului [2, Titlul IV, art.124,
alin. 8], cum sunt:
- contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul străin cu privire la livrarea mărfurilor supuse
accizelor. În cazul în care livrarea pentru export a
mărfurilor supuse accizelor se efectuează conform
contractului de comision, de către comisionar, subiectul impunerii (comitentul) prezintă organului
Serviciului Fiscal de Stat contractul de comision și
contractul (copia contractului) încheiat de comisionar cu partenerul străin;
- documentele de plată și extrasul băncii, care
conﬁrmă încasarea de facto a mijloacelor, rezultate
din vânzarea mărfurilor supuse accizelor, pe contul
subiectului;
- declaraţia vamală a încărcăturii sau copia ei,
certiﬁcată de conducătorul și de contabilul-șef ai
subiectului impunerii, cu menţiunile organului vamal care a eliberat marfa la export.
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aromatizate, confecţii din blănuri naturale, articole
din cristal, bijuterii din aur și/sau platină, autoturisme și autoturisme de teren (inclusiv din import,
rulate), parfumuri, apă de colonie și apă de toaletă,
aparate video de înregistrat sau de reprodus, camere video, cuptoare cu microunde, telefoane mobile,
aparate pentru condiţionat aerul etc.
Taxele de consumaţie pe produs se calculează ﬁe
în sumă ﬁxă pe unitatea de măsură, ﬁe în baza unor
cote procentuale aplicate asupra preţului de vânzare. În mod normal, produsele provenite din import
trebuie impozitate cu aceleași taxe ca și produsele
indigene, iar cele destinate exportului, de regulă,
nu sunt impozitate. Nivelul cotelor utilizate pentru
calcularea accizelor diferă de la o ţară la alta și de
la un produs la altul. De exemplu, pentru produsele
din tutun nivelul acestor cote depășește frecvent 50
sau chiar 60 de procente [8, pag.4].
Accizul este un impozit de stat stabilit pentru
unele mărfuri de consum [2, Titlul IV, art.119, alin.1].
Subiecţi ai impunerii sunt:
a) persoanele juridice și persoanele ﬁzice care
prelucrează și/sau fabrică mărfuri supuse accizelor
pe teritoriul Republicii Moldova.
Persoanele juridice și persoanele ﬁzice [1, art.1
alin.2] care preconizează să se ocupe sau care se
ocupă de prelucrarea și/sau fabricarea mărfurilor
pasibile de impunerea unor accize sunt obligate să primească certiﬁcatul de acciz [2, Titlul IV,
art.119, alin.2] de modelul stabilit, până a începe
desfășurarea activităţii în cauză.
În cazul încheierii activităţii de prelucrare și/
sau de fabricare a mărfurilor supuse accizelor (cu
excepţia cazurilor dispunerii de mărfuri supuse
accizelor aﬂate în stoc), persoanele juridice și persoanele ﬁzice înregistrate ca subiecţi ai impunerii
de accize sunt obligate să informeze despre aceasta
organul ﬁscal. Anularea înregistrării în calitate de
contribuabil al accizelor se efectuează în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.
Data anulării înregistrării ca subiect al impunerii de accize se consideră data întocmirii actului de
control în a cărui bază este emisă decizia șefului
(șefului adjunct) al organului ﬁscal privind anularea
înregistrării [7, pag.12].
În caz de suspendare a activităţii subiectului impozabil în conformitate cu legislaţia în vigoare, înregistrarea în calitate de subiect al impunerii de acci-
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În cazul în care există toate documentele de
conﬁrmare a exportului în termen de până la 360
zile din momentul livrării mărfurilor accizate la export, volumul (valoarea) mărfurilor supuse accizelor
exportate, precum și suma accizului solicitat spre
restituire se declară informativ în perioada ﬁscală
când a avut loc prezentarea tuturor documentelor
ce conﬁrmă exportul [5, pag. 13].
Obiecte ale impunerii sunt mărfurile [3, Titlul
IV, cap.2, art.121] supuse accizelor, care nu sunt
necesar vitale populaţiei. Mărfurile supuse accizelor sau cota lor se modiﬁcă anual și, pentru a ﬁ în
cunoștinţă de cauză privind cota concretă și marfa
accizată, urmează să ﬁe veriﬁcate periodic anexele
la Titlul IV al Codului Fiscal.
Baza impozabilă o constituie:
a) volumul în expresie naturală (litru, tonă, litru
alcool absolut, bucăţi, cm3), dacă cotele accizelor,
inclusiv în cazul importului, sunt stabilite în sumă
absolută la unitatea de măsură a mărﬁi;
b) valoarea mărfurilor [3, Titlul IV, cap.2 art.121,
alin.3], respectiv:  valoarea, fără a ţine cont de TVA
şi accize, pentru mărfurile de producere autohtonă;
 valoarea în vamă, pentru mărfurile supuse accizelor importate, determinată conform legislaţiei
vamale, precum şi impozitele şi taxele ce urmează a
ﬁ achitate la momentul importului, fără a ţine cont
de TVA şi accize;
c) costul licenţei pentru activitatea în domeniul
jocurilor de noroc.
Cotele accizelor se stabilesc:
a) în sumă absolută la unitatea de măsură a mărﬁi, care se aplică în situaţiile în care baza impozabilă
pentru mărfurile accizate este volumul în expresie
naturală;
b) ad valorem în procente de la valoarea mărfurilor, fără a ţine cont de accize şi TVA, în cazul importului de mărfuri  de la valoarea în vamă a mărfurilor importate, luând în considerare impozitele
şi taxele ce urmează a ﬁ achitate la momentul importului, fără a ţine cont de accize şi TVA, sau costul
licenţei în domeniul jocurilor de noroc.
Excepţie: Cotele accizelor la produse petroliere
[3, Titlul IV, art.122] importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova se indexează anual, la 1 ianuarie. Coeﬁcientul de indexare constituie creșterea
anuală a produsului intern brut nominal, prognozat
pentru anul respectiv faţă de anul precedent.

52

| INTELLECTUS 3/2017

Termenul de achitare şi modul de calculare a
accizelor:
1) Subiecţii impunerii care expediază (transportă) [3, Titlul IV, cap.4] mărfuri supuse accizelor din
încăperea de acciz:
a) achită accizele la momentul expedierii (transportării) mărfurilor din încăperea de acciz [3, Titlul
IV, cap.4].
Transmiterea mărfurilor supuse accizelor cu plată sau cu titlu gratuit, inclusiv în contul salariului,
angajaţilor subiectului impunerii, altor persoane, în
cazul însușirii mărfurilor de către subiectul impunerii sau de către membrii familiei acestuia, precum şi
în cazul deplasării în alt mod a mărfurilor din încăperea de acciz, are loc achitarea accizelor în modul
speciﬁcat mai sus.
Obligaţia de achitare la buget a accizelor nu
apare în cazul în care întreprinderea efectuează
mișcarea internă de mărfuri supuse accizelor, adică
atunci când mărfurile se deplasează de la un loc al
încăperii de acciz către altul (de exemplu din secţia
de producere la depozit).
Achitarea accizelor la buget pentru mărfurile
accizate expediate (transportate) din încăperea
de acciz se efectuează indiferent de apartenenţa
mărfurilor respective. Adică, dacă în încăperea de
acciz a unei întreprinderi-subiect impozabil se aﬂă
la păstrare marfă accizată, al cărei proprietar este o
altă persoană ﬁzică sau juridică, ce nu dispune de
documente conﬁrmative de achitare a accizului, şi
marfa ulterior se înapoiază proprietarului, obligaţia
ﬁscală se stabilește la momentul expedierii (transportării) mărﬁi din încăperea de acciz a întreprinderii [6, pag.23].
Când întreprinderea producătoare efectuează
livrări de mărfuri supuse accizelor în magazinele
de ﬁrmă proprii (săli de degustare), aceasta calculează şi achită accizul la buget până la transmiterea
mărfurilor respective în sălile de degustare sau spre
vânzare în magazinele de ﬁrmă. În cazul în care mai
mulţi agenţi economici-subiecţi impozabili folosesc
o singură încăpere pentru prelucrarea şi/sau fabricarea produselor supuse accizelor, dar care prin
contractele de arendă încheiate sunt divizate în mai
multe încăperi de acciz, atunci responsabil pentru
calcularea şi achitarea accizelor va ﬁ ﬁecare agent
economic pentru producţia proprie expediată din
încăperea sa de acciz.

mul în expresie naturală (1000 bucăţi) – la momentul expedierii din încăperea de acciz sau la momentul importării și a accizei determinate prin aplicarea
(înmulţirea) cotei ad valorem în procente stabilite la
preţul maxim de vânzare cu amănuntul.
Preţul maxim de vânzare cu amănuntul este
acela la care produsul a fost vândut altor persoane
pentru consum ﬁnal și care include toate impozitele
şi taxele.
Preţul maxim de vânzare cu amănuntul pentru
orice marcă de ţigarete cu ﬁltru este stabilit de către
persoanele care produc ţigarete cu ﬁltru în Republica Moldova (producătorul local) sau care importă ţigarete cu ﬁltru și se înregistrează în modul prevăzut
de Guvern.
Se interzice vânzarea de către alte persoane a
ţigaretelor cu ﬁltru pentru care nu au fost stabilite şi
declarate preţuri maxime de vânzare cu amănuntul.
De asemenea, este interzisă vânzarea de către
orice persoană a ţigaretelor cu ﬁltru la un preţ ce
depășește preţul maxim de vânzare cu amănuntul.
Înlesniri la plata accizelor. Nu sunt achitate accize:
1) de către persoanele ﬁzice care importă mărfuri de uz sau consum personal, a căror valoare sau
cantitate nu depășește limita stabilită [3, Titlul IV,
art.124, alin.1] în legislaţia în vigoare;
2) În baza principiului reciprocităţii, la importul
și/sau livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a
mărfurilor, serviciilor destinate folosinţei oﬁciale de
către misiunile diplomatice şi oﬁciile consulare acreditate în Republica Moldova, de reprezentanţele
organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica
Moldova, destinate uzului sau consumului personal
de către membrii personalului acestor misiuni diplomatice și oﬁcii consulare sau al reprezentanţelor
organizaţiilor internaţionale, precum și de către
membrii familiilor acestora care locuiesc împreună
cu ei, cu excepţia cetăţenilor Republicii Moldova,
precum și a cetăţenilor străini și apatrizi cu reședinţa
permanentă în Republica Moldova;
3) la plasarea, livrarea de pe teritoriul vamal în magazinele duty-free și comercializarea de către aceste
magazine a mărfurilor supuse accizelor, precum și la
introducerea mărfurilor supuse accizelor pe teritoriul
vamal și plasarea acestora sub regimurile vamale de
tranzit, transformare sub control vamal, antrepozit
vamal, având destinaţia vamală de distrugere, abandon în folosul statului [3, Titlul IV, art.124];
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2) Accizele la mărfurile importate se calculează şi
se achită de către subiecţii impunerii o dată cu achitarea taxelor vamale. În cazul în care pentru importul de mărfuri nu se percepe taxă vamală, mărfurile
se consideră importate, ca şi cum ar ﬁ fost supuse
taxei vamale, cu respectarea reglementărilor stabilite de legislaţia vamală pentru regimul de import.
În situaţiile când persoanele respective procură
sau importă mărfuri supuse accizelor fără achitarea
acestora, lucru care se conﬁrmă prin lipsa documentelor cu privire la achitarea accizelor, şi ulterior
le expediază (transportă) în afara încăperii lor de
acciz, obligaţia ﬁscală de asemenea se stabilește la
momentul expedierii (transportării) mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz.
Accizele la mărfurile importate sunt calculate şi
achitate de către subiecţii impunerii – persoanele
juridice şi persoanele ﬁzice care importă mărfuri
supuse accizelor – până la depunerea declaraţiei
vamale sau, în cazul diferenţei dintre drepturile de
import calculate în baza valorii în vamă, determinate de organul vamal, şi drepturile de import calculate în baza valorii în vamă, anunţate de declarant,
se plătesc în termenul stabilit de codul vamal, până
la data prelungirii termenului de plată. În cazul în
care pentru importul de mărfuri nu se percepe taxă
vamală, mărfurile se consideră importate, ca și cum
ar ﬁ fost supuse taxei vamale, cu respectarea reglementărilor stabilite de legislaţia vamală pentru regimul de import.
3) Pentru persoanele juridice care activează în
domeniul jocurilor de noroc, obligaţia ﬁscală apare concomitent cu achitarea taxei de licenţă pentru
activitatea în domeniul jocurilor de noroc.
4) Pentru persoanele, subiecţii neimpozabili, inclusiv întreprinderile comerciale, care vând mărfuri
supuse accizelor, anterior obţinute din partea diferitor persoane juridice și ﬁzice, pentru care lipsește
conﬁrmarea documentară cu privire la achitarea accizelor, obligaţia ﬁscală privind calcularea accizelor la
mărfurile impozabile, primite fără conﬁrmarea documentară a achitării accizelor, se stabilește la momentul livrării lor cumpărătorilor. Obligaţia de achitare la
buget a sumei accizului calculat se stabilește pentru
ziua următoare celei de comercializare.
5) Pentru ţigaretele cu ﬁltru, accizele se calculează ca sumă a accizei determinate prin aplicarea
(înmulţirea) cotei stabilite în sumă absolută la volu-
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4) pentru mărfurile autohtone supuse accizelor,
anterior exportate și reintroduse în ţară, în termen
de 3 ani, în aceeași stare, conform reglementărilor
vamale [3, Titlul IV, art.124];
5) mărfurile supuse accizelor, introduse în zona
economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, din alte zone economice libere,
din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova,
precum și mărfurile originare din această zonă și
scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova [3, Titlul IV, art.124];
6) livrările de mărfuri supuse accizelor efectuate
în interiorul zonei economice libere, precum și livrările de mărfuri supuse accizelor efectuate de către
agenţii economici dintr-o zonă economică liberă în
altă zonă economică liberă;
7) mărfurile supuse accizelor, importate de către
persoane juridice în scopuri necomerciale, dacă valoarea în vamă a acestor mărfuri nu depășește suma
de 100 de euro [3, Titlul IV, art.124];
8) importul mostrelor [3, Titlul IV, art.124] de
mărfuri cu valoarea în vamă care nu depășește 22
euro pentru un import;
9) mijloacele de transport [3, art.124] importate
și livrate cu titlu gratuit (donaţie), indiferent de termenul de exploatare.
Modul de declarare a accizelor. Subiecţii impunerii care deţin certiﬁcatul de acciz prezintă la
Serviciul Fiscal de Stat de la locul de înregistrare
Declaraţia privind accizele, cel târziu în ultima zi a
lunii următoare celei în care a fost efectuată expedierea (transportarea) mărfurilor supuse accizelor
din încăperea de acciz. Declaraţia privind accizele
se completează pe formular unic în modul prevăzut
de legislaţie. În declaraţia privind accizele se indică
perioada ﬁscală, denumirea (numele, prenumele)
subiectului impunerii, adresa juridică, codul ﬁscal și
numărul de înregistrare al certiﬁcatului de acciz (în
cazul în care agentul economic declarant este înregistrat ca subiect impozabil de accize).
Subiectul impunerii este obligat să ţină registrul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor ce se
expediază (se transportă) pentru ﬁecare încăpere
de acciz. Forma registrului şi informaţia ce trebuie
reﬂectată în acesta sunt stabilite de către Guvern.
Înscrierea în registru se face până la expedierea
(transportarea) mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz.
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Registrul de evidenţă a mărfurilor expediate
(transportate) trebuie să se aﬂe într-un loc determinat, accesibil veriﬁcării de către persoanele cu
funcţii de răspundere autorizate ale Serviciului Fiscal de Stat a înscrierilor, și să ﬁe prezentat acestor
persoane la prima solicitare [10, pag.35].
Administrarea accizelor. 1) Persoana cu funcţii
de răspundere autorizată a Serviciului Fiscal de Stat
este în drept:
a) să intre şi/sau să controleze orice loc, clădire, încăpere (cu excepţia celor folosite exclusiv ca
locuinţă), să controleze orice mijloc de transport în
încăpere sau pe drum, precum și mărfurile aﬂate în
ele, să controleze orice dări de seamă, documente,
inclusiv de transport, care, la părerea acestei persoane, se folosesc în tranzacţii cu mărfuri pasibile
impunerii de accize. Aceste acţiuni se permit numai
în timpul orelor de lucru;
b) să întreprindă acţiunile speciﬁcate la lit. a) în
afara orelor de lucru ori să controleze încăperile
de locuit numai în baza încheierii judecătorului de
instrucţie – în cazul în care există bănuieli întemeiate că se admite o încălcare la achitarea accizelor sau
că în locul, clădirea, încăperea, mijlocul de transport
în cauză se aﬂă mărfuri pasibile de impunerea accizelor, dar pentru care accizele nu au fost achitate;
c) să sechestreze mărfurile pasibile impunerii
accizelor, mijloacele de transport în care au fost
depistate mărfuri supuse accizelor și care se aﬂă
la dispoziţia sau în folosinţa persoanei juridice sau
persoanei ﬁzice, dacă această persoană nu poate
prezenta dovezi de achitare a accizelor. În acest caz,
persoana cu funcţii de răspundere este obligată să
elibereze o înștiinţare scrisă de sechestrare, care
trebuie să conţină o descriere detaliată a mărfurilor
sau a mijlocului de transport, a locului și timpului
sechestrării. Dacă persoana ale cărei mărfuri sau
mijloc de transport au fost sechestrate nu achită accizele în termen de 20 de zile din data sechestrării,
accizele se percep prin executare silită, în conformitate cu legislaţia ﬁscală.
2) Controlul asupra achitării accizelor este efectuat de către organele vamale în conformitate cu
Titlul IV al Codului Fiscal și cu legislaţia vamală.
Concluzii. Accizele constituie (în ţările în care se
aplică) o sursă de venit apreciabilă, lesne de obţinut,
la un cost nu prea ridicat. Cotele cele mai mari de
accize afectează, în general, băuturile, ţigările, au-
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specială), nr. 1054 din 16.06.2000. În: Monitorul Oﬁcial al Republicii Moldova, 2005, nr. ediţie specială.
9. Legea Republicii Moldova a bugetului de stat
pe anul 2015, nr. 72 din 12.04.2015. În: Monitorul
Oﬁcial al Republicii Moldova, 2015, nr. 102-104, art.
nr. 172.
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tomobilele, carburanţii și furnizează majoritatea
veniturilor procurate de aceste taxe speciale asupra consumului, respectiv ¾. Accizele, în general,
sunt sensibile la inﬂaţie, ajungând în perioadele de
inﬂaţie puternică la o scădere a randamentului lor
(de altfel, această problemă este actuală, mai mult
sau mai puţin, pentru toate categoriile de impozite).
Faptul că se aplică asupra valorii în vamă, la care se
adaugă taxele vamale, în cazul produselor importate, sau în sumă ﬁxă asupra cantităţilor de petrol și
gaze livrate, face ca aceste taxe să-și diminueze randamentul în condiţiile de inﬂaţie puternică.
Este necesară deci o modiﬁcare a taxelor respective pentru a compensa efectele inﬂaţiei. Cota accizelor în totalul prelevărilor obligatorii variază de la
o ţară la alta: moderată – în Belgia, Germania, SUA și
foarte ridicată – în Portugalia, Grecia, Irlanda. Structura accizelor diferă, de asemenea: ţările nordice
impozitează puternic băuturile alcoolice, ţările sudice
le taxează foarte puţin, iar Franţa, Germania și Belgia
aplică taxe medii.
Fiind o sursă importantă de venituri bugetare,
ușor de procurat, accizele contribuie la realizarea
unor obiective bugetare majore, la sporirea gradului de eﬁcienţă administrativă.
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REZUMAT

Accizele ca modalitate de impunere ﬁscală şi parte a dreptului ﬁscal. Analiza detailată a
elementelor de impunere cu accize, conduce la
cunoaşterea modalităţii de aplicare a acestui impozit de stat, facilitându-le contribuabililor accesul la
această materie, care pentru producătorii şi utilizatorii de mărfuri accizate prezintă o importanţă majoră. Caracteristica detailată a modalităţii de impunere a accizelor cuprinde un şir de amendamente
ce se referă strict la mărfurile supuse accizelor, cazurile de impunere a acestui impozit, în ce condiţii
accizele se aplică, care sunt scutirile de aplicare a
accizelor şi ce condiţii trebuie să întrunească mar-
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fa ca să nu cadă sub incidenţa impunerii de accize.
Aceste şi alte caracteristici şi elemente sunt analizate pe deplin în materialul de faţă, cu indicarea unor
exemple concrete de impunere a accizelor.
ABSTRACT

Excises as a Means of Taxation and Part of the
Tax Law. The detailed analysis of the excise tax elements provides an opportunity to understand how
to apply this state tax, facilitating taxpayers’ access
to this matter, which is of major importance for the
producers and users of excised goods. The detailed
feature of the way of excise taxation includes a series of amendments that relate strictly to excisable
goods, cases of excise taxation, the conditions under
which excises are applicable, which are the exemptions from applying the excises, and what conditions
the merchandise must meet not to fall under the incidence of excise taxation, these and other features
and elements are fully analyzed in the subject matter
by indicating concrete examples of taxation.
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РЕФЕРАТ

Акциз как средство налогообложения и
часть налогового права. Детальный анализ
акцизных налоговых элементов дает возможность понять, как применять этот государственный налог, облегчив налогоплательщикам доступ к этой материи, которая для производителей и потребителей подакцизных товаров имеет большое значение. Подробная характеристика обложения акцизами содержит ряд поправок, которые относятся исключительно к
подакцизным товарам, случаям обложения таким налогом, к условиям, при которых применяется акцизы, льготам при обложении акцизами и условиям, которым должны соответствовать товары, чтобы не подпадать под акцизным
налогообложением. В данной статье на конкретных примерах полностью анализируются
эти и другие особенности и элементы.
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N THE REPUBLIC OF MOLDOVA, IN 2011, HAS BEEN DEVE -

I

LOPED THE “CONCEPTION TO SUPPORT CLUSTER DEVELOP-

MENT OF INDUSTRIAL SECTORS OF THE COUNTRY ’S REGIONS”. IN
THE FIRST PHASE, THE IMPLEMENTATION OF STATE POLICY TO SUPPORT CLUSTER DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL SECTORS OF THE RE GIONS OF

MOLDOVA

HIGHLIGHTED THE NEED FOR SCIENTIFIC-

METHODICAL SUPPORT. IT INVOLVES THE DEFINITION OF INDUSTRIES IN THEIR TERRITORIES (IDENTIFY INDUSTRIAL SPECIALIZATION OF REGIONS, AUTONOMOUS-TERRITORIAL UNITS), WHICH HAS
FORMED THE NECESSARY CONDITIONS

(GENERAL

AND SPECIFIC)

FOR CREATING CLUSTERS.

