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EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ SPECIALIZATĂ 
„INFOINVENT – 2017”: 

REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE

AJUNSĂ LA CEA DE-A XV-A EDIŢIE, EXPOZIŢIA INTER-
NAŢIONALĂ SPECIALIZATĂ „INFOINVENT” A CON-

STITUIT UN PRILEJ UNIC DE A SUSŢINE ȘI PROMOVA ACTIVITA-
TEA INOVAŢIONALĂ, DE A ATRAGE NOI INVESTIŢII ÎN ECONOMIA 
NAŢIONALĂ. PRIN ORGANIZAREA ACESTEI EXPOZIŢII, AGENŢIA 
DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ (AGEPI) ȘI-A 
PROPUS SĂ FORMEZE UN LOC DE ÎNTÂLNIRE A INVENTATORILOR, 
MEDIULUI DE CERCETARE CU OAMENII DE AFACERI INTERESAŢI 
SĂ PUNĂ ÎN PRACTICĂ REZULTATELE CERCETĂRII ȘI CREATIVITĂŢII. 

Expoziţia Internaţională Specializată „INFO-
INVENT-2017” s-a desfășurat în perioada 15-18 
noiembrie la Chișinău, fi ind organizată în parte-
neriat cu Academia de Știinţe a Moldovei (AȘM), 
Agenţia pentru Inovare și Transfer Tehnologic 
(AITT) și CIE „Moldexpo” și cu susţinerea Ofi ciului 
European de Brevete (OEB).

Evenimentul din anul curent a întrunit 
instituţii și întreprinderi, inventatori și an-
treprenori, specialiști în domeniul protecţiei 
proprietăţii intelectuale din Republica Moldova, 
România, Portugalia, Croaţia, Cehia, Coreea de 
Sud, Maroc, Taiwan etc. De asemenea, la ediţia 
din acest an a EIS „INFOINVENT” și-au dat con-
cursul Organizaţia Mondială a Proprietăţii In-
telectuale, Organizaţia Europeană de Brevete, 
Federaţia Internaţională a Asociaţiei Inventato-
rilor, reprezentanţii unor ofi cii naţionale de pro-
prietate intelectuală de peste hotare. 

Expoziţia Internaţională Specializată „INFO-
INVENT” a oferit cadrul necesar pentru promo-
varea rezultatelor muncii cercetătorilor și inven-
tatorilor, precum și stabilirea parteneriatelor 
în vederea implementării inovaţiilor protejate, 
produselor și tehnologiilor noi. Pentru vizitatorii 
interesaţi, expoziţia este un instrument real de 
informare în domeniul proprietăţii intelectuale. 
În calitate de organizator, AGEPI a iniţiat diferite 
manifestări cu participarea experţilor naţionali 
şi internaţionali, a titularilor de drepturi de pro-
prietate intelectuală, reprezentanţilor mediului 
de afaceri, inventatorilor, pe teme ce vizează 
promovarea obiectelor de proprietate industri-
ală, a produselor şi tehnologiilor noi, stimularea 
activităţii inovaţionale, schimbului de informaţii 
tehnico-ştiinţifi ce şi normativ-legislative etc. 

În ansamblu, evenimentul a cuprins un spectru 
larg de lucrări. Astfel, la standurile informaţionale 
au fost expuse invenţii, creaţii ale tinerilor, proiec-
te inovaţionale și de transfer tehnologic, soiuri de 
plante, design industrial, produse și servicii ino-
vative, industrii culturale și creative. 

Cu siguranţă, eforturile depuse de partici-
panţi și organizatori contribuie efectiv la fami-
liarizarea publicului larg cu avantajele protecţiei 
juridice a invenţiilor și a altor obiecte de propri-
etate industrială în benefi ciul autorilor și al titu-
larilor de drepturi.
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I. CELE MAI VALOROASE INVENȚII ȘI INOVAȚII, 
PREMIATE ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI „INFOINVENT”

ÎN ULTIMA ZI A CELEI DE-A XV-A EDIŢII A EXPOZIŢIEI 
INTERNAŢIONALE SPECIALIZATE „INFOINVENT”, OR-

GANIZATĂ DE AGEPI, AU FOST DESEMNAŢI CÂȘTIGĂTORII. 
FESTIVITATEA DE PREMIERE A AVUT LOC PE 17 NOIEMBRIE, 
LA MOLDEXPO.

Astfel, cele aproape 400 de lucrări expuse la 
standuri au fost apreciate de Comisia de experţi 
și Juriul Internaţional al expoziţiei cu următoa-
rele distincţii: medalii de aur – 129, medalii de 
argint – 72 și medalii de bronz – 55.

De asemenea, invenţiile expuse au fost 
apreciate cu trofee, cupe, diplome și menţiuni 
speciale atât de Agenţia de Stat pentru Propri-
etatea Intelectuală (AGEPI), cât și de partenerii 
naţionali, precum și de instituţiile internaţionale 
prezente la eveniment.

În cadrul festivităţii de premiere, Direc-
torul general AGEPI, Lilia Bolocan, a felicitat 
participanţii la expoziţie. „Sperăm că eforturile 
depuse de participanţi şi organizatori vor con-
tribui  la familiarizarea publicului larg cu avan-
tajele protecţiei juridice a invenţiilor şi a altor 
obiecte de proprietate intelectuală în benefi ciul 
autorilor şi al titularilor de drepturi. Urez inven-
tatorilor, cercetătorilor, reprezentanţilor între-
prinderilor inovative, precum și oamenilor crea-
tivi să-și valorifi ce lucrările, să obţină fi nanţare și 
să contribuie la progresul Republicii Moldova”, a 
spus doamna Lilia Bolocan.

Cea mai importantă distincţie care se acordă 
în cadrul EIS „INFOINVENT” este Premiul Guver-

nului Republicii Moldova „Inventator remar-

cabil”. În cadrul acestei ediţii, marele premiu i-a 
revenit inventatorului Victor Covaliov, pentru 
ciclul de invenţii în domeniul ecologiei.

Victor Covaliov este unul dintre cei mai activi 
şi renumiţi inventatori din Republica Moldova. 
Până în prezent, el a depus la AGEPI cele mai 
multe cereri de brevetare a invenţiilor – 269. 
Multe dintre aceste invenţii ţin de domeniul 
ecologiei, domnul Covaliov fi ind numit în revis-
tele internaţionale de specialitate „inventatorul 
tehnologiilor verzi şi gardian al purităţii”. Pe lo-
cul secund în acest top se afl ă fi ica laureatului 
premiului Guvernului „Inventator remarcabil”, 
Olga Covaliova, care a depus la AGEPI 266 de ce-
reri de brevetare a invenţiilor.

Elaborările şi tehnologiile lui Victor Covaliov 
sunt apreciate cu cele mai înalte premii ale  Sa-
loanelor de invenţii desfăşurate în ţări precum 
Ungaria, Elveţia, Bulgaria, Belgia, Germania, 
Rusia, Ucraina, România, Polonia şi, bineînţeles, 
Republica Moldova. În 2015, Victor Covaliov a 
obţinut Premiul National Energy Globe Repu-
blica Moldova, pentru proiectul „Producerea 
biogazului din biomasa deşeurilor agroindus-
triale”.

Tradiţional, în cadrul expoziţiei sunt înmânate 
distincţiile Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii 
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Intelectuale (OMPI) pentru cei mai activi inven-
tatori și instituţii inovative.

Astfel, Medalia de aur a OMPI pentru in-

ventatori a fost acordată lui Valeriu Fala, pentru 
un ciclu de invenţii în domeniul medicinii (sto-
matologiei).

Trofeul OMPI în domeniul proprietăţii intelec-
tuale pentru întreprinderi i-a revenit Institutului 
de Genetică, Fiziologie și Protecţie a plantelor al 
AȘM.

De asemenea, echipa de inventatori Bostan 
V., Dulgheru V., Bostan I., Dumitrescu C., Cioba-
nu R., Ciobanu O. a primit Premiul mare al AGEPI 
„Invenţia anului” pentru „Sisteme de orientare a 
panourilor fotovoltaice”.

Premiul AGEPI „Cea mai bună invenţie creată 
de o femeie inventator”, la nivel naţional, i-a re-
venit Galinei Lupașcu, pentru lucrarea „Controlul 
genetic al caracterelor de rezistenţă și produc-
tivitate la grâul comun”. La nivel internaţional, 
premiul a fost acordat Doricăi Boţan, pentru lu-
crarea „Cioco Most”.      

AGEPI a acordat premiul „Cea mai bună 
invenţie creată de un tânăr inventator” din 

Republica Moldova Ninei Bogdan, pentru lu-
crarea „Procedeu de obţinere a brânzei și a 
băuturii din zer acid”. Premiul „Cea mai bună 
invenţie creată de un tânăr inventator” din 
străinătate a fost acordat Alexandrei Tucaliuc, 
pentru lucrarea „Procedeu de separare a ben-
zilmetilaminei”.

În cadrul festivităţii de premiere, organiza-
torii au desemnat și câștigătorii Trofeului AGEPI 
pentru inovare și creativitate. Astfel, premiul în 
domeniul cercetare-dezvoltare și învăţământ 
superior a revenit Institutului de Genetică, Fizi-
ologie și Protecţie a plantelor al AȘM, iar în do-
meniul antreprenoriat, premiul a fost acordat 
companiei EURO-ALCO SRL.

Premiul AGEPI „Cel mai reușit design indus-
trial” i-a revenit echipei de autori Viorica Cazac, 
Raisa Druţă, Alexandra Osoba, Lucia Adascaliţa, 
Natalia Onici, Ivan Osoba și Igor Vlas – pentru 
lucrarea „Ambalaje pentru produse lactate ino-
fensive și inteligente”. La nivel internaţional, pre-
miul pentru cel mai reușit design industrial i-a 
fost acordat lui Muhammad Abdul Aziz Al Baker, 
pentru lucrarea „Ceas al quds pentru pace”.
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În același timp, AGEPI a acordat Premiul „Cel 
mai de succes soi de plantă” grupului de autori 
Alexei Palancean, Elisaveta Onica, Ion Roșca 
– pentru cătină albă, soiul CATRIN, precum și 
autorilor români Dobrei Alin Ionel, Sala Florin, 
Grozea Ioana, Poiană Mariana Atena, Mălăescu 
Ioana Mihaela, Ghiţă Alina Georgeta și Borca Vic-
toria Ana – pentru soiul VITISTM ALB AROMAT DE 
SILAGIU.

Premiul AGEPI „Cea mai reprezentativă par-
ticipare la expoziţie” a fost acordat Universităţii 
Tehnice a Moldovei, Universităţii de Stat de Me-
dicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Forului 

Inventatorilor Români și Universităţii ”Lucian 
Blaga” din Sibiu, România.

La cea de-a XV-a ediţie a expoziţiei au parti-
cipat aproape 100 de instituţii și întreprinderi, 
creatori și inventatori din Republica Moldova, 
România, Portugalia, Croaţia, Cehia, Coreea de 
Sud, Taiwan, Turcia, Maroc, Indonezia etc.

Expoziţia Internaţională Specializată „INFO-
INVENT” reprezintă un mediu ideal pentru în-
tâlniri de afaceri între inventatori, cercetători și 
reprezentanţii sectorului investiţional. Este un 
eveniment major pentru întreaga comunitate 
știinţifi că și inovaţională a Republicii Moldova. 

II. CONFERINȚA INOVAȚIONALĂ INTERNAȚIONALĂ: 
„PROPRIETATE INTELECTUALĂ – INOVAȚII – CALITATEA VIEȚII”

ÎN CADRUL CELEI DE-A XV-A EDIŢII A EXPOZIŢIEI 
INTERNAŢIONALE SPECIALIZATE „INFOINVENT”, AGENŢIA 

DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ (AGEPI), ÎN COO-
PERARE CU ORGANIZAŢIA MONDIALĂ A PROPRIETĂŢII INTELECTUA-
LE ȘI CU SPRIJINUL PROIECTULUI UNIUNII EUROPENE DE ASISTENŢĂ 
TEHNICĂ „SUPORT PENTRU ASIGURAREA RESPECTĂRII DREPTURILOR 
DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA”, A OR-
GANIZAT CONFERINŢA INOVAŢIONALĂ INTERNAŢIONALĂ: „PROPRI-
ETATE INTELECTUALĂ – INOVAŢII – CALITATEA VIEŢII”.

La eveniment au participat reprezentanţi ai 
OMPI, Ofi ciului European de Brevete (OEB), ai 
Ofi ciilor de Proprietate Intelectuală din România, 
Georgia și Muntenegru, experţi internaţionali, 
cercetători care și-au împărtășit experienţa 
proprie în domeniul protecţiei și promovării 
inovaţiilor ca forţă motrice de dezvoltare a unei 
economii bazate pe cunoaștere.

În deschiderea conferinţei, Directorul general 
al AGEPI, Lilia Bolocan, a salutat participanţii și 
a menţionat că scopul acestui eveniment este 
de a susţine și de a promova rolul inovaţiilor 
în societate, de a dezvolta cooperarea tehnico-
știinţifi că regională și internaţională și de a încu-
raja parteneriatele business-știinţă. 

La rândul său, François-Régis Hannart, Di-
rector principal pentru Cooperarea Europeană 
și Internaţională, OEB, a menţionat importanţa 
Conferinţei și diversitatea tematicilor abordate, 
totodată, a ţinut să aprecieze colaborarea fructu-
oasă dintre AGEPI și OEB, în special după intrarea 
în vigoare a Acordului dintre Guvernul Republicii 
Moldova şi Organizaţia Europeană de Brevete pri-
vind validarea brevetelor europene, exprimând 
totodată încrederea că relaţiile dintre cele două 
ofi cii vor fi  la fel de productive și în continuare. 
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Mesaje de salut au adresat Vasile Vulpe, șef 
Direcţie juridică, Ministerul Economiei și Ryszard 
Frelek, expert în Departamenul pentru statele 
în tranziţie și dezvoltare, OMPI, care au subliniat 
importanţa inovaţiilor pentru dezvoltarea econo-
mică a ţării, sporirea competitivităţii și creșterea 
bunăstării, precum și necesitatea utilizării efi cien-
te a sistemului naţional de proprietate intelectua-
lă în protecţia și promovarea inovaţiilor. 

În cadrul celor patru sesiuni tematice au 
fost discutate diverse aspecte privind rolul 
proprietăţii intelectuale și al inovaţiilor în sporirea 
competitivităţii industriilor și serviciilor, accentul 
fi ind pus pe unele domenii importante ale eco-
nomiei naţionale: sectorul eco-energetic și al teh-
nologiilor informaţionale, sectorul bancar, ocroti-
rea sănătăţii, sectorul agro-industrial etc. 

Yuriy Kapitsa, expert-cheie în domeniul 
proprietăţii intelectuale al Proiectului UE, a vor-
bit publicului despre dezvoltarea inovaţiilor în 
noile state membre ale UE din Europa Centrală 
și de Est, dar și despre politicile europene pentru 
activităţile de cercetare și inovare. 

Lisa McDonald-Maier, Șef Direcţie instrumen-
te și coordonarea asistenţei utilizatorilor, OEB, 
s-a axat pe modalităţile prin care brevetele încu-
rajează inovaţia și îmbunătăţesc calitatea vieţii 
și felul în care informaţia de brevet reprezintă 
poarta de acces către sistemul de brevete, de 
asemenea a prezentat produsele și serviciile pri-
vind informaţia de brevet ale OEB.

O relatare amplă despre legătura organică 
dintre proprietatea intelectuală și inovare ca fac-
tori determinanţi ai progresului și îmbunătăţirii 
calităţii vieţii, a fost făcută de Lilia Bolocan, Di-
rector general al AGEPI, care a prezentat nume-
roase exemple privind contribuţia proprietăţii 
intelectuale la progresul economic și social și a 
relevat rolul acesteia în realizarea obiectivelor 
globale pentru dezvoltarea durabilă.

Ryszard Frelek, expert în Departamenul pen-
tru statele în tranziţie și dezvoltare, OMPI, a in-
format audienţa despre rolul OMPI în susţinerea 
inovării și creșterii economice. 

Cercetarea știinţifi că și transferul tehnolo-
gic inovativ a constituit subiectul prezentat de 
acad. Ion Tighineanu, Prim-vicepreședinte al 

AȘM, iar rolul inovării ca factor de dezvoltare a 
IMM-urilor moldovenești a fost abordat de Ale-
xandru Stratan, doctor habilitat, membru cor. 
al AȘM, Director al Institutului Naţional pentru 
Cercetări Economice al AȘM.

Expertul internaţional Maximilian Foedin-
ger a prezentat situaţia Austriei Superioare în 
domeniul inovaţiilor, relevând rolul statului în 
ceea ce privește dezvoltarea durabilă a unei 
economii, iar expertul internaţional în domeniul 
proprietăţii intelectuale, Arnold Vahrenwald, a 
ţinut să pună în evidenţă rolul politicilor de stat 
în promovarea industriilor inovative, prezen-
tând o serie de metode aplicate în Franţa și în 
ţările din Vestul Europei. 

Valentina Radulović-Šćepanović, Director in-
terimar, Ofi ciul de Proprietate Intelectuală din 
Muntenegru, a informat participanţii despre 
promovarea culturii inovaţionale în această ţară.