Planning future “Strategy of cluster development” ﬁrstly requires improvement approaches
in scientiﬁc-methodical support for Moldova in
general (drawing on the experience and errors
analysis of Central and Eastern Europe in the integration into the European Community), secondly,
ensuring the level of “Technological mode” of the
Commonwealth of Independent States (CIS) , with
which regions of the Republic of Moldova have intentions to cooperate (non-members of the Eastern
partnership initiative and Associated EU countries).
Support predetermining of the use innovative
methods - it is designed and adapted the methodology (approaches) on the coherent “turning
ideas into product” within the framework of international standards and best practices in one or

other of the territorial-administrative unit (according to NUTS-nomenclature of territorial administrative units for statistics in EU), as applied to the
EU New Associate Countries. The latter, as member
countries of the European Union, seek to be guided
by the principles of the EU regional policy, inextricably linked with innovation policy. [1]
Innovative methods directed on providing
strategic sectorial planning of regional economic
development by hardening the business support
infrastructure (for example, business innovation
incubators, industrial parks) in each region of development. On the basis of such planning, it will be
possible to support the implementation of priority
projects, contributing to the economic development of the regions.
Support of cluster development of industrial
sectors of the country’s regions should primarily
aﬀect the industrial sector of small and medium-sized enterprises oriented to the production of “dualuse” goods and services.
Small and medium-sized enterprises account for
over 90% of EU enterprises and form the backbone
of the economy within the Community. “The plan
for the implementation of the Association Agreement of the Republic of Moldova for 2017-2019” stipulates the creation of better frameworks conditions through the exchange of information between
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Moldova and the EU, and best practices, helping to
improve the competitiveness of regions.
The conception identiﬁed main causes of aﬀecting the development of industrial enterprises,
such as: [2]
– low Association of enterprises both large and
SME sector;
– lack of cooperation between enterprises and
research and innovative organizations;
– lack of cooperation between businesses and
educational establishments;
– limited exchange of information in business
Wednesday;
– underdeveloped business partnerships between Wednesday and local authorities;
– lack of own funds, lack of budgetary ﬁnancing and high interest rates of bank loans
Cooperation between Moldova and the EU, includes managing structural changes (restructuring),
development of public-private partnerships, as well
as environmental and energy issues, such as energy
eﬃciency and ecological production. Here touches
on issues of organization of the transfer of dual-use
technologies “their modernization/improvement programmes and projects of the European research area”,
where a special place is given to the “Regional dimension of the European research area” [3]
Dual-use research refers to studies and technology development that can satisfy more than one
goal at any given time. Especially research at Lower
Technology Readiness (TRL) levels leads to technologies or products that can have either a military
application or a civil application. Research in the
areas of electronics, components, nanotechnologies, radars and sensors, telecom and ICT but also
materials and propulsion or aeronautics in general
don’t have at the outset a speciﬁc defense or civil
orientation. This research is called dual-use research:
its ﬁndings and results can be shared between the
civil community and the military community. This
common or sharing of research at lower TRL levels
has one beneﬁt: expensive technologies, which
would otherwise only serve military purposes, can
also be used to beneﬁt civilian commercial interests
when not otherwise engaged. One such example
is Internet or Mobile Telephony. It is exactly this type
of research that seeks funding from the European
Commission’s programmes [4].
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In 2008, the Council Directive 2008/114/EC of December 8, 2008, came out. The purpose of this directive is the determination and designation of European
critical infrastructure and the need for the evaluation
for greater consideration of its protection. The directive deﬁnes the primary and ultimate responsibility for
protecting critical infrastructure European scale.
From it, should also be obligations on all Member States of the EU to make sensitive critical infrastructure protection into its legislation. It can be
considered as the legal basis for the whole subject
area. In the EC(MEMO/06/477) Document of 2006,
it was ﬁrst presented a list of alleged areas of European and national critical infrastructure. Such areas
include the following: [5]
Annex 1 identiﬁes the following CI sectors:
1. Energy;
2. Nuclear industry;
3. Information, Communication Technologies, ICT;
4. Water;
5. Food;
6. Health;
7. Finance;
8. Transport;
9. Chemical industry;
10. Space;
11. Research facilities;
Experience in the application of “Dual-use” technologies in the CIS/EU shows that they will have a
chance of success if investments are made outside
of “Defense enterprises” more quickly than within
their frameworks. It is possible to implement “Dualuse” technologies in small and medium-sized enterprises (SME) in one region, using the industrial infrastructure of the core of a large enterprise. In the
EU, this approach is called “Cluster initiative”.
Association of the Republic of Moldova in the
programme Horizon 2020 – “European Union’s
framework programme for research and technology development” or (FP8) funding program, established in the EU to support and encourage research in the European research space, involves planning the sustainable territorial development based
on the criterion of the EU policies.
Thus, scientiﬁc-methodical support of cluster
development regions of Moldova may be directed
to the formation of a “Regional innovation systems”
with the deﬁnition of “Centers of responsibility” for

vations. Rogers synthesized research from over 508
diﬀusion studies across the ﬁelds that initially inﬂuenced the theory: anthropology, early sociology, rural sociology, education, industrial sociology and medical sociology. Using his synthesis, Rogers produced
a theory of the adoption of innovations among individuals and organizations. Diﬀusion of Innovations
and Rogers’ later books are among the most often
cited in diﬀusion research. His methodologies are
closely followed in recent diﬀusion research, even
as the ﬁeld has expanded into, and been inﬂuenced
by other methodological disciplines such as social
network analysis and communication [6].
The main elements in the study of diﬀusion are
presented in Table1:
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developing, managing projects and programs (regional project clusters), taking into account the speciﬁcs of each region and “Autonomy territorial administrative units”.
In this case, it is appropriate to rely on the provisions of the theory “Diﬀusion of innovations”,
which seeks to explain: how, why and with what
rate new ideas and technology spread through cultures (innovative culture). The French sociologist
Gabriel Tardom (1890) and the German and Austrian anthropologists, such as Friedrich Ratzel and Leo
Frobenius, ﬁrst studied the concept of “Diﬀusion of
innovations”.
In 1962, Everett Rogers, a professor of rural sociology, published his seminal work: Diﬀusion of Inno-

Table 1.
Key elements in diﬀusion research
Element

Deﬁnition

Innovation

Innovations are a broad category, relative to the current knowledge of the analyzed unit. Any idea,
practice or object that is perceived as new by an individual or other unit of adoption could be considered an innovation available for study. (E. Rojers)

Adopters

Adopters are the minimal unit of analysis. In most studies, adopters are individuals, but can also be
organizations (businesses, schools, hospitals, etc.), clusters within social networks, or countries

Communication
channels

Diﬀusion, by deﬁnition, takes place among people or organizations. Communication channels allow
the transfer of information from one unit to the other. Communication patterns or capabilities must
be established between parties as a minimum for diﬀusion to occur.

Time

The passage of time is necessary for innovations to be adopted; they are rarely adopted instantaneously. In fact, in the Ryan and Gross (1943) study on hybrid corn adoption, adoption occurred over
more than ten years, and most farmers only dedicated a fraction on their ﬁelds to the new corn in the
ﬁrst years after adoption.

Social system

The social system is the combination of external inﬂuences (mass media, organizational or governmental mandates) and internal inﬂuences (strong and weak social relationships, distance from opinion leaders). There are many roles in a social system, and their combination represents the total
inﬂuences on a potential adopter.

Source: prepared by the authors based on E. Rogers
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Two factors determine what type a particular
decision is:
- Whether the decision is made freely and implemented voluntarily

- Who makes the decision.
Based on these considerations, three types of innovation-decisions have been identiﬁed.

Regarding the speciﬁcs of “Dual-use” technologies: we believe it is necessary in the “Optimal innovation policy” development regions to preserve a
uniform level of protection for critical infrastructure
security (level of military security in general for the
State) without attracting additional resources.
Therefore, transfer of promising technologies and
eﬀective development of the military (defense) sector of the economy in the civilian sector, and vice versa, becomes one of the main priorities of the industrial and scientiﬁc-technical policy of the States [7].
“Clustering” in terms (frameworks) of the innovation processes of association with the EU and a solution to the problems of uniﬁcation of military and
civil purposes, can make the development and production of “Dual-use” products realization economically advantageous. It will provide positive synergistic eﬀects, as in the sustainable functioning of critical
infrastructure, national security, and civil spheres.
The most proﬁtable innovations are related to
the creation, development and diﬀusion of interspeciﬁc/multiuse, because there is an opportunity
to cross-sectorial harmonization, and therefore the
implementation of the cost reduction factor with
increasing seriality.
In the context of the development of relations
with the CIS countries, it is necessary to take into
account that one of the types of the “International
economic relations” is the “Military-technological
cooperation”. This cooperation legally regulates the
powers of institutional organizations, which are

responsible for the management activities of production of “Dual-use” goods and services in the context of the EU (NATO), for organizing the internationalization processes “Research and development”.
Processes (R&D) include certain steps [8]:
1. Formation of R&D capability;
2. National (regional; territorial) funding;
3. Intergovernmental organization for pan-European research and development funding and coordination;
4. Framework Programmes for Research and
Technological Development.
Now under the EUREKA programme the following types of projects:
– Individual projects.
– Umbrella projects: “PRO FACTORY +” (high
technology manufacturing, robotics and computer
applications); “ESURF action” (production materials); “EUROTOURISM” (tourism).
– Cluster projects : information technology and
communication technology; Energy; Water;
– EUROSTARS-support programme for European research and development carried out by
small and medium-sized businesses.
Conclusions of the publication:
1. At the present stage of scientiﬁc and methodological support for the formulation and implementation of State policy of cluster development
in the industrial sector should be “Decentralized” to
the regions development as analytical processes in
clusters/cluster initiatives, free economic zones. [9]
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2. Strategy for regional development (regional
operational plans) must pay more attention to implementation of ICT in SMEs regions of development. They must be consistent with the work of
the Working Group on the elaboration of a Strategy for the development of the “Digital innovation
ecosystem” and support start-ups. A working group,
established under the auspices of the Ministry of
Economy (Department/Agency of Information Technology and Communications), should include
representatives of interested State agencies, development partners, academia and the industry, etc.
3. It is advisable, to the adequate management
of scientiﬁcally research on topics related to the
“Technological” and “Non-technological innovations”, establishing capacity regions of development
to use the basic stages/steps of the transfer dualuse technologies (DUT), well-qualiﬁed specialists
actively involved in the military departments at
universities
4. Provide preparatory work (National level) for
the organization of the transfer of dual-use technologies in regions of development:
– External analysis (PESTLE-analysis);
– Identiﬁcation of potential dual-use technologies;
– Evaluation/expertise of their economic and
commercial potential;
– Formation of the list of objects (products) military and civil purposes can be carried out through
the use of dual-use technologies;
– Formation of economically and commercially eﬀective synergistic technology cluster objects
(products) for military and civil purposes.
“PEST analysis” (political, economic, social and
technological) describes a framework of macroenvironmental factors used in the environmental
scanning component of strategic management.
BIBLIOGRAPHY
1. Decree No. 614 of 20.08.2013 “On approval of
the concept of cluster development of the industrial sector of the Republic of Moldova” http://lex.
justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&i
d=349315&lang=2;
2. Law of the Republic of Moldova No. 239 of
13.10.2016 on the approval of the national strategy for regional development for 2016-2020 years

ABSTRACT

Improving scientiﬁc-methodical support of
innovative processes cluster development in
regions of Moldova, based on the „Dual-use” research. In the article is discussed about scientiﬁcmethodical support of innovative processes cluster
development in regions of Moldova. It is revealed
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the need to create conditions for the coordination
of processes of internationalization of „Dual-use”
research related to the development of the most
promising directions in applied science and technology-based industries that require signiﬁcant
intellectual and economic costs that tend to lead
to a high level requirements for their quality and
eﬀectiveness.
Keywords: innovation, SME sector, decentralization; cluster development, diﬀusion of innovations,
“Dual-use” research, European critical infrastructure.
REZUMAT

Îmbunătăţirea suportului metodico-știinţiﬁc
al dezvoltării clusterului de procese inovatoare în regiunile Moldovei, pe baza cercetărilor
știinţiﬁce „cu dublă utilizare”. În articol este abordată problema susţinerii știinţiﬁco-metodice a dezvoltării clusterului de procese inovatoare în regiunile Moldovei. Este reﬂectată necesitatea creării unor
condiţii favorabile privind coordonarea proceselor
de internaţionalizare a cercetării „cu dublă utilizare”,
pentru dezvoltarea celor mai promiţătoare direcţii
în știinţele aplicate și în industriile bazate pe tehnologie, care necesită investiţii intelectuale și economice semniﬁcative, asigurând atingerea unui nivel
superior de calitate și eﬁcienţă.
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Cuvinte-cheie: inovare, sectorul IMM, descentralizare, dezvoltarea clusterelor, difuzarea
inovaţiilor, cercetarea „cu dublă utilizare”, infrastructura critică europeană.
РЕФЕРАТ

Совершенствование научно-методической
поддержки инновационных процессов кластерного развития регионов Молдовы на
основе организации научных исследований «двойного назначения». В статье рассматриваются вопросы научно-методической поддержки инновационных процессов кластерного развития регионов Молдовы. Раскрывается
необходимость создания условий по координации процессов интернационализации исследований «двойного назначения», связанных с развитием наиболее перспективных направлений в
прикладной науке и в наукоёмких отраслях промышленности, которые требуют значительных
интеллектуальных и экономических затрат и, как
правило, приводят к высокому уровню требований к их качеству и эффективности.
Ключевые слова: инновации, сектор МСП,
децентрализация, развитие кластеров, диффузия инноваций, исследования «двойного назначения», европейская критическая инфраструктура.
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N PREZENTUL ARTICOL NE VOM OPRI ASUPRA EVALUĂRII TEH-
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NOLOGIILOR PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC, PROCES CARE

ÎNCEPE DE LA CĂUTAREA INFORMAŢIEI DESPRE O ANUMITĂ TEHNOLOGIE SAU GRUP DE TEHNOLOGII DUPĂ CUVINTELE -CHEIE.

Căutarea tehnologiilor în bazele de date este o
etapă primară de veriﬁcare a noutăţii unei tehnologii. După ce se constată noutatea tehnologiei
propuse, se efectuează calculul parametrilor tehnici
și indicatorilor economici ai acesteia. Dacă tehnologia nouă corespunde necesităţilor stabilite și poate
rezolva o anumită problemă, practic va ﬁ posibilă
identiﬁcarea unor combinaţii de tehnologii, care vor
oferi soluţii și mai bune pentru gestionarea diferitelor situaţii cu care ne confruntăm. Mult vehiculata
analiză a „echivalentelor funcţionale” este o artă de
neestimat. Dacă căutarea tehnologiilor în bazele de
date este cheia succesului în obţinerea informaţiei
despre noutatea tehnologiei, analiza „echivalentelor funcţionale” este un instrument perfect pentru
înţelegerea și îmbunătăţirea tehnologiei în sine.
Bineînţeles, nu vom reuși să cuprindem într-un singur articol imensa informaţie care se predă la cursurile de management al tehnologiilor. Iată de ce le-aș
recomanda celor interesaţi de analiza „echivalentelor
funcţionale” să studieze consacrata metodă „TRIZ” de
însușire și perfecţionare a abilităţilor de analiză.

Sisteme de căutare a informaţiei
Sistemele de căutare a informaţiei, cum ar ﬁ Google, de exemplu, sunt cele mai des utilizate astăzi
pentru căutarea tehnologiilor, partenerilor etc. Cu
toată abundenţa informaţiei prezente în sistemele de căutare, conform estimărilor făcute în 2005,
din 5.000.000 terabytes de informaţie existentă
în lume, doar 0,004% sunt indexate și căutate de
Google. După cum aﬁrma administraţia Google
în 2005, când se indexau câte 3% de informaţie
anual, ceea ce nu acoperă sursele de Extranet,
este necesar să treacă o perioadă de 300 de ani
pentru ca toată informaţia din lume să ﬁe găsită
în sistemele de căutare. De aici și necesitatea de
a căuta instrumente care identiﬁcă informaţia în
cele mai corecte surse. În prezent nu există sisteme de căutare care, în orice clipă, ar livra exact
informaţia solicitată. Sunt cunoscute multiple sisteme și metode de căutare, dar cele mai eﬁciente
dintre acestea sunt cele care caută informaţia în
Extranet. Sistemele eﬁciente de căutare sunt folosite de experţi pentru selectarea prealabilă a paginilor web, considerate cele mai relevante în acest
sens. De exemplu, tehnologiile de ultimă oră pot
ﬁ urmărite pe http://www.idtechex.com/ , http://
www.rﬁdjournal.com/ și pe alte surse care au sisteme proprii de căutare.
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Baze de date ale invenţiilor
Cei interesaţi de invenţiile dintr-un anumit domeniu, pot consulta bazele de date ale invenţiilor,
de exemplu, baza de date a Organizaţiei Mondiale
pentru Proprietatea Intelectuală (OMPI) – www.
wipo.int. Există și alte baze de date ale invenţiilor,
de exemplu: www.ep.espacenet.com, www.patft.
uspto.gov/, www.google.com/patents, www.delphion.com, www.creax.com.
În Republica Moldova este disponibilă online
baza de date a invenţiilor înregistrate începând din
anul 1963, precum și alte baze de date, care sunt
gestionate de Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală (AGEPI) și pot ﬁ accesate pe pagina
web a instituţiei – www.agepi.gov.md.
Pentru căutarea informaţiei necesare în bazele de date, se introduc cuvintele-cheie despre
invenţie, numele autorului sau titularului, numărul
obiectului de proprietate intelectuală înregistrat
etc. AGEPI organizează, periodic, cursuri de iniţiere
în domeniul proprietăţii intelectuale, care cuprind
și exerciţii de căutare a informaţiei în diferite baze
de date. După ﬁnalizarea cursului, ﬁecărei persoane instruite i se eliberează certiﬁcatul de consilier în
propritatea intelectuală.
Baza de date Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network (EEN) este reţeaua
„organizaţiilor de suport al afacerilor”, susţinută de
Uniunea Europeană în 60 de ţări, inclusiv în Republica Moldova. EEN oferă servicii tuturor celor care
caută o anumită tehnologie sau inovaţie. EEN dispune de cea mai mare bază de date a tehnologiilor
de vârf, care conţine mai mult de 13.000 de proﬁluri pentru tehnologii și afaceri, și interconectează
cercetarea cu comercializarea invenţiilor. Baza de
date este înnoită săptămânal și poate ﬁ accesată
pe http://een.ec.europa.eu/. În Republica Moldova, EEN este reprezentată de patru organizaţii: Camera de Comerţ și Industrie a Republicii Moldova,
Organizaţia de Dezvoltare a Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Agenţia pentru Inovare și Transfer Tehnologic și Reţeaua de Transfer Tehnologic a
Moldovei. Informaţia detailată despre EEN în Republica Moldova poate ﬁ accesată pe www.een.md.
IPR Helpdesk este un proiect-cheie ﬁnanţat de
Uniunea Europeană care acordă o deosebită atenţie
drepturilor de proprietate intelectuală și oferă servicii gratuite de consultanţă, instruire, informare
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pentru cercetători și antreprenori, conjugându-și
eforturile în acest sens cu EEN. IPR Helpdesk activează prin intermediul ambasadorilor săi în 26 de
ţări, inclusiv în Republica Moldova, unde ambasador al acestui proiect este autorul acestui articol.
Informaţiile detailate despre serviciile oferite și
acţiunile organizate în cadrul acestui proiect, precum și datele de contact ale ambasadorilor pot ﬁ
accesate pe pagina web a proiectului https://www.
iprhelpdesk.eu/.
Activitatea de selectare și evaluare a tehnologiilor pentru transfer tehnologic în Republica
Moldova
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a
Academiei de Știinţe a Moldovei (AITT) este principala instituţie naţională a cărei activitate de bază
vizează transpunerea în practică a rezultatelor cercetărilor ştiinţiﬁce prin introducerea în circuitul
economic a noilor produse, servicii sau procese
care corespund necesităţilor şi cerinţelor pieţei.
Agenţia serveşte interesului public prin facilitarea
implementării rezultatelor din sfera cercetării, coordonarea procesului de creare a infrastructurii de
inovare, acordarea de asistenţă specializată în acest
domeniu, promovarea rolului inovării în dezvoltarea durabilă şi diseminarea culturii de inovare.
În ﬁecare an, AITT organizează concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru
implementarea tehnologiilor noi în ţară. Proiectele
acumulate în cadrul concursului sunt evaluate de
experţi independenţi și de specialiștii AITT pentru
a ﬁ selectate spre ﬁnanţare. AITT evaluează riguros
tehnologiile, luând în consideraţie toţi factorii care
pot inﬂuenţa întregul proces de implementare a
proiectelor. Pentru cele mai inovative și proﬁtabile
proiecte, se acordă ﬁnanţarea din bugetul de stat în
mărime de până la 50% din costul total al proiectului, termenul de realizare a proiectului ﬁind de până
la doi ani.
Practica mondială cu privire la procesul de
evaluare a tehnologiilor
Independent de tip (de producere sau comercială) și dimensiuni (medii sau mici), orice organizaţie
așteaptă să devină mai competitivă și să obţină
valoarea adăugată sporită în urma implementării
unei noi tehnologii.
Scopul principal al procesului de evaluare a tehnologiei este de a atinge obiectivele de mai sus ale

În afară de aceasta, echipa trebuie să aibă la
dispoziţie câteva instrumente pentru a efectua
acţiunile/pașii propuși. Organizaţia trebuie să asigure infrastructura adecvată, cum ar ﬁ echipamentele, dispozitivele și accesul la informaţiile necesare,
bibliograﬁa, lucrările, datele tehnice etc.
În consecinţă, tehnica de evaluare a tehnologiei
oferă o metodologie și un set de acţiuni structurate
ce permit întreprinderilor să ţină cont de toţi factorii
legaţi de noua tehnologie propusă. Implementând
tehnica de evaluare a tehnologiei, organizaţia va
putea identiﬁca oportunităţi de îmbunătăţire, perspective de inovare în produse, procese și servicii.
Eleganţa unei noi tehnologii nu va avea nicio valoare dacă aceasta nu se va solda cu un produs pe care
consumatorul va dori să-l cumpere. Deci, evaluând
o tehnologie nouă sau deja utilizată, organizaţia
trebuie să analizeze cum să producă produse mai
competitive, care să satisfacă consumatorii. În plus,
atunci când este urmată o metodologie structurată,
aceasta va costa și va dura mai puţin decât lucrul
la întâmplare fără un plan bine chibzuit, astfel ﬁind
posibilă păstrarea resurselor întreprinderii pentru
alte activităţi de performanţă.
Concluzii
În esenţă, nu există alternative la tehnicile de
evaluare a tehnologiilor. Organizaţia va decide să
formalizeze și să pună în aplicare evaluarea tehnologiei pentru a realiza selectarea corectă a tehnologiilor propuse sau va activa în mod aleatoriu fără o
metodologie speciﬁcă. Mai întâi de toate, identiﬁcarea și angajarea unuia sau a mai multor manageri
experimentaţi în domeniul căutării și evaluării tehnologiilor este pasul fundamental și cel mai critic,
deoarece tehnica actuală se bazează mai mult pe
eﬁcienţa și talentul uman decât pe „inteligenţă” (de
exemplu, PC-uri) sau software-ul aferent. Deci, succesul sau eșecul evaluării depinde în primul rând de
experienţa managerului de echipă, care are responsabilitatea de a înﬁinţa și conduce echipa potrivită.
REFERINŢE
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organizaţiei. Deci, organizaţia trebuie să efectueze,
pe cât posibil, o examinare detaliată și punctuală
a ideii inovative/noii tehnologii propuse spre a ﬁ
implementată. În plus, tehnica de evaluare a tehnologiei este folosită pentru a introduce în strategia
unei companii o metodologie care să permită acesteia să monitorizeze și să utilizeze diferite surse de
informaţie, din care să poată obţine informaţii utile.
Evaluarea ar trebui să se constituie într-un proces
continuu, cu posibilitatea ca acesta să se ﬁnalizeze
în orice moment ca urmare a informaţiilor suplimentare obţinute. Nu este necesară actualizarea
tuturor informaţiilor la intervale frecvente, ci se impun reevaluări periodice majore atunci când ﬁecare
aspect al tehnologiei propuse spre implementare
urmează a ﬁ revizuit.
Pentru a evalua și a selecta tehnologiile cele mai
potrivite pentru organizaţie, au fost propuși un șir
de pași/faze utile, care trebuie urmate cu rigurozitate și în cadrul unei eventuale revizuiri.
Acești pași se rezumă la următoarele:
pasul 1 – stabilirea echipei de lucru pentru o evaluare preliminară;
pasul 2 – selectarea sau respingerea tehnologiei
propuse, pe baza evaluării preliminare efectuate la
pasul 1;
pasul 3 – identiﬁcarea zonelor în care sunt necesare informaţii suplimentare;
pasul 4 – compararea noilor informaţii de la pasul
3 cu cele utilizate pentru decizia iniţială (pasul 1);
pasul 5 – evaluarea posibilelor conﬂicte;
pasul 6 – decizia de a termina sau de a continua
procesul de selectare și evaluare repetând pașii 3-5;
pasul 7 – evaluare detaliată având în vedere:
 obiective, strategii, politici și valori,
 marketing,
 criterii ﬁnanciare,
 criterii de producţie și de fabricaţie.
Cel mai important pas pentru organizaţie trebuie
să ﬁe crearea echipei de lucru cu unul sau mai mulţi
manageri, care vor avea responsabilitatea de a conduce și de a ghida echipa într-un proces de evaluare de succes. În funcţie de mărimea și de situaţia
ﬁnanciară a companiei, precum și de diﬁcultăţile
proiectului, poate ﬁ luată decizia de angajare a unui
consultant cu experienţă.
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6. Raportul de activitate al Agenţiei pentru Inovare și Transfer Tehnologic pentru anul 2016.
7. Dr. BAKOUROS, Yannis, Ass. Prof. University of
Thessaly, „Technology Evaluation”, Report produced
for the EC funded project ”INNOREGIO: dissemination of innovation and knowledge management
techniques”, January 2000.
REZUMAT

Procesul de căutare, evaluare și selectare a
tehnologiilor pentru transfer tehnologic. Procesul de evaluare a tehnologiilor presupune o analiză detailată a tehnologiilor existente și celor noi,
studierea proprietăţilor și compararea parametrilor
acestora, calculul efectului economic. Scopul evaluării tehnologiilor este de a obţine informaţii cu
privire la tehnologiile noi pentru luarea deciziilor în
privinţa înlocuirii tehnologiilor existente cu cele noi
(transfer tehnologic). Exerciţiul de evaluare a tehnologiilor în cadrul organizaţiilor (întreprinderilor
sau universităţilor) este unul complex și costisitor.
De regulă, acesta este realizat de experţi în domeniul evaluării tehnologiilor, ﬁecare având metodele
și tacticile proprii. Procesul respectiv nu este unul
liniar, ci este bazat pe cunoștinţe, experienţă, creativitate, acesta ﬁind, de fapt, o adevărată artă.
ABSTRACT

The Process of Searching, Evaluating and Selecting Technologies for Technology Transfer.
The technology evaluation process involves a detailed analysis of existing and new technologies,
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the study of properties and the comparison of their
parameters, the calculation of the economic eﬀect.
The purpose of technology evaluation is to obtain
information on new technologies for decision-making on the replacement of existing technologies
with new ones (technology transfer). The exercise
of technology evaluation within organizations (enterprises or universities) is complex and costly. As a
rule, it is done by experts in the ﬁeld of technology
evaluation, each having its own methods and tactics. The process is not a linear one, but it is based
on knowledge, experience, creativity, and this is, in
fact, a true art.
РЕФЕРАТ

Процесс поиска, оценки и выбора технологий для технологического трансфера. Процесс оценки технологий предполагает детальный анализ существующих и новых технологий,
изучение свойств и сравнение их параметров,
расчет экономического эффекта. Целью оценки
технологий является получение информации о
новых технологиях для принятия решений о замене существующих технологий новыми (трансфер технологий). Процедура оценки технологий внутри организаций (предприятий или университетов) является сложным и дорогостоящим. Как правило, этим занимаются эксперты в
области оценки технологий, у каждого из которых имеются свои собственные методы и тактические приемы. Данные процесс не является линейным, но он основан на знаниях, опыте, творчестве, являясь, по сути, истинным искусством.
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RINCIPALELE VALORI EUROPENE

– LIBERTATEA, DEMOCRA-

ŢIA, DEMNITATEA, EGALITATEA, SOLIDARITATEA, STATUL

DE DREPT, SUNT APLICABILE ȘI REALITĂŢII VIRTUALE, IAR MECANISMELE IMPLEMENTATE ÎN DOMENIUL CIBERNETIC TREBUIE SĂ
RESPECTE ÎN TOTALITATE ACESTE PRINCIPII. STRATEGIA GLOBALĂ A

UNIUNII EUROPENE (UE) PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE, PREZENTATĂ ÎN IUNIE 2016, INCLUDE DOMENIUL „CYBER ”
PRINTRE PRIORITĂŢILE CENTRALE.

UE ÎȘI SPOREȘTE ATENŢIA ASU-

PRA SECURITĂŢII CIBERNETICE, ECHIPĂRII ȘI SPRIJINIRII STATELOR
MEMBRE PENTRU A SE PROTEJA ÎMPOTRIVA AMENINŢĂRILOR CIBERNETICE, MENŢINÂND ÎN ACELAȘI TIMP UN SPAŢIU CIBERNETIC
DESCHIS, LIBER ȘI SIGUR. PROBLEMATICA „CYBER ” ESTE INTRODUSĂ
ÎN TOATE DOMENIILE POLITICE, ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII ELEMENTELOR CIBERNETICE, PRECUM ȘI DEZVOLTĂRII ÎN CONTINUARE DE
PLATFORME DE COOPERARE.

Cadrul politic la nivel UE în domeniul securităţii
cibernetice privește Strategia UE pentru Securitate Cibernetică şi Cadrul Strategic UE privind Drepturile Omului şi Democraţia. Comisia Europeană a
publicat în februarie 2013, împreună cu Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica
de Securitate, Strategia UE în domeniul securităţii
cibernetice. În baza articolului 114 din Tratatul
de Funcţionare a UE, la data de 6 iulie 2016 a fost
adoptată Directiva 2016/1148/CE a Parlamentului
European și a Consiliului privind măsuri pentru un

nivel comun ridicat de securitate a reţelelor și a sistemelor informatice în Uniunea Europeană (Directiva NIS) [1].
Strategia UE pentru Securitate Cibernetică reprezintă viziunea globală a UE asupra celor mai
bune modalităţi de a preveni şi de a gestiona perturbările şi atacurile cibernetice. Strategia deﬁneşte viziunea UE în materie de securitate cibernetică
prin intermediul a cinci priorităţi:
1. Obţinerea unei rezilienţe a infrastructurilor cibernetice;
2. Reducerea drastică a criminalităţii informatice;
3. Dezvoltarea unei politici de apărare împotriva
atacurilor cibernetice şi a capacităţilor necesare în
contextul politicii de securitate şi apărare comună
(PSAC);
4. Dezvoltarea resurselor industriale şi tehnologice necesare pentru securitatea cibernetică;
5. Stabilirea unei politici internaţionale coerente
a Uniunii Europene privind spaţiul cibernetic şi promovarea valorilor fundamentale ale UE.
Pentru implementarea Strategiei UE pentru Securitate Cibernetică (conform concluziilor Consiliului UE privind Comunicarea Comună asupra Strategiei UE pentru Securitate Cibernetică), foaia de
parcurs (road map), ca instrument structurat drept
motor pentru acţiunile cibernetice desfăşurate de
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către Președinţia UE, este structurată pe 6 capitole,
ﬁecare capitol cuprinzând măsuri şi termene privind următoarele aspecte:
▪ Valori şi prosperitate (drepturile omului şi libertăţile fundamentale, economia digitală etc.);
▪ Obţinerea rezilienţei cibernetice;
▪ Criminalitatea cibernetică;
▪ Politica de Securitate şi Apărare Comună/
PSAC (Common Secutity and Defence Policy/CDSP);
▪ Industrie şi tehnologie;
▪ Cooperarea internaţională în domeniul spaţiului cibernetic.
Schimbul de informaţii privind infracţiunile legate de atacuri împotriva sistemelor informatice
face obiectul Directivei 2013/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013
privind atacurile împotriva sistemelor informatice
și de înlocuire a Deciziei-cadru 2005/222/JAI a Consiliului [2]. Obiectivele acestei directive constau în
armonizarea sistemelor de drept penal ale statelor membre în ceea ce privește atacurile împotriva
sistemelor informatice prin instituirea unor norme
minime privind deﬁnirea infracţiunilor și a sancţiunilor relevante, precum şi îmbunătăţirea cooperării
dintre autorităţile competente, inclusiv poliţia şi
alte servicii specializate de aplicare a legii din statele membre, agenţiile şi organismele specializate
competente ale Uniunii, cum ar ﬁ CERT EU (Centrul
European de Răspuns la Incidenţe Cibernetice), Eurojust, Centrul pentru Combaterea Criminalităţii
Informatice (EC3) al Europol, Agenţia Uniunii Europene pentru Securitatea Reţelelor şi a Informaţiilor
(ENISA) cu sediul la Heraklion (Grecia).
Problematica privind criminalitatea cibernetică face obiectul ciclului de politici UE pentru
combaterea criminalităţii severe şi organizate, ca
obiectiv distinct. În acest sens, la nivelul Uniunii Europene a fost adoptată Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie
1995 privind protecţia persoanelor ﬁzice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date [3].
Un alt pas important în aceeași direcţie a fost
adoptarea Convenţiei asupra Criminalităţii Cibernetice (Budapesta, 23 noiembrie 2001), care urmărea
armonizarea elementelor infracţiunilor având trăsături ale dreptului penal şi dispoziţiile conexe în materie de infracţionalitate cibernetică. Un alt scop al
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Convenţiei a fost acela de a furniza dreptului procesual-penal puterea necesară pentru instrumentarea
şi urmărirea infracţiunilor de acest tip, precum şi a
altor infracţiuni comise prin intermediul unui sistem informatic sau în cadrul celor care există ﬁxate
sub formă electronică. Convenţia a urmărit şi sporirea
cooperării internaţionale în materie de infracţiuni
cibernetice [8].
Mai multe state din UE au avut iniţiative legislative în domeniul tehnologiei informaţiei care s-au
concretizat printr-un text de lege. Prima ţară care
a reglementat protecţia datelor personale a fost
Germania, care instituia în 1977 un regim juridic
protector împotriva utilizării abuzive a datelor de
identiﬁcare personale în cadrul prelucrării lor.
Marea Britanie a adoptat în 1998 o nouă lege asupra protecţiei datelor, existând totodată şi o serie de
acte care vin în sprijinul combaterii infracţionalităţii
cibernetice (Protection of Children Act-1978, Indecent
Displaz Act-1981, Telecommunications Act-1984). Franţa beneﬁciază de cea mai restrictivă legislaţie dintre
ţările europene în domeniul controlului criptării, furnizării, exportului sau utilizării de metode criptologice, aspect reglementat de o lege a telecomunicaţiilor
datând din 1990 [4, p. 472].
Un caz particular este cel al Spaniei, care a ales să
garanteze buna folosinţă a tehnologiei informaţiei
într-un cadru legislativ absolut  Constituţia.
Italia a beneﬁciat de o lege care să protejeze datele personale abia în 1996. Actul normativ enunţă incriminarea unor fapte ce vizează încălcarea normelor
de comportament în domeniul tehnologiei informaţiei. Olanda a aplicat o lege în acest sens înainte de
semnarea Convenţiei (28 decembrie 1988), modiﬁcată ulterior şi care avea ca obiect reglementarea datelor în sectorul public şi privat, precum şi prelucrarea
acestor date cu caracter personal [5, p. 335].
Există mai multe texte legale care inﬂuenţează
securitatea reţelelor de comunicaţii şi a sistemelor
informatice. Datorită convergenţei reţelelor, problemele de securitate aduc în comun reguli şi tradiţii legale din sectoare variate. Acestea includ toate
reţelele de comunicaţie, industria calculatoarelor,
Internetul, care a funcţionat mai ales în baza unei
abordări „hands oﬀ“ (de neintervenţie), şi comerţul electronic, care este din ce în ce mai mult
subiectul unei legislaţii speciﬁce. În legătură cu
securitatea, prevederile privind daunele terţilor, in-

Securitate Cibernetică a UE sunt discutate în Grupul
Politico-Militar (PMG) şi Comitetul Politic şi de Securitate (PSC/COPS). Elemente legate de dezvoltarea
capabilităţilor de apărare cibernetică sunt abordate, cu caracter neregulat, şi în formatul Comitetului
Militar al UE (EUMC) şi în cadrul reuniunilor ocazionale organizate de Agenţia Europeană de Apărare
(European Defence Agency/EDA). În acest sens, la
ﬁnalul anului 2014, UE a lansat cadrul privind apărarea cibernetică „EU Cyber Defence Policy Framework”.
În februarie 2015, Consiliul UE pentru Afaceri Generale a adoptat documentul privind Diplomaţia Cibernetică Europeană „An outline for European Cyber
Diplomacy Engagement”, care reﬂectă raportarea
diplomaţiei cibernetice la evoluţiile internaţionale
şi facilitează dezbaterile din cadrul grupului de lucru la nivel UE – „Friends of Presidency”/FoP. Statele membre UE trebuie să-şi concentreze eforturile
asupra consolidării unei politici diplomatice cibernetice coerente şi cuprinzătoare. Angajamentul UE
în domeniul diplomaţiei cibernetice are în vedere
următorii piloni:
▪ aplicabilitatea drepturilor omului în cadrul
spaţiului cibernetic (Liniile Directoare ale UE privind
Drepturile Omului asupra Libertăţii de Expresie online şi oﬄine):
▪ norme de comportament în spaţiul cibernetic;
▪ construcţia capacităţii în spaţiul cibernetic
– promovarea Convenţiei de la Budapesta ca model pentru dezvoltarea legislaţiei naţionale în domeniul criminalităţii cibernetice şi ca bază pentru
cooperarea internaţională;
▪ modelele guvernanţei internetului (IC/Internet Governance);
▪ creşterea competitivităţii şi promovarea intereselor economice ale UE;
▪ implicarea strategică cu partenerii-cheie şi organizaţiile internaţionale.
În ce privește Agenda Digitală europeană, strategia pentru o piaţă digitală a fost adoptată de Comisia Europeană/COM în mai 2015 și prezentată la
Consiliul European din iunie 2015. În acest context,
COM a prezentat și propunerile pentru parteneriatul public-privat privind securitatea cibernetică [8].
Aşa cum comunicaţiile prin reţele trec cu uşurinţă graniţele în fracţiuni de secundă, la fel se întâmplă
şi cu problemele de securitate informatică asociate.
Reţeaua este atât de sigură ca şi cea mai slabă veri-
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fracţionalitatea cibernetică, semnătura electronică,
regulile privind protejarea şi exportul datelor sunt
relevante.
Programul cadru pentru servicii în telecomunicaţii al UE conţine mai multe prevederi cu privire la
securitatea operaţiilor pe reţea (însemnând disponibilitatea reţelelor în caz de urgenţă) și integritatea
reţelelor (însemnând asigurarea operaţiilor normale în reţelele interconectate).
Software-ul poate ﬁ însuşit concomitent cu furtul
unităţii hardware (hard-disk-ul, de exemplu). Hoţii
pot lua unităţi optice sau magnetice conţinând copii ale soft-urilor comerciale (incluzând şi codurile
sursă ale programelor soft). Aplicaţia software este
purtătoare de drepturi intelectuale, putând avea o
valoare mare, mai ales în stadiul de creaţie.
În ultimii ani, grupuri autonome de indivizi denumiţi warez groups au lucrat împreună pentru obţinerea de produse software în mod ilegal, ca mai
apoi aceştia să elimine sistemele de protecţie antitheft cu ajutorul operaţiunilor de tip„cracking”.
De obicei, aceste comunităţi sunt specializate pe
diferite tipuri de ﬁşiere, între acestea existând o reală
competiţie în ceea ce priveşte obţinerea acestor ﬁşiere înaintea datelor oﬁciale de punere în vânzare a
respectivelor produse software. Membrii comunităţii
sunt de obicei persoane cu o înaltă pregătire în domeniul tehnologiei informaţiei, urmaţi de persoane
care lucrează în domeniul software-ului şi care au acces la noile aplicaţii, încă nepublicate. Totodată, aceşti indivizi sunt căutaţi de către autorităţi, în virtutea
încălcării drepturilor de autor precum şi, uneori, a accesării neautorizate a sistemelor computer [6, p. 457].
Astfel, una din cele mai răspândite metode de
încălcare a drepturilor de autor o reprezintă ﬁlesharing-ul sau punerea la dispoziţie a programelor
software, de către utilizator, în vederea descărcării
acestora pe hard-disk-ul local, de către publicul larg,
fără a ﬁ plătite licenţele sau onorariile cuvenite creatorilor de material software protejat.
UE a lansat Agenda Europeană pentru Securitate, care include domeniul „cyber” printre priorităţile
centrale, în principal în ceea ce priveşte combaterea
criminalităţii cibernetice, pornograﬁei infantile online, consolidarea capabilităţilor de investigaţie în
mediul cibernetic.
La nivel strategic, problematica de apărare cibernetică şi aspectele legate de CSDP din Strategia de
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gă a ei, iar Europa nu se poate izola de restul reţelei
globale. În consecinţă, problemele de securitate necesită cooperare internaţională. Comisia Europeană
deja contribuie la munca forurilor internaţionale,
cum ar ﬁ G8, OECD, Naţiunile Unite. Sectorul privat tratează problemele de securitate în organizaţii
cum ar ﬁ Global Business Dialogue sau Global Internet Project. Un dialog continuu între aceste organizaţii este esenţial pentru securitatea globală. În
acest context, Comisia Europeană își propune să
coopereze cu organizaţiile internaţionale şi cu partenerii săi în ceea ce priveşte securitatea reţelelor
şi, în particular, în ceea ce priveşte interdependenţa
crescândă a reţelelor de calculatoare.
Deoarece Societatea Informatizată devine tot
mai importantă atât pentru business, cât şi pentru
societate, asigurarea securităţii, atât pentru infrastructura însăşi, cât şi pentru informaţiile care circulă pe ea, reprezintă un punct critic. Pentru ca să ﬁe
un mediu de încredere al Societăţii Informatizate,
Internetul trebuie să devină disponibil, informaţia
transmisă sau memorată să ﬁe păstrată conﬁdenţial, trebuie să ne putem asigura cine este autorul
unei informaţii şi că aceasta nu a fost alterată. Problemele de securitate reduc încrederea în reţele şi
în sistemele informatice şi, odată cu aceasta, reduc
nivelul de utilizare a Internetului, cu toate avantajele sale. Ca urmare, securitatea este elementul-cheie
al proiecţiilor Comisiei UE privind Noua Generaţie
de Internet şi reprezintă una dintre cele 6 priorităţi
politice ale Planului eEurope 2005. Asigurarea securităţii informatice nu este numai o provocare pur
tehnologică, ci este, în acelaşi timp, o chestiune dependentă de comportamentul uman şi de cunoştinţele cu privire la ameninţări şi remedii.
Alte provocări stau de asemenea între obiectivele Planului eEurope 2005:
- securitatea reţelelor şi a informaţiilor împotriva unor atacuri accidentale sau cu caracter criminal;
- criminalitatea cibernetică, pentru armonizarea
legislaţiei ţărilor membre;
- comunicaţii sigure pentru e-guvernare, pentru
dezvoltarea unei reţele transeuropene sigure, prin
care să se poată vehicula informaţii secrete sau conﬁdenţiale (Proiectul IDA - Interchange of Data between Administrations);
- crearea ENISA ca agenţie europeană care acţionează ca un centru privind securitatea informatică
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al ţărilor membre şi al instituţiilor UE, contribuind
la creşterea cooperării şi a schimbului de informaţii
în domeniu, precum şi la stabilirea cadrului juridic
şi de reglementare. Va contribui la dezvoltarea unui
sistem european de alertă şi informare reciprocă în
caz de incidente informatice;
- Planul de Acţiune pentru un Internet mai Sigur
(PAIS), destinat contracarării unor acţiuni ilegale în domeniul P2P, sisteme mobile, chat-uri, jocuri on-line etc.;
- sprijinirea unor cercetări privind securitatea informatică în domenii ca e-autentiﬁcarea (smart-carduri, biometrice), metode criptograﬁce noi, metode
de semnătură electronică, criptare plug-in etc.;
- dezvoltarea unor noi standarde, prin Network
and Information Security (NIS) Focus Group, care să
le completeze pe cele actuale şi să umple eventualele goluri existente;
- dezvoltarea unei culturi a securităţii în proiectarea, implementarea şi utilizarea sistemelor informatice şi de comunicaţii [7].
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Aspecte ale securităţii cibernetice în cadrul
Uniunii Europene. Uniunea Europeană își sporește
atenţia asupra securităţii cibernetice, echipării și
sprijinirii statelor membre pentru a se proteja împotriva ameninţărilor cibernetice, menţinând în
același timp un spaţiu cibernetic deschis, liber și
sigur. Pentru ca să ﬁe un mediu de încredere al Societăţii Informatizate, Internetul trebuie să devină
disponibil, informaţia transmisă sau memorată să
ﬁe păstrată conﬁdenţial, trebuie să ne putem asigura cine este autorul unei informaţii şi că aceasta nu a
fost alterată. Problemele de securitate reduc încrederea în reţele şi în sistemele informatice şi, odată
cu aceasta, reduc nivelul de utilizare a Internetului,
cu toate avantajele sale. Principalele valori europene așa ca libertatea, democraţia, demnitatea, egalitatea, solidaritatea, statul de drept sunt aplicabile și
realităţii virtuale, iar mecanismele implementate în
domeniul cibernetic trebuie să respecte în totalitate aceste principii.
ABSTRACT