Nicoloz Gogilidze, Președintele Centrului 
Naţional de Proprietate Intelectuală al Georgiei 
(SAKPATENTI), a prezentat publicului experienţa 
ţării sale în dezvoltarea sistemului de protecţie 
a indicaţiilor geografi ce, care este una foarte 
avansată, Georgia fi ind ţara care valorifi că pe 
deplin avantajele oferite de acest sistem.

Un viu interes a trezit prezentarea expertu-
lui naţional Anatolie Fală, care a vorbit despre 
potenţialele produse moldovenești ce ar putea 
fi  promovate sub indicaţii geografi ce, denumiri 
de origine sau în calitate de specialităţi tradiţio-
nale garantate, identifi cate în cadrul unui studiu 
desfășurat de Proiectul UE. 

În cadrul Conferinţei au evoluat, de asemenea: 
Veaceslav Cunev, Director executiv, Deeplace; 
Boris Chistruga, dr. hab., prof. univ., Academia de 
Studii Economice a Moldovei; Aurel-Mihail Titu, 
dr. hab., prof. univ., Universitatea „Lucian Blaga”, 
Sibiu, România; Eugenia Nicolae, expert, Ofi -
ciul de Stat pentru Invenţii și Mărci din România 
(OSIM); Ludmila Stihi, șef Direcţie Analiză, Instrui-
re și Inovare, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sec-
torului IMM (ODIMM); Iurie Badîr, doctor în știinţe, 
șef Secţie instruire, AGEPI etc. 

Materialele Conferinţei pot fi  accesate 
pe pagina web a EIS INFOINVENT la adresa: 
http://infoinvent.md/workshops/
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III. IMPORTANȚA INDUSTRIILOR CREATIVE, DISCUTATĂ 
ÎN CADRUL UNUI FOLLOW-UP ORGANIZAT DE AGEPI

PE  DATA DE 18 NOIEMBRIE, AGENŢIA DE STAT PENTRU 
PROPRIETATEA INTELECTUALĂ (AGEPI), ÎN PARTENE-

RIAT CU MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII, A OR-
GANIZAT UN FOLLOW-UP CU GENERICUL „INDUSTRII CREATIVE: 
DE LA IDEE LA BUSINESS”. APROXIMATIV 150 DE PERSOANE AU 
PARTICIPAT LA EVENIMENTUL DESFĂȘURAT LA MOLDEXPO.

Evenimentul a avut drept scop promova-
rea importanţei industriilor creative, precum 
și evidenţierea soluţiilor care ar impulsiona 
creșterea economică în acest domeniu.

Follow-up-ul a fost deschis de către Directorul 
general AGEPI, Lilia Bolocan, care a relatat despre 
activităţile de promovare și susţinere a domeniu-
lui industriilor creative în Republica Moldova. 

În continuare, Andrei Chistol, șef al cabinetu-
lui ministrului Educaţiei, Culturii și Cercetării, a 
prezentat o informaţie privind implementarea 
în Republica Moldova a Programului UE Europa 
Creativă și oportunităţile oferite antreprenorilor 
din domeniul industriilor creative. 

Pe marginea acestor activităţi și probleme 
s-au pronunţat, de asemenea, speakerii: Arnold 
Vahrewald, expert internaţional în domeniul 
proprietăţii intelectuale; Olga Radu, președintele 
Asociaţiei Companiilor din Industriile Creative; 
Iurie Bădicu, compozitor, producător şi critic 
muzical; Vlad Costandoi, director Sens Music, 
președintele Asociaţiei Naţionale a Industriei Mu-
zicale; Daniela Burlaca, actriţă, regizor și membru 
fondator la Teatrul „Studio Geneza Art”; Alexan-

drin Buraga, arhitect, antreprenor; Dumitru Tal-
mazan, specialist Digital comunicare.

Vorbitorii, referindu-se, în special, la 
experienţa proprie, au scos în evidenţă 
potenţialul substanţial al sectorului industriilor 
creative, o importantă rezervă pentru dezvolta-
rea socială și economică a Republicii Moldova.

În ultimii ani, industriile creative de la noi înregis-
trează o dezvoltare rapidă și semnifi cativă. Studiul 
realizat la nivel naţional în 2014, la solicitarea AGEPI 
și cu suportul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii 
Intelectuale, a confi rmat faptul că industriile crea-
tive pot fi  considerate şi în Republica Moldova un 
sector important care infl uenţează creşterea econo-
mică şi creează noi locuri de muncă.

AGEPI a dat startul discuţiilor privind rolul in-
dustriilor creative cu trei zile înainte de inaugurarea 
Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT”, 
în cadrul unui eveniment cu genericul „Bucătăria 
industriilor creative”. Atelierul a fost găzduit de Lo 
Chef - Studiou Gastronomic. În acest context, pen-
tru a ilustra mai sugestiv rolul și atractivitatea in-
dustriilor creative, și-au pus şorţurile de bucătărie 
și au preparat colţunași, Directorul general AGEPI, 
Lilia Bolocan, compozitorul, producătorul şi criticul 
muzical, Iurie Bădicu, Directorul general al Casei de 
Filme OWH TV STUDIO, Virgil Mărgineanu, actriţa 
Mihaela Strâmbeanu. Pe parcurs, invitaţii au făcut 
un schimb de păreri privind  aspectele mai relevan-
te ale industriilor creative. 

Serviciul de presă AGEPI
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|  LUDMILA COCIERU,
ȘEF SECŢIE MĂRCI INTERNAŢIONALE, AGEPI

ASPECTE TEORETICO-PRACTICE PRIVIND 
ÎNREGISTRAREA, PROTECȚIA JURIDICĂ 

ȘI UTILIZAREA PICTOGRAMELOR ÎN CALITATE 
DE MĂRCI COMERCIALE

FIECARE GENERAŢIE ÎȘI ARE PROPRIUL LIMBAJ, CARE O FACE 
UNICĂ ÎN RAPORT CU PREDECESORII SĂI. REVOLUŢIA TEH-

NOLOGICĂ ȘI FAMILIARIZAREA PUBLICULUI TÂNĂR CU ACESTE SIM-
BOLURI EXPLICĂ ASIMILAREA LOR RAPIDĂ. UTILIZAREA ÎN MASĂ A 
APLICAŢIILOR, REVOLUŢIA DIGITALĂ ȘI GLOBALIZAREA EMOŢIILOR 
PAR A FI DINTOTDEAUNA INTEGRATE ÎN VIEŢILE NOASTRE.

Rapiditatea schimbului de informaţii a generat o 
nouă tendinţă de exprimare codifi cată şi expresivă. 
Utilizarea de abrevieri în texte şi, mai târziu, boom-
ul în comunicaţii, generat de utilizarea smartpho-
ne-urilor, a condus la o nevoie tot mai mare de a ne 
exprima prin pictograme rapide, până la punctul de 
a înlocui exprimarea în scris cu o imagine ilustrativă.

Chiar dacă utilizăm şi suntem infl uenţaţi în 
permanenţă de o mulţime de gesturi cotidiene, pic-
tograma rămâne a fi  o realitate destul de ciudată. 
Cum ar putea fi  defi nit acest semn mixt, (semi)de-
sen, (semi)scriere?

Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Româ-
ne, pictograma este un desen sau un șir de desene 
simbolice, sugestive, prin care sunt redate obiec-
tele și ideile în unele sisteme primitive de scriere. 
Provenit din franceză, termenul pictogramme este 
un simbol prin care sunt redate/concepte obiecte, 
activităţi, locuri și idei în unele sisteme de scriere.

Pictografi a este o formă de scriere în care ideile 

sunt transmise prin desene. Termenul dat este com-
pus din picto și graphein, semnifi când „a scrie prin 
pictare”, şi stă la baza scrierii cuneiforme, a hiero-
glifelor scrierii Egiptului antic, care utilizează dese-
ne, semne fonetice și rime determinante.

Sistemele de scriere timpurii erau bazate pe pic-
tograme, acestea fi ind niște abstractizări inspirate 
de formele unor obiecte și fi inţe reale, la care se 
adăugau unele ideograme  desene care reprezen-
tau concepte și idei. Astfel de sisteme de scriere au 
început să apară în culturile timpurii ale Chinei, cu 
aproximativ 7.000 de ani în urmă, dezvoltându-se 
ulterior în sisteme de scriere logografi ce. Pictogra-
mele, ca mijloc primordial de comunicare scrisă, 
mai sunt încă folosite în anumite culturi non-litera-
le din Africa, cele două Americi și Oceania. Adesea 
pictogramele sunt folosite ca simboluri primare în 
multe din culturile contemporane.

Astăzi, aproape că nu există un e-mail non-cor-
porativ fără un simbol celebru şi universal acceptat. 
Comunicarea dincolo de cuvinte pare mai accesi-
bilă prin intermediul imaginilor. Problema acestor 
simboluri nu este omniprezenţa lor, ci faptul că au 
devenit un substitut pentru cuvintele reale. În mod 
tradiţional, scrisul nu ar trebui să fi e infl uenţat de 
compromisul pe care îl facem în comunicare. În tre-
cut, singurele modalităţi de exprimare a trăirilor le 
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reprezentau semnul exclamării, semnul întrebării și 
interjecţia.

Făcând o retrospectivă a modului în care s-a tre-
cut de la fi lmele mute la cele cu sonor, de la ziarele 
publicate în varianta tipărită la cele online, s-ar pu-
tea uşor anticipa că pictogramele vor revoluţiona 
comunicarea în viitor, devenind un supliment la 
limba vorbită în spaţiul online.

Nimeni nu poate spune cu certitudine dacă 
acestea vor ieşi sau nu din uz, ele fi ind folosite, deo-
camdată, pe scară largă pe platformele sociale Fa-
cebook, Twittter, Instagram, în ferestrele de chat, pe 
mobile şi în e-mail-urile mai puţin protocolare.

În preistorie, viaţa intelectuală şi socială a oame-
nilor s-a bazat pe producerea, utilizarea şi schimbul 
de semne şi reprezentări. Reprezentarea realităţii 
cu ajutorul simbolurilor permitea speciei umane să 
observe, să cerceteze, să refl ecteze şi să comunice. 
Pereţii palatelor şi piramidelor egiptene sunt bogat 
decorate cu „benzi desenate” care „vorbesc ” despre 
aspecte şi evenimente importante.

Transmiterea informaţiilor prin desene necesită 
mari suprafeţe, de aceea ele au trebuit „concentra-
te”,  rezultând astfel scrierea pictografi că, bazată pe 
semne/desene. Orice obiect, sunet, gest, semn pu-
tea fi  folosit ca simbol în urma unei convenţii socia-
le. Astăzi se observă o dezvoltare a limbajului grafi c, 
utilizat în publicitate şi mass media. Peste 80% din 
informaţii sunt obţinute pe cale vizuală.

Dominarea pictogramelor în viaţa cotidiană este 
o provocare pentru mărci. Pictogramele sunt pes-

te tot: în transport, pe bunurile de larg consum, în 
stradă etc. Numărul lor a devenit foarte mare, iar da-
torită utilizării masive, au devenit universale.

Ce au în comun un semn rutier, unul ce indică prio-
ritatea unei persoane în etate într-o sală de aşteptare 
şi cel ce recomandă spălatul cu mâna al unei haine?

Asemeni alegerii unui logo şi a unei imagini, uti-
lizarea pictogramelor constituie o găselniţă pentru 
unele instituţii şi pentru mărci. Cum să creăm o pic-
togramă astfel încât să devină imediat şi sistematic 
pe înţelesul utilizatorilor şi al consumatorilor? Dar 
cum i-am putea atribui o valoare, practică și, în ace-
laşi timp, emoţională, capabilă să facă o înţelegere 
între marcă şi utilizator?

Paradoxal, utilizarea până la banalizare a picto-
gramelor în toate mediile publice şi comerciale nu a 
dus la apariţia și dezvoltarea unui dispozitiv ofi cial 
de validare. ISO la nivel internaţional recomandă 
să fi e testate pictogramele în prealabil. Dar aceas-
tă recomandare rămâne a fi  vagă, deoarece, pentru 
pictogramele de informare a publicului, „doar con-
ţinutul grafi c trebuie să fi e respectat, maniera de 
prezentare a acestuia fi ind liberă, cel ce o concepe 
având posibilitatea de a acţiona arbitrar”.

Semioticienii defi nesc pictograma drept „un 
desen fi gurativ, utilizat cu o funcţie comunicativă”. 
Pictogramele sunt specifi ce, pentru că sunt consti-
tuite din semne independente de limbaj, formând 
o relaţie pur simbolică cu realitatea. Sensul lor este 
fragil, nefi ind atribuit de vreun cod global, univer-
sal. Pictogramele nu au un alfabet comun.

                     

Imaginile reprezintă pictograme destinate vizitatorilor străini pe site-urile turistice din Sankt Petersburg şi din 
Tokyo
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Înţelegerea unei pictograme rezultă, în mare 
măsură, din experienţa anterioară a cititorului, din 
faptul că a fost întâlnită anterior în parte sau în tota-
litate. Conotaţia unor pictograme diferă de la o ţară 
la alta. De exemplu, pictogramele ce reprezintă lite-
ra H în Franţa şi Germania au sensuri diferite:

 - în Germania semnalizează staţiile de 
autobuz;

 - în Franţa se utilizează pentru a in-
dica spitalele.

„Înfl orirea” pictogramelor în mediul nostru coti-
dian, care se constată deja de mai mulţi ani, aduce 
cu sine o anumită schimbare; în afară de rolul lor 
practic, pictogramele încep să aibă o funcţie tot mai 
emoţională, ba chiar relaţională. 

Pictogramele pot fi  folosite şi ca notiţe scurte. 
Unele sunt folosite la nivel global, fi e ca indicator 
rutier sau ca semn de atenţie. De exemplu:

pentru femei , ieșirea se afl ă la stânga                    ,   

toxic  , radioactiv                           , 

 alergător  , ieșire de urgenţă                      , 

pentru persoane cu dizabilităţi                      ,

aeroport , reciclare                          , 

sarcina suspendată ,

 pericol de alunecare , 

pentru Auz                       , pentru Văz ,

  pentru Miros .
În Legea privind protecţia mărcilor nr. 38-XVI a 

Republicii Moldova, nu este prevăzută  protecţia di-
rectă a pictogramelor. Se ştie că orice semn grafi c 
poate constitui o marcă, iar pictogramele sunt nişte 
semne reprezentate grafi c, deci orice pictogramă ar 
putea fi  o marcă. Asemeni mărcilor, pictogramele 
ar putea servi la diferenţierea unor produse şi/sau 
servicii de altele.

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
(în continuare AGEPI) tratează pictogramele ca fi ind 
mărci fi gurative și le examinează ca atare. Fiecărei 
pictograme îi revine/corespunde un anumit mesaj 
de informare a consumatorului cu privire la produ-
sele și/sau serviciile pe care le defi nește, fapt ce o 
transformă, astfel, în marcă sugestivă.

Răsfoind prin bazele de date mărci internaţio-
nale (de exemplu, Madrid Monitor, WIPO Gold), am 
remarcat o serie de mărci-pictograme ce aparţin 
aceluiaşi titular, şi anume Apple Inc. din Statele Uni-
te ale Americii.

În continuare, vom analiza câteva exemple de 
mărci-pictograme:
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Numărul şi reproducerea mărcii internaţionale Clasa de produse şi/
sau servicii

Decizia RM

1057958 

cl. 09 MD – declaraţie de accept

1175030 

cl. 09 MD – declaraţie de accept

1175031 

cl. 09 MD – declaraţie de accept

1176654 

cl. 09 MD – declaraţie de accept

1177474 

cl. 09 MD – declaraţie de accept

1177889 

cl. 09 MD – declaraţie de accept

1182022 

cl. 09 MD – declaraţie de accept
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1183785 

cl. 09, 38 MD – declaraţie de accept, iniţial a fost refuz 
art. 7(1)b, c din Legea nr. 38/2008

1184394 

cl. 09 MD – declaraţie de accept

1255165 

cl. 09 MD – declaraţie de accept

1255175 

cl. 09 MD – declaraţie de accept

1256200 

cl. 09 MD – declaraţie de accept

1266879 

cl. 09 MD – declaraţie de accept

Toate mărcile-pictograme ale companiei Apple 
Inc. au fost concentrate într-o singură marcă 

nr. 1260455                                    , care a fost acceptată 
de AGEPI.

Din tabelul de mai sus, putem concluziona: Repu-
blica Moldova tratează pictogramele ca pe nişte ele-
mente fi gurative cu un grad înalt de stilizare, astfel 
încât să nu indice tipul produsului și/sau serviciului 
pentru care este solicitată protecţia și care, în urma 
examinării, sunt acceptate în majoritatea cazurilor.

Ofi ciul European tratează pictogramele în ur-
mătorii termeni: „Semne și simboluri de bază sim-
ple, care pot fi  interpretate ca având un rol strict 
de furnizare de informaţii sau instrucţiuni privind 
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produsele sau serviciile în cauză. Printre exemple se 
numără semnele care indică moduri de utilizare (de 
exemplu, pictograma unui telefon în cazul unui ser-
viciu de livrare de pizza la domiciliu) sau care conţin 
un mesaj universal (cum ar fi  un cuţit sau o furculiţă 
pentru a desemna un serviciu de alimentaţie)”, 
(Ghid privind examinarea efectuată de Ofi ciu, Par-
tea B, Examinarea, pag. 16).