Aspects of Cyber Security in the European
Union. The European Union is increasing its focus on cyber security, equipping and supporting
Member States to protect themselves against cyber
threats, while maintaining an open, free and secure
cyber space. For the Internet to be a trusted environment for the IT Company, it must become available, the information transmitted or stored must
be kept conﬁdential, we must be able to tell who
the author of the information is and that it has not

been altered. Security issues reduce conﬁdence in
networks and computer systems, and at the same
time reduce the level of use of the Internet, with all
its beneﬁts. The main European values such as freedom, democracy, dignity, equality, solidarity, the
rule of law are also applicable to virtual reality, and
the mechanisms implemented in the cybernetic
domain must fully respect these principles.
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REZUMAT

РЕФЕРАТ

Аспекты кибербезопасности в Европейском Союзе. Европейский Союз усиливает свое
внимание к кибербезопасности, оснащению и
оказанию помощи государствам-членам для
обеспечения своей защиты от киберугроз, сохраняя при этом открытое, свободное и безопасное киберпространство. Чтобы стать надежной
средой для информационного общества, Интернет должен стать доступным, передаваемая
или хранящаяся информация должна оставаться
конфиденциальной, мы должны иметь возможность определить автора информации и убедиться в том, что данная информация не подвергалась изменениям. Вопросы безопасности снижают доверие к сетям и информационным системам и, в то же время, снижают уровень использования Интернета со всеми его преимуществами. Основные европейские ценности, такие как
свобода, демократия, достоинство, равенство,
солидарность, верховенство закона, также применимы к виртуальной реальности, а механизмы, внедряемые в киберсфере, должны полностью соблюдать эти принципы.
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GHEORGHE CUCIUREANU,
ŞEF DIRECŢIE POLITICI ŞI MONITORIZARE DOCTORAT, CNAA

SPUN DIN START: AM MARI DUBII CĂ O MIȘCARE MECANICĂ DE TRANSFERARE A INSTITUTELOR DE CERCETARE ALE

ACADEMIEI

ÎN SUBORDINEA UNIVERSITĂŢILOR (FĂRĂ A SCHIMBA

ESENŢIAL POLITICA NAŢIONALĂ A CERCETĂRII) VA CREȘTE CALITATEA CERCETĂRII DIN REPUBLICA MOLDOVA.

Unii văd în aceasta soluţia salvatoare, iar unicul
lor argument este că… așa e în ţările dezvoltate.
Datele oﬁciale ale Uniunii Europene (EUROSTAT)
nu conﬁrmă însă faptul că știinţa s-ar face doar
în universităţi. Astfel, în total pe UE (28 de ţări),
universităţilor li se repartizează 56,7% din toţi banii
guvernamentali alocaţi pentru cercetare-dezvoltare, organizaţiilor guvernamentale – 29,8%, iar companiilor (antreprenoriat) – 12,6%.
În unele ţări, ponderea alocărilor către institutele de cercetare guvernamentale (din afara
universităţilor), din totalul ﬁnanţării guvernamentale pentru cercetare-dezvoltare, este și mai mare:
peste 50% – Japonia, Croaţia, China, România,
Bulgaria; între 40 și 50% – SUA, Germania, Grecia,
Polonia, Coreea de Sud. Este interesant de văzut
ponderea ﬁnanţării institutelor guvernamentale în
foste ţări socialiste de dimensiuni comparabile cu
ale R. Moldova: Muntenegru – 39%, Slovenia – 38%,
Letonia – 37%, Slovacia – 34%, Lituania – 25%, Estonia – 15%.
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Pe de altă parte, cel mai mult este concentrată
cercetarea în universităţi (judecând după ponderea
alocărilor guvernamentale) în special în ţările nordice: Danemarca – 90%, Estonia și Suedia – câte 73%,
Lituania și Islanda – câte 72%, Finlanda – 66% etc.
Nici situaţia internă nu ar oferi argumente forte
pentru transferul institutelor la universităţi. Nu cred
că universităţile noastre reprezintă modele de succes de funcţionare ale unor organizaţii știinţiﬁce,
iar cercetarea știinţiﬁcă este stimulată suﬁcient
(majoritatea evaluărilor externe indicând că se
pune accent pe predare în detrimentul cercetării,
profesorii ﬁind încărcaţi cu ore). Este suﬁcient să
ne căutăm în principalele ratinguri internaţionale
ale universităţilor, în care componenta știinţiﬁcă
este un criteriu important pentru clasiﬁcare. Dintre
universităţile de la noi, doar Universitatea de Stat
din Moldova și Universitatea Tehnică a Moldovei au
un număr mai important de publicaţii în principalele baze de date (Web of Science și Scopus).
Trecerea institutelor de cercetare în subordinea
universităţilor ar consolida funcţia de instruire a
știinţei, importantă mai ales în condiţiile în care nu
ne putem permite să dezvoltăm cercetări ştiinţiﬁce
profunde în majoritatea domeniilor. Într-adevăr,
este necesar ca, cel puţin, să putem înţelege ceea
ce se întâmplă în ştiinţa mondială, să urmărim dez-
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Fig.1.Distribuirea ﬁnanţării guvernamentale pe organizaţii din diferite sectoare

voltarea acesteia şi să participăm în cercetări în limita posibilităţilor, iar acest lucru poate ﬁ realizat
prin intermediul procesului de învăţământ, transmiţând noilor generaţii capacitatea de înţelegere
a problemelor, metodelor, tehnologiilor ştiinţiﬁce
moderne. Dar și acest efect beneﬁc poate ﬁ obţinut
dacă în universităţi rolul cercetării va spori. Dacă
însă diferitele domenii ale știinţei vor ﬁ ﬁnanţate,
spre exemplu, în funcţie de numărul studenţilor la

specialităţile respective (și există experienţă de acordare a sporurilor la universităţi în funcţie de aceasta), atunci o asemenea eventuală fuziune ar putea
duce cu timpul la dispariţia cercetărilor competitive în domeniul cel mai performant (după numărul
de articole și citări recunoscute internaţional) –
ﬁzica.
Aș putea aduce și alte argumente, dar și așa mi
se pare evident faptul că dilema – unde trebuie să
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se facă cercetarea – este una falsă: poate ﬁ cercetare
performantă și în universităţi, și în institute de cercetare de stat. Ar trebui să ne axăm pe căutarea răspunsurilor la întrebările cu adevărat importante: cum să
evaluăm corect cercetarea? cum să ﬁnanţăm adecvat
cercetarea? cum să creștem impactul cercetării? Însă
pentru aceasta e necesar să înţeleagă ce este știinţa
și cum se gestionează domeniul ei, și factorii decizionali, altminteri vom auzi în continuare aserţiuni
de genul celei formulate de secretarul Comisiei par-
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lamentare pentru știinţă precum că el nu știe pe ce
se cheltuiesc banii alocaţi din buget pentru știinţă în
Republica Moldova (de parcă, în virtutea funcţiei, nu
ar trebui să se documenteze) sau că știinţa de la noi
poartă cea mai mare vină pentru faptul că domnia
sa cumpără de la piaţă roșii din Turcia (de parcă el,
în calitate de parlamentar, nu ar trebui să contribuie
la dezvoltarea unor mecanisme economice care să
stimuleze producătorul autohton, inclusiv în implementarea unor soiuri create de cercetători).
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DULGHERU,

ȘEFUL DEPARTAMENTULUI BAZELE PROIECTĂRII

MAŞINILOR

DIN CADRUL FACULTĂŢII DE MECANICĂ,

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

„Ştiinţa este o plantă delicată, căreia nu îi place
un grădinar care are obiceiul de a o apuca de rădăcini ca să vadă dacă creşte aşa cum trebuie.”
(Norbert Wiener)
ÂTĂ DREPTATE A AVUT MARELE MATEMATICIAN ȘI FILOSOF, PĂRINTELE CIBERNETICII (DOMENIU AL ȘTIINŢEI
GREU ACCEPTAT DE SOCIETATE. ÎN URSS LA ÎNCEPUTURI ERA
CHIAR INTERZIS!) NORBERT VIENER. SE PARE CĂ GUVERNAREA
ACTUALĂ PROCEDEAZĂ CU ACADEMIA DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI
PRECUM GRĂDINARUL CARE „ARE OBICEIUL DE A APUCA PLANTA
DE RĂDĂCINI PENTRU A VEDEA DACĂ CREȘTE AȘA CUM TREBUIE”.
ÎN CONTEXTUL RESTRUCTURĂRII GUVERNULUI MAI MARII ZILEI AU

C

PORNIT UN PROCES EXTREM DE PERICULOS LEGAT DE REFORMAREA

ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI. PE FUNDALUL ATÂTOR DISTRUGERI ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ DE PESTE 25 DE ANI DE TRANZIŢIE,
DISPARIŢIA

ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI CA ENTITATE DE

CERCETARE AR FI DE NEIERTAT.

Practic a dispărut un bun complex industrial: o
industrie electronică performantă la moment; o
industrie constructoare de mașini care asigura, cel
puţin complexul agroindustrial, cu utilajele și tehnica necesară. A dispărut un complex agricol relativ
performant, dotat cu tehnică agricolă și cu respectarea tehnologiilor agricole performante. Să nu se
înţeleagă greșit: nu tânjesc după sistemul sovietic,
care sub aspect politic și social a fost unul criminal,
sub aspect economic a fost unul neperformant,
însă mă deranjează faptul că se stăruie pe repetarea propriilor greșeli. Cred că majoritatea știu deja

că modelul de privatizare implementat în Basarabia
în anii 1990-1995 a fost unul defectuos. S-a ajuns
până la aceea ca în contul cotei valorice calculate
ţăranul să primească o roată a tractorului sau piatra unui perete al unei ferme de vite demolate. Este
indiscutabil faptul că sistemul colhoznic de gospodărire a pământului a fost unul defectuos (avantajul
ﬁind doar faptul că pe suprafeţe mari era mai ușor
de respectat tehnologiile agricole. Acum prin consolidarea terenurilor deja s-a ajuns la suprafeţe mari
care permit utilizarea tehnologiilor agronomice
performante), dar cel puţin la prima etapă tehnica
agricolă, fermele de creștere a vitelor și păsărilor
trebuiau să ﬁe păstrate ca entităţi (de ex. sub formă
de Societăţi pe Acţiuni, în care ţăranii ar ﬁ deţinut
acţiuni conform cotei valorice calculate). Cu regret,
n-a fost să ﬁe în mare parte din cauza unora care
numai interesul faţă de binele acestui colţ de ţară
atât de prost guvernat nu l-au urmărit.
Acum, după mai mult de 25 de ani de orbecăiri prin întunericul tranziţiei, ar putea ﬁ comisă
încă o greșeală ireparabilă: distrugerea Academiei
de Știinţe a Moldovei ca entitate de cercetare. De
ce însă, să ﬁu iertat, călcăm ca proștii pe aceeași
greblă? Indiscutabil, Academia are nevoie de reformare, restructurare, de optimizări, dar nu aşa cum
încearcă guvernarea actuală. Este absolut inacceptabil acest proiect de dezmembrare a Academiei
de Ştiinţe a Moldovei prin transmiterea institutelor
de cercetare în subordinea diferitelor ministere. Se
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va ajunge ca în cazul dezmembrării tractorului colhozului: în stare asamblată tractorul de bine de rău
funcţiona, dezmembrat însă oricât de bune ar ﬁ fost
componentele, nu a mai funcţionat. Se va întâmpla
că aceeași clădire, în care sunt amplasate diferite
institute de cercetare, să ﬁe împărţită între diferite
ministere.
Este absolut clar că AȘM trebuie reformată, se
cere modiﬁcat statutul ei de până acum. Funcţia
de minister al cercetării trebuie transmisă unei
structuri separate care să gestioneze eﬁcient fondurile alocate cercetării între cercetarea academică,
universitară și ramurală (ce a mai rămas din ea!).
Cu toate problemele cu care se confruntă actualmente Academia de Știinţe a Moldovei, ea este un
organism viu și trebuie să rămână ca o entitate de
cercetare, dacă se dorește să mai funcţioneze ca un
organism.
Acest „proiect” de reformare a Academiei de
Știinţe a Moldovei este deosebit de periculos în
special acum, în această perioadă de integrare europeană. Prin acest pas necugetat, Republica Moldova riscă să reducă substanţial capacitatea de
absorbţie a fondurilor europene destinate cercetării și dezvoltării structurale. Avem exemplul României, care pierde anual miliarde de euro din cauza
incapacităţii de absorbţie a fondurilor europene.
Dar avem și exemplul prost al unor ministere, din
cauza cărora Republica Moldova pierde anual milioane de euro de fonduri europene, ﬁindcă ministerele nu sunt în stare să le absoarbă, iar absorbţia în
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ţările europene se face transparent, prin concurs de
proiecte.
Pe parcursul ultimilor ani, Academia de Știinţe a
Moldovei a acumulat deja o experienţă de absorbţie
a fondurilor europene destinate cercetării. Graţie
unor aspecte favorabile (alegerea conducerii institutelor de cercetare se face o dată la 5-7 ani), în Academie există o mai bună stabilitate funcţională, atât
de necesară cercetării, decât în ministerele supuse
permanent ﬂuctuaţiilor politice.
Pericolul major vine și din faptul că, din păcate,
structurile ministeriale sunt extrem de politizate și
supuse unor permanente restructurări în funcţie de
al cui reprezentant al Coaliţiei de Guvernare se aﬂă
în fruntea ministerului. Se va ajunge în situaţia când
un institut de cercetare aﬂat în subordinea unui minister nu va putea colabora cu un alt institut de cercetări aﬂat în subordinea altui minister, din cauza
împărţirii ministerelor pe principiul blestematului
algoritm (cum se face astăzi). Or, cercetarea modernă poartă un caracter pluri- interdisciplinar. Tocmai
la juanta de domenii (de ex. inginerie  medicină,
inginerie  arheologie, alte domenii) au rămas însă
segmente virgine, încă necercetate. Doar prin cercetări cu colective mixte pot ﬁ explorate aceste segmente.
Deci, indiscutabil, Academia de Știinţe a Moldovei trebuie să rămână o entitate de cercetare reformată, optimizată, restructurată, dar integră. Până la
urmă, eșecul acestei așa numite reformări ar putea
să ne coste enorm, iar banii sunt ai noștri, ai tuturor.
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EUROPATIA AUTONOMĂ CARDIACĂ (NAC) ESTE O COM-

N

PLICAŢIE A DIABETULUI ZAHARAT (DZ), ADESEA TRECUTĂ

CU VEDEREA, CARE ARE UN IMPACT MAJOR ASUPRA PATOLOGIEI
CARDIOVASCULARE, MORBIDITĂŢII ŞI MORTALITĂŢII PACIENŢILOR
CU

DZ [1, 2]. DIN CAUZA ASOCIERII CU EVOLUŢIA DIFERITĂ A
NAC, CLINIC,

BOLII ŞI IMPACTULUI SĂU ASUPRA CALITĂŢII VIEŢII,

ESTE UNA DINTRE CELE MAI IMPORTANTE FORME ALE NEUROPATIEI
AUTONOME DIABETICE [3].

Prevalenţa NAC poate crește până la 90% la pacienţii cu DZ tip 1 și până la 73% la pacienţii cu DZ
tip 2 [4]. În studiile clinice incluzând pacienţi cu DZ
tip 1 şi tip 2, prevalenţa NAC conﬁrmată (bazată pe
cel puţin două rezultate pozitive ale testelor funcţiei vegetative cardiovasculare) variază de la 16,6
la 20%. Cu toate acestea, ratele prevalenţei cresc
odată cu vârsta (mai mult de 38% în DZ tip 1 şi 44%
în DZ tip 2 sunt pacienţi cu vârsta între 40 și 70 de
ani) şi durata diabetului zaharat (mai mult de 35%
în DZ tip 1 şi 65% în DZ tip 2 sunt pacienţi cu diabet
zaharat de lungă durată). Această variaţie în prevalenţa NAC apare din cauza criteriului de diagnostic,
valorilor normative legate de vârstă, studiilor populaţionale şi legăturii cu factorii de risc [5].
Conform ghidului NAC din 2011, nu sunt criterii
unice de diagnostic al NAC. Potrivit recomandărilor
acestui ghid, este suﬁcient un test funcţional pozitiv
din două sau trei teste funcţionale bazate pe varia-

ţia frecvenţei cardiace, pentru a stabili diagnosticul
preventiv de NAC [5]. Manifestările clinice ce reﬂectă neuropatia autonomă nu trebuie considerate
markeri ai prezenţei sale. Simptomele sunt importante, dar greu de evaluat, de cele mai dese ori ele
ﬁind nespeciﬁce din punct de vedere cantitativ [6].
Infarctele miocardice nedureroase, ischemia miocardică silenţioasă (IMS), moartea subită şi creşterea
mortalităţii sunt considerate consecinţe ale NAC.
Reducerea intensităţii durerii ischemice poate împiedica diagnosticarea la timp a ischemiei miocardului sau infarctului miocardic [7].
Dr. Ewing şi alţii, încă din 1976, au demonstrat o
rată a mortalităţii după 5 ani de la depistarea NAC
egală cu 53% la pacienţii cu neuropatie autonomă
diabetică şi variaţia frecvenţei cardiace (apreciată
cu ajutorul testelor funcţiei vegetative cardiace),
comparativ cu 15% la pacienţii diabetici fără disfuncţie autonomă [4].
Asocierea strânsă dintre NAC şi rata mortalităţii a
fost veriﬁcată şi în alte studii, cum ar ﬁ ACCORD, DCCT,
EURODIAB. O meta-analiză a 15 studii prospective publicate (1966–2000), care a inclus aproximativ 2900
de pacienţi urmăriţi de la 1 la 16 ani, a arătat că rata
mortalităţii era mai mare la pacienţii cu NAC (30%) decât la cei fără NAC (13%) [9, 8] şi a evidenţiat un risc al
mortalităţii mai mare de 3,45 ori. Astfel, rata mortalităţii la pacienţii cu NAC este mai mare decât la pacienţii
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fără. A fost demonstrat că pacienţii cu diabet zaharat
şi NAC decedează în primii 5-7 ani [9].
Complicaţiile cele mai grave ale NAC sunt depistate în stadiile sale tardive. Problema diagnosticării
severităţii neuropatiei autonome cardiace apare începând cu manifestările clinice, care deseori pot ﬁ
confundate cu stările de hipoglicemie. Este cunoscut
[4] că diagnosticarea severităţii neuropatiei autonome cardiace se face cu ajutorul testelor funcţiei
autonome cardiace, bazate pe răspunsul frecvenţei
cardiace şi tensiunii arteriale la anumite manevre ﬁziologice. Aceste teste au o sensibilitate şi speciﬁcitate sporită pentru diagnosticarea NAC. Dezavantajul
acestor metode de diagnosticare constă în faptul că
ele necesită un personal competent, utilaj medical şi
că nu sunt disponibile în practica generală.
Astfel, devin oportune aprecierea grupelor de
risc pentru severitatea NAC şi aplicarea metodelor
de pronostic la stadiile incipiente cu preîntâmpinarea apariţiei complicaţiilor NAC.
Matematic formalizată, problema se reduce la
deducerea unei reguli, unui criteriu de discriminare,
în baza analizei datelor a două selecţii (pacienţi fără
neuropatie autonomă cardiacă şi pacienţi cu neuropatie autonomă cardiacă severă, conﬁrmată în
baza testelor funcţiei vegetative cardiace), care permite atribuirea unui nou element (pacient cu diabet zaharat tip 1 şi neuropatie autonomă cardiacă)
la una din cele două mulţimi cu o exactitate destul
de mare. Folosirea analizei discriminante în analiza
datelor statistice ne-a permis să deducem funcţia
discriminantă propusă mai jos, care este pusă în
esenţa metodei de pronosticare.
Problema pe care ne-am propus să o rezolvăm
a fost elaborarea unei metode noi pentru creşterea
exactităţii pronosticării severităţii NAC în diabetul za-

harat tip 1. Această metodă este uşor de aplicat, nu
necesită utilaj medical şi permite depistarea precoce
a bolnavilor cu risc crescut pentru NAC severă, fapt
ce impune o atenţie sporită pentru această categorie
de pacienţi cu corijarea la timp a programului terapeutic, evidenţă în dinamică şi evitarea apariţiei complicaţiilor (infarctele miocardice nedureroase, ischemia
miocardică silenţioasă şi moartea subită).
Esenţa constă în pronosticarea severităţii NAC
în DZ tip 1, care include analiza datelor clinice şi
testarea prin modelul matematic. Metoda este aplicată astfel: sunt evaluate manifestările clinice și
apreciate complicaţiile diabetului zaharat, ulterior
este desfășurată testarea prin modelul matematic
ﬁind determinaţi următorii indicatori – gradul de
severitate al retinopatiei diabetice (RD), gradul de
severitate al nefropatiei diabetice (ND), acuitatea vizuală (AV), prezenţa/absenţa manifestărilor clinice:
dispnee de efort (DE), transpiraţii (T), iritabilitate (I),
hipotensiune ortostatică (HO), cefalee (C), în baza
rezultatelor acestor parametri calculându-se funcţia discriminantă (F), care reprezintă pronosticul
favorabil sau nefavorabil de severitate al NAC în DZ
tip 1. În cazul în care F > 0 pronosticul este nefavorabil, iar în cazul F < 0 pronosticul este favorabil.
Am obţinut o metodă uşoară, ieftină, obiectivă şi
eﬁcace, metodă ce permite pronosticarea severităţii
NAC în DZ tip 1.
La etapa iniţială au fost selectaţi pacienţi cu DZ
tip 1, la care s-au stabilit manifestările clinice, severitatea nefropatiei şi retinopatiei diabetice, iar apoi,
în baza testelor funcţiei vegetative cardiace, a fost
determinată severitatea NAC.
Veriﬁcarea funcţiei discriminante a fost realizată
pe un lot de 83 de pacienţi cu diagnosticul DZ tip 1,
determinându-se severitatea NAC (Tabelul 1).
Tabelul 1
Veriﬁcarea funcţiei discriminante

Rezultatul aşteptat

Rezultatul real
Favorabil

Nefavorabil

Total

Favorabil, persoane (%)

44 (89,8%)

5 (10,2%)

49 (59,04%)

Nefavorabil, persoane (%)

3 (8,82%)

31 (91,18%)

34 (40,96%)

47 (56,63%)

36 (43,37%)

83 (100%)

Total, persoane (%)

Este indicat ca această metodă să ﬁe utilizată la
depistarea pacienţilor cu risc sporit pentru NAC severă în scopul investigaţiilor suplimentare, şcolarizării şi modiﬁcării tacticii de tratament. Contraindi-
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caţii pentru utilizarea acestei metode nu sunt.
Având la bază datele obţinute la pacienţii cu
DZ tip 1, metoda de pronosticare a severităţii NAC
propusă permite depistarea precoce a bolnavilor

8. VINIK, A., ZIEGLER, D. Diabetic Cardiovascular
Autonomic Neuropathy. Circulation, 2007, vol. 115,
p. 387-397.
9. JUUTILAINEN, A., LEHTO, S., RONNEMAA, T. et
al. Similarity of the impact of type 1 and type 2 diabetes on cardiovascular mortality in middle-aged subjects. Diabetes Care, 2008, vol. 31, p. 714–719.
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cu risc crescut pentru NAC severă, fapt ce impune o
atenţie sporită pentru această categorie de pacienţi
și o corijare la timp a tacticii terapeutice, şcolarizarea lor şi investigarea suplimentară.
Cercetările şi utilizarea metodei au fost efectuate
pe un lot de 83 de pacienţi în cadrul laboratorului şi
catedrelor USMF „Nicolae Testemiţanu”, iar rezultatele au fost excelente. Metoda propusă este precisă
şi uşor de aplicat atât în staţionar, cât şi în centrele
medicilor de familie, atât de medicii endocrinologi,
cât şi de medicii de familie din mediul rural şi urban.
Concluzie
Metoda propusă de pronosticare a severităţii neuropatiei autonome cardiace la pacienţii cu diabet
zaharat tip 1 este una simplă, eﬁcace, obiectivă, fără
contraindicaţii, uşor de aplicat în staţionar şi în centrele medicilor de familie.
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REZUMAT

Metodă de pronosticare a severităţii neuropatiei autonome cardiace în diabetul zaharat tip 1.
Neuropatia autonomă cardiacă este o complicaţie a
diabetului zaharat cu un impact major asupra morbidităţii şi mortalităţii cardiovasculare. Dezavantajul
testelor de diagnosticare constă în faptul că nu sunt
disponibile în practica generală. Esenţa metodei
constă în pronosticarea severităţii neuropatiei autonome cardiace în diabetul zaharat tip 1 în baza analizei datelor clinice şi testării prin modelul matematic.
ABSTRACT

Method for Predicting the Severity of Autonomic Cardiac Neuropathy in Type 1 Diabetes Mellitus. Autonomic cardiac neuropathy is a complication
of diabetes mellitus with a major impact on cardiovascular morbidity and mortality. The disadvantage of diagnostic tests is that they are not available in general
practice. The essence of the method is to predict the
severity of autonomic cardiac neuropathy in type 1
diabetes mellitus based on clinical data analysis and
testing through the mathematical model.
РЕФЕРАТ

Метод прогнозирования степени тяжести
автономной кардиальной нейропатии при сахарном диабете 1-го типа. Автономная кардиальная нейропатия является осложнением сахарного
диабета, которое оказывает значительное влияние
на сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность. Недостатком диагностических тестов является то, что они недоступны для использования в
общей практике. Суть метода заключается в прогнозировании степени тяжести автономной кардиальной нейропатии при сахарном диабете 1-го
типа на основе анализа клинических данных и тестирования математическим моделированием.
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GALINA LUPAŞCU
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ALTERNARIA SPP., FUSARIUM SPP.,
COLLETOTRICHUM SPP. SUNT LARG RĂSPÂNDIŢI LA TOMATE ÎN ÎNTREAGA LUME, INCLUSIV, ÎN REPUBLICA MOLDOVA, ADUCÂND GRAVE PREJUDICII CANTITĂŢII ŞI CALITĂŢII ROADEI, DATORITĂ
PUTREFACŢIEI ŢESUTURILOR PRODUSE LA NIVELUL SISTEMULUI RADICULAR, PEŢIOLILOR, DEZVOLTĂRII PETELOR BRUNE PE SUPRAFAŢA
FRUNZELOR ŞI FRUCTELOR [7, 10, 11].

F

UNGII NECROTROFI

În ultimul timp, tot mai insistent este promovat
conceptul despre metodele de alternativă de protecţie a plantelor de cultură contra patogenilor cu
impact sever asupra creşterii şi dezvoltării acestora.
Printre metodele de alternativă se au în vedere în
primul rând modalităţile care asigură respectarea
normelor sanitare sau toxicologice pentru produsele alimentare şi restricţiilor ecologice ce presupun
implicarea substanţelor naturale cu efect antimicrobian, dintre care fac parte şi taninurile [4, 8].
După celuloză, hemiceluloză şi lignină, taninurile sunt cei mai abundenţi compuşi extraşi din
masa vegetală a plantelor şi, totodată, sursă majoră
(depăşită doar de lignină) a compuşilor polifenolici
care asigură anual în întreaga lume 160 000 tone
de substanţe obţinute prin biosinteză. În ultimele
decenii, taninurile au fost intens explorate, valoriﬁcate şi modiﬁcate chimic în diverse scopuri datorită
funcţionalităţii polivalente a grupărilor hidroxile fenolice şi alifatice [2].
Precum se ştie, sunt două tipuri de taninuri – condensate şi hidrolizabile. Taninurile condensate (TC)
prezintă biopolimeri polifenolici cu masă moleculară mare, formaţi din unităţi (monomeri) ﬂavonoice.
Deşi TC au suscitat interesul cercetătorilor datorită
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activităţii lor biologice, aplicarea acestora în anumite domenii a fost restricţionată din cauza particularităţilor ﬁzico-chimice de structură, solubilităţii
diminuate în solvenţi organici, dar şi investigaţiilor
insuﬁciente cu privire la proprietăţile ﬁzice. Una din
strategiile de depăşire a acestor bariere este modiﬁcarea structurii chimice prin reacţii de derivatizare –
modiﬁcare chimică a compusului în scopul producerii substanţelor/compuşilor cu nouă structură. În
contextul vizat, sunt deosebit de importante cercetările cu privire la factorii decisivi ai proceselor de
derivatizare de care depinde modiﬁcarea chimică –
structura polifenolului, reactivii, condiţiile experimentale, temperatura, tipul solventului. Modiﬁcarea TC cu chimicale convenţionale (de ex., anhidride
sau halide) şi oxid de propilenă afectează puternic
proprietăţile ﬁzico-chimice ale derivaţilor şi asigură
o înaltă performanţă a acestora pentru obţinerea
de noi materiale (de ex., co-polimeri) cu înaltă activitate biologică [6].
Inﬂuenţa modiﬁcărilor chimice asupra proprietăţilor biologice ale derivaţilor ﬂavonoici a fost pusă
destul de bine în evidenţă în baza testelor antioxidante şi anticancerigenice. Paternul de derivatizare
a unui site speciﬁc poate eﬁcientiza activitatea terapeutică [9] şi spori fezabilitatea măsurilor de protecţie a lemnului de termite şi fungi [5]. Derivatizarea
TC prin diverse metode chimice măreste însuşirile
bacteriostatice şi capacitatea de biodegradare a
formelor rigide de TC. Deşi TC şi derivatele acestora,
datorită diferitelor însuşiri valoroase, au fost utilizate cu succes în scopuri comerciale pentru aseme-

După 4-6 min de contactare s-au adaugat 1,4 mL
de Na2CO3 de 0,8 M, apoi materialul s-a menţinut
timp de 30 minute la întuneric. Ulterior, s-a înregistrat absorbanţa soluţiei la lungimea de undă
765 nm, la aparatul Jenway UV/Vis 6505. Proba a
fost examinată prin comparare cu mostra martor –
soluţia etanolică de 50%.
Determinarea conţinutului total de grupări
funcţionale acide. Conţinutul total de grupări
functionale acide (CTGFA – Ctotal) – carboxilice şi
fenolice, s-a determinat prin metoda Boehm [3], calculul ﬁind efectuat în baza ecuaţiei:
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nea domenii importante, ca viniﬁcaţia, farmaceutica, medicina, totuşi majoritatea drepturilor de autor
obţinute timp de 4 decenii ale secolului trecut, s-au
referit cu precădere la valoriﬁcarea taninurilor native în aplicaţii convenţionale [6]. De menţionat că TC
modiﬁcate datorează, în mare parte, aplicabilitatea
lor largă capacităţii de a forma compoziţii omogene
cu alte substanţe în orice raport cantitativ, adică fenomenului de miscibilitate.
În contextul vizat, scopul prezentelor cercetări a
constat în oxidarea taninurilor din stejar şi elucidarea activităţii lor antifungice.
Material și metode
Material. Pentru obţinerea taninurilor s-a utilizat
rumegușul de stejar de la întreprinderile de prelucrare a lemnului din Republica Moldova.
Metode de extragere a taninurilor. Obţinerea extractelor din materialul vegetal s-a efectuat prin metodă statică (macerare şi scurgere periodică) şi dinamică (extracţie în câmp ultrasonic). S-a ţinut cont de
o serie de factori: concentraţia solventului, raportul
produs vegetal: solvent, durata de extracţie.
Extragere prin agitare mecanică. Materia primă
vegetală, iniţial a fost uscată la temperatura camerei, după care s-au îndepărtat impurităţile mecanice. La produsul vegetal cântărit s-a adăugat alcool
etilic (solvent) în concentraţiile 50 şi 70% în raportul masă/volum de 1:10 şi 1:5, care apoi s-a agitat
mecanic timp de 24 ore la temperatura camerei,
în trei etape succesive. Extrasele obţinute au fost
uniﬁcate şi concentrate prin distilare la rotavaporul
produs de compania Heidolph Instruments GmbH
& Co. KG (Germany). Produsul obţinut s-a uscat la
temperatura de 45oC.
Extragere în câmp ultrasonic. Produsul vegetal
pregătit pentru extracţie şi cântărit în raport de 1:10
şi 1:5 cu alcool etilic în concentraţiile de 50 şi 70%, a
fost menţinut într-o baie cu apă şi supus tratamentului cu ultrasunete timp de 30 minute la temperatura
camerei (procedura s-a realizat în trei etape succesive).
Ulterior, extrasele au fost uniﬁcate, concentrate prin
distilare la rotavapor şi uscate la temperatura de 45oC.
Determinarea conţinutului total de compuşi
polifenolici. S-a utilizat metoda spectrofotometrică cu reactivul de culoare Folin-Ciocalteu [1]. La
0,15 mL probă de analizat s-au adăugat 0,35 mL de
reagent Folin-Ciocalteu (F-C) diluat cu apă (1:10).

Cn(NaOH) x V1 – Cn(HCl) x V2
Ctotal = -----------------------------------------,
m

în care Cn(NaOH) – concentraţia normală a soluţiei de hidroxid de sodiu, 0,05 mol/L; Cn(HCl) – concentraţia normală a soluţiei de acid clorhidric 0,05
mol/L; V1 – volumul soluţiei de hidroxid de sodiu
0,05 mol/L, ml; V2 – volumul soluţiei de acid clorhidric 0,05 mol/L, ml; m – masa probei, g.
Oxidarea taninurilor izolate din rumeguş de
stejar. Ca rezultat al modiﬁcării prin oxidare a taninurilor izolate din rumeguş de stejar, are loc o
creştere esenţială a solubilităţii acestora, însoţită
de formarea compuşilor organici noi, care conţin
grupări funcţionale carboxilice, peroxidice, alcoolice, fenolice etc. Soluţia apoasă de taninuri oxidate
cu concentraţia 2,5% are valoarea pH-lui cuprinsă
în limitele 2,9-3,1. Pentru determinarea conţinutului total de grupări funcţionale acide (carboxilice
şi fenolice) s-au efectuat titrări acido-bazice [1, 3].
Prezenţa grupărilor polare acide, peroxidice, alcoolice, fenolice, aldehidice, cetonice, esterice în taninurile modiﬁcate s-a constatat prin spectroscopia
IR. Analiza spectrelor IR ale taninurilor izolate din
stejar, formă intactă (TSI) şi a celor modiﬁcate prin
oxidare (TSO) conﬁrmă faptul că procesul de oxidare a decurs destul de activ: deşi poziţia benzilor
=C=O şi carboxilice –COOH s-au manifestat aproximativ în aceeaşi regiune (1719,5 cm-1 pentru TSI
şi 1709,7 cm-1 – TSO), acestea au prezentat o intensitate semniﬁcativ mai mare în cazul TSO, banda de
la 1709,7 cm-1 din spectru ﬁind cea mai puternică
după intensitate.
Testări antifungice. Pentru stabilirea activităţii
antifungice a taninurilor oxidate, s-au utilizat tulpini care reprezintă specii cu însuşiri comune în
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ceea ce priveşte activitatea necrotroﬁcă, dar care se
deosebesc în baza vitezei de creştere a miceliului pe
mediu nutritiv: medie – Alternaria alternata, medieînaltă: Fusarium oxysporum var. orthoceras (F. o.o), F.
solani, înaltă: Colletotrichum coccodes.
Screening-ul activităţii antifungice a taninurilor
s-a efectuat prin suplimentarea acestora (0,125;
0,025; 0,005%) la mediul nutritiv PDA (Potatoes
Dextrosis Agar), aprobat pentru cultivarea fungilor
necrotroﬁ [12]. În calitate de martor a servit mediul
PDA fără taninuri oxidate. În centrul cutiei Petri cu
mediu solidiﬁcat, s-a însămânţat discul de miceliu cu diametrul de 5 mm după care cutiile au fost
menţinute la temperatura 23-24ºC. Diametrul colo-

niilor a fost înregistrat în zilele 5, 7 şi 10 de creştere
a fungilor. Experienţa s-a efectuat în 6 repetiţii. Datele obţinute au fost prelucrate în pachetul de soft
STATISTICA 7.
Rezultate şi discuţii
S-a constatat că la ziua 5 de creştere pe mediu,
cea mai eﬁcientă concentraţie de taninuri oxidate din stejar s-a dovedit a ﬁ concentraţia maximă:
0,125%. În cazul acestei variante, diametrul coloniilor de fungi a constituit 60,5; 73,4; 71,9; 71,8%
din varianta martor, respectiv, fungilor A. alternata,
F. oxysporum var. orthoceras, F. solani, C. coccodes.
Astfel, cea mai pronunţată inhibare s-a înregistrat în
cazul ciupercii A. alternata (tabel).

Tabel
Inﬂuenţa taninurilor din rumeguş de stejar, oxidate asupra creşterii liniare a coloniilor de fungi ﬁtopatogeni

Fung

A.
alternata

F. o.o.

F.
solani

C.
coccodes

Ziua 5

Ziua 7

Ziua 10

Variantă,
%

x±mx, cm

% la martor

x±mx, cm

% la martor

x±mx, cm

% la martor

Martor

4,6±0,2

100,0

4,8±0,3

100,0

5,2±0,2

100,0

0,125

2,8±0,2*

60,5

3,6±0,2*

75,5

4,4±0,1*

85,5

0,025

3,3±0,2*

72,4

4,1±0,3

85,7

5,5±0,4

105,6

0,005

4,2±0,2

92,1

5,2±0,3

107,9

6,8±0,4

131,9

Martor

6,0±0,1

100,0

7,9±0,2

100,0

9,0±0,0

100,0

0,125

4,4±0,1*

73,4

5,9±0,1*

75,1

8,1±0,1*

90,0

0,025

5,1±0,3*

84,9

7,2±0,3

91,6

9,0±0,0

100,0

0,005

5,7±0,1

94,0

7,6±0,4

97,1

9,0±0,0

100,0

Martor

5,1±0,1

100,0

7,3±0,1

100,0

9,0±0,0

100,0
78,9

0,125

3,7±0,1*

71,9

5,3±0,1*

72,6

7,1±0,2*

0,025

4,9±0,1

94,9

6,7±0,1*

91,6

8,9±0,1

98,6

0,005

5,3±0,2

102,3

7,3±0,2

99,3

9,0±0,0

100,0

Martor

7,4±0,5

100,0

7,8±0,8

100,0

8,0±0,2

100,0

0,125

5,3±0,2*

71,8

7,4±0,2

96,0

9,0±0,0*

112,8

0,025

6,7±0,1

91,2

9,0±0,1*

115,7

9,0±0,0*

112,8

0,005

8,0±0,4

108,4

9,0±0,0*

116,1

9,0±0,0*

112,8

* – deosebire veridică de martor (p≤0,05).

În a 7-a zi aproape la toţi fungii, s-a observat o
diminuare a diferenţelor între varianta martor şi
varianta 0,125% taninuri oxidate, ceea ce semniﬁcă manifestarea capacităţii de adaptare a tulpinilor
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aﬂate în studiu la prezenţa taninurilor în mediu. Excepţie s-a înregistrat la fungul F. solani care a prezentat practic aceeaşi diferenţă de martor ca şi în
ziua 5 (Fig.1).

0,125

0,025
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Martor

0,005%

Fig. 1. Aspectul coloniilor de Fusarium solani pe mediul nutritiv PDA,
suplimentat cu taninuri din stejar oxidate (ziua 7).

În ziua a 10-a, cea mai pronunţată diferenţă,
cu suport statistic (p≤0,05), s-a înregistrat în cazul
fungului F. solani (78,9%), după care a urmat A. al-

ternata (85,5%) apoi F. oxysporum var. orthoceras
(90,00%). O reacţie mai speciﬁcă s-a constatat în
cazul C. coccodes (Fig. 2).

Martor, suprafaţă

0,125

0,025

0,005%

Martor, revers

0,125

0,025

0,005%

Fig. 2. Aspectul coloniilor de Colletotrichum coccodes pe mediul nutritiv PDA,
suplimentat cu taninuri din stejar oxidate (ziua 10).

Astfel, deosebirile semniﬁcative de martor
(71,8%) în ziua 5, la concentraţia 0,125%, nu s-au
mai constatat în ziua 7 (96,0%), iar în ziua 10 s-a produs chiar stimularea creşterii, diametrul coloniilor
constituind 112,8% în raport cu martorul. De menţionat că C. coccodes este un fung care formează
scleroţii – structuri miceliene, rezistente la factorii
nefavorabili de mediu [12]. În cazul nostru, scleroţii
s-au format din abundenţă în variantele cu taninuri
(Fig. 2), ceea ce denotă că, deşi fungul s-a extins rapid pe suprafaţa mediului, acesta totuşi nu prezintă
condiţii optime pentru fung, fapt conﬁrmat de formarea structurilor de rezistenţă.

Concluzii:
1. Taninurie din rumeguş de stejar, supuse oxidării, manifestă activitate antifungică în condiţii in
vitro pentru tulpinile din speciile Alternaria alternata, Fusarium oxysporum var. orthoceras, F. solani,
Colletortrichum coccodes, demonstrată de inhibarea
creşterii radiale a coloniilor pe mediu nutritiv sau
dezvoltarea structurilor miceliene de rezistenţă – a
scleroţiilor (C. coccodes).
2. Reacţia speciﬁcă a fungilor A. alternata,
F. oxysporum var. orthoceras, F. solani, C. coccodes la
acţiunea taninurilor oxidate din stejar denotă existenţa interacţiunilor particulare fung x taninuri şi,
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totodată, necesitatea abordării diferenţiate la elaborarea măsurilor de protecţie a plantelor de tomate la nivel in vivo.
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REZUMAT

Activitatea antifungică a taninurilor oxidate,
izolate din stejar. Sunt prezentate date cu privire
la acţiunea taninurilor din stejar, oxidate asupra
fungilor Alternaria alternata, Fusarium spp., Colletotrichum coccodes in vitro. S-a constatat activitatea
antifungică a compuşilor şi, totodată, reacţia speciﬁcă a micromicetelor.
ABSTRACT

Antifungal Activity of Oxidized Tannins, Extracted from Oak Wood. Data on the action of oxidized oak tannins on Alternaria alternata, Fusarium
spp., Colletotrichum coccodes fungi in vitro are presented. The antifungal activity of the compounds
was found and, at the same time, the speciﬁc reaction of the micromycetes.
РЕФЕРАТ

Антигрибная активность окисленных танинов, изолированных из дуба. Представлены данные относительно действия окисленных танинов, изолированных из дуба, на грибы
Alternaria alternata, Fusarium spp., Colletotrichum
coccodes in vitro. Выявлены антигрибная активность танинов и специфическая реакция микромицетов.
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ADESEA INCOMPLETĂ, DESPRE CAPACITĂŢILE ŞI SPECIFICUL

PARTICULARITĂŢILOR BIOMECANICE ALE FIECĂRUI ORGAN ŞI ŢESUT.