În Ghidul sus-menţionat, sunt prezentate exem-
ple de mărci-pictograme care au fost refuzate de ofi -
ciul european, una dintre ele fi ind marca comunitară

        nr. 9 894 528 pentru produse din clasa 9. Semnul a

fost respins în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera 
(b) din RMC, deoarece este, în mare parte, identic cu 
simbolul internaţional de securitate cunoscut drept 
„simbolul de înaltă tensiune” sau „atenţie, risc de 
electrocutare”. Acesta a fost defi nit în mod ofi cial ca 
simbol-standard pentru înaltă tensiune prin standar-
dul ISO 3864, iar dispozitivul pentru care se solicită 
înregistrarea este încadrat într-un triunghi ce denotă 
simbolul de pericol. 

În defi nitiv, vorbind la modul practic, totul se rein-
ventează într-o formă sau alta din necesitate, ţinându-
se cont de nivelul de evoluţie şi de tehnologia avută 
la dispoziţie. Comunicarea prin simboluri ajută la dez-
voltarea creativităţii. Exersarea unui limbaj bazat pe 
simboluri nu doar prezintă realitatea, dar și contribuie 
la crearea unei lumi personalizate.
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REZUMAT 

Aspecte teoretico-practice privind înregis-

trarea, protecţia juridică și utilizarea pictogra-

melor în calitate de mărci comerciale. Autoarea 
prezentei lucrări relevă faptul că pictogramele au 
devenit o modalitate de comunicare universală, 
mai ales în ultimul timp, odată cu dezvoltarea teh-
nologiilor informaţionale. În calitatea lor de semne 
ce pot fi  reprezentate grafi c, pictogramele pot fi  
protejate drept mărci ce sugerează consumatorilor 
un anumit grad de informaţii cu privire la produsele 
și/sau serviciile pe care le defi nesc.

ABSTRACT

Theoretical and Practical Aspects on Regis-

tration, Legal Protection and Use of Icons as 

Trademarks. The author of this paper reveals that 
icons have become a universal way of communi-
cation, especially lately, with the development of 
information technologies. In their capacity as signs 
that can be represented graphically, the icons can 
be protected as trademarks that suggest to con-
sumers a certain degree of information about the 
products and/or services they defi ne.

 РЕФЕРАТ

Теоретические и практические аспекты ре-

гистрации, правовой защиты и использования 

пиктограмм в качестве товарных знаков. Автор 
статьи показывает, что пиктограммы стали универ-
сальным способом общения, особенно в послед-
нее время в связи с развитием информационных 
технологий. В качестве знаков, которые могут быть 
представлены графически, пиктограммы могут 
охраняться как товарные знаки, несущие для по-
требителей определенную информацию о товарах 
и/или услугах, на которых они нанесены.
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|  CONF. UNIV., DR. ÎN DREPT RADION COJOCARU, 
ŞEF CENTRU DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE AL ACADEMIEI 
„ŞTEFAN CEL MARE” A MAI AL REPUBLICII MOLDOVA

|  MASTER ÎN DREPT, ASIST. UNIV. ANDREI CAZACICOV, 
CATEDRA ŞTIINŢE PENALE A ACADEMIEI „ŞTEFAN CEL 
MARE” A MAI AL REPUBLICII MOLDOVA

 ELEMENTE DE DREPT PENAL COMPARAT PRIVIND 
INFRACȚIUNEA DE ÎNCĂLCARE A DREPTULUI DE 

AUTOR ŞI A DREPTURILOR CONEXE

CADRUL INCRIMINATOR NAŢIONAL AL INFRACŢIUNII DE 
ÎNCĂLCARE A DREPTULUI DE AUTOR ŞI A DREPTURILOR 

CONEXE ESTE STABILIT ÎN ART. 1851 COD PENAL (ÎN CONTINUA-
RE - CP) AL R. MOLDOVA, CAPITOLUL V DIN PARTEA SPECIALĂ 
A CP, CARE SE ÎNTITULEAZĂ: INFRACŢIUNI CONTRA DREPTURILOR 
POLITICE, DE MUNCĂ ŞI ALTE DREPTURI ALE CETĂŢENILOR.

Dreptul penal comparat reprezintă un domeniu 
al ştiinţei dreptului penal, care are ca obiect de stu-
diu normele şi instituţiile juridice aparţinând unor 
sisteme diferite de drept penal, în scopul cunoaşte-
rii semnifi caţiei şi conţinutului lor, precum şi a deo-
sebirilor dintre aceste norme şi instituţii. Din aceas-
tă perspectivă, am considerat oportun demersul 
ştiinţifi c dedicat studierii infracţiunii de încălcare a 
dreptului de autor şi a drepturilor conexe prin pris-
ma elementelor de drept penal comparat.

Metode şi materiale aplicate. În limitele de studiu 
ale acestui articol, în calitate de metodă de cercetare 
principală a fost utilizată metoda comparativă de stu-
diere a infracţiunii de încălcare a dreptului de autor şi 
a drepturilor conexe. În afară de metoda comparativă, 
au mai fost utilizate, de asemenea, metoda analizei lo-
gice, interpretării logice, clasifi cării etc.

Conţinutul de bază 

Apărarea prin mijloace penale a drepturilor de 

proprietate intelectuală în unele ţări membre ale 

Uniunii Europene

România. În anii de după 1990, juriştii români 
(cei care au făcut sau fac parte din organul legislativ 
şi din rândul specialiştilor) au reuşit să elaboreze noi 
acte normative şi să pună bazele unei noi ramuri de 
drept – „Dreptul proprietăţii intelectuale” [1, p. 3-5].

Codul penal al României [2], spre deosebire de 
Codul penal al R. Moldova [3], nu incriminează fapta 
de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor co-
nexe ca infracţiune de drept comun. Răspunderea 
penală pentru faptele legate de încălcarea dreptu-
rilor de autor şi a drepturilor conexe este prevăzută 
într-o lege specială. Astfel, potrivit Legii României 
nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe, încălcarea drepturilor recunoscute și ga-
rantate prin această lege atrage răspunderea civilă, 
contravenţională sau, după caz, penală, dispoziţiile 
acestei legi completându-se cu cele prevăzute de 
alte acte normative [4]. 

Spre exemplu, la art.140 drept infracţiuni sunt 
considerate următoarele fapte comise fără autoriza-
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ţia sau, după caz, consimţământul titularului drep-
turilor recunoscute prin lege:

a) aducerea unei opere la cunoştinţa publică; 
b) reprezentarea scenică, recitarea, executarea 

sau prezentarea directă, în orice altă modalitate pu-
blică, a unei opere;

 c) permiterea accesului public la bazele de date 
pe calculator, care conţin sau constituie opere pro-
tejate;

 d) traducerea, publicarea în culegeri, adaptarea 
sau transformarea unei opere, pentru a obţine o 
operă derivată; 

e) fi xarea pe un suport a prestaţiei unui artist in-
terpret sau executant;

f ) emiterea ori transmiterea prin radiodifuziune 
sau prin televiziune a unei prestaţii, fi xate ori nefi -
xate pe un suport, sau retransmiterea prin mijloace 
fără fi r, prin fi r, prin cablu, prin satelit ori prin orice 
alt procedeu similar sau prin orice alt mijloc de co-
municare către public;

g) prezentarea într-un loc public a înregistrărilor 
sonore ale unui producător;

h) emiterea ori transmiterea prin radiodifuziune 
sau prin televiziune a înregistrărilor sonore ale unui 
producător ori retransmiterea prin mijloace fără fi r, 
prin fi r, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt pro-
cedeu similar ori prin orice alt mijloc de comunicare 
către public; 

i) fi xarea programelor de radio sau de televiziune 
sau retransmiterea lor prin mijloace fără fi r, prin fi r, 
prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu 
similar ori prin orice alt mijloc de comunicare către 
public;

j) comunicarea, într-un loc accesibil publicului cu 
plata intrării, a programelor de radio sau de televi-
ziune.

În acelaşi context, art.140 recunoaşte drept in-
fracţiune fapta persoanei care îşi însuşeşte, fără 
drept, calitatea de autor al unei opere sau fapta per-
soanei care aduce la cunoştinţa publică o operă sub 
un alt nume decât acel decis de autor, dacă fapta nu 
constituie o infracţiune mai gravă.

În baza art.142 din Legea nr.8/1996 este recunos-
cută în calitate de infracţiune fapta persoanei care, 
fără autorizarea sau consimţământul titularului 
drepturilor recunoscute de lege:

a) reproduce integral sau parţial o operă;
b) difuzează o operă;

c) importă, în vederea comercializării pe terito-
riul României, cópii de pe o operă;

d) expune public o operă de artă plastică, de 
artă aplicată, fotografi că sau de arhitectură;

e) proiectează public o operă cinematografi că 
sau altă operă audiovizuală;

f ) emite o operă prin orice mijloc ce serveşte la 
propagarea fără fi r a semnelor, sunetelor sau imagi-
nilor, inclusiv prin satelit;

g) transmite o operă către public prin fi r, prin 
cablu, prin fi bră optică sau prin orice alt procedeu 
similar;

h) retransmite o operă prin orice mijloc ce ser-
veşte la propagarea fără fi r a semnelor, sunetelor 
sau imaginilor, inclusiv prin satelit, sau retransmite 
o operă prin fi r, prin cablu, prin fi bră optică sau prin 
orice alt procedeu similar;

i) emite sau transmite într-un loc accesibil pu-
blicului o operă radiodifuzată sau televizată;

j) reproduce prestaţia unui artist interpret sau 
executant;

k) difuzează prestaţia unui artist interpret sau 
executant;

l) reproduce înregistrările sonore ale unui pro-
ducător;

m) difuzează înregistrările sonore ale unui pro-
ducător, inclusiv prin închiriere;

n) importă, în vederea comercializării în Româ-
nia, înregistrările sonore ale unui producător;

o) reproduce programe de radio sau de televizi-
une, fi xate pe orice fel de suport;

p) difuzează, inclusiv prin închiriere, programe 
de radio sau de televiziune fi xate pe orice fel de su-
port;

q) importă, în vederea comercializării în Româ-
nia, programe de radio sau de televiziune fi xate pe 
orice fel de suport.

La art.143 din aceeaşi lege se incriminează ca in-
fracţiune fapta persoanei care:

a) pune la dispoziţia publicului prin vânzare sau 
prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros ori 
cu titlu gratuit mijloace tehnice destinate ştergerii 
neautorizate sau neutralizării dispozitivelor tehnice 
care protejează programul pentru calculator;

b) refuză să declare organelor competente pro-
venienţa exemplarelor unei opere sau provenienţa 
suporturilor pe care este înregistrată o prestaţie ori 
un program de radio sau de televiziune, protejate 
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în temeiul prezentei legi, afl ate în posesia sa în ve-
derea difuzării.

Făcând o comparaţie generalizatoare între pre-
vederile Legii României nr.8/1996 privind dreptul 
de autor şi drepturile conexe și prevederile art.1851 
al CP al R. Moldova, ajungem la concluzia că majori-
tatea modalităţilor de comitere a infracţiunii de în-
călcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe 
sunt reglementate în legislaţiile ambelor state. 

Letonia. În legislaţia penală a Letoniei, faptele 
legate de încălcarea dreptului de autor sunt incri-
minate pe baze generale, fi ind descrise chiar în CP. 
Astfel, cadrul incriminator se rezumă la trei fapte: 

  art.147 – încălcarea dreptului invenţiei; 
  art.148 – încălcarea dreptului de autor și a 

drepturilor colaterale;
  art.149 – acţiuni ilegale cu obiectul dreptului de 

autor și al drepturilor conexe [5]. 
Cel mai apropiat după conţinut cu art.1851 CP al 

R. Moldova este art.148 din CP al R. Letonia, care la 
alin.(1) stipulează: „Încălcarea intenţionată a drep-
tului de autor și a drepturilor colaterale, comisă prin 
încălcarea dreptului autorului la publicitatea lucrării 
sau avizului despre aceasta şi folosirea ei, se pedep-
seşte cu muncă în folosul comunităţii sau cu amen-
dă în mărime de până la 60 de salarii lunare minime, 
cu sau fără confi scarea averii”.

Formele agravate ale infracţiunii sunt descrise la 
art.148, alin.(2) al CP al R. Letonia: „Aceleași acţiuni, 
săvârșite în mod repetat sau comise de un grup de 
persoane prin înţelegere prealabilă, se pedepsesc cu 
privare de libertate pe un termen de până la trei ani 
sau cu arest, ori amendă în mărime de până la 100 
salarii lunare minime, cu sau fără confi scarea averii”.

O altă variantă normativă de comitere a infracţi-
unii este descrisă la art.148 alin.(3): „Însușirea dreptu-
lui de autor, constrângerea prin violenţă, ameninţare 
sau prin șantaj de a renunţa la paternitate sau copa-
ternitate, se pedepsesc cu privaţiunea de libertate 
pe un termen de până la 5 ani sau amendă în mări-
me de până la 160 de salarii lunare minime, cu sau 
fără confi scarea averii” [5].

Bulgaria. În CP al Bulgariei [6], răspunderea pe-
nală pentru infracţiunile care atentează la proprie-
tatea intelectuală este statuată la art.172a-174. 

În conformitate cu art.172 alin.(1) al CP: „Cine în-
scrie, reproduce, distribuie, transmite pentru difuzare 
sau transmite prin mijloace tehnice speciale ori utili-

zează în alt mod o operă de știinţă, literatură și artă 
ce aparţine altuia, fără acordul legal al titularului 
dreptului de autor, se pedepsește cu privaţiune de 
libertate de până la 3 ani și cu amendă în mărime 
de la 1000 la 3000 BGN”. Potrivit alin.(2) al aceluiaşi 
articol: „Pedepsei stipulate la primul alineat se supune 
persoana care, fără consimţământul legal al titularu-
lui de drept, reproduce, distribuie, înscrie sau transmi-
te prin mijloace tehnice speciale sau utilizează în alt 
mod programul audio/video sau de radio, programul 
de televiziune, software sau alte programe de calcu-
lator”. În conformitate cu alin.(3): „Dacă fapta prevă-
zută de alineatele 1 şi 2 este comisă în mod repetat şi, 
în acelaşi timp, se produce un prejudiciu considerabil, 
se pedepseşte cu privaţiune de libertate de la 1 la 
5 ani şi amendă în mărime de la 3000 până la 5000 
BGN” [6]. 

De asemenea, potrivit alin.(4) art.172 al CP: 
„În cazul lipsei de importanţă a faptei, persoana se 
pedepsește în mod administrativ în conformitate cu 
Legea cu privire la dreptul de autor și drepturile co-
nexe” [6].

Italia. În legislaţia penală a Italiei, fapta de încăl-
care a dreptului de autor şi a celor conexe cunoaşte 
o incriminare atât în normele de drept comun, adi-
că în CP al Italiei [7], cât şi în norme speciale [8].

În CP, protejarea proprietăţii intelectuale se exer-
cită prin normele prevăzute la art.517, 517-bis, 517-
ter, 517-quater, 517-quinquies.

De exemplu, conform art.517 al CP al Italiei, in-
titulat vânzarea de produse industriale cu semne 
înșelătoare: „Oricine vinde sau distribuie produse 
de proprietate intelectuală sau alte produse in-
dustriale, cu nume, mărci sau semne, naţionale sau 
străine, care ar putea să inducă în eroare cumpără-
torul, sursa sau calitatea lucrării sau produsului, se 
pedepsește, în cazul în care infracţiunea nu este 
prevăzută de o altă dispoziţie a legii, cu închisoa-
re de până la doi ani sau cu o amendă de până la 
20 000 de euro” [7].

Germania. În legislaţia penală a Germaniei, fap-
tele de încălcare a dreptului de autor şi a celor co-
nexe nu sunt incriminate în Codul penal [9], ci într-o 
lege specială. 

Astfel, potrivit Legii privind dreptul de autor din 
09.09.1965, dreptul de autor şi drepturile conexe 
sunt apărate prin intermediul următoarelor norme 
incriminatoare: 
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 ▪ art.106 – exploatarea ilegală a dreptului de 
autor prevede: „Orice persoană care, în alt mod decât 
cel permis de lege şi fără consimţământul titularului 
de drepturi, reproduce, distribuie, comunică în mod 
public o operă, o adaptare sau transformare, urmea-
ză a fi  pedepsită cu închisoare de până la 3 ani sau 
cu amendă”;

 ▪ art.107 – aplicarea ilegală a inscripţiei de au-
tor: „Orice persoană care aplică fără consimţământul 
autorului o însemnare de autor pe o operă de artă 
plastică originală sau distribuie originalul unei ase-
menea inscripţii sau aplică o inscripţie de autor pe o 
copie, adaptare sau transformare a unei opere de artă 
plastică în aşa mod ca să le fi e creată aparenţa de ori-
ginal sau care distribuie o copie, adaptare sau trans-
formare care poartă o astfel de inscripţie, urmează a 
fi  pedepsită cu închisoare pe un termen de până la 
3 ani sau cu amendă, în cazul în care infracţiunea 
nu comportă o pedeapsă mai aspră, conform altor 
dispoziţii”;

 ▪ art.108 – încălcarea drepturilor conexe: „Orice 
persoană care, în alt mod decât cel permis de lege şi 
fără consimţământul titularului de drepturi: reproduce, 
distribuie sau comunică în mod public o ediţie ştiinţifi că 
ori o adaptare sau transformare a unei asemenea ediţii, 
exploatează o operă postum ori o adaptare sau trans-
formare a unei asemenea lucrări, reproduce, distribuie 
ori comunică în mod public o fotografi e ori o adaptare 
sau transformare a unei fotografi i în mod ilegal, exploa-
tează un spectacol, o înregistrare, emisiune, înregistrare 
video sau audio şi video, o bază de date contrar  legii, 
urmează a fi  pedepsită cu închisoare pe un termen 
de până la 3 ani sau cu amendă”;

 ▪ art.109 – exploatarea ilegală pe bază comer-
cială: „În cazul în care persoana comite actele men-
ţionate la articolele 106-108 pe bază comercială, 
aceasta urmează a fi  pedepsită cu închisoare pe un 
termen de până la 5 ani sau cu amendă” [10].

Analiza altor legislaţii penale, cum ar fi  cea a Po-
loniei [11], Franţei [12], Olandei [13], scoate în evi-
denţă faptul că câmpul incriminator al infracţiunilor 
contra proprietăţii intelectuale nu este dislocat în 
codurile penale ale acestor state, ci în legi specia-
le. În acest caz, protejarea proprietăţii intelectuale 
are loc prin intermediul legii dreptului de autor şi a 
drepturilor conexe ale fi ecărui stat în parte, respec-
tiv, în Polonia [14], Franţa [15, 16], Olanda [17].

Totuşi, indiferent de tehnica legislativă incrimi-
natoare ce este aplicabilă de către statele Uniunii 
Europene la pedepsirea faptelor de încălcare a 
drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, la so-
luţionarea problemei răspunderii penale pentru 
aceste fapte în practica judiciară europeană se apli-
că următoarea regulă: „Un stat membru poate să des-
făşoare urmărirea penală împotriva transportatorului 
pentru complicitate la distribuirea pe teritoriul naţio-
nal de cópii ale unor opere, chiar dacă aceste opere nu 
sunt protejate în statul membru al vânzătorului” [18].

Apărarea prin mijloace penale a drepturilor de 

proprietate intelectuală în ţările din spaţiul ex-

sovietic

Republica Belarus. În Codul penal al Republicii 
Belarus [19], la art.201 este prevăzută răspunderea 
penală pentru încălcarea dreptului de autor, a drep-
turilor conexe, a drepturilor de brevet şi a dreptului 
asupra invenţiilor. Se poate observa că, în cadrul 
uneia şi aceleiaşi norme, se prevede deopotrivă răs-
punderea penală pentru două fapte care, în esenţă, 
după natura lor juridică sunt diferite, întrucât aten-
tează la relaţiile sociale distincte: încălcarea dreptu-
lui de autor sau a drepturilor conexe şi încălcarea 
proprietăţii industriale.

În art.201 CP al R. Belarus sunt formulate două 
variante-tip ale infracţiunii şi o variantă agravată. 
Potrivit art.201 alin.(1), se prevede răspunderea 
penală pentru: „Însuşirea paternităţii sau constrân-
gerea la copaternitate, precum și răspândirea, fără 
acordul autorului sau a solicitantului, a conţinutului 
invenţiei, modelului util sau industrial sau a altui 
obiect al dreptului de proprietate industrială, până 
la publicarea ofi cială a datelor despre acestea”. La 
art.201 alin.(2) este prevăzută răspunderea pen-
tru: „Răspândirea ilegală sau altă folosire ilegală a 
obiectelor dreptului de autor, a drepturilor conexe, 
sau a dreptului proprietăţii industriale, săvârșite în 
decursul unui an după aplicarea pedepsei adminis-
trative pentru o asemenea încălcare sau în legătură 
cu primirea unui venit în proporţii mari”. La art.201 
alin.(3) este agravată răspunderea penală pentru 
acţiunile comise, prevăzute la alin.(1) și (2), săvâr-
şite în mod repetat, de un grup criminal organizat în 
prealabil, de o persoană cu funcţie de răspundere, cu 
folosirea situaţiei de serviciu, urmată de provocarea 
unei daune în proporţii mari [19].
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Ucraina. Codul penal al Ucrainei [20] defi neşte in-
fracţiunea de încălcare a dreptului de autor și a drep-
turilor conexe la art.176 alin.(1) ca fi ind: Reproducerea 
ilegală, repartizarea operelor de știinţă, literare, de artă, 
programelor de calculator sau bazelor de date, precum 
și reproducerea ilegală, repartizarea fonogramelor, vi-
deogramelor și programelor de difuzare, copierea lor 
ilegală și distribuirea de casete audio și video, dischete și 
alte suporturi de date sau alte încălcări intenţionate ale 
drepturilor de autor și ale drepturilor conexe, în cazul în 
care au provocat pagube materiale în proporţii consi-
derabile. Se pedepseşte o asemenea faptă cu amen-
dă în mărime de la 200 până la 1000 de salarii medii 
lunare sau lucrări corecţionale pe un termen de până 
la 2 ani, sau privaţiune de libertate pe același termen, 
cu confi scarea și distrugerea tuturor exemplarelor de 
operă, purtătorilor materiali ai programelor de calcu-
lator, bazelor de date, interpretărilor, fonogramelor, 
videogramelor, programelor de difuziune și instru-
mentelor sau materialelor pentru fabricarea lor.

 La art.176 alin.(2) CP al Ucrainei, este agrava-
tă răspunderea penală pentru aceleași acţiuni 
săvârșite în mod repetat sau la înţelegerea prealabi-
lă a unui grup de persoane ori în proporţii mari. Co-
misă în prezenţa acestor circumstanţe agravante, 
fapta se pedepseşte cu amendă în mărime de  la 
1000 până la 2000 de salarii medii lunare sau lu-
crări corecţionale pe un termen de la 2 la 5 ani, sau 
privaţiune de libertate pe același termen, cu confi s-
carea și distrugerea tuturor exemplarelor de operă, 
purtătorilor materiali ai programelor de calculator, 
bazelor de date, interpretărilor, fonogramelor, vide-
ogramelor, programelor de difuziune și instrumen-
telor sau materialelor pentru fabricarea lor.

În fi nal, un regim sancţionator mai aspru este 
specifi cat la art.176 alin.(3) al CP al Ucrainei pen-
tru comiterea faptei în prezenţa următoarelor 
circumstanţe agravante de o persoană cu funcţie 
de răspundere, cu folosirea situaţiei de serviciu sau 
de un grup criminal organizat ori în cazul provo-
cării unui prejudiciu în proporţii deosebit de mari. 
Pedeapsa ce poate fi  aplicată în acest caz este 
amenda în mărime de la 2000 până la 3000 de sa-
larii medii lunare sau privaţiunea de libertate pe 
un termen de la 2 la 6 ani, cu sau fără privarea de 
dreptul de a practica o anumită activitate pe un 
termen de până la 3 ani, cu confi scarea și distru-
gerea tuturor exemplarelor de operă, purtătorilor 

materiali ai programelor de calculator, bazelor de 
date, interpretărilor, fonogramelor, videogramelor, 
programelor de difuziune și instrumentelor sau 
materialelor pentru fabricarea lor.

Federaţia Rusă. În conformitate cu art.44 alin.(1) 
al Constituţiei Federaţiei Ruse: fi ecărui cetăţean îi 
este garantată libertatea creaţiei literare, artistice, 
știinţifi ce, tehnice și a altor feluri de creaţie. Proprieta-
tea intelectuală este protejată de lege [21].

Reglementările legale referitoare la dreptul de 
autor şi la drepturile conexe, mai ales cele privitoare 
la latura civilă a acestora, sunt specifi cate la art.5 al 
Legii Federaţiei Ruse privind dreptul de autor și drep-
turile conexe din 09.07.1993 [22]. 

Prin mijloace de drept penal, dreptul de autor şi 
drepturile conexe sunt apărate prin norma incrimi-
natoare instituită la art.146 al CP al Federaţiei Ruse. 
Conform textului incriminator instituit la alin.(1), 
este prevăzută răspunderea penală pentru fapta 
de: „Însușire a paternităţii, dacă acest fapt a cauzat 
daune în proporţii mari autorului sau altui titular al 
dreptului de autor, se pedepsește cu amendă în mă-
rime de până la 200 000 ruble sau în mărimea unui 
salariu sau altui venit al condamnatului pentru un 
termen de până la 18 luni, ori cu muncă neremune-
rată pe un termen de până la 480 de ore, sau muncă 
neremunerată în folosul comunităţii pe un termen 
de până la un an, ori arest pe un termen de până 
la 6 luni”.

O altă faptă este sancţionată la art.146 alin.(2) 
al CP: „Folosirea ilegală a obiectelor dreptului de au-
tor sau a drepturilor conexe, și anume procurarea, 
păstrarea, transportarea exemplarelor de opere sau 
fonograme contrafăcute în scopul comercializării, 
săvârșite în proporţii mari se pedepsește cu amendă 
în mărime de până la 200 000 ruble sau în mărimea 
unui salariu sau altui venit al condamnatului pentru 
un termen de până la 18 luni, ori cu muncă neremu-
nerată în folosul comunităţii pe un termen de până 
la 480 de ore, sau muncă obligatorie pe un termen 
de până la 2 ani, ori privaţiune de libertate pe un 
termen de până la 2 ani.

Formele agravante ale infracţiunii sunt specifi ca-
te la alin.(3) al articolului sus-menţionat şi presupun 
comiterea infracţiunii de un grup criminal organizat 
sau de o organizaţie criminală, în proporţii deosebit 
de mari, cu folosirea situaţiei de serviciu. În varianta 
agravată, se pedepsește cu muncă neremunerată în 
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folosul comunităţii pe un termen de până la 5 ani, 
sau cu privaţiune de libertate pe un termen de până 
la 6 ani, cu amendă de până la 500 000 ruble sau în 
mărimea unui salariu sau altui venit al condamna-
tului pentru un termen de până la 3 ani sau fără de 
acesta.

În baza notei art.146 din CP al Federaţiei Ruse: 
„Acţiunea prevăzută de respectivul articol se 
recunoaște a fi  săvârşită în proporţii mari, dacă cos-
tul exemplarelor de opere sau fonograme ori costul 
dreptului de folosire a obiectelor dreptului de autor 
și a drepturilor conexe depășeşte 100 000 ruble, iar 
în proporţii deosebit de mari – 1 000 000 ruble” [23].

Într-un mod similar modelului rusesc, este in-
criminată fapta de încălcare a dreptului de autor 
şi a drepturilor conexe în Codul penal al Republicii 

Azerbaidjan (art.165 CP [24]), al Republicii Turk-

menistan (art.153 CP [25]), al Republicii Tadjikistan 
(art.156 CP [26]).

Concluzii. Ca rezultat al constatărilor făcute su-
pra, au fost identifi cate două modele legislative de 
penalizare a faptei de încălcare a dreptului de autor 
şi a drepturilor conexe:

1. În baza primului model, răspunderea pena-
lă pentru o asemenea faptă este stabilită în cadrul 
unei legi speciale, altul decât codul penal. Un ase-
menea model este aplicat în majoritatea statelor 
UE, legislaţiile penale ale cărora au format obiect 
de preocupare în prezenta lucrare, cum sunt: Ger-
mania, Franţa, Polonia, Olanda, România etc. Mai 
menţionăm că, în cadrul acestor sisteme naţionale 
de drept, legile speciale sunt recunoscute în calitate 
de izvoare ale dreptului penal.

2. Potrivit celui de-al doilea model legislativ, răs-
punderea penală pentru faptele legate de încălca-
rea dreptului de autor şi a drepturilor conexe este 
consacrată pe baze generale, fi ind descrise în codul 
penal. Acest model este valabil pentru sistemele de 
drept în care toate reglementările cu caracter juridi-
co-penal sunt incluse în codul penal, iar legile spe-
ciale sau alte acte normative nu sunt recunoscute în 
calitate de izvoare de drept. În general, din această 
categorie fac parte legislaţiile penale ale statelor 
din fostul spaţiu ex-sovietic (R. Moldova, R. Belarus, 
R. Ucraina, Federaţia Rusă etc.).  
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REZUMAT

Elemente de drept penal comparat privind 

infracţiunea de încălcare a dreptului de autor şi 

a drepturilor conexe. Dreptul penal comparat re-
prezintă un domeniu al ştiinţei dreptului penal, care 
are ca obiect de studiu normele şi instituţiile juridi-
ce aparţinând unor sisteme diferite de drept penal, 
în scopul cunoaşterii semnifi caţiei şi conţinutului 
lor, precum şi a deosebirilor dintre aceste norme şi 
instituţii. Din această perspectivă, autorii articolului 
au considerat oportun demersul ştiinţifi c dedicat 
studierii infracţiunii de încălcare a dreptului de au-
tor şi a drepturilor conexe prin prisma elementelor 
de drept penal comparat. Ca rezultat al cercetărilor, 
au fost identifi cate două modele legislative de pe-
nalizare a faptei de încălcare a dreptului de autor şi 
a drepturilor conexe. În baza primului model, răs-
punderea penală pentru o asemenea faptă este sta-
bilită în cadrul unei legi speciale, altul decât codul 
penal (Germania, Franţa, Polonia, Olanda, România 
etc.). Potrivit celui de-al doilea model legislativ, răs-
punderea penală pentru faptele legate de încălca-
rea dreptului de autor şi a drepturilor conexe este 
consacrată pe baze generale, fi ind descrise în codul 
penal (R. Moldova, R. Belarus, R. Ucraina, Federaţia 
Rusă etc.).  

ABSTRACT

Elements of Comparative Criminal Law on Co-

pyright and Related Rights Infringement Off en-

se. The comparative criminal law is an area of the 
science of criminal law, which has as object of study 
the norms and legal institutions belonging to diff e-
rent systems of criminal law, in order to know their 
signifi cance and content, as well as the diff erences 
between these norms and institutions. From this 
perspective, he authors of the article considered it 
appropriate the scientifi c approach to studying of 
copyright and related rights infringement off ense 
in the light of the comparative criminal law ele-
ments. As a result of the investigations, two legis-
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lative models have been identifi ed to penalize the 
copyright and related rights infringement off ense. 
Under the fi rst model, criminal liability for such an 
off ense is established under a special law other 
than the criminal code (Germany, France, Poland, 
the Netherlands, Romania etc.). According to the 
second legislative model, criminal liability for copy-
right and related rights infringement related off en-
ses is enshrined on a general basis, as described in 
the Criminal Code (R. of Moldova, R. of Belarus, R. of 
Ukraine, Russian Federation etc.).

 РЕФЕРАТ

Элементы сравнительного уголовного пра-

ва, относящиеся к преступлениям, связанным 

с нарушением авторского права и смежных 

прав. Сравнительное уголовное право – это от-
расль правоведения, изучающая правовые нор-
мы и институты, принадлежащие уголовно-
правовым системам различных государств, с це-
лью изучения их значения и содержания, а так-

же различий между этими нормами и института-
ми. В связи с этим, авторы статьи посчитали целе-
сообразным провести научное исследование, по-
священное изучению преступлений, связанных с 
нарушением авторского права и смежных прав 
через призму элементов сравнительного уголов-
ного права. В результате изысканий были опре-
делены две правовые модели наказания за нару-
шение авторского права и смежных прав. По пер-
вой модели уголовная ответственность за подоб-
ное деяние устанавливается специальным зако-
ном, иным, чем уголовным кодексом (Германия, 
Франция, Польша, Голландия, Румыния и др.). Со-
гласно второй правовой модели уголовная ответ-
ственность за деяния, связанные с нарушением 
авторского права и смежных прав, закреплена на 
общих основах и описывается в Уголовном кодек-
се (Р. Молдова, Р. Беларусь, Р. Украина, Российская 
Федерация и др.). 
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PARTICULARITĂȚILE AUDIERII UNOR SUBIECȚI 
AI PROCESULUI PENAL ÎN CADRUL CERCETĂRII 

INFRACȚIUNII DE ÎNCĂLCARE A DREPTULUI 
DE AUTOR ŞI A DREPTURILOR CONEXE

AUDIEREA PERSOANELOR IMPLICATE ÎN SĂVÂRŞIREA IN-
FRACŢIUNILOR CONTRA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE  RĂ-

MÂNE A FI UNA DINTRE PRINCIPALELE SURSE INFORMATIVE ŞI UN 
PROCEDEU PROBATORIU FOLOSIT DE CĂTRE OFIŢERII DE URMĂRIRE 
PENALĂ LA INVESTIGAREA ACESTOR INFRACŢIUNI. AUDIEREA, DIN 
PUNCTUL DE VEDERE AL TEORIEI PROCESULUI-PENAL ŞI AL TAC-
TICII CRIMINALISTICE, ESTE O ACŢIUNE DE URMĂRIRE PENALĂ, AL 
CĂREI SCOP ESTE DOBÂNDIREA ŞI FIXAREA DE CĂTRE ORGANELE 
JUDICIARE ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAŢIA PROCESUAL-PENALĂ, 
ÎN FORMĂ DE DEPOZIŢII, A DATELOR CARE CUPRIND O ANUMITĂ 
FAPTĂ/ PROBĂ, CARE ARE IMPORTANŢĂ PENTRU CERCETAREA CA-
UZEI PENALE [1, P. 4].

Actualitatea temei. Pe parcursul perioadei de 
tranziţie la sistemul economiei de piaţă normele 
care reglementează domeniul de aplicare a dreptu-
lui de autor şi a drepturilor conexe au suferit schim-
bări importante. Au apărut noi obiecte protejate de 
proprietatea intelectuală care atrag atenţia lumii 
infracţionale. În plus, există și o premisă tehnică în 
acest sens – computerizarea intensivă a tuturor sfe-
relor vieţii sociale.