A.S. Obâsov (1971) opina că siguranţa organismului este imposibilă fără asigurarea lui mecanică.
Cele menţionate se referă la toate formele vii ale
materiei. Dacă ştiinţa despre rezistenţa materialelor
a luat naștere acum câteva milenii, ştiinţa despre
rezistenţa materialelor biologice a apărut mult mai
târziu. Anul ,,naşterii’’ acesteia din urmă este considerat 1971, când a avut loc primul Congres internaţional (Filadelﬁa, SUA) al specialiştilor pasionaţi de
cunoaşterea capacităţilor rezistenţional-deformative ale materialelor biologice. Congresul a decis
fondarea direcţiei ştiinţiﬁce de sine stătătoare ,,Rezistenţa materialelor biologice”, una dintre cele cca
1200 de direcţii ştiinţiﬁce existente la acel moment
(august, 1971). Potrivit majorităţii autorilor din literatura de specialitate, un criteriu important în studierea proprietăţilor mecanice ale ﬁecărui organ şi
ţesut îl constituie vârsta şi sexul persoanelor de la
care este prelevat materialul supus studiului. Un alt
criteriu în acest sens, ce trebuie luat în calcul, este
starea normală sau patologică a organelor supuse
cercetărilor. A devenit o normă studierea particularităţilor rezistenţional-deformative ale organelor şi/
sau ţesuturilor pe material neafectat de patologii.
Materiale și metode
Pentru stabilirea caracteristicilor rezistenţionaldeformative ale capsulei şi ligamentelor lienale,

s-au prelevat 43 de blocuri de organe de la 24 de
bărbaţi şi 19 femei [persoane de vârstă matură – categoriile de vârstă VIII1 şi VIII2 (B: 22-35 de ani, F: 21-35
de ani și B: 36-60 de ani, F: 36-55 de ani)].
Au fost stabilite valorile indicatorilor tensometrici principali: rezistenţa limită a probelor, extensia
relativă maximă şi coeﬁcientul rigidităţii formaţiunilor anatomice supuse studiului. Precizăm că, pentru
determinarea rezistenţei limită a materialelor biologice, în prealabil au fost stabilite forţa de rupere a
probelor şi grosimea lor.
Caracteristicile tensometrice principale ale formaţiunilor anatomice sus-menţionate au fost determinate folosind un dispozitiv elaborat în colaborare cu
Laboratorul ,,Ingineria sistemelor microelectronice şi
dispozitive biomedicale” al Universităţii Tehnice din
Moldova. Elaborarea are la bază un studiu ştiinţiﬁc
intradisciplinar ce se referă la materialele biologice
(Brevet de invenţie MD 266 Z 2010.08.31). Invenţia se
referă la medicină, în special la morfologie şi poate ﬁ
utilizată pentru testarea materialului biologic.
A fost supus studiului material formolizat. Probele
au fost examinate prin tracţiune lentă în sens longitudinal în raport cu axa mare a formaţiunilor anatomice respective. După ﬁxare în clemele dispozitivului, lungimea probelor echivala cu 30 de mm (lo).
Valorile indicilor tensometrici ai materialului
supus studiului, indicate supra, au fost calculate
folosind formulele cunoscute în literatura de gen
[Fruntașu N.М., 1982; Оbâsov А. С., 1971; Suman S.,
2014]. La stabilirea rezistenţei limită, a fost folosită
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unitatea de măsură exprimată în newtoni. Astfel,
atât rezistenţa limită a probelor, cât şi forţa de distrucţie a lor, au fost calculate prin formulele amintite supra, la stabilirea forţei de rupere ţinându-se
cont doar de lăţimea probelor – (N/mm), iar pentru
stabilirea rezistenţei limită ﬁind necesară determinarea, de rând cu forţa de rupere (F) și grosimea
probelor, şi a suprafeţei lor în secţiune transversală
(S). Deci, σ = F:S, exprimată în N/mm2.
Extensia relativă maximă a fost calculată prin
raportul alungirii ﬁnale la lungimea iniţială a probei examinate, rezultatul ﬁind înmulţit cu 100: ε =
(∆L:Lo) × 100. Valorile indicelui se exprimă în %.
Coeﬁcientul rigidităţii (modulul lui Young) a fost
calculat prin raportul rezistenţei limită la extensia
relativă maximă, exprimat în N/mm2: E=σ : ε.
Rezultate și discuţii
Proprietăţile biomecanice ale capsulei şi ligamentelor splinei au fost supuse unui studiu tensometric. Au fost stabilite efortul depus asupra
probelor ce duce la ruperea totală a lor şi gradul de
extensie relativă maximă, prin folosirea unui dispozitiv pentru testarea materialelor biologice.
Pentru ligamentul gastrolienal (grupul VIII1), bărbaţi, forţa de distrucţie (F) a probelor examinate,

sumar, este egală cu 122,9 N. Lăţimea probelor este
de 180 mm, forţa distructivă pentru ﬁecare mm al
probei ligamentului constituie 0,683±0,019 N/mm
(p>0,05), iar forţa de distrucţie a unei probe în medie constituie 10,24 N. Grosimea medie a ﬁecărei
probe = 1,8 mm. Suprafaţa unei probe în secţiune
transversală (S) echivalează cu 27 mm2.
Astfel, s-a stabilit că rezistenţa limită a probelor
este următoarea: σ = 10,24 : 27 = 0,379±0,011 N
(p<0,001). Extensia relativă maximă este: ε = (39,4
: 30,0) × 100 = 131,3±12,5% (p>0,05), (∆L – alungirea ﬁnală medie a unei probe = 30 + 9,4 = 39,4
mm). Coeﬁcientul rigidităţii este: E = 0,379 : 131 =
0,0030±0,0002 N/mm2 (p<0,01.
La reprezentantele sexului opus toţi indicii tensometrici au valori mai joase (Tabelul 1). Aşadar, la
femei, grupul de vârstă VIII1, forţa de distrucţie (F)
a probelor examinate, sumar, măsoară 67,9 N. Lăţimea probelor = 105 mm, forţa distructivă pentru
ﬁecare mm al probei ligamentului dat constituie
0,646±0,014 N/mm (p>0,05), ceea ce s-a dedus din
forţa de distrucţie a unei probe, egală în medie cu
9,64 N, iar grosimea medie a unei probe = 2,5 mm.
Deci, suprafaţa unei probe în secţiune transversală
constituie 37,5 mm2.

Tabelul 1
Valorile indicatorilor tensometrici ai formaţiunilor CSL în funcţie de vârstă şi sex
Gr. de
Probe din unele vârstă
formaţiuni ale
CSL
Ligamentul
VIII1
gastrolienal
VIII2

Nr. de
probe
B/F
12/7
p
11/12
p

Ligamentul freni- VIII1
colienal
VIII2

12/7
p
12/12
p

Capsula splinei

VIII1

12/7

p
VIII2

12/12
p
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Indicatorii tensometrici M+ES
Extensia relativă
Forţa de distrucţie, Rezistenţa limită,
maximă, %
N/mm
N/mm2
B
F
B
F
B
F
0,683
0,646
0,379
0,257
131,3
126,8
±0,019
±0,014
±0,011
±0,009
±12,5
±11,4
>0.05
<0.001
>0.05
0,613
0,521
0,292
0,201
142,6
123,0
±0,018
±0,013
±0,012
±0,011
±13,2
±10,2
<0.001
<0.001
>0.05
0,731
0,698
0,309
0,258
130,9
133,0
±0,087
±0,091
±0,021
±0,019
±12,8
±12,9
>0.05
>0.05
>0.05
0,624
±0,016

0,580
±0,015

>0.05
0,345
±0,022

0,264
±0,017

<0.01
0,315
0,232
±0,014
±0,013
<0.001

0,252
±0,018

0,247
±0,016

139,0
±13,4

>0.05
0,267
±0,015

0,224
±0,014

>0.05
0,228
0,185
±0.011
±0.009
<0.01

139,0
±12,8
>0.05

126,0
±11.6

>0.05

0,0018
±0,0005

0,0017
±0,0004

>0.05
126,0
±11,5

0,002
±0,0001

130,0
±12.9

>0.05
0,0017
0,0014
±0.0004 ±0.0003
>0.05

>0.05
128,0
±12.1

Coeﬁcientul
rigidităţii, N/mm2
B
F
0,003
0,0020
±0,0002 ±0,00019
<0.01
0,0020
0,0016
±0,00018 ±0,00017
>0.05
0,0023
0,0019
±0,0001 ±0,0002
>0.05

0,0017
±0,0003

Prin urmare, rezistenţa limită a ligamentului
gastrolienal la femei, în a doua perioadă a vârstei
mature, este: σ = 7,82 : 39 = 0, 201±0,011 N/ mm2
(p<0,001). Extensia relativă maximă este: ε = (37,08
: 30,0) × 100 = 123,0±10,2% (p>0,05), (∆L – alungirea ﬁnală medie a unei probe = 30 + 7,08 = 37,08
mm). Coeﬁcientul rigidităţii este: E = 0,201 : 123 =
0,0016±0,00017 N/mm2 (p>0,05).
Informaţia cifrică, prezentată în Tabelul 1, speciﬁcă particularităţile elasto-mecanice ale ligamentului gastrolienal în raport cu vârsta şi apartenenţa de
sex. Datele corelează cu starea ﬁziologică a organismului şi speciﬁcul ţesutului adipos localizat între
foiţele peritoneale ale ligamentului vizat.
În Fig.1 sunt prezentate graﬁc modalităţile de
distrucţie a probelor din ligamentul gastrolienal
pentru diferite vârste ale pacienţilor de la care a fost
prelevat materialul. Curba 1 prezintă forţa de rupere, care este egală cu 12,3 N, alungirea absolută a
probei – 36,8 mm (obiectul nr. 204, bărbat, 24 de
ani). Curba 2 prezintă forţa de rupere egală cu 11,2
N, alungirea absolută a probei – 40,0 mm (obiectul
nr. 129, bărbat, 32 de ani).
Ligamentul frenicolienal în comparaţie cu ligamentul gastrolienal are rezistenţă sporită, deoarece
valorile forţei de distrucţie, la bărbaţi (grupul de vârstă VIII1), sumar, echivalează cu 131,7 N. Lăţimea probelor – 180 mm, forţa distructivă pentru ﬁecare mm
al probei ligamentului dat constituie 0,731±0,087 N/
mm (p>0,05). Forţa de distrucţie a unei probe este
egală în medie cu 10,97 N. Grosimea medie a unei
probe = 2,36 mm. Suprafaţa unei probe în secţiune
transversală (S) este egală cu 35,4 mm2.
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Rezistenţa limită este următoarea: σ = 9,64 :
37,5 = 0, 257±0,009 N/ mm2 (p<0,001), extensia relativă maximă constituie: ε = (38,05 : 30,0) × 100 =
126,8±11,4 % (p>0,05), (∆L – alungirea ﬁnală medie
a unei probe = 30 + 8,05 = 38,5 mm), iar coeﬁcientul rigidităţii este următorul: E = 0,257 : 126,8 =
0,0020±0,00019 N/mm2 ( p<0,01).
Analiza valorilor indicilor tensometrici ai ligamentului gastrolienal pentru reprezentanţii grupului de vârstă VIII2 (bărbaţi) denotă micşorarea forţei
de distrucţie cu creşterea extensiei relative maxime
a probelor examinate. Forţa de distrucţie (F) a probelor examinate (bărbaţi), sumar, este 101,2 N, lăţimea probelor – 165 mm, forţa distructivă pentru ﬁecare mm al probei ligamentului în cauză constituie
0,613±0,018 N/mm (p<0,001). Forţa de distrucţie a
unei probe este egală în medie cu 9,2 N. Grosimea
medie a unei probe = 2,1 mm. Suprafaţa unei probe
în secţiune transversală (S) constituie 31,5 mm2.
Deci, rezistenţa limită este: σ = 9,2 : 31,5 = 0,
292±0,012 N/ mm2 (p<0,001). Extensia relativă maximă este: ε = (42,78 : 30,0) × 100 = 142,6±13,2 %
(p>0,05), (∆L – alungirea ﬁnală medie a unei probe =
30 + 12,78 = 42,78 mm). Coeﬁcientul rigidităţii este:
E = 0,292 : 142,6 = 0,0020±0,00018 N/mm2 (p>0,05).
La reprezentantele sexului opus, în grupul de vârstă VIII2, forţa de distrucţie (F) a probelor examinate,
sumar, era mai mică – 93,8 N, iar lăţimea probelor, la
fel sumar, = 180 mm, de unde forţa distructivă pentru
ﬁecare mm/lăţime a probei constituie 0,521±0,013
N/mm (p<0,001), iar forţa de distrucţie a unei probe
este egală în medie cu 7,82 N. Grosimea medie a unei
probe = 2,6 mm. Deci, suprafaţa unei probe în secţiune transversală (S) echivalează cu 39 mm2.
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Fig. 1. Caracteristicile rezistenţional-deformative ale probelor ligamentului gastrolienal în raport
cu vârsta persoanelor de la care a fost colectat materialul. 1 – forţa de rupere 12,3 N, alungirea probei 36,8 mm
(obiectul nr. 204, bărbat, 24 de ani); 2 – forţa de rupere 11,2 N, alungirea probei – 40,0 mm (obiectul nr. 129,
bărbat, 32 de ani).

Deci, rezistenţa limită este: σ = 10,97 : 35,4 = 0,
309±0,021 N/ mm2 (p>0,05). Extensia relativă maximă este: ε = (39,28 : 30,0) × 100 = 130,9±12,8%
(p>0,05), (∆L – alungirea ﬁnală medie a unei probe
= 30 + 9,28 = 39,28 mm). Coeﬁcientul rigidităţii este:
E = 0,309 : 130,9 = 0,0023±0,0001 N/mm2 (p>0,05).
La femei în grupul de vârstă VIII1, forţa de distrucţie a ligamentului frenicolienal, sumar, constituie
73,3 N, lăţimea probelor este de 105 mm, forţa distructivă pentru ﬁecare mm al probei ligamentului
în cauză este de 0,698±0,091 N/mm (p>0,05). Forţa
de distrucţie a unei probe în medie este egală cu
10,47 N. Grosimea medie a unei probe = 2,7 mm.
Suprafaţa ﬁecărei probe în secţiune transversală
constituie 40,5 mm2.
Din cele menţionate reiese valoarea rezistenţei limită: σ = 10,47 : 40,5 = 0, 258±0,019 N/ mm2
(p>0,05). Extensia relativă maximă este: ε = (39,91
: 30,0) × 100 = 133±12,9% (p>0,05), (∆L – alungirea ﬁnală medie a unei probe = 30 + 9,91 = 39,91
mm). Coeﬁcientul rigidităţii este: E = 0,258 : 133 =
0,0019±0,0002 N/mm2 (p>0,05).
Forţa de distrucţie (F) la bărbaţi, în grupul de
vârstă VIII2, sumar, este egală cu 112,4 N, lăţimea
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probelor – 180 mm, forţa distructivă pentru ﬁecare
mm al probei ligamentului frenicolienal echivalează cu 0,624±0,016 N/mm (p>0,05). Aşadar, forţa de
distrucţie a unei probe în medie numără 9,37 N.
Grosimea medie a unei probe = 2,47 mm. Suprafaţa
unei probe în secţiune transversală (S) echivalează
cu 37,05 mm2.
Prin urmare, rezistenţa limită este: σ = 9,37 : 37,05
= 0,252±0,018 N/ mm2. Extensia relativă maximă
este: ε = (41,77 : 30,0) × 100 = 139,0±13,4% (p>0,05),
(∆L – alungirea ﬁnală medie a unei probe = 30 +
11,77 = 41,77 mm). Coeﬁcientul rigidităţii este: E =
0,252 : 139 = 0,0018±0,0005 N/mm2 (p>0,05).
La reprezentantele grupului numit (VIII2), valoarea forţei distructive a ﬁecărei probe numără 8,7 N,
iar pentru ﬁecare mm al probelor ligamentului respectiv aceasta, ﬁreşte, este mai mică şi constituie
0,580±0,015 N/mm (p>0,05). Rezistenţa limită este:
σ = 8,7 : 35,1 = 0,247±0,016 N/ mm2 (p>0,05). Extensia relativă maximă este: ε = (35,1 : 30,0) × 100
= 117,0±13,4% (p>0,05). Coeﬁcientul rigidităţii este:
E = 0,247 : 139 = 0,0017±0,0004 N/mm2 (p>0,05).
Proprietăţile biomecanice ale ligamentului frenicolienal, privite prin valorile indicatorilor tensome-

bei ligamentului egală cu 8,4 N, alungirea la rupere
– 43,8 mm (obiectul nr. 146, bărbat, 60 de ani). Curba
2 – forţa de rupere 9,5 N, alungirea la rupere 47,6 mm
(obiectul nr. 148, bărbat, 60 de ani). Curba 3 – forţa
de rupere a probei măsura 9,1 N, alungirea absolută
– 54,2 mm (obiectul nr. 212, femeie, 54 de ani).
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trici, se manifestă în funcţie de orientarea spaţială a
componentelor sale ﬁbrilare, de vârsta individului şi
de apartenenţa de sex (Tabelul 1).
Forţa de distrucţie şi alungirea la rupere a probelor din ligamentul frenicolienal sunt prezentate la
Fig. 2. Curba 1 prezintă graﬁc forţa de rupere a pro-

Fig. 2. Valorile parametrilor rezistenţional-deformativi ai probelor ligamentului frenicolienal
în funcţie de vârstă și sex: 1 – forţa de rupere 8,4 N, alungirea probei 43,8 mm (obiectul nr. 146, bărbat, 60 de ani);
2 – forţa de rupere 9,5 N, alungirea totală 37,6 mm (obiectul nr. 148, bărbat 60 de ani); 3 – forţa de rupere 9,1 N,
alungirea la rupere – 54,2 mm (obiectul nr. 212, femeie, 54 de ani).

Studiind capacităţile biomecanice ale ligamentelor hepatice la om, I. M. Catereniuc (2009, 2010) a
demonstrat că la bărbaţi valorile rezistenţei limită le
depăşesc pe cele obţinute la reprezentantele sexului opus în toate grupurile de vârstă.
Autorul face o analiză amplă în ceea ce priveşte capacităţile rezistenţional-deformative ale ligamentelor hepatice la om, ţinând cont de categoria
de vârstă, apartenenţa de sex şi particularităţile individuale ale subiecţilor incluşi în studiu.
În alt studiu, cel realizat de O. Belic (2009), se
acordă atenţie morfologiei şi proprietăţilor biomecanice ale aparatului ligamentar al uterului la femei.
Au fost supuse studiului tensometric ligamentele
uterine rotunde si largi, prelevate de la persoane,
începând cu vârsta de 41 de ani, precum şi de la cele
de vârstă presenilă şi senilă. Valorile indicatorilor
tensometrici, atât rezistenţa limită, cât şi extensia
relativă maximă ale ligamentelor uterine, scad pe
măsura înaintării în vârstă.

Gh. Ciobanu (1978), sub aceleaşi unghiuri de vedere (structura şi particularităţile mecanice), a realizat un studiu amplu referitor la ligamentele rotunde
ale uterului. Autorul arăta, de exemplu, că tracţiunea
lentă şi continuă a ligamentului rotund al uterului
duce la o alungire mai accentuată (1-3 cm) a porţiunii
sale inghinale, în timp ce tracţiunea porţiunii pelviene (fără disecţie prealabilă) se solda cu o alungire
numai de 1-2 cm până la ruperea totală.
Proprietăţile biomecanice ale peritoneului, colectat de la cornutele mari, se caracterizează printr-o rezistenţă şi elasticitate înaltă (N.N. Кuzneţov,
1958). Forţa medie de rupere, care revine unui mm2
în secţiune transversală a lamelelor peritoneale,
este egală cu 6-7 kg. Extensia lor oscilează în limitele de la 12 până la 20% în raport cu lungimea iniţială
a probelor supuse examinării.
Un studiu tensometric minuţios al unor componente ale complexului biliopancreaticoduodenal a
efectuat S. Suman (2014). Autorul a studiat propri-
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etăţile biomecanice ale peretelui duodenal la om şi
ale canalelor coledoc şi Wirsung.
E. V. Коnopliov (1974), în investigaţiile sale, a stabilit modiﬁcările proprietăţilor mecanice ale fasciilor.
Publicaţii referitor la proprietăţile biomecanice
ale capsulei organelor parenchimatoase în literatura de specialitate nu au fost depistate.
În urma investigaţiilor proprii, au fost stabilite valorile indicatorilor tensometrici ai capsulei splinei.
În grupul de vârstă VIII1 (bărbaţi), forţa de distrucţie,
sumar, numără 62,2 N, lăţimea probelor este de180
mm, forţa distructivă pentru ﬁecare mm al probei
din capsula splinei constituie 0,345±0,022 N/mm
(p<0,01). Forţa de distrucţie a unei probe în medie
echivalează cu 5,18 N. Grosimea medie a unei probe
= 1,29 mm. Deci, suprafaţa secţiunii transversale a
unei probe constituie 19,35 mm2.
Rezistenţa limită este: σ = 5,18 : 19,35 =
0,267±0,015 N/ mm2 (p>0,05). Extensia relativă
maximă este: ε = (39,91 : 30) × 100 = 126±11,6%
(p>0,05), (∆L – alungirea ﬁnală medie a unei probe
= 30 + 9,91 = 39,91 mm). Coeﬁcientul rigidităţii este:
E = 0,267 : 126 = 0,002 N/mm2 (p>0,05).
La femei, în grupul de vârstă VIII1, forţa de distrucţie a capsulei lienale, este, sumar, 27,8 N, lăţimea
probelor este de 105 mm, de unde reiese că forţa
distructivă pentru ﬁecare mm al probei din capsula
lienală constituie 0,264±0,017 N/mm (p<0,01). Forţa de distrucţie a unei probe în medie este egală cu
3,97 N. Grosimea medie a unei probe = 1,18 mm.
Suprafaţa ﬁecărei probe în secţiune transversală
constituie 17,7 mm2.
Deci, rezistenţa limită este: σ = 3,97 : 17,7 =
0,224±0,014 N/ mm2 (p>0,05). Extensia relativă
maximă este: ε = (37,83 : 30) × 100 = 126,1±11,5%
(p>0,05), (∆L – alungirea ﬁnală medie a unei probe
= 30 + 7,83 = 37,83 mm). Coeﬁcientul rigidităţii este:
E = 0,224 : 126,1 = 0,0018±0,0003 N/mm2 (p>0,05)
(Tabelul 1).
În grupul de vârstă VIII2, la bărbaţi, forţa de distrucţie, sumar, numără 56,7 N, lăţimea probelor
este de 180 mm. Deci, forţa distructivă pentru ﬁecare mm al probei capsulei constituie 0,315±0,014 N/
mm (p<0,001), iar forţa de distrucţie a unei probe în
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medie este egală cu 4,73 N. Grosimea medie a unei
probe = 1,38 mm. Suprafaţa secţiunii transversale a
ﬁecărei probe numără cu 20,7 mm2. ∆l = 38,65 mm.
Din cele menţionate reiese că rezistenţa limită este: σ = 4,73 : 20,7 = 0, 228±0,011 N/ mm2
(p<0,01). Extensia relativă maximă este: ε = (38,65
: 30) × 100 = 129,0±12,1% (p>0,05). Coeﬁcientul
rigidităţii este: E = 0,228 : 129,0 = 0,0017±0,0004 N/
mm2 (p>0,05).
La femei (grupul de vârstă VIII2), forţa de distrucţie, sumar, numără 41,8 N, lăţimea probelor este
de180 mm, forţa distructivă pentru ﬁecare mm
al probei capsulei constituie 0,232±0,013 N/mm
(p<0,001). Forţa de distrucţie a unei probe în medie
este egală cu 3,48 N. Grosimea medie a unei probe
= 1,25 mm. Suprafaţa în secţiune transversală a unei
probe echivalează cu 18,75 mm2.
Deci, rezistenţa limită este: σ = 3,48 : 18,75 = 0,
186±0,009 N/ mm2 (p<0,01). Extensia relativă maximă este: ε = (39,02 : 30) × 100 = 130,0±12,9%
(p>0,05). (∆L – alungirea ﬁnală medie a unei probe
= 30 + 9,02 = 39,02 mm). Coeﬁcientul rigidităţii este:
E = 0,186 : 130,0 = 0,0014±0,0003 N/mm2 (p>0,05).
Valorile parametrilor rezistenţional-deformativi
ai capsulei splinei, prezentate în Tabelul 1, după
cum s-a constatat, variază în funcţie de vârsta persoanelor supuse studiului şi apartenenţa lor de sex.
În Fig. 3 sunt prezentare graﬁc modalităţile de
distrucţie a probelor din capsula splinei. Curba 1 indică forţa de rupere a capsulei, egală cu 7,4 N, alungirea la rupere – 39,0 mm (obiectul nr. 159, bărbat,
31 de ani). Curba 2 arată forţa de rupere, care numără 4,2 N, alungirea absolută, care constituie 41,0
mm (obiectul nr. 228, femeie, 29 de ani).
Aşadar, rezultatele obţinute arată că, printre cele
trei formaţiuni anatomice (ligamentele gastrolienal
şi frenicolienal şi capsula splinei) supuse studiului
tensometric, valori rezistenţionale mai înalte înregistrează probele colectate de la reprezentanţii sexului masculin în comparaţie cu sexul feminin. Cele
menţionate se referă atât la forţa de rupere (N/mm),
cât şi la rezistenţa limită a probelor (N/mm2). Legitatea în cauză este caracteristică celor trei formaţiuni
anatomice supuse studiului.
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Fig. 3. Modalităţi de distrucţie a probelor din capsula splinei în raport cu vârsta şi sexul.
1 – forţa de rupere 7,4 N, alungirea totală 39,0 mm (obiectul nr. 159, bărbat, 31 de ani); 2 – forţa de rupere 4,2 N,
alungirea probei – 41,0 mm (obiectul nr. 228, femeie, 29 de ani).