Scopul şi sarcinile prezentei lucrări constau în 
determinarea măsurilor ce necesită a fi  luate în eta-
pa de pregătire către audiere, și anume elaborarea 
întrebărilor pentru fi ecare subiect al procesului pe-

|  DR. ÎN DREPT CONSTANTIN RUSNAC,
ACADEMIA „ŞTEFAN CEL MARE” A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE 
AL REPUBLICII MOLDOVA

nal, precum şi elaborarea în baza acestora a progra-
mului tipic de audiere.

Materiale şi metode. Pentru realizarea scopuri-
lor şi obiectivelor trasate, ţinând cont de specifi cul 
şi caracterul complex al temei investigate, în calita-
te de metode de cercetare au fost folosite metoda 
logică, cea sistematică și cea de comparare. Cerce-
tările au fost desfășurate în baza doctrinei și a legis-
laţiei naţionale.

Audierea reprezintă procedeul probatoriu cel 
mai utilizat, prin intermediul căruia se acumulează 
date probatorii şi se înlătură divergenţele din sis-
temul de probaţiune. Procedeul dat, pe cât de des 
este utilizat, pe atât de complicat este de realizat. 
Aceasta se datorează faptului că în timpul efectuării 
audierii are loc o rivalitate intelectuală (de interese) 
în căutarea adevărului.

Ca şi orice mijloc probatoriu, audierea necesită a 
fi  pregătită, deoarece de nivelul de pregătire depin-
de, în mare parte, rezultatul audierii.

Pregătirea pentru audiere poate fi  specială şi psi-
hologică.

1. Pregătirea specială presupune:

 ▪ studierea materialelor dosarului penal;
 ▪ studierea acţiunilor de urmărire penală efec-

tuate înaintea audierii;
 ▪ pregătirea probelor;
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 ▪ stabilirea ordinii audierii;
 ▪ stabilirea modalităţii de citare a persoanei ce 

urmează a fi  audiată;
 ▪ pregătirea locului unde va fi  audiată persoana 

şi a mijloacelor tehnice de fi xare;
 ▪ pregătirea documentelor;
 ▪ formularea întrebărilor de bază (audierea per-

soanei implicate în săvârşirea infracţiunii de încăl-
care a dreptului de autor, datorită specifi cului său, 
impune stabilirea listei de întrebări pentru a căror 
formulare e nevoie de cunoştinţe speciale);

 ▪ schiţarea planului de audiere;
 ▪ studierea literaturii de specialitate, a actelor 

normative din domeniul protecţiei proprietăţii inte-
lectuale, consultarea specialiştilor din centrele ştiin-
ţifi ce asupra anumitor chestiuni; 

 ▪ alte activităţi pregătitoare sunt citarea celui 
care urmează a fi  audiat, asigurarea prezenţei apă-
rătorului, asigurarea prezenţei interpretului, tutore-
lui, părintelui sau educatorului, asigurarea condiţii-
lor materiale în care se va desfăşura audierea.

2. Pregătirea psihologică presupune alegerea 
de către ofi ţerul de urmărire penală a ordinii şi to-
nului de punere a întrebărilor, crearea condiţiilor şi 
împrejurărilor necesare astfel încât atât ofi ţerul de 
urmărire penală, cât şi cel audiat să se simtă și să 
acţioneze nestingherit etc.

O pregătire bună îl „dezarmează” pe cel audiat, 
obligându-l să dea declaraţii veridice, iar un ofi ţer de 
urmărire penală incompetent în domeniul proprietă-
ţii intelectuale doar întăreşte poziţia audiatului. 

În cadrul investigării infracţiunii de încălcare a 
dreptului de autor şi a drepturilor conexe ofi ţerul 
de urmărire penală trebuie să evite crearea unor 
situaţii în care audierea să se efectueze superfi cial. 

Audierea bănuitului. Audierea bănuitului în ca-
zul cercetării infracţiunii de încălcare a dreptului de 
autor se efectuează imediat după începerea urmă-
ririi penale, fi indcă declaraţiile acestuia reprezintă 
o sursă informativă ce dovedeşte faptul săvârşirii 
infracţiunii şi inexistenţei vreuneia din circumstan-
ţele care exclud urmărirea penală. În timpul audierii 
bănuitului, ofi ţerul de urmărire penală poate obţine 
date referitoare la circumstanţele existente în mo-
mentul săvârşirii infracţiunii ce demonstrează exis-
tenţa legăturii cauzale dintre bănuit şi infracţiune, 
complicitatea altor persoane şi rolul fi ecăreia dintre 
acestea în săvârșirea infracţiunii, la locul de depo-

zitare temporară sau de păstrare a mărfurilor con-
trafăcute, precum şi alte circumstanţe importante 
pentru soluţionarea cauzei.

Dacă audierea se face imediat după începerea 
urmăririi penale, ofi ţerul de urmărire penală este 
în avantaj faţă de bănuit, deoarece acesta nu va cu-
noaşte volumul de probe, afl at la dispoziţia organu-
lui de urmărire penală, care ar dovedi vinovăţia sau 
nevinovăţia sa. Faptul audierii inopinate îi limitează 
bănuitului posibilităţile de a gândi şi a înainta o ipo-
teză ce ar demonstra nevinovăţia sa.

În timpul audierii bănuitului, ofi ţerul de urmărire 
penală trebuie să stabilească răspunsul la  următoa-
rele întrebări:

a. Sub ce formă și unde este înregistrată activi-
tatea practicată de bănuit (întreprindere individua-
lă, societate pe acţiuni etc.)?

b. De cât timp bănuitul practică activitatea de 
întreprinzător? 

c. Bănuitul este proprietarul mărfurilor sau doar 
vânzător? Dacă este vânzător, cine este proprietarul 
mărfurilor? Proprietarul mărfurilor l-a informat des-
pre existenţa mărfurilor contrafăcute?

d. De cât timp bănuitul se ocupă cu comercia-
lizarea mărfurilor contrafăcute şi dacă el ştie ce co-
mercializează?

e. Care este venitul net şi profi tul brut al bănui-
tului de la practicarea unei astfel de activităţi?

f. Cine mai este implicat în această activitate ile-
gală, care este rolul lui?

g. Ce acte deţine bănuitul privitor la provenienţa 
mărfurilor introduse în comercializare? Există un 
contract cu titularul de drepturi?

h. Este sau nu la curent bănuitul cu privire la 
existenţa răspunderii penale sau contravenţionale 
pentru încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor 
conexe?

i. Bănuitul a fost tras la răspundere pentru în-
călcări similare sau a auzit că cineva ar fi  fost tras 
la răspundere penală ori contravenţională pentru 
astfel de încălcări?

j. Cum au decurs evenimentele în ziua reţinerii, 
achiziţiei de control, ridicării producţiei contrafăcu-
te, a aparatajului folosit la reproducerea operelor 
sau a obiectelor drepturilor conexe? 

k. Există sau nu obiecţii în privinţa actelor întocmite?
Luând în calcul faptul că infracţiunea de încăl-

care a dreptului de autor şi altor drepturi conexe 
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poate fi  săvârşită prin mai multe acţiuni, organul 
de urmărire penală trebuie să ţină cont de specifi -
cul acestor acţiuni în vederea pregătirii şi realizării 
audierii. Astfel, în cazul comercializării mărfurilor 
contrafăcute, ofi ţerul de urmărire penală trebuie să 
afl e de la bănuit următoarele:

 ▪ Bănuitul conştientiza sau nu faptul că el co-
mercializează marfă contrafăcută?

 ▪ Bănuitul știe cum arată marfa originală și cât 
costă aceasta?

 ▪ Bănuitul știe cine livrează o astfel de marfă? 
 ▪ Bănuitul cunoaște sau nu unde şi la ce preţ 

poate fi  procurată o astfel de marfă?
 ▪ Bănuitul cunoaște cum se ia la evidenţă marfa 

primită, unde este stocată aceasta?
 ▪ Cunoaște cumva bănuitul în ce puncte de 

desfacere, altele decât cele descoperite de organe-
le de drept, se mai comercializează această marfă?

 ▪ Care este suprapreţul?
 ▪ Câte unităţi de acest fel de marfă au fost pri-

mite şi câte au fost comercializate?
 ▪ Se aşteaptă livrarea unui nou lot de marfă şi, 

dacă da, când şi de la cine?
Persoanei bănuite în reproducerea şi comercia-

lizarea mărfurilor contrafăcute, pe lângă întrebările 
generale, îi vor fi  adresate următoarele întrebări:

 ▪ Când şi de la cine a fost primită materia primă 
necesară fabricării mărfurilor contrafăcute?

 ▪ În ce puncte de desfacere, altele decât cele des-
coperite de organele de drept, se efectuează reprodu-
cerea şi comercializarea mărfurilor contrafăcute?

 ▪ Cum are loc reproducerea producţiei video, 
care este ciclul de producţie?

 ▪ Cum se comercializează marfa (prin intermediul 
magazinelor, pieţelor sau altor puncte de desfacere)?

 ▪ Care este costul de fabricare şi care este preţul 
de comercializare al unei unităţi?

 ▪ Care sunt termenele de comercializare a unui 
lot de marfă contrafăcută comercializată într-o zi, 
într-o săptămână, într-o lună? Câte unităţi au fost 
comercializate?

În cazul cesiunii dreptului de autor, bănuitului i 
se adresează următoarele tipuri de întrebări:

 ▪ Cum a ajuns în posesia lui opera asupra căreia 
şi-a atribuit dreptul de autor?

 ▪ Îl cunoaşte pe autorul operei?
 ▪ Ştie cum şi când a fost creată opera?
 ▪ Din ce cauză a hotărât să-şi atribuie paternita-

tea şi ce obiective urmărea?

 ▪ A prevăzut că poate avea statut de pârât şi 
cum trebuia să reacţioneze?

 ▪ Conştientiza că, atribuindu-şi paternitatea, 
cauzează (sau poate cauza) pagube autorului?

În cazul în care plagiatorul nu-şi recunoaşte vina 
de atribuire a paternităţii, i se propune să prezinte 
materia primă şi materialul de lucru, la fel, se sta-
bileşte când, unde și în ce împrejurări a fost crea-
tă această operă şi prin ce mijloace este capabil să 
confi rme aceasta.

Audierea martorului. Cercul persoanelor care 
pot fi  martori ai infracţiunii de încălcare a dreptului 
de autor şi a altor drepturi conexe poate fi  vast:

  persoanele participante la achiziţiile de con-
trol, la ridicarea mărfi i contrafăcute şi a diferitelor 
documente;

  angajaţii organelor de drept ce au efectuat 
achiziţiile de control, au ridicat marfa contrafăcută, 
diferite obiecte şi documente;

  proprietarul centrului comercial sau al maga-
zinului unde este amplasat punctul de desfacere;

  persoanele implicate în activitatea de vânzare 
şi sunt vecini cu infractorii;

  clienţii (persoanele care procurau sau luau în 
chirie marfă contrafăcută);

  persoanele care procurau marfă contrafăcută 
angro în scopul comercializării acesteia;

  persoanele ce colaborau cu infractorul, dar nu 
aveau nicio înţelegere privitor la încălcarea dreptu-
lui de autor;

  rudele, prietenii, alte persoane care îl cunosc 
pe infractor;

  lucrătorii angajaţi de infractor (vânzător, curi-
er, contabil, şofer etc.);

  reprezentanţii organizaţiilor privind protecţia 
proprietăţii intelectuale.

Datele prezentate de persoanele participante la 
achiziţiile de control, la ridicarea de obiecte şi înscri-
suri ale angajaţilor organelor de drept implicaţi în 
aceste măsuri speciale de investigaţie şi procedee 
probatorii sunt foarte informative. Datorită faptu-
lui că au fost în contact nemijlocit cu infractorul şi 
cu locul faptei, acestea deţin mai multe informaţii 
decât orice act procesual întocmit în legătură cu in-
fracţiunea de încălcare a dreptului de autor.

În timpul audierii acestora, ofi ţerul de urmărire pe-
nală trebuie să stabilească următoarele circumstanţe:

  dacă vânzătorul a întreprins acţiuni de con-
spiraţie;
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  atitudinea vânzătorului faţă de marfa comer-
cializată, dacă acesta ştie că este contrafăcută.

Deţinători ai unei informaţii utile sunt proprie-
tarii magazinelor şi centrelor comerciale, deoarece 
ei cunosc unde bănuitul, învinuitul şi-a organizat 
punctul de desfacere şi care îi sunt vecinii. Din con-
vorbirile avute cu vecinii putem stabili de cât timp 
bănuitul/învinuitul practică acest gen de activitate, 
câţi angajatori are, câte unităţi de marfă contrafăcu-
tă comercializează, dacă acesta încearcă să-şi con-
spire activitatea practică.

O probă importantă în dovedirea vinovăţiei bă-
nuitului ar fi  declaraţiile persoanelor care s-au fo-
losit de serviciile acestuia, cu atât mai mult cu cât 
identitatea acestora nu este greu de stabilit. În pri-
mul rând, în timpul efectuării cercetării la faţa locu-
lui sau ridicării de obiecte şi înscrisuri, cineva vine să 
reîntoarcă producţia închiriată. În al doilea rând, cel 
care a luat în chirie lasă nişte documente ce-i atestă 
identitatea, iar în al treilea rând, nu de puţine ori, 
vânzătorul are un caiet, agendă unde sunt înscrise 
persoanele ce se folosesc de serviciile acestui punct 
de desfacere. 

În unele situaţii, pot avea valoare probantă şi de-
claraţiile depuse de rude şi de cunoscuţi.

Pentru audierea personalului angajat de bănuit/în-
vinuit e necesar de luat în calcul următoarele aspecte:

  personalul trebuie împărţit  pe grupe: condu-
cere, specialişti tehnicieni, alt personal;

  odată cu acumularea informaţiei, statutul 
procesual al personalului de conducere şi tehnicie-
nilor poate suferi schimbări. Persoanele care la înce-
putul procesului penal aveau statutul de martor în 
cadrul urmăririi penale pot avea statutul de bănuit.

Trebuie audiate în mod obligatoriu persoanele 
care nu fac parte din personalul angajat de bănuit 
dar au fost implicate în reproducerea, comerciali-
zarea, închirierea, depozitarea, transportarea etc. a 
mărfurilor contrafăcute.

Audierea victimei. O altă persoană care urmează a 
fi  audiată este cea căreia, prin săvârşirea infracţiunii de 
încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, 
i-au fost aduse daune morale, fi zice sau materiale.

În timpul audierii acestei persoane e necesar de 
stabilit:

  dacă ea este deţinătorul dreptului de autor 
sau al celor conexe încălcate;

  ce drepturi i-au fost încălcate;
  prin ce poate confi rma această persoană că 

este deţinătorul dreptului încălcat (de pildă, exem-
plare de fonograme reproduse până la săvârşirea 
infracţiunii);

  prejudiciul material cauzat prin săvârşirea in-
fracţiunii.

Dacă această persoană nu poate prezenta exem-
plare de fonograme reproduse până la săvârşirea 
infracţiunii, ofi ţerul de urmărire penală trebuie să 
găsească alte căi pentru a proba dreptul de propri-
etate, şi anume:

  să stabilească dacă victima deţine materialul 
care a stat la baza creării operei;

  să identifi ce persoanele care ar putea confi r-
ma faptul creării operei;

  dacă opera a fost creată ca urmare a încheierii 
unui contract sau a reprezentat o sarcină de servi-
ciu, poate să probeze aceasta sau să arate persoa-
nele ce deţin astfel de probe.

Audierea specialistului. În cadrul investigării in-
fracţiunii de încălcare a dreptului de autor şi a drep-
turilor conexe, apare, de la caz la caz, necesitatea 
audierii specialistului pe marginea obiectului aten-
tării şi caracteristicilor acestuia. De exemplu, când 
infracţiunea s-a săvârşit prin reproducerea operelor 
apare necesitatea de a clarifi ca:

  care este metoda de reproducere;
  ce utilaj se poate folosi pentru a atinge o ase-

menea calitate a reproducerii;
  care sunt indicii individuali ce fac posibilă di-

ferenţierea mărfurilor originale de cele contrafăcute.
Odată cu audierea specialistului, ofi ţerul de 

urmărire penală îşi poate îmbogăţi bagajul de cu-
noştinţe în domeniul proprietăţii intelectuale, chiar 
dacă nu a consultat literatura de specialitate.

Expertul criminalist poate, de asemenea, fi  au-
diat pentru a oferi explicaţii pe marginea concluzi-
ilor formulate în rapoartele de expertiză judiciară, 
inclusiv pe marginea informaţiei de care a luat cu-
noştinţă în procesul efectuării expertizei judiciare. 
La necesitate, pot fi  anexate scheme, tabele explica-
tive şi, de asemenea, lista termenilor tehnici folosiţi 
la audiere.

Concluzii. Concluziile care se impun în baza ce-
lor consemnate mai sus sunt următoarele:

 ▪ În timpul de pregătire către audiere, persoana 
responsabilă de audiere trebuie să respecte urmă-
torul algoritm de acţiuni: analiza materialelor cau-
zei penale; studierea legislaţiei în materia dreptului 
de autor şi celor conexe; elaborarea planului de 
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audiere; determinarea tacticii audierii; soluţionarea 
problemelor organizatorice (locul, timpul, asigura-
rea prezenţei participanţilor etc.);

 ▪ Întrebările adresate persoanei audiate trebuie 
formulate şi divizate în funcţie de: persoana audiată, 
esenţa faptei infracţionale săvârşite, circumstanţele 
existente la momentul săvârşirii infracţiunii, sursa 
informaţiei ce determină formularea întrebării etc.

 ▪ La audierea bănuitului/învinuitului de săvârşi-
rea infracţiunii de încălcare a dreptului de autor şi a 
drepturilor conexe trebuie de ţinut cont de faptul că 
acţiunile acestuia nu au un caracter antisocial pronun-
ţat, de aceea tactica cea mai efi cientă care urmează a 
fi  utilizată în asemenea investigaţii este convingerea;

 ▪ În etapa de pregătire către audierea martoru-
lui, organul de urmărire penală trebuie să formuleze 
întrebări care ar întări poziţia martorului ocular şi ar 
demasca făptuitorul, potenţialul bănuit, care se dă 
drept martor.
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REZUMAT

Particularităţile audierii unor subiecţi ai pro-

cesului penal în cadrul cercetării infracţiunii de 

încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor co-

nexe. Autorul supune analizei etapele de pregătire 
și desfășurare a audierii persoanelor implicate în să-
vârşirea infracţiunilor contra proprietăţii intelectua-
le. Aceasta  rămâne a fi  una dintre principalele surse 
de informare şi un procedeu probatoriu important 
folosit de către ofi ţerii de urmărire penală la investi-

garea unor asemenea infracţiuni.
Audierea, din punctul de vedere al teoriei proce-

sului-penal şi al tacticii criminalistice, este o acţiune 
de urmărire penală, al cărei scop este dobândirea şi 
fi xarea de către organele judiciare în conformitate 
cu legislaţia procesual-penală, în formă de depoziţii, 
a datelor care cuprind o anumită faptă/probă, care 
are importanţă pentru cercetarea cauzei penale.

ABSTRACT

The Peculiarities of Hearing Certain Subjects 

of the Criminal Proceeding in the Investigation 

of Copyright and Related Rights Infringement 

Off ence. The author analyzes the stages of prepari-
ng and conducting the hearing of persons involved 
in committing off enses against intellectual property. 
It remains one of the main sources of information 
and an important probative process used by prose-
cuting offi  cers to investigate such off enses.

Hearing, from the point of view of the theory of 
criminal proceeding and forensic tactics, is a criminal 
prosecution, whose purpose is the acquisition and 
fi xation by the judicial bodies in accordance with the 
procedural-criminal law, in the form of depositions, 
of data including a certain fact/evidence, which is im-
portant for investigating the criminal case.

 РЕФЕРАТ

Особенности слушания некоторых участни-

ков уголовного процесса при расследовании 

преступлений, связанных с нарушением автор-

ского права и смежных прав. Автор осуществля-
ет анализ этапов подготовки и проведения слуша-
ний лиц, причастных к совершению преступле-
ний против интеллектуальной собственности. Это 
остается одним из основных источников информа-
ции и важных методов формирования доказатель-
ной базы, применяемых сотрудниками органов 
уголовного преследования при расследовании та-
кого рода правонарушений.

С точки зрения теории уголовного процесса и 
криминалистической тактики слушание является 
действием по уголовному преследованию, целью 
которого является получение сведений о фактах/
доказательствах, имеющих значение для расследо-
вания уголовного дела, и их фиксирование в виде 
показаний судебными органами в соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательством.
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care sunt: invenţia, desenul sau modelul industrial, 
marca.

Sub-franchisingul este contractul încheiat între 
franchisee și persoane terţe cu privire la același 
obiect, prevăzut în contractul de franchising, cu 
acordul franchiser-ului sau în baza unei stipulaţii 
exprese în contractul de franchising. Este im-
portant de specifi cat că obiectul contractului de 
sub-franchising trebuie să corespundă obiectului 
contractului iniţial de franchising, respectându-se 
regula „nemo plus iuris ad alium transferre potest 
quam ipse habet”.

Spre deosebire de legislaţia Republicii Moldova, 
un șir de state au reglementat, pe lângă contractul 
de franchising, și instituţia sub-franchising-ului, 
în acest sens drept exemplu servind Codul civil al 
Federaţiei Ruse (partea a doua) din 26 ianuarie 1996 
care, la art.1029 (Коммерческая субконцессия), sti-
pulează următoarele: „Prin contractul de franchi-
sing poate fi  prevăzut dreptul franchisee-ului de a 
permite altor persoane să folosească complexul de 
drepturi exclusive acordate acestuia sau a unei părţi 
din aceste drepturi în condiţiile contractului de sub 
franchising, cu acordul franchiser-ului sau în baza 
contractului de franchising”. 

Totodată, documentul stipulează că durata pen-
tru care se încheie contractul de sub-franchising 

|  MARIA PÎSLARUC, 
MASTERANDĂ, ANUL I, FACULTATEA DE DREPT,USM 

SUB-FRANCHISINGUL — MODALITATE 
DE TRANSMITERE 

A OBIECTELOR DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

INSTITUŢIA FRANCHISINGULUI ESTE BINECUNOSCUTĂ ÎN 
LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA, DEFINIŢIA ACESTUIA FIIND 

PREVĂZUTĂ ÎN ART.1171 AL CODULUI CIVIL, ÎN CONFORMITATE 
CU CARE: PRIN CONTRACT DE FRANCHISING, CARE ESTE UNUL CU 
EXECUTARE SUCCESIVĂ ÎN TIMP, O PARTE (FRANCHISER) ŞI CEALAL-
TĂ PARTE (FRANCHISEE), ÎNTREPRINDERI AUTONOME, SE OBLIGĂ 
RECIPROC SĂ PROMOVEZE COMERCIALIZAREA DE BUNURI ŞI SERVICII 
PRIN EFECTUAREA DE CĂTRE FIECARE A UNOR PRESTAŢII SPECIFICE1.

Un alt act normativ în care este reglementat 
contractul de franchising este Legea cu privire la 
franchising2 din 1997, care îl defi nește în felul ur-
mător: Franchisingul reprezintă un sistem de rapor-
turi contractuale între întreprinderi în care partea de-
numită franchiser acordă părţii denumite franchisee 
dreptul de a produce şi/sau a comercializa anumite 
produse (mărfuri), de a presta anumite servicii în nu-
mele şi cu marca franchiserului, precum şi dreptul de 
a benefi cia de asistenţa tehnică şi organizatorică a 
acestuia.

În baza contractului de franchising pot fi  trans-
mise diferite obiecte ale proprietăţii industriale, 

1 Cod civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06.06.2002, 
publicat: 22.06.2002 în Monitorul Ofi cial nr. 82-86,  art. 661.
2 Legea nr. 1335 din 01.10.1997 cu privire la franchising, 
publicat: 11.12.1997 în Monitorul Ofi cial nr. 82-83, art. 669, 
data intrării în vigoare: 11.12.1997.
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nu poate fi  mai mare decât durata contractului de 
franchising.3

În același Cod civil al Federaţiei Ruse este prevă-
zut că, dacă contractul de franchising nu este va-
labil, trebuie considerat nevalabil și contractul de 
sub-franchising încheiat în baza acestuia.

Cu excepţia cazului când contractul de franchi-
sing prevede altfel, dacă contractul de franchising 
încheiat pe o perioadă determinată încetează an-
ticipat, drepturile și obligaţiile sub-franchisee-ului 
(utilizatorului contractului de sub-franchising) trec 
la franchiser, dacă el nu refuză acceptarea dreptu-
rilor și obligaţiilor respective. Această regulă este 
aplicabilă și cazului când contractul de franchising 
este încheiat fără indicarea perioadei de acţiune.

Franchisee-ul răspunde în subsidiar faţă de fran-
chiser pentru prejudiciul cauzat de către sub-fran-
chisee, dacă în contract nu este prevăzut altfel.4

Contractului de sub-franchising i se aplică reguli-
le contractului de franchising, dacă din natura con-
tractului de sub-franchising nu rezultă altfel.5

Făcând referire la legislaţia Republicii Moldo-
va, nu găsim niciunde defi nirea și reglementarea 
contractului de sub-franchising, cu toate că în Ho-
tărârea Guvernului nr.612 din 12.08.2011 pentru 
aprobarea Regulamentului privind înregistrarea 
contractelor de cesiune, licenţă, gaj și franchising 
referitoare la obiectele de proprietate industrială, în 
Capitolul VI, care reglementează înregistrarea con-
tractului de franchising, găsim prevederi ce se referă 
la procedura de înregistrare a contractului de sub-
franchising. La punctul 45 al hotărârii menţionate 
identifi căm clauzele pe care trebuie să le includă un 
contract de franchising, și anume: numărul titlului 
de protecţie al obiectului de proprietate industrială, 
indicaţii privind dreptul franchiserului de a încheia 
contracte de sub-franchising, teritoriul pe care va fi  
folosită marca franchiserului, descrierea completă 
a programului de prestare a franchisei, termenul 
de valabilitate a contractului, semnăturile părţilor 
contractante, cu indicarea lizibilă a numelui și a pre-

3 htt p://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_9027/f535e6e1f4a9de1d20d8b648f-
c7e50a5606bd897/. 
4 htt p://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_9027/f535e6e1f4a9de1d20d8b648f-
c7e50a5606bd897/. 
5 htt p://bibliofond.ru/view.aspx?id=797200.

numelui (dacă partea contractantă este persoană 
juridică, contractul este semnat de conducătorul 
unităţii, fi ind indicate funcţia, numele, prenume-
le semnatarului și se aplică ștampila), locul și data 
semnării contractului. În același punct se prevede 
că înregistrarea contractului de sub-franchising se 
realizează în conformitate cu procedura stabilită 
de înregistrare a contractului de franchising. Dacă 
o persoană dorește să înregistreze un contract 
de sub-franchising, aceasta o poate face doar cu 
condiţia ca contractul de franchising, căruia îi co-
respunde, să fi e înregistrat la AGEPI.

Legea prevede că contractul de sub-franchising 
urmează aceeași procedură de înregistrare ca și 
contractul de franchising, deci, în conformitate cu 
Hotărârea Guvernului nr.612 din 12.08.2011 pentru 
aprobarea Regulamentului privind înregistrarea 
contractelor de cesiune, licenţă, gaj și franchising 
referitoare la obiectele de proprietate industrială, 
persoana care dorește să înregistreze un contract 
de sub-franchising trebuie să depună la AGEPI ce-
rerea de înregistrare în care urmează să fi e indica-
te datele de identifi care ale părţilor contractante, 
datele de identifi care a reprezentantului sau man-
datarului autorizat, dacă cererea se depune prin re-
prezentant, datele care permit identifi carea obiec-
tului de proprietate industrială (numărul titlului de 
protecţie, iar dacă acesta lipsește  numărul și data 
de depozit a cererii de înregistrare a obiectului de 
proprietate industrială, iar dacă și acesta lipsește, 
atunci numărul și data de intrare, atribuite cererii 
de înregistrare a obiectului de proprietate industri-
ală), semnăturile părţilor contractante, cu indicarea 
clară și lizibilă a numelui și prenumelui, precum și 
a datei semnării cererii. O menţiune prevăzută de 
lege care trebuie respectată se referă la faptul că, în 
cazul în care contractul, în cazul nostru contractul 
de sub-franchising, se referă la mai multe obiecte 
de proprietate industrială, cererea de înregistrare 
trebuie să conţină date privind identifi carea fi ecărui 
obiect de proprietate industrială, respectiv, cererea 
de înregistrare a contractului de sub-franchising 
poate să includă unul sau mai multe obiecte de pro-
prietate industrială, dar cu condiţia ca toate aceste 
contracte să fi e înregistrate la AGEPI. Mergând pe 
aceeași ordine de idei și analizând modalitatea de 
înregistrare a contractului de sub-franchising în 
conformitate cu legislaţia naţională, pe lângă cere-
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rea depusă privind solicitarea înregistrării, trebuie 
anexate următoarele acte: procura (dacă cererea se 
depune prin reprezentant sau mandatar autorizat), 
contractul iniţial de franchising, dovada de plată 
a taxei de stat. Contractul iniţial de franchising se 
prezintă fi e în original sau extrasul din acesta în ori-
ginal, semnat de părţi, fi e copia contractului sau ex-
trasului din contract, dar cu condiţia să fi e legalizat 
de către notar.

După cum am menţionat, nu se poate înregistra 
un contract de sub-franchising dacă la AGEPI nu 
este înregistrat contractul de franchising. Potrivit 
Hotărârii Guvernului nr.612 din 12.08.2011 pentru 
aprobarea Regulamentului privind înregistrarea 
contractelor de cesiune, licenţă, gaj și franchising 
referitoare la obiectele de proprietate industrială,  
pentru a fi  înregistrat, contractul de franchising 
trebuie să conţină următoarele: numărul titlului de 
protecţie a obiectului de proprietate industrială, cla-
uza referitor la faptul dacă franchiserul are dreptul 
de a încheia contracte de sub-franchising, teritoriul 
pe care va fi  folosită marca frachiserului, descrierea 
completă a programului de prestare a franchisei, 
termenul de valabilitate a contractului, locul, data 
semnării contractului și semnătura părţilor.

După ce a fost depusă cererea de înregistrare a 
contractului de sub-franchising cu toate documen-
tele necesare, AGEPI în decurs de 3 luni examinează 
cererea și verifi că dacă sunt depuse toate actele ne-
cesare. Dacă în urma verifi cării se constată că actele 
au fost prezentate în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, AGEPI emite decizia de înregistrare a con-
tractului de sub-franchising. După emiterea decizi-
ei de înregistrare a contractului de sub-franchising, 
AGEPI înscrie în registrele naţionale ale obiectelor 
de proprietate industrială şi în baza de date cores-
punzătoare informaţia privind înregistrarea con-
tractului.

După o analiză a procedurii de înregistrare a 
contractului de sub-franchising, este oportun să 
menţionăm raţionamentele înregistrării unui astfel 
de contract. În primul rând, specifi căm că în litera-
tura juridică de specialitate posibilitatea franchisee-
ului de a încheia contracte de sub-franchising poate 
fi  atât un drept, cât și o obligaţie. Astfel, dacă acest 
lucru este stipulat în contract ca obligaţie, reiese că 
extinderea afacerii este dorinţa franchiser-ului.

În vederea lărgirii sferei de activitate sau de po-

pularizare a unei anumite mărci, desen sau model 
industrial, încheierea contractelor de sub-franchi-
sing este o soluţie potrivită, deoarece atât franchi-
see-ul, cât și sub-franchisee-ul valorifi că un obiect 
al proprietăţii industriale deja înregistrat, cu o anu-
mită valoare pe piaţă și, deseori, deja având o cli-
entelă formată. În schimbul unei remuneraţii, sub-
franchiseeu-ul primește dreptul de a folosi o marcă, 
de a valorifi ca un desen sau model industrial sau un 
know-how. Având în vedere că franchiser-ul oferă 
posibilitatea franchisee-ului să încheie contracte 
de sub-franchising, este evident că primul delea-
gă acest drept cu o anumită doză de risc. Pentru 
asigurarea franchiser-ului de eventuale prejudicii, 
legislaţiile altor state, cum ar fi , de exemplu, cea a 
Ucrainei,6 prevăd în codul civil că, pentru prejudici-
ile cauzate franchiser-ului, franchisee-ul și sub-fran-
chisee-ul răspund solidar.

Contractul de sub-franchising este binecunos-
cut și sistemului common-law, în special în Statele 
Unite ale Americii există Compliance Guide to the 
Federal Trade Commission’s trade regulation rule on 
franchising7 , documentul-cadru ce reglementează 
relaţiile de franchising și sub-franchising, unde sunt 
stipulate toate aspectele caracteristice contractului 
de sub-franchising.

Astfel, apare întrebarea  în cazul în care a fost 
încheiat un contract de franchising cu privire la 
un șir de obiecte ale proprietăţii industriale, însă 
în contract nu s-a prevăzut dreptul franchisee-ului 
de a încheia contracte de sub-franchising, ar putea 
el totuși încheia un astfel de contract? Răspunsul 
ar fi  negativ, dacă ţinem cont de specifi cul acestui 
contract și de faptul că legea civilă stipulează că 
obligaţiile reciproce ale părţilor urmează a fi  clar 
precizate. Însă, dacă această clauză a fost totuși in-
clusă în contractul de franchising, frachisee-ul, cu 
o posibilă și eventuală aprobare a franchiseru-ului, 
poate încheia contract de sub-franchising, care va fi  
obligatoriu pentru toate 3 părţi implicate în rapor-
tul juridic. O prevedere legală ce poate fi  corobora-

6 htt p://pravo-ukraine.org.ua/resyrsi/biblioteka/
civil-pravo/grazhdanskij-kodeks-ukrainy/9720-
statya-1119-dogovor-kommercheskoj-subkon-
cessii. 
7 htt ps://www.ft c.gov/system/fi les/documents/
plain-language/bus70-franchise-rule-complian-
ce-guide.pdf .
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tă cu aspectul abordat este stipulată în Legea  nr.38 
din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor8, unde, 
la art.13 alin.(1), se prevede că titularul unei mărci 
înregistrate nu poate cere interzicerea utilizării de 
către alte persoane a acestei mărci pe produse şi/
sau servicii care au fost plasate pe piaţa Republicii 
Moldova de el însuşi ori cu consimţământul său. 
Rezultă că, dacă titularul mărcii a transmis dreptul 
de utilizare asupra acesteia prin contractul de fran-
chising, nu poate interzice utilizarea acestei mărci 
de către alte persoane (sub-franchisee) pe produse 
și/sau servicii pe piaţa Republicii Moldova, fi indcă 
și-a exprimat consimţământul în mod contractu-
al, cu excepţia situaţiei când  titularul are motive 
temeinice să se opună comercializării produselor 
sau prestării serviciilor, în special dacă starea aces-
tora este modifi cată sau alterată după plasarea 
lor pe piaţă9, fapt prevăzut la art.13 alin.(2) al legii 
sus-menţionate, ceea ce înseamnă că franchisee-
ul sau franchisor-ul se pot opune utilizării de către 
sub-franchiseer a mărcii, dacă ultimul modifi că sau 
alterează starea produselor după ce au fost plasate 
pe piaţă, acest lucru fi ind prevăzut de lege și trebuie 
prevăzut de contract în particular.