Deosebiri esenţiale între valorile parametrilor
ﬁzico-mecanici principali ale celor două ligamente (gastrolienal şi frenicolienal) nu au fost stabilite.
Capsula lienală se evidenţiază, în raport cu ligamentele sus-nominalizate, printr-o rezistenţă mai
scăzută atât la bărbaţi, cât şi la femei. De exemplu,
la bărbaţi, în categoria de vârstă VIII1 (exemplul se
referă la ligamentul frenicolienal), dacă rezistenţa
limită a ligamentului vizat constituie 0,309 N/mm2,
cea a capsulei lienale este de numai 0,267 N/mm2,
ceea ce, în punctaj procentual, este mai redusă cu
cca 15,0%.
În funcţie de categoriile de vârstă, atât la bărbaţi,
cât şi la femei, rezistenţa probelor e mai scăzută în a
doua perioadă a vârstei mature (VIII2) în raport cu VIII1.
Nu s-au observat legităţi evidente în ceea ce
priveşte extensia relativă maximă nici în funcţie de
perioadele de vârstă, nici în funcţie de apartenenţa
de sex. Aceasta variază în limitele 123,0 şi 133,0%.
Pe măsura înaintării în vârstă, la reprezentanţii
ambelor sexe, coeﬁcientul rigidităţii (Young) atestă
tendinţa de scădere moderată sau chiar pronunţată. Exempliﬁcăm: cel mai mare modul Young, 0,0030
N/mm2, s-a înregistrat la bărbaţi, categoria de vârstă
VIII1 (este vorba despre ligamentul gastrolienal). La
reprezentanţii grupului de vârstă VIII2, valoarea indicatorului vizat constituie 0,0016 N/mm2 pentru
probele din acelaşi ligament (gastrolienal) şi 0,0019
N/mm2 pentru probele din ligamentul frenicolienal.

Deci, în ceea ce priveşte ligamentul gastrolienal,
este vorba de o scădere a acestor valori în funcţie
de vârstă cu cca 50 puncte procentuale.
Cât privește ligamentul frenicolienal, valorile coeﬁcientului rigidităţii, la femei, în categoria de vârstă VIII1, măsoară 0,0019 N/mm2. La grupul de vârstă
VIII2, ele constituie 0,0021 N/mm2.
Cea mai joasă valoare a coeﬁcientului rigidităţii, 0,0012 N/mm2, a fost înregistrată la probele din
capsula splinei, prelevate de la femei din grupul de
vârstă VIII2. La ele şi rezistenţa limită a probelor e cea
mai scăzută – 0,186 N/mm2.
La toate cele trei formaţiuni anatomice supuse
studiului tensometric, extensia relativă maximă,
după cum s-a menţionat, în ambele categorii de
vârstă (VIII1 şi VIII2), atât la bărbaţi, cât şi la femei, variază în limite relativ neesenţiale.
Concluzii
Cercetările efectuate au demonstrat caracteristicile rezistenţional-deformative ale componentelor complexului spleno-ligamentar. Rezultatele
obţinute corelează cu structura substratului, cu
vârsta şi apartenenţa de sex a persoanelor de la
care a fost prelevat materialul de studiu. Ele atestă valorile rezistenţei limită ale probelor ligamentului gastrolienal, care scad, odată cu înaintarea în
vârstă, la bărbaţi de la 0,683±0,019 N/mm (grupul
VIII1) până la 0,613±0,018 N/mm (grupul VIII2) şi
sunt mai mici la femei: corespunzător 0,646±0,014
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N/mm şi 0,521±0,013 N/mm. Valorile coeﬁcientului rigidităţii, la fel, scad odată cu înaintarea în
vârstă. Acestea variază în funcţie de sex: la bărbaţi sunt de 0,0030±0,0002 N/mm2 (grupul VIII1) și
0,0020±0,00018 N/mm2 (grupul VIII2), iar la femei
– respectiv de 0,0020±0,00019 N/mm2 (grupul VIII1)
și 0,0016±0,00017 N/mm2 (grupul VIII2). Capacităţile biomecanice ale capsulei splinei diminuează
în comparaţie cu criteriile rezistenţionale ale ligamentelor. Valorile forţei de distrucţie a probelor
scad odată cu înaintarea în vârstă: la bărbaţi – de la
0,345±0,022 N/mm la 0,315±0,014 N/mm, la femei
– de la 0,264±0,017 N/mm la 0,232±0,013 N/mm.
Valorile coeﬁcientului rigidităţii, la fel, scad odată cu
înaintarea în vârstă, acestea ﬁind de 0,002±0,0001
N/mm2 şi 0,0017±0,0004 N/mm2 la bărbaţi şi
0,0017±0,0003 N/mm2 şi 0,0014±0,0003 N/mm2 la
femei.
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REZUMAT

Particularităţile tensometrice ale unor componente ale complexului spleno-ligamentar. Autorii
scot în evidenţă o problemă importantă pentru medicină  rezistenţa materialelor biologice. Utilizând
metode biomecanice au fost stabiliţi parametrii tensometrici principali ai componentelor complexului
spleno-ligamentar. Determinarea caracteristicilor rezistenţional-deformative ale ligamentelor și capsulei
splinei au fost analizate în funcţie de apartenenţa de
sex și de vârsta persoanelor decedate.
ABSTRACT

Tensometric Features of Some Components
of the Spleno-Ligamental Complex. The authors
highlight an important issue for medicine - the resistance of biological materials. Using biomechanical methods, the main tensometric parameters of
the components of the spleno-ligamental complex
were established. The determination of the elastodeformative characteristics of the ligaments and
the spleen capsule were analyzed according to the
gender and age of the deceased patients.
РЕФЕРАТ

Прочностные свойства составляющих элементов селезеночно-связочного комплекса.
Авторы рассматривают важный вопрос для медицины – сопротивление биологических материалов. Используя биомеханические методы были
установлены основные тензометрические параметры компонентов селезеночно-связочного
комплекса. Полученные данные об эластомеханических свойствах капсулы и связок селезенки статистически проанализированы по половому признаку и в возрастном аспекте.
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DIN ISTORIA INVENŢIILOR: DE LA IDEE – LA IMPLEMENTARE
FROM THE HISTORY OF INVENTIONS: FROM IDEA – TO IMPLEMENTATION

S

ULUBEANU ȘI A PREMISELOR

SALE ISTORICE, AȘA CU APAR ELE ÎN BREVETELE ANTERIOARE.

Am avut ocazia să identiﬁcăm un graf relativ
complex și ale cărui noduri coborau spre începutul
anilor 1800. Am avut ocazia să aruncăm o privire
asupra soluţiilor tehnice propuse și, acolo unde a
fost posibil, am spus câteva cuvinte despre utilizarea soluţiilor din aceste brevete.
Am putut constata, fără a face o analiză tehnică amănunţită, modul în care ideile s-au transmis
și s-au amalgamat în soluţii noi și din ce în ce mai
performante.
Drumul nostru se oprea la brevetul lui Ulubeanu
din anul 1965.
„Curiozitatea, despre care spun englezii că ar
ﬁ ucis pisica”, m-a îndemnat să urmăresc istoricul
acestui grup de brevete dincolo de anul 1965.
Aparent, ideile enunţate în brevetele mai vechi
ar ﬁ trebuit să se piardă sau să iasă din baza de
informaţii utile ale generaţiilor cu mult mai noi. Cu
alte cuvinte, pare logic ca după un anumit timp,
ideile unor generaţii să ﬁe complet depășite, ele
rămânând numai să marcheze istoria tehnicii și să
reprezinte gloria unor vremi apuse.
Apetitul pentru noi cercetări ni l-a provocat
Brevetul US919788 din 1909. Titlul brevetului este
„JETTYOR JETTY-WALL”, iar inventatorul – ALONZO
E. SMITH, OF BROOKLYN, NEW YORK.
Spre deosebire de soluţiile anterioare, cea propusă în acest brevet este foarte diferită iar surpriza

cea mai mare a constat, pentru mine, în faptul că
soluţia din brevet nu a fost reluată sau comentată în
brevetele descrise în paginile anterioare.
Totuși, acest brevet este citat în literatura de brevet, inclusiv în 2014, având în spate o lungă serie de
alţi inventatori care se referă la el.
Am selectat brevetele din studiul nostru după
numărul de citări și am încercat să refac drumul lor
după 1965.
Tabelul 1
US2210408 - 1938

11

US2248051 - 1938

9

US1681533 - 1928

7

US1856312 - 1930

6

US1718006 - 1928

4

US1716509 - 1925

3

US2766592 - 1950

1

US2803113 - 1952

1

US2835112 - 1953

1

US2897654 - 1949

1

US2909037 - 1958

1

US3091087 - 1958

1

Primul document la care voi face referire va ﬁ brevetul Ulubeanu din 1965 – brevet nr. 49838. În espacenet, din păcate, nu există nici un brevet care să îl citeze.
Am decis să încerc cu brevetul din Franţa: spre
regretul nostru, nici pentru acest brevet nu am găsit
brevete care să îl citeze.
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Am continuat cu versiunea germană DE1268553.
Spre plăcuta mea surpriză, am găsit două citări:
1. EP0583500 (A1) - Erosion protection device,
din 23-02-1994, având ca inventator pe ATKINSON

FRANCIS STEWARD și solicitant ATKINSON-MCDOUGAL CORPORATION. Brevetul Ulubeanu este
citat de către examinatorul OEB.

Litera ”A”, care precede citarea1, atrage atenţia
asupra unui document pre-existent, dar care nu are
impact asupra noutăţii cererii de brevet în cauză.
2. DE3331563 (A1) - Flow element as prefabricated structural part for coastal protection având ca
inventator și solicitant pe HENKEL GUENTER.
Și în acest caz, brevetul Ulubeanu nu este citat în
descrierea de brevet, ceea ce mă face să credem că
a fost citat de examinatorul german.
Din păcate, nici brevetul GB1082290 și nici cel indian nu sunt citate de sau în alte documente ulterioare.
Am decis să reluăm în tabelul de mai jos, Tabel
22, lista brevetelor din Tabelul 1. Am împărţit peri-

oada 1940-2020 în decade și am calculat, pentru ﬁecare decadă, numărul de brevete care citează brevetul din coloana 1.
Datele din Tabelul 2 le-am concentrat în ﬁgura 1.
Curba rezultată este curba particiării cunoștinţelor
trecute la crearea de noi invenţii.
Am încercat să îmbunătăţim percepţia datelor
din tabelul 2 folosind diagrama din ﬁgura 1.
Trebuie subliniat faptul că citările acoperă cca 80
de ani de la publicarea brevetelor citate.
Remarcăm și cazul brevetelor US2248051 și, respectiv, US2210408, ambele cu un număr total de
55 de citări în cca 90 de ani. Semniﬁcativă este perioada 1940-1960, în care cele două brevete înregistrează un număr de 36 și, respectiv, 37 de citări. În
poﬁda celor 90 de ani, brevetul US2248051 înregistrează 9 citări în perioada 2000-2007.
Totodată, nu putem să nu remarcăm citarea la o
distanţă de peste cca 50 de ani – de 6 și, respectiv,
de 5 ori, în perioada 2000-2007. Este vorba despre

1
”Technological background. Used for a document representing „state of the art not [regarded as] prejudicial to
the novelty or inventive step of the claimed invention.” Guidelines for Examination in the EPO, section B-X, 9.2.2: „Documents deﬁning the state of the art and not prejudicing
novelty or inventive step”
2
În afara tabelului 1, restul de tabele și ﬁguri le-am plasat la
capătul articolului (n.a.).
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2. Brevetul US2017002534 care citează brevetul
US2248051 în 2015.
În primul caz, este vorba despre brevetul:
US2008008530 (A1) - „Method for the Realization
of Artiﬁcial Islands, Embankments, Piers, Breakwaters, Platforms, or Similar Structures in Bodies of
Water and Structures Obtained”, clasa E02B3/04.
Inventator: SPOSITO FRANCESCO, care a cerut și
înregistrare PCT. Reamintesc faptul că brevetul din
1873 se referea la construcţia „Fundaţiilor submarine” clasa E02D27/20.
În al doilea caz, este vorba despre brevetul US2017002534 (A1) – 2017-01-05, având Int.
cls: E02B17/08; E21B15/02 și titlul: „System and Method for Improving A Jack Up Platform with Asymmetric Cleats”. Inventator este Alford Jake iar solicitant
ﬁrma Bennett Oﬀshore. Bennett Oﬀshore este o ﬁrmă specializată în construcţii marine; am indicat la
subsol adresa la care cititorul poate aﬂa lucruri interesante3.
Brevetul US2248051 se intitula: „Oﬀshore drilling rig”. Clasiﬁcarea internaţională: E02B17/02 iar
inventator: ARMSTRONG EDWARD. Solicitant: SUN
OIL COMPANY.
Ca urmare, am construit Tabelul 3 - Clasiﬁcarea internaţională a BREVETELOR CITATE (Clasa
principală).
Vom relua o observaţie anterioară: am citat
clasiﬁcarea internaţională, deoarece ea marchează strânsa legătură tehnologică dintre cele două
invenţii, pe de o parte, dar și creează posibilitatea
unor mult mai facile și ample căutări de documente
în espacenet.
Analizând datele din Tabelul 3, constatăm că marea majoritate a documentelor care citează brevetele în discuţie – 211, au clasa principală E02B.
Există un grup de 31 de brevete care au clasa
principală B63B.
De asemenea, există două grupuri de câte 6 documente care au clasiﬁcarea principală E02D și, respectiv, E21B.
Mai reţinem: A01G, A02K și G01V.
Înainte de a continua explorarea noastră, să ne lămurim la ce se referă clasele de mai sus. Nu vom intra
în detaliile clasiﬁcării internaţionale. Pentru nevoile
acestui articol, ne vom rezuma să menţionăm faptul
3
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brevetele US2803113 și US2835112. Am introdus
în listă și brevetul US141283 din 1873. Examinând literatura care îl citează, găsim o citare din
1953 și una din 2005!
În ﬁgura 2 am generat graﬁcul totalului citărilor
(vezi linia Total din tabel 2). Am vrut să găsim, folosind
instrumentarul pus la dispoziţie de EXCEL, expresia
matematică a curbei care ar aproxima cel mai bine
curba empirică din ﬁgura 2. Am obţinut o funcţie polinomială de gradul 4 cu un coeﬁcient de relaţie destul
de bun; datele se regăsesc în câmpul ﬁgurii 2.
Conţinutul din ﬁgura 2 este pur demonstrativ.
Putem bănui că în numeroase cazuri, această alură
generală ar putea ﬁ respectată.
Pentru plăcerea explorării posibilităţilor statisticii din EXCEL am trasat și curba care aproximează
cel mai bine, în termeni de abatere medie pătratică,
curba empirică.
Expresia curbei (o funcţie polinomială de gradul
4) și coeﬁcientul de corelaţie apar în ﬁgură.
Deși coeﬁcientul de corelaţie are o valoare destul
de ridicată, nimic nu justiﬁcă considerarea acestei
analize altfel decât un simplu exerciţiu.
O primă observaţie este aceea că frecvenţa citărilor, corelată cu perioada în care brevetele sunt
citate, reprezintă o sursă de informaţii utile care ar
trebui luată în considerare în analiza proceselor de
inovare din diferite domenii. Faptul în sine că ideile și soluţiile conţinute în aceste documente au
putut să contribuie, după o lungă perioadă de vreme, la soluţii noi, cred că fundamentează suﬁcient
aserţiunea privitoare la importanţa studierii literaturii și în dimensiune istorică.
Trebuie făcută încă o sublinere: ca și în cazul lui
Ulubeanu, numărul mare de citări nu aparţine atât
inventatorului cât, și mai ales, examinatorului.
Pe această cale, Oﬁciul de brevete își îndeplinește
un rol mai puţin poate vizibil, dar deseori recunoscut de inventatori (și nu numai) – rolul educaţional
și informaţional. Ca exemplu, reluând cele aﬁrmate
în una din părţile anterioare, sunt ferm convins că literatura citată de examinator i-a permis lui Ulubeanu să redacteze a doua cerere de brevet la un nivel
net superior primei sale forme.
Curiozitatea m-a determinat să deschid două
brevete:
1. Brevetul US2008008530 care citează în 2008
brevetul din 1873 și

https://en.wikipedia.org/wiki/Bennett_Oﬀshore.
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că această clasiﬁcare, administrată de OMPI4, deﬁnește
peste 64000 de domenii tehnice, iar ﬁecare brevet de
invenţie capătă una sau mai multe clase ce caracterizează domeniul tehnic la care se referă invenţia.
E02 este clasa generală care se referă la Hidraulică; Fundaţii; Terasamente. E02B se referă mai precis
la HUDRAULICĂ. Dacă veţi analiza mai în detaliu documentele citate, veţi constata că unele dintre ele
au clasa E02B11/00 (o clasiﬁcare mult mai raﬁnată
și care indică faptul că brevetul respectiv se referă la
„Insule artiﬁciale montate pe piloţi sau suporturi similare, de exemplu platforme pe picioare extensibile; Procedee de construcţie a acestora5”. Ca urmare,
putem ști destul de exact la ce se referă documentul respectiv.
Revenind la tabelul nostru, putem stabili clar că
toate documentele de brevet se referă la construcţii
hidrotehnice. Deoarece articolul este dedicat
mai curând descrierii modului în care se propagă
cunoștinţele tehnice prin timp (nu am abordat și
aspectul spaţial), ne vom limita doar la atât.
Al doilea grup de documente cu care ne-am întâlnit avea clasiﬁcarea B63B. În cadrul acestei clase
se regăsesc „Navele sau alte instalaţii plutitoare”.
Putem prezuma faptul că unele din ideile din
documentele citate, deși se refereau la construcţii
hidraulice, au fost folosite în conceperea sau analiza
brevetelor din această clasă.
E02D se referă la „Fundaţii; excavaţii; diguri (adaptate, în special, lucrărilor hidraulice); ramblee; lucrări
subterane sau sub apă”6. Legătura este evidentă.
E21B se referă la „Forarea solului sau a pietrei;
Extragerea de petrol, de gaz, de apă sau de materiale solubile sau fuzibile, sau a unei suspensii de materiale minerale pornind de la puţuri.7”

4
Puteţi accesa sistemul de clasiﬁcare internaţională la adresa: http://www.wipo.int/classiﬁcations/ipc/en/.
5

Iles artiﬁcielles montées sur pilotis ou supports similaires,
p.ex. plates-formes sur pieds extensibles; Procédés de construction de celles-ci.

6

”FONDATIONS; EXCAVATIONS; DIGUES (spécialement
adaptées aux travaux hydrauliques E02B); REMBLAIS; OUVRAGES OUTERRAINS OU SOUS L’EAU”.