 Contractul de sub-franchising, având ca obiect 
drepturile de proprietate intelectuală cum ar fi , de 
exemplu, dreptul la utilizarea unei invenţii, mărci, 
soi de plantă, desen sau model industrial,  poa-
te genera situaţia în care instanţa de judecată, în 
urma unei acţiuni depuse, să declare nul brevetul 
de invenţie, marca sau alt act care conferă dreptul 
la utilizare titularului obiectului de proprietate in-
dustrială, soluţia pentru această situaţie fi ind pre-
văzută în actele ce reglementează regimul juridic 
al obiectelor de proprietate industrială în parte, 
de exemplu, Legea nr.50 din 07.03.2008 privind 
protecţia invenţiilor10, unde art.64 reglementează 
că efectul retroactiv al nulităţii brevetului nu adu-
ce atingere contractelor încheiate anterior hotărârii 

8 Legea nr.38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor, pu-
blicată: 06.06.2008 în Monitorul Ofi cial nr.99-101, art. 362, 
data intrării în vigoare: 06.09.2008.
9 Legea nr.38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor, pu-
blicată: 06.06.2008 în Monitorul Ofi cial nr.99-101, art. 362, 
data intrării în vigoare: 06.09.2008.
10 Legea nr.50 din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor, 
publicată: 04.07.2008 în Monitorul Ofi cial nr.117-119, art. 
455, data intrării în vigoare: 04.10.2008.

de nulitate, în măsura în care ele au fost executate 
anterior acestei hotărâri. Totuşi, poate fi  revendi-
cată, pe motive de echitate, rambursarea sumelor, 
plătite în virtutea contractului, într-un cuantum 
justifi cat de circumstanţe. Un alt act care prevede 
o soluţie similară este Legea nr.38 din 29.02.2008 
privind protecţia mărcilor, la care art.24 prevede că 
„sub rezerva aplicării prevederilor legale privind fi e 
acţiunile de compensare a prejudiciului cauzat din 
neglijenţă sau din lipsa de bună-credinţă a titula-
rului mărcii, fi e îmbogăţirea neîntemeiată, efectul 
retroactiv al decăderii din drepturi sau al nulităţii 
mărcii nu afectează contractele încheiate anterior 
adoptării deciziei de decădere din drepturi sau de 
nulitate, în măsura în care acestea au fost executate 
până la adoptarea deciziei respective; totodată, din 
motive de echitate, poate fi  cerută restituirea, într-o 
măsură justifi cată de circumstanţe, a sumelor plăti-
te în temeiul contractului”. 

Aceeași soluţie se conturează și în Legea nr.161 
din 12.07.2007 privind protecţia desenelor și mode-
lelor industriale11. Art.27 al acestei legi prevede că 
efectul retroactiv al nulităţii desenului sau modelu-
lui industrial nu afectează contractele încheiate şi 
executate înaintea hotărârii de declarare a nulităţii. 
În cazul în care există circumstanţe întemeiate, se 
poate solicita, din raţiune de echitate, restituirea su-
melor vărsate în temeiul contractului.

Pornind de la natura contractului de sub-fran-
chising, acesta este cu executare continuă, res-
pectiv, dacă el este încheiat și executat până la 
pronunţarea hotărârii judecătorești de declarare a 
nulităţii, valabilitatea acestuia nu va fi  afectată. Toto-
dată, dacă avem un contract de sub-franchising, 
obiectul căruia este un desen industrial și în privinţa 
desenului industrial respectiv s-a admis o acţiune 
de nulitate, iese că contractul a fost încheiat înain-
tea pronunţării hotărârii de judecată, dar acesta mai 
este în curs de executare. Așadar, efectul nulităţii 
desenului industrial va afecta contractul iniţial de 
franchising, și, ulterior, contractul de sub-franchi-
sing, deoarece, după cum am menţionat anterior, 
contractul de sub-franchising urmează soarta con-
tractului de franchising în baza căruia a fost înche-

11 Legea nr.161 din 12.07.2007 privind protecţia desene-
lor și modelelor industriale, publicată: 31.08.2007 în Mo-
nitorul Ofi cial nr.136-140, art. 577, data intrării în vigoare: 
01.12.2007.
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iat. Pentru a remedia eventualele prejudicii care ar 
porni din situaţia descrisă, legea prevede că, în ca-
zul în care există circumstanţe întemeiate, se poate 
solicita, din raţiune de echitate, restituirea sumelor 
vărsate în temeiul contractului.12

În concluzie, accentuăm că contractul de sub-
franchising reprezintă o modalitate de a extinde ac-
tivitatea economică și de a promova imaginea, bran-
dul sau marca companiei, ceea ce îi va întări poziţia  
pe piaţă. Din acest raţionament, urmând practica 
altor state, se impune cu necesitate ca și legislaţia 
Republicii Moldova să reglementeze instituţia sub-
franchisingului, fi e în Codul civil, fi e în Legea cu pri-
vire la franchising din 1997, cu atât mai mult cu cât 
Hotărârea Guvernului nr.612 din 12.08.2011 pentru 
aprobarea Regulamentului privind înregistrarea con-
tractelor de cesiune, licenţă, gaj și franchising referi-
toare la obiectele de proprietate industrială, se referă 
expres la acest gen de contract și la procedura înre-
gistrării acestuia. Reglementarea expresă a contrac-
tului de sub-franchising va efi cientiza promovarea 
și dezvoltarea activităţii economice atât a agenţilor 
economici  naţionali, cât și a celor străini.

REZUMAT

Sub-franchisingul – modalitate de transmi-

tere a obiectelor de proprietate industrială.  Au-
torul propune încheierea contractelor de sub-fran-
chising în vederea lărgirii sferei de activitate sau de 
popularizare a mărcii, desenului sau modelului in-
dustrial, care este o soluţie potrivită, deoarece atât 
franchisee-ul, cât și sub-franchisee-ul valorifi că un 
obiect de proprietate industrială deja înregistrat, cu 
o anumită valoare pe piaţă și, deseori, deja având o 
clientelă formată. În schimbul unei remuneraţii, sub-
franchiseeu-ul primește dreptul de a folosi o marcă, 
de a valorifi ca un desen sau model industrial sau un 
know-how. Legea prevede că contractul de sub-fran-
chising urmează aceeași procedură de înregistrare ca 
și contractul de franchising, însă nu putem înregistra 
un contract de sub-franchising dacă la AGEPI nu este 
înregistrat contractul de franchising. 

12  Legea nr.161 din 12.07.2007 privind protecţia desene-
lor și modelelor industriale, publicată: 31.08.2007 în Mo-
nitorul Ofi cial nr.136-140, art.: 577, data intrării în vigoare: 
01.12.2007.

ABSTRACT

Sub-Franchising – A Means of Transferring 

Industrial Property Objects. The author propo-
ses to conclude sub-franchise contracts in order 
to broaden the sphere of activity or to popularize 
the trademark, industrial design, which is a suitable 
solution, because both the franchisee and the sub-
franchisee uses an industrial property already regis-
tered, with a certain value on the market and often 
already having a formed clientele. In return for a fee, 
the sub-franchisee receives the right to use a tra-
demark, to use an industrial design or know-how. 
The law provides for that the sub-franchise contract 
follows the same registration procedure as the fran-
chise contract, but we cannot register a sub-fran-
chise contract if the franchise contract is not regis-
tered with the AGEPI.

РЕФЕРАТ

Субфранчайзинг как способ передачи 

объектов промышленной собственности. 
Автор предлагает заключать договоры суб-
франчайзинга с целью расширения сферы 
деятельнос-ти или популяризации и продвиже-
ния товарного знака, промышленного рисунка 
или модели, считая это подходящим решением, 
поскольку и франчайзер, и субфранчайзер ис-
пользуют уже зарегистрированный объект про-
мышленной собственности, имеющий опреде-
ленную ценность на рынке и часто уже сфор-
мированную клиентуру. За определенную пла-
ту субфранчайзер приобретает право пользо-
вания товарным знаком, промышленным образ-
цом или ноу-хау. Закон предусматривает, что до-
говор субфранчайзинга подлежит той же проце-
дуре регистрации, что и договор франчайзинга, 
однако мы не можем регистрировать договор 
субфранчайзинга, если договор франчайзинга 
не зарегистрирован в AGEPI.
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INTERFERENȚE ÎNTRE INDICAȚIA GEOGRAFICĂ/
DENUMIREA DE ORIGINE ȘI MARCĂ PENTRU 

OBȚINEREA UNUI BRAND DE SUCCES

ORICE OFERTĂ PLASATĂ PE PIAŢĂ ESTE IDENTIFICATĂ 
DUPĂ UN DESIGN UNIC, SEMN, SIMBOL, CUVÂNT, SAU O 

COMBINAŢIE A ACESTORA, CARE VIN SĂ CREEZE O IMAGINE A PRO-
DUSULUI/SERVICIULUI ÎN SCOPUL DIFERENŢIERII ACESTUIA DE ALTE 
PRODUSE/SERVICII ALE CONCURENŢILOR. DE-A LUNGUL TIMPULUI, 
ACEASTĂ IMAGINE DEVINE ASOCIATĂ CU UN NIVEL DE CREDIBILITA-
TE, CALITATE ȘI SATISFACŢIE, ÎN MINTEA CONSUMATORULUI CON-
TURÂNDU-SE BRANDUL.1 BRANDUL ARE ȘI MENIREA DE A SUGERA 
CONSUMATORULUI DETALII DESPRE PERSONALITATEA COMPANIEI, 
SCOPUL ȘI MOTIVUL EXISTENŢEI ACESTEIA, PRECUM ȘI DE A ÎNCU-
RAJA ACHIZIŢIA PRODUSELOR ÎNTREPRINDERII. PRIN INTERMEDIUL 
BRANDULUI ESTE CULTIVATĂ LOIALITATEA CONSUMATORULUI FAŢĂ 
DE ACHIZIŢIILE PREZENTE ȘI VIITOARE, ACEASTA FIIND GARANTUL 
FIABILITĂŢII COMPANIEI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE RESPECTAREA STAN-
DARDELOR DE CALITATE ȘI DE SATISFACERE A AȘTEPTĂRILOR CON-
SUMATORULUI.

Un brand bine poziţionat pe piaţă aduce cer-
titudinea prestigiului acestuia și arată preţuirea 
și atașamentul emoţional al consumatorului faţă 
de el. Cercetările arată că brandurile sunt fi ltrele 
prin care consumatorul interpretează informaţia 

1 http://www.businessdictionary.com/definition/brand.
html, accesat 10.04.2017

|  LILIA MANOLI, 
SPECIALIST COORDONATOR, SECŢIA GESTIUNE COLECTIVĂ, 
DIRECŢIA DREPT DE AUTOR

|  LIDIA GORDIEVSCHI, 
SPECIALIST, SECŢIA MĂRCI INTERNAŢIONALE, 
DIRECŢIA MĂRCI ȘI DESIGN INDUSTRIAL

AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

prezentată de specialiștii în marketing2, uneori 
potenţialul cumpărător preferând doar denumirea 
brandului pentru a face o achiziţie. Adesea consu-
matorul alege produsul din considerentul că bran-
dul său pare să reprezinte un anumit mod de trai 
sau un set de idei3. Consumatorul poate deveni loial 
unui producător imediat ce și-a format o afecţiune 
pentru produsul oferit de acesta din urmă, datorită 
anumitor însușiri care au semnifi caţii speciale pen-
tru potenţialul cumpărător. În cazul dat, reputaţia 
brandului ţine de calităţile specifi ce ale produsului, 
iar indicaţia geografi că, dacă e să o abordăm ca ma-
terializare juridică a brandului, asigură viabilitatea 
brandului în timp.

Care ar fi  legătura între brand, marcă (individu-
ală, colectivă, de certifi care), indicaţie geografi că/
denumire de origine (în continuare IG/DO) în ceea 
ce privește consolidarea unei imagini distincte a 

2 http://review.chicagobooth.edu/marketing/2015/video/
big-question-what-value-brand, accesat 10.04.2017
3  IDRIS, Kamil. Proprietatea Intelectuală, un instrument pu-
ternic pentru dezvoltarea economică. Organizaţia Mondială 
a Proprietăţii Intelectuale, Tipografi a OSIM sub comanda 
nr.1/2006, pag. 150
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produselor unei companii? Adesea brandul este 
asociat cu marca, ceea ce este într-o anumită mă-
sură corect, marca fi ind o materializare juridică a 
brandului. În același timp, abordând problema din 
punct de vedere strategic, constatăm că brandul 
poate cuprinde diferite obiecte de proprietate inte-
lectuală, inclusiv marca și  IG/DO.

IG/DO fac obiectul unor branduri renumite cum 
ar fi  Darjeeling4, Roquefort5, Nabeghlavi6, care sunt 
înregistrate și în calitate de mărci 

, , 

, , 

, .7

IG poate fi  numele unei regiuni, unui loc speci-
fi c sau al unei ţări, utilizat pentru desemnarea unui 
produs care trebuie să corespundă următoarelor 
criterii: 

– să fi e originar din această regiune, loc specifi c 
sau ţară;

– să posede o calitate specifi că, reputaţie sau alte 
caracteristici atribuite originii geografi ce;

– materiile prime folosite pot să provină și din afara 
ariei geografi ce defi nite; 

– anumite operaţii ale procesului de producţie, 
cum ar fi  ambalarea, congelarea, depozitarea etc, pot 
avea loc în afara ariei geografi ce defi nite. 

4 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_
geo_lim_11/wipo_geo_lim_11_11.pdf, accesat 10.04.2017
5 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_cheeses_
with_protected_geographical_status, accesat 10.04.2017
6 http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/docs/
bulletin_2006_35.pdf, pag. 26, accesat 10.04.2017
7 http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml 

Spre deosebire de IG, produsul cu DO trebuie sa 
întrunească următoarele condiţii: 

– să fi e originar din această regiune, loc specifi c 
sau ţară; 

– calitatea sau caracteristicile lui să fi e datorate 
mediului geografi c cu factorii săi naturali şi umani; 

– materiile prime folosite trebuie să provină numai 
din aria geografi că defi nită;

 – producerea, procesarea si prepararea trebuie să 
aibă loc numai în aria geografi că defi nită.8

Marca este orice semn (vizual, sonor, olfactiv, 
tactil) care serveşte la individualizarea şi deosebi-
rea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fi zi-
ce sau juridice de cele ale altor persoane fi zice sau 
juridice.9 

Astfel, recunoașterea unei IG/DO este determi-
nată de existenţa unei arii și a unui mediu geogra-
fi c cu factorii naturali si umani specifi ci, care sunt 
esenţiali pentru obţinerea caracteristicilor deose-
bite ale produselor, pe când crearea unei mărci nu 
este determinată de anumite condiţii, aceasta fi ind 
concepută în funcţie de preferinţele companiei. 

În acest context, cererea de înregistrare pentru 
IG/DO poate fi  depusă doar de un grup de producă-
tori, iar orice producător, care va îndeplini condiţiile 
impuse de lege, va putea să se asocieze ulterior gru-
pului.

Pentru a obţine protecţie pentru IG/DO, urmea-
ză a fi  respectate anumite proceduri specifi ce, prin 
care solicitantul demonstrează că va asigura cali-
tatea, condiţiile și modul de fabricare a produsului 
fi nit, fi ind implicate mai multe autorităţi ale statului, 
pe când, pentru a obţine protecţia unei mărci, le-
gea nu prevede anumite condiţii specifi ce privind 
dovada faptului că solicitantul produce, importă, 
exportă, comercializează, prestează etc. produsele/
serviciile pentru care solicită înregistrare. 

În cele expuse mai sus se regăsește benefi ciul 
interferenţei multiplelor forme de protecţie pentru 
un producător care iniţiază o afacere și își dorește ca 
produsul cu IG/DO fabricat de întreprinderea lui să 
fi e distinct pe piaţă. Înregistrându-și marca sa care 
conţine în calitate de elemente neprotejabile o IG/

8 http://old.madr.ro/pages/industrie_alimentara/prezenta-
re_sistem.pdf, pag. 3, accesat 11.04.2017
9 Art. 2 din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia măr-
cilor, publicat în Monitorul Ofi cial nr. 99-101 din 06.06.2008, 
în vigoare din 06.09.2008.
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DO, titularul se asigură că va fi  recunoscut din mul-
titudinea de producători care fac parte din grupul 
care utilizează IG/DO. În acest sens, poate fi  adusă 
ca exemplu DO CHIANTI CLASICO pentru produse-
le cl. 29 – uleiuri și grăsimi (unt, margarină, uleiuri 
etc.), care benefi ciază de protecţie pe teritoriul Re-
publicii Moldova, titulari fi ind Ministerul Agricultu-
rii, Alimentaţiei și Pădurilor din Italia și Consorţiul 
pentru protecţia denumirii de origine pentru ulei 
de măsline extra virgin Chianti Classico”.10 Mărcile

  și  benefi ciază de protecţie 
pe teritoriul Republicii Moldova pentru produsele/
serviciile claselor 29, 30, 39 din anul 2012, titular fi -
ind AZIENDA OLEARIA DEL CHIANTI S.r.l.,11 care este 
unul dintre membrii consorţiului menţionat. Pro-
ducătorul a ales să obţină protecţie pentru aceste 
mărci care conţin și o parte a denumirii de origine.

Dat fi ind faptul că indicaţia geografi că/denumi-
rea de origine și marca sunt instrumente diferite de 
protecţie a proprietăţii intelectuale, acestea vin să 
se completeze una pe alta în ceea ce privește drep-
turile oferite titularilor: în cazul IG/DO protejate, 
producătorii pot obţine doar dreptul de utilizare a 
acestora, pe când titularul mărcii obţine dreptul ex-
clusiv asupra acesteia. 

Odată înregistrate, IG/DO sunt protejate contra 
oricărei: 

a) utilizări comerciale directe sau indirecte a unei 
denumiri înregistrate pentru produse neacoperite 
de înregistrare (în măsura în care aceste produse 
sunt comparabile cu cele înregistrate sub această 
denumire sau în măsura în care această utilizare 
permite de a profi ta de reputaţia denumirii prote-
jate); 

b) uzurpări, imitări sau evocări, chiar dacă origi-
nea adevărată a produsului este indicată sau denu-

10 DO Chianti Classico benefi ciază de protecţie din 
01.04.2013 - în baza Acordului de Asociere RM-UE și din 
23.10.2014 – în baza Aranjamentului de la Lisabona din 
31 octombrie 1958 privind protecţia denumirilor de origi-
ne şi înregistrarea internaţională a acestora: http://www.
db.agepi.md/GeogrIndications/Details.aspx?id=588 și 
http://www.wipo.int/cgi-lis/ifetch5?ENG+LISBON+17-
00+11523532-KEY+256+0+973+F-ENG+1+3+1+25+SEP-0/
HITNUM,NO,APP-ENG+AP%2cTRI%2cTRA%2fchianti+, ac-
cesate 18.04.2017 
11 http://www.wipo.int/romarin/result.xhtml;jsessionid=4A
5FFCB862A3A8EFDFC276D0366A0DDE, accesat 18.04.2017

mirea protejată este folosită în traducere ori este 
însoţită de o expresie, cum ar fi  „de genul”, „de tipul”, 
„de stilul”, „imitaţie” ori de alte expresii similare; 

c) indicaţii false sau înşelătoare cu privire la pro-
venienţa, originea, natura sau calităţile esenţiale ale 
produsului, care fi gurează pe produs sau pe am-
balajul acestuia, în publicitate sau pe documente-
le aferente produsului respectiv, precum şi contra 
utilizării în calitate de ambalaj a unui recipient de 
natură să creeze o impresie eronată în privinţa ori-
ginii produsului; 

d) practici susceptibile să inducă în eroare con-
sumatorul în ceea ce priveşte originea adevărată a 
produsului.12

Titularul mărcii înregistrate este în drept să inter-
zică terţilor să utilizeze în activitatea lor comercială, 
fără consimţământul său: 

a) un semn identic cu marca pentru produse şi/
sau servicii identice cu cele pentru care marca este 
înregistrată;  

b) un semn care, din cauza identităţii ori similitu-
dinii cu marca înregistrată şi identităţii ori similitu-
dinii produselor sau serviciilor acoperite de semn şi 
de marcă, generează riscul de confuzie în percepţia 
consumatorului; riscul de confuzie include şi riscul 
de asociere între semn şi marcă;

 c) un semn identic ori similar cu marca pentru 
produse şi/sau servicii diferite de cele pentru care 
marca este înregistrată când aceasta din urmă a 
dobândit un renume în Republica Moldova, iar per-
soana terţă, în urma folosirii semnului, fără motive 
justifi cate, profi tă de caracterul distinctiv ori de re-
numele mărcii sau le aduce atingere acestora. 

În aplicarea dreptului exclusiv, titularul mărcii 
poate cere să fi e interzise următoarele acţiuni ale 
terţilor: 

a) aplicarea semnului pe produse sau pe amba-
laje, precum şi utilizarea lui în calitate de ambalaj, în 
cazul mărcilor tridimensionale;

 b) oferirea produselor spre comercializare sau 
comercializarea ori stocarea lor în aceste scopuri 
sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub 
acest semn; 

c) importul sau exportul produselor sub acest semn; 

12 Art. 11 din Legea privind protecţia indicaţiilor geografi ce, 
denumirilor de origine și specialităţilor tradiţionale garan-
tate nr. 66-XVI din 27.03.2008, publicat în Monitorul Ofi cial 
nr. 1234-137/527 din 25.07.2008. 
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d) utilizarea semnului pe documentele de afaceri 
şi în publicitate; 

e) multiplicarea, stocarea sau comercializarea 
semnului în scopurile menţionate la lit. a)-d); 

f ) utilizarea semnului în reţeaua internet, inclusiv 
în calitate de nume de domeniu.13 

Un exemplu de creare, promovare și consolidare 
a unui brand care include IG protejată și marcă este 
brandul românesc, actualmente de talie europeană, 
Magiunul de Topoloveni. Fabrica de magiun din To-
poloveni a fost înfi inţată în 1914 producând la înce-
put magiunul după o reţetă tradiţională, după care 
a urmat o perioadă de diversifi care a producţiei, 
apoi de declin, declanșându-se chiar procedura de 
lichidare a întreprinderii. În anul 2001, întreprinde-
rea reîncepe fabricarea magiunului după o reţetă 
veche de 100 de ani. Acesta este înregistrat ca 
„produs tradiţional românesc” în anul 2004. Ulteri-
or, în anul 2010, la Ofi ciul de Stat pentru Invenţii și 
Mărci este înregistrată marca „Topoloveanca” pentru 
dulceţuri: căpșuni, cireșe negre și vișine, fără zahăr 
și conservanţi. În anul 2011, Comisia Europeană 
acordă Magiunului de Topoloveni certifi carea de 
„Indicaţie geografi că protejată”.14 Ulterior, urmează 

înregistrarea mărcilor comunitare  și

 ,15 respectiv în anul 2012 și 2013. 
Acţiunile de consolidare a brandului nu s-au limitat 
doar la publicitate și tactici de marketing, dar au 
presupus obţinerea IG protejate pentru acest pro-
dus și înregistrarea mărcii pentru magiunuri, ceea 
ce îi asigură acesteia drepturi complexe, stabilitate 
și respect pe piaţa europeană.

Pe teritoriul Republicii Moldova, sunt înregis-
trate IG binecunoscute – Divin, Codru, Valul lui 
Traian16, care, totodată se regăsesc, ca elemente

13 Art. 9 al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 – XVI din 
29.02.2008, publicat în Monitorul Ofi cial nr. 99 -101/362 din 
06.06.2008.
14 http://www.sinuc.utilajutcb.ro/IV-9.pdf , pag. 2, 3, accesat 
18.04.2017
15 https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/50+50
+50+50/topolov,  accesat 18.04.2017
16 http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/DeciziiEmi-
se.aspx, accesat 18.04.207

neprotejate, în componenţa unor mărci înregistra-
te pe numele producătorilor care deţin dreptul de 
utilizare a acestora. 

Recent, a fost înregistrată IG Rachiu de caise de 
Nimoreni,17producătorul având înregistrată marca 

18 pentru produsele/serviciile cla-
selor 33, 35 încă din anul 2010. Prin intermediul IG, 
potenţialilor cumpărători li se transmite mesajul că 
produsul este fabricat într-un anumit loc și are ca-
racteristici dezirabile, ce pot fi  găsite în acel loc19, 
iar calitatea deosibită a acestui produs este garan-
tată nu numai de producător, dar și de stat, dat fi ind 
faptul că statul, prin intermediul autorităţilor com-
petente, verifi că periodic respectarea caietului de 
sarcini și condiţiilor impuse de legislaţie.

Brandul face parte din activele nemateriale ale 
întreprinderilor, care în anumite domenii repre-
zintă până la 70% din capitalizarea bursieră a unei 
companii.20 Înregistrarea multiplă a obiectelor de 
proprietate intelectuală oferă benefi cii scontate 
în viaţa unui brand. Aceasta permite titularului să 
utilizeze marca în tacticile de marketing pentru a 
crește nivelul vânzărilor, iar IG/DO înregistrată să 
asigure consumatorul în ceea ce privește stabilita-
tea modalităţii și a ariei în care ia viaţă produsul. În-
registrarea mărcii pentru produsele cu IG protejată 
oferă durabilitate brandului și posibilităţi alternati-
ve titularilor de a lua măsuri împotriva contraface-
rii, de a interzice terţilor utilizarea mărcii în activi-
tatea comercială fără consimţământul său, precum 
și obţinerea distinctivităţii pentru produsele sale 
faţă de alţi producători din grupul care utilizează 
indicaţia geografi că protejată.

17 http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/Details.
aspx?id=3579, accesat 18.04.2017
18 http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Details.
aspx?id=15oFtT17iufl 5VKIXc4kYx, accesat 18.04.2017 
19 IDRIS, Kamil. Proprietatea Intelectuală, un instrument pu-
ternic pentru dezvoltarea economică, Organizaţia Mondială 
a Proprietăţii Intelectuale, Tipografi a OSIM sub comanda 
nr.1/2006, pag. 151.
20 PRINGLE Hamish, FIELD Peter. Srategii pentru brandingul 
de succes. Notorietatea și longevitatea unei mărci. Polirom, 
2011, p. 28
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REZUMAT 

Interferenţe între indicaţia geografi că/denu-

mirea de origine și marcă pentru obţinerea unui 

brand de succes. Crearea, promovarea și menţinerea 
pe piaţă a unui brand autohton este adesea o sarci-
nă difi cilă pentru promotorii acestuia, mai ales că 
apariţia produselor cu indicaţie geografi că protejată 
sunt la început de cale pe piaţa naţională. În acest ar-
ticol autorii au relevat aspecte ce ţin de importanţa 
protecţiei proprietăţii intelectuale în viaţa unui 
brand prin protejarea concomitentă a indicaţiei 
geografi ce/denumirii de origine și a mărcii. Au fost 
reliefate punctele forte ale acestor mecanisme și po-
sibilitatea consolidării brandului pe plan naţional și 
internaţional prin interferenţa înregistrării indicaţiei 
geografi ce/denumirii de origine și a mărcii, aducând 
exemple concrete de branduri care și-au asigurat 
succesul și longevitatea aplicând multipla protecţie. 

 ABSTRACT

Interferences between Geographical Indicati-

on/Appellation of Origin and Trademark to Ob-

tain a Successful Brand. Creating, promoting and 
maintaining an indigenous brand on the market is 
often a diffi  cult task for its promoters, especially as 
the emergence of products with protected geogra-
phical indications is at the beginning of the path 
on the national market. In this article, the authors 
highlighted aspects of the importance of protec-
ting intellectual property in the life of a brand by 
simultaneously protecting the geographical indica-
tion/appellation of origin and the trademark. They 
underlined the strengths of these mechanisms and 
the possibility of brand consolidation at national 
and international level by interfering with the regis-
tration of the geographical indication/appellation 
of origin and trademark, bringing concrete exam-
ples of brands that ensured their success and lon-
gevity by applying multiple protection.

РЕФЕРАТ

Взаимосвязь между географическим указа-

нием/наименованием места происхождения 

и товарным знаком для получения успешно-

го бренда. Создание, продвижение и поддержа-
ние на рынке отечественного бренда нередко яв-
ляется весьма непростой задачей для своих про-
моутеров, тем более что товары с охраняемым ге-
ографическим указанием только появляются на 
молдавском рынке. В данной статье авторы вы-
делили некоторые аспекты важности охраны ин-
теллектуальной собственности в жизни бренда, а 
именно одновременной охраны географическо-
го указания/наименования места происхожде-
ния и товарного знака. Они подчеркнули силь-
ные стороны данных механизмов и возможность 
укрепления бренда на отечественном и междуна-
родном рынке за счет взаимосвязи регистрации 
географического указания/наименования места 
происхождения и регистрации товарного знака, 
представив конкретные примеры брендов, обе-
спечивших себе успех и долговечность путем 
применения многократной защиты.
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|  DRD. ELENA SEDLEŢCHI,
LECTOR UNIV., UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE 
DIN MOLDOVA, CONTROLOR PRINCIPAL DE STAT, 
DIRECŢIA JURIDICĂ A CONSILIULUI CONCURENŢEI

IMPACTUL LICENȚIERII OBLIGATORII 
ASUPRA CONCURENȚEI

PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE ŞI PROTECŢIA 
CONCURENŢEI SUNT PARTE A SISTEMULUI GLOBAL 

DE INOVARE1. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUA-
LĂ (ÎN CONTINUARE  DPI) OFERĂ STIMULENTE PENTRU 
INVENTATORI PENTRU A RESTRICŢIONA UTILIZAREA DE 
CUNOŞTINŢE CU SCOPUL IMPUNERII TAXELOR PENTRU UTILI-
ZAREA ACESTORA, OBŢINÂNDU-SE ASTFEL O RENTABILITATE 
A INVESTIŢIEI LOR. TOTODATĂ, LEGISLAŢIA CONCURENŢIALĂ 
PROMOVEAZĂ MEDIUL FAVORABIL PENTRU CREŞTEREA INO-
VĂRII ŞI CONTRIBUIE LA PREVENIREA ABUZULUI UNEI ÎNTRE-
PRINDERI CU POZIŢIE DOMINANTĂ, CARE POATE AFECTA SAU 
ÎNTÂRZIA INOVAREA.

Potrivit unui studiu al Comisiei Europene, în 
aproximativ 20% din cele 99 de cazuri în care a fost 
solicitată licenţa de exploatare a brevetului pentru 
un produs farmaceutic, întreprinderea solicitantă 
nu obţinea licenţa2. 

Consideraţii privind licenţa obligatorie

În conformitate cu Legea privind protecţia 
invenţiilor nr.50 din 7 martie 2008 (în continuare −
Legea nr.50/2008), titularul brevetului își poate 

1 Maximiliano Santa Cruz Scantlebury and Pilar Tri-
velli, Interaction between Intellectual Property and 
Competition Laws, 1 p., http://e15initiative.org/pu-
blications/interaction-between-intellectual-property-
and-competition-laws/
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri
=CELEX:32006R0816 

exploata liber invenţia, poate transmite drepturile 
sale prin cesiune, poate acorda licenţe de exploata-
re persoanelor interesate, poate transmite drepturi-
le sale prin succesiune testamentară. 

Totodată, la cererea persoanelor interesate, 
instanţa de judecată poate decide asupra acordă-
rii de licenţe obligatorii de exploatare neexclusivă 
a invenţiei titularului de drept, dacă ultimul refuză 
acordarea benevolă. Astfel, conform art.28 alin.(1) 
al Legii supra, instanţele judecătoreşti pot acorda 
oricărei persoane interesate o licenţă obligatorie pe 
motiv de lipsă sau de insufi cienţă de exploatare a 
brevetului, la o cerere depusă după expirarea unui 
termen de 4 ani de la data de depozit a cererii de 
brevet sau a unui termen de 3 ani de la eliberarea 
brevetului, fi ind aplicat termenul ce expiră cel mai 
târziu, în cazul în care titularul brevetului nu a ex-
ploatat brevetul pe teritoriul Republicii Moldova 
sau nu a făcut pregătiri efective şi serioase în acest 
scop. 

În aceste condiţii, licenţa obligatorie constituie o 
modalitate de restrângere a DPI și aceasta este în 
corespundere cu principiile prevăzute la art.5 alin.
(2) și (4) ale Convenţiei de la Paris pentru protecţia 
proprietăţii industriale din 20 martie 1883 (în con-
tinuare − Convenţia de la Paris), potrivit cărora, fi e-
care ţară a Uniunii va putea lua măsuri legislative 
care să prevadă concesiunea de licenţe obligatorii, 
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pentru a preveni abuzurile ce ar putea să rezulte din 
exercitarea dreptului exclusiv conferit de brevet ca, 
de exemplu, în caz de neexploatare sau de exploa-
tare insufi cientă.

De asemenea, observăm că licenţa obligatorie 
este o modalitate constituţională de restrângere a 
DPI. Potrivit art.54 alin.(2) al Constituţiei Republicii 
Moldova din 29 iulie 1994, exerciţiul drepturilor şi 
libertăţilor nu poate fi  supus altor restrângeri decât 
celor prevăzute de lege, care corespund normelor 
unanim recunoscute ale dreptului internaţional 
şi sunt necesare în interesele securităţii naţionale, 
integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, 
ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în 
masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertă-
ţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divul-
gării informaţiilor confi denţiale sau garantării auto-
rităţii şi