O atenţie specială reclamă clasa G01V: „Geoﬁzică; măsurarea gravitaţiei; detecţia de mase sau
obiecte; mărci de identiﬁcare”8.
Revenind la tema noastră, am fost intrigat de
relativ numeroasele citări din perioada 1940-1960,
1970-1990 și 2000-2020.
Ca urmare, am selectat câteva dintre brevetele
cele mai citate în perioadele respective și am construit tabelele 4.1, 4.2, 4.3.
Titlul brevetelor atrage atenţia în mod special.
Pentru primul tabel:
US2248051 – Oﬀshore drilling rig
US2210408 - Marine working platform substructure
Pentru al doilea tabel:
US919788 - JETTY OR JETTY-WALL
US2210408 - Marine working platform substructure
Pentru al treilea tabel:
US919788 - JETTY OR JETTY-WALL
US2248051 – Oﬀshore drilling rig
US2803113 - Erosion preventive device
Cu excepţia brevetului US919788, restul brevetelor sunt, în general, legate de lucrările de foraj
petrolier și, în particular, de lucrările de foraj marine.
Pornind de aici, am încercat să gasim o informaţie
minimală, istorică și/sau statistică a realizării acestui
gen de lucrări de-a lungul timpului. Speram să găsim o anumită corelaţie între interesul manifestat în
brevetele de invenţie și acest domeniu de activitate. Fără a avea pretenţia că am demonstrat o asemenea corelaţie, am găsit câteva date interesante pe
care le vom împărtăși aici cu cititorul9.
Utilizarea petrolului are o istorie lungă. În urmă
cu 5000 de ani, petrolul era utilizat pentru etanșarea
sau impermeabilzarea unor suprafeţe. Sumerienii
foloseau asfaltul pentru ﬁxarea mozaicurilor pe
pereţi și tavane. Mesopotamienii foloseau bitumul pentru etanșarea aducţiunilor de apă, pentru
etanșarea spaţiilor din construcţiile de lemn ale navelor sau pentru asfaltarea drumurilor. Chinezii au
fost primii care au descoperit depozitele de petrol
subteran în puţurile de sare. Chinezii au construit
conducte din bambus care le-au permis transportul
pertolului și gazelor naturale și utilizarea acestora
pentru iluminat. Prin anii 1500 d.C., chinezii reușeau

7

FORAGE DU SOL OU DE LA ROCHE (exploitation des mines ou carrières E21C; creusement des puits, des galeries ou
des tunnels E21D); EXTRACTION DU PÉTROLE, DU GAZ, DE
L’EAU OU DE MATÉRIAUX SOLUBLES OU FUSIBLES OU D’UNE
SUSPENSION DE MATIÈRES MINÉRALES À PARTIR DE PUITS.
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8
GÉOPHYSIQUE; MESURE DE LA GRAVITATION; DÉTECTION
DES MASSES OU OBJETS; MARQUES D’IDENTIFICATION.
9

https://www.loc.gov/rr/business/

10
History of oﬀshore drilling units, http://petrowiki.org/History_of_oﬀshore_drilling_units

aparţinea ﬁrmei Indian Petroleum Corp. În 1940 platforma este distrusă de o furtună; ea rămâne în istorie
ca precursoare a platformelor marine de astăzi.
Primul foraj subacvatic propriu-zis a fost realizat
în Luisiana, la începutul anilor 1930, cu utilzarea
unor barje puţin adânci.
Barjele necesită stabilizarea lor pe fundul apei,
pentru a nu ﬁ mutate de vânturi și valuri.
O soluţie mai târzie a constat în postarea barjelor pe o structură de oţel, ceea ce permitea lucrul la
adâncimi mai mari.
Primul puţ „oﬀshore”, deﬁnit ca ﬁind în afara
percepţiei de pe pâmânt, a fost realizat la 9 septebrie 1947 de către o unitate de asistenţă tehnică
aparţinând lui Kerr-McGee.
În 1949, John T Hayward, care colabora cu Barnsdall Reﬁning Co, a proiectat și realizat Breton Rig – o
altă platformă marină, de concepţie diferită de cea
a lui Kerr-McGee.
Primul oﬀshore considerat veritabil a fost proiectat și construit de către Ocean Drilling and Exploration Co, în 1954. Inventator a fost Alden J. Laborde.
În 1954 o nouă platformă marină va folosi un alt
mod de ancorare pe fundul mării. Acest mod se bazează pe o invenţie a lui De Long și care se referă la
utilizarea unor verine pentru construcţia de cheiuri
mobile. De sub barjă emergeau câteva (iniţial 8) picioare care se ﬁxau pe fundul mării. Coca vasului se
ridica de-a lungul acestor verine, devenind platfrmă
de lucru. Ulterior, numărul de verine a fost redus la 3
și așa a rămas până în prezent.
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să foreze puţuri până la 2000 de picioare adâncime.
În secolul 13, în Baku, au fost imaginate diverse
soluţii de exploatare a depozitelor de petrol aﬂate
în subsol. Varianta primitivă a fost aceea de a săpa
gropi în care se colecta petrolul. Adâncimea acestor
gropi atingea, în 1590, cca 150 de picioare. Datorită
suprafaţei întinse de exploatare, Baku devenise primul câmp petrolier real.
În anii 1650 România era primul rezervor petrolier comercial al Europei. Situl era o sursă majoră de
petrol pentru Europa. Două sute de ani mai târziu,
orașul Ploiești din România devenea sediul PRIMEI
RAFINĂRII DE PETROL DIN LUME!
În secolul 19 începe istoria industriei petroliere moderne. Iniţial, la 1800, la Oil Creek în Pensilvania, petrolul era adunat la suprafaţa apei, de unde era absorbit
cu pături care, la rândul lor, erau stoarse în rezervoare
aﬂate la sol. Inventarea lămpii cu petrol a impulsionat
industria petrolului și a condus la apariţia, în 1850, a
ﬁrmei Pennsylvania Rock Oil Company.
În anul 1870 va ﬁ fondată, de către John D. Rockefeller, prima mare companie petrolieră: Standard
Oil Company. Firma s-a extins, controlând spre ﬁnele secolului 80% din industria americană a petrolului. Ca urmare a legii antitrust din 1909, Standar
Oil Comp va ﬁ divizată în 34 de societăţi distincte.
Standard Oil a dominat industria de petrol în primele două decenii ale secolului XX. Ulterior în piaţă au
apărul noi jucători precum Europa, Rusia și Asia.
Au apărul și noi giganţi ai industriei petrolului:
Shell, Royal Dutch și Anglo-Persan, devenită mai
târziu British Petroleum.
După al doilea război mondial au luat naștere,
prin cooperarea americano-sudită, conglomerate
precum: California Arabian Standard Oil Company,
California Texas Oil Company, Esso (Exxon), Standard Oil Company of California, Arabian American
Oil Company.
Forajul marin10 a început în 1897. H.L. Williams a
primit acordul pentru a fora, în canalul Santa Barbare din California, un puţ pe un debarcader din lemn.
Cinci ani mai târziu, avea 150 de „oﬀshore-uri” în regiune. În 1921 se începe utilizarea piloţilor din oţel.
În 1932 se construiește, la 0,5 mile în largul mării,
o mică platformă de foraj cu o cală de oţel. Platforma

Imaginea platformei De Long
De remarcat faptul că perioada 1940-1960 a cunoscut o preocupare majoră pentru problemele forajului marin.
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Una din marile probleme cu care se confruntau
constructorii platformelor marine ţinea de stabilitatea construcţiilor respective la acţiunea valurilor și
vânturilor. Era de așteptat ca soluţiile să ﬁe căutate
și în domeniul invenţiilor dedicate acestui domeniu.
Tehnicile de ﬁxare de fundul apei, în particular al
mării, ridicau și ele destule probleme.
Ne vom opri aici cu descrierea condiţiilor istorice
și tehnice.
Ce am făcut în această lucrare? Lucrarea a cuprins trei părţi:
1. Veriﬁcarea brevetării în străinătate a brevetului Ulubeanu.
2. Identiﬁcarea documentelor de brevet care, direct sau indirect, au participat la brevetul Ulubeanu.
3. Studierea modului în care cunoștinţele din documentele rezultate din partea a doua au participat
la apariţia de noi invenţii.
Am putut constata enorma utilitate e existenţei
bazelor de date electronice deschise publicului.
Totodată, am putut constata că nicio bază de date
nu este perfectă. Când ne referim la imprfecţiunea
bazelor de date, avem în vedere două aspecte:
1. Imperfecţiunile datorate concepţiei dezvoltatorului.
2. Imperfecţiunile datorate structurii datelor primare.
1. Când vorbim despre imperfecţiunile datorate
concepţiei dezvoltatorului, ne referim la structurile
de date stocate. Exemplu: unele baze de date folosesc
sistemul de clasiﬁcare bazat pe Int.Cls, altele pe CPC.
Unul include solicitantul, dar nu unclude titularul; în
espacenet găsim citările complete, dar nediferenţiate
pe provenienţă: examinator sau inventator etc.
Tot la acest punct includem lipsa unor mecanisme mai complexe de prelucrare a informaţiilor rezultate, păstrarea ecuaţiilor de căutare și ulterioara
lor combinare etc.
2. Când ne referim la imperfecţiunile datorate
structurii datelor primare, avem în vedere situaţiile
în care datele primare sunt incomplete, dar sunt
acceptate ca atare, la lipsa unor reguli precise care
să asigure reprezentarea unitară și actualizată a
informaţiilor (de exemplu, schimbările administrative survenite în denumiri de orașe, regiuni, ţări
etc. neactualizate), lipsa unor documente, neuniforma furnizare de documente de către diferitele
administraţii naţionale etc.
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În literatura de specialitate există o multitudine
de studii legate de analiza statistică a dezvoltării
diferitor domenii tehnice prin prisma statisticii documentelor de brevet.
Din dorinţa de a vedea impactul informaţiilor din
documentele vechi de brevet asupra dezvolărilor
tehnice viitoare exprimate în literatura de brevet,
am organizat studiul școlăresc din partea a doua și,
mai ales, a treia a articolului.
O anumită structură temporară a citărilor ulterioare publicării brevetelor examinate, ne-a sugerat că
această structură are o legătură semniﬁcativă și cu
evoluţiile economice ale perioadei, deci ne-am permis
să aruncăm o privire, absolut superﬁcială11, și în acest
sens. Datele obţinute au conﬁrmat ipoteza noastră.
Studiind articolele din literatura generală legată de
domeniul în cauză, am avut ocazia să vedem că unele
invenţii nu au fost brevetate, ci s-a preferat secretizarea lor. Acest fapt nu reduce justeţea ipotezei noastre
precum că structura temporală a cerererilor de brevet
poate ﬁ un indicator important privitor la evoluţiile
prezente sau din viitorul apropiat în economie.
Ţinând seama de aﬁrmaţia de mai sus, e cazul
să subliniem faptul că unica statistică bazată pe
brevet nu este suﬁcientă pentru a descrie corect
tendinţele din unele domenii tehnice și ipotezele
legate de utilizarea practică a dezvoltărilor din respectivele domenii.
În ﬁne, am dori să facem aici o subliniere pe care
o considerăm importantă: am constatat că cea mai
mare parte a documentelor citate nu provin de la
inventator, ci de la examinator. Unele dintre aceste
citări permit cunoașterea detaliată a istoriei domeniului respectiv și mai buna înţelegere a evoluţiilor
din acel domeniu.
Din punctul acesta de vedere, rolul Oficiului
de Proprietate Industrială și al examinării devin
deosebite: practic, examinatorul construiește,
în funcţie de pregătirea sa profesională, o reală punte în timp între cunoștinţele preexistene
într-un domeniu și noutatea tehnică revendicată de inventator, completând și poate rafinând
știinţa inventatorului. În acest sens, existenţa
bazelor de date informatice și a mecanismelor
11
Subiectul este tratat amplu dar neexhaustiv într-un număr impresinant de articole, cărţi și tratate. Încercarea noastră era de a veriﬁca existenţa acestei legături pe cazul concret avut la dispoziţie (n.a).

posibil să apară fără existenţa mai marilor sau mai micilor baze de date, construite cu migală și efort, zi de
zi, de Oﬁciile de Proprietate Industrială. Și în spatele
tuturor acestor „savante consideraţiuni” stă, făcândule posibile, un personaj, de regulă, uitat: „admin-ul”
de baze de date. Deci considerăm că este foarte corect și necesar să-i mulţumim cu recunoștinţă.
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asociate a permis o filtrare extrem de completă
a cunoștinţelor tehnice și generarea unui real
suport eximinatorului aflat în faţa unei lumi cu o
dinamică a cunoștinţelor mult avansată.
Acum, când căutăm o formulă de încheiere, constatăm, din experienţa pe care ne-a oferit-o scrierea
acestui articol, că mai nimic din cele scrise nu ar ﬁ fost

Tabelul 2
Total citări în perioada
Data
Publicare

Total
citări

US919788

1909

17
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0
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0

0
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0

0

0
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0

0

0

US2766592

1950

10

0

0
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3
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2
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0
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1
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Figura 2
Tabelul 3
Nr. Brevet

US919788

Data
Clasiﬁcare
Clasiﬁcarea internaţională a BREVETELOR CITATE (Clasa principală)
Publi- Internaţională E02B E02D E21B E04B E01F A01G A01K A61B B32B B63B B65C B66C B64G G01V
care
brevet/nr
documente
1909

E02B/17

15

US1716509 1925

E02B/16

16

US1681533 1928

E02B/31

19

US1718006 1928

B63B/18

11

US1856312 1930

B02B/7

6

US2248051 1938

E02B/55

46

US2210408 1938

E02B/55

47

US2897654 1949

E02B/6

4

US2766592 1950

E02B/10

10

US2803113 1952

E02B/13

9

US2835112 1953

E02B/11

8

US2909037 1958

E02B/15

12

US3091087 1958

E02B/10

8

E02D2

2

Total
US141283

100

211
1873
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1

1
3

6

1

1

1

13
1
1
2

8

1

3

1
2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1
1

6

1

1

6

3

1
1

1

2

1

3

31

1

1

Denumire

Solicitant

US2248051

Oﬀshore
drilling rig

SUN OIL CO

Aplicant
KIRBY DEV CORP

US2621485

STANOLIND OIL & GAS CO

US2653796 (A)

KERR MCGEE OIL INDUSTRIES, INC https://en.wikipedia.org/wiki/
Kerr-McGee
STANDARD OIL DEVELOPMENT
http://www.standardoil.com/
COMPANY;
company-history.aspx
STANDARD OIL DEVELOPMENT
http://www.standardoil.com/
COMPANY
company-history.aspx
BETHLEHEM STEEL CORP;
https://en.wikipedia.org/wiki/
Bethlehem_Steel
SUN OIL CO;
https://en.wikipedia.org/wiki/
Sunoco
OCEAN DRILLING EXPLORATION;
CALIFORNIA RESEARCH CORP;
CALIFORNIA RESEARCH CORP;
CALIFORNIA RESEARCH CORP;
JERSEY PROD RES CO;
MCLEAN IND INC;

US2591599
US2591599
US2771747
US2963868
US2921442
US2927436
US3091937
US2895301
US2946198
US2973046
US3043255
US2210408

Marine
LEE C.
working
MOORE &
platform
COMPANY,
substructure INC

Tabelul 4.1
Comen
http://kirbycorp.com/

Citat de
US2422168

https://en.wikipedia.org/wiki/
Standard_Oil

US2422168
US2475933
US2627727
US2621485

SHELL OIL CO CONTINENTAL OIL
CO SUPERIOR OIL CO UNION OIL
CO;
KIRBY DEV CORP
LEE C. MOORE CORPORATION
ROBT H RAY INC
STANOLIND OIL & GAS CO

US2552899
US2539695

SHELL DEVELOPMENT COMPANY
SIGNAL OIL & GAS CO

US2608829

STANDARD OIL DEV CO

US2653451

BROWN AND ROOT INC

US2637172
US2581098

RICHARDSON & BASS
STANDARD OIL DEV CO

US2688848

SIGNAL OIL & GAS CO

US2865179
US2935854

SHELL DEVELOPMENT COMPANY
CALIFORNIA RESEARCH CORPORATION
DE LONG CORP

US2976693
US2907172
US2838915
US2970446

SHELL DEVELOPMENT COMPANY
UNIVERSAL DRILLING COMPANY
INC
DE LONG CORP

US2970447
US2959015
US3104531
US2539695

JERSEY PROD RES CO
JERSEY PROD RES CO
JERSEY PROD RES CO
SIGNAL OIL & GAS CO

US2608829

STANDARD OIL DEVELOPMENT
COMPANY
BROWN AND ROOT, INC

US2653451
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Nr. Brevet

http://www.shell.com/
http://kirbycorp.com/
http://www.standardoil.com/
company-history.aspx
http://www.shell.com/
http://www.mediaheritage.
com/signal-oil-history/
http://www.standardoil.com/
company-history.aspx
http://www.brownandroot.
com/
http://www.standardoil.com/
company-history.aspx
http://www.mediaheritage.
com/signal-oil-history/
http://www.shell.com/
https://www.ohio-register.
com/237916-the-de-longcorporation
http://www.shell.com/
https://www.ohio-register.
com/237916-the-de-longcorporation

http://www.mediaheritage.
com/signal-oil-history/
http://www.standardoil.com/
company-history.aspx
http://www.brownandroot.
com/
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Tabelul 4.2
Nr. Brevet

Denumire

Solicitant

Citat de

Aplicant

US2210408

Marine working platform
substructure

LEE C. MOORE &
COMPANY, INC

US3785109

COPARFI RUEIL MALMAISON

US4112697

LIN OFFSHORE ENGINEERING
INC

http://www.freepatentsonline.com/4000624.
html

US4027493

EXXON PRODUCTION RESEARCH CO12

http://wiki.seg.org/wiki/
Exxon_Production_Research_Company

US4242011

BROWN & ROOT

http://www.brownandroot.com/

US4252469

BROWN & ROOT

http://www.brownandroot.com/

US4252468

BROWN & ROOT

http://www.brownandroot.com/

US4290716

DORIS DEV RICHESSE SOUS
MARINE

https://en.wikipedia.
org/wiki/Oﬀshore_concrete_structure

EP0053861

GUSTO ENGINEERING C.V. [US]

http://engineering.
gusto.com/

EP0185707

GUSTO ENGINEERING C.V. [US]

http://engineering.
gusto.com/

US4720214

SHELL OFFSHORE INC [US]

http://www.shell.com/

US5011335

NORWEGIAN CONTRACTOS
A/S [NO]

US919788

12

102

JETTY OR
JETTY-WALL.

ALONZO E. SMITH US4407608

Comentariu

HUBBARD THOM

Inventairii sunt solicitanti

US4666334

KARAUS EDWARD

Inventairii sunt solicitanti

GB2189534

TEMPLE JOHN

Inventairii sunt solicitanti

WO8702082

TEMPLE JOHN

Inventairii sunt solicitanti

US4669913

TEMPLE JOHN

Inventairii sunt solicitanti

US5120156

RAUCH HANS G

Inventairii sunt solicitanti

http://www.npd.no/engelsk/cwi/pbl/wellbore_documents/414_33_9_9_Core_analysis_report.pdf
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Denumire

Solicitant

Citat în

Aplicant

US919788

JETTY OR
JETTY-WALL

SMITH
ALONZO E

US2015063912 HAPPY MICHAEL M [US]
SHAW MARK D [US]

Comentariu

US2015063913 HAPPY MICHAEL M [US]
SHAW MARK D [US]
US9151008
US2248051 Oﬀshore
drilling rig

SUN OIL CO WO02098725

CARSTENS ROBIN G [US]
THE JOHNS HOPKINS UNIVERSI- https://en.wikipedia.org/wiki/
TY; NELSON, CARL, V
Johns_Hopkins_University

US2004115006 FACEY GENE,
WILLIFORD FRANK B
US2014130440 LUDWIGSON ROBERT [SE]
JANSSON KARL-GUSTAV [SE]
US2803113 Erosion
preventive
device

US2014138079 US WELL SERVICES LLC [US]

http://uswellservices.com/

US2015211524 US WELL SERVICES LLC [US]

http://uswellservices.com/

US2016319649 US WELL SERVICES LLC [US]

http://uswellservices.com/

US2017022788 US WELL SERVICES LLC [US]

http://uswellservices.com/

US2017002534 BENNETT OFFSHORE [US]

http://www.bennettoﬀshore.
com/

REZUMAT

Stabilopodul – pe urmele unei istorii. În articol
este relatată istoria unei invenţii deosebite, denumite stabilopod, a evoluţiei și brevetărilor ulterioare
ale acesteia. Autorii au cercetat documentele referitoare la invenţia în cauză, aﬂate în baza de date
espacenet, concluzionând judicios că espacenet, ca
și restul bazelor de date, trebuie folosită cu atenţie,
deoarece are o serie de limite. Literatura citată, mai
ales când este vorba despre perioada dinainte de
1970, poate ﬁ o sursă importantă de indicaţii asupra
modului în care carenţele existente pot ﬁ compensate, iar cercetarea dusă mai departe.
ABSTRACT

Stabilopode – On the Trail of a Story. In the article is related the story of a peculiar invention called stabilopode, of the evolution and subsequent
patenting thereof. The authors examined the documents relating to the invention at issue, in the
espacenet database, concluding judiciously that

espacenet, like the rest of the databases, should be
used carefully because it has a series of limits. The
literature cited, especially when the matter is about
the period before 1970, can be an important source
of guidance on how existing gaps can be compensated and the research pursued.
РЕФЕРАТ

Стабилопод – по следам одной истории. В
статье изложена история особого изобретения
под названием стабилопод, его развития и последующего патентования. Авторы изучили относящиеся к данному изобретению документы, найденные в базе данных Espacenet, и пришли к умозаключению, что Espacenet также как и
остальные базы данных следует использовать
внимательно, поскольку она имеет некоторые
ограничения. Цитируемая литература, особенно, когда речь идет о периоде до 1970 года, может стать важным источником указаний на то,
как можно компенсировать существующие недостатки и продолжить дальше исследование.
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Tabelul 4.3
Nr. Brevet

Consiliul ştiinţiﬁc:
dr. L. BOLOCAN (preşedinte), dr. hab. A. BURIAN (vicepreşedinte), acad. Gh. DUCA,
acad. B. GAINA, acad. V. RUDIC, membru cor. C. GAINDRIC,
dr. hab. I. BLIZNETZ (Federaţia Rusă), prof. dr. Emil BURZO (România), dr. hab. Gh. AVORNIC
dr. hab. V. DULGHERU, prof. dr. hab. Maciej KOLWAS (Polonia), dr. hab. C. SPÂNU, prof. dr. Hubert
SCHERRER (Franţa), dr. hab. N. TARAN, dr. hab. P. ŢIBULIOV (Ucraina), dr. D. CHIROŞCA,
dr. I. HOLBAN, dr. S. MUNTEANU, dr. V. ROŞ (România),
dr. I.G. SANDU (România), dr. I. ŢÎGANAŞ, dr. V. VOLCINSCHI
Colegiul de redacţie:
Preşedinte – dr. L. BOLOCAN
Membri:
Drept de autor şi drepturi conexe – responsabil A. POPA
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Economia PI – responsabil dr. Iu. BADÂR
Inovare şi transfer tehnologic – responsabili dr. Iu. BADÂR
Tehnologii informaţionale şi PI – responsabil O. BEICU
Comunicări ştiinţiﬁce – responsabili dr. S. MUNTEANU, dr. M. ROJNEVSCHI
Cercetarea şi potenţialul uman – responsabil dr. hab. T. MUNTEANU
Calitatea cercetării şi învăţământului superior – responsabil dr. hab. V. MINCIUNĂ
Practica internaţională în atestare şi acreditare – responsabil dr. hab. V. PERJU
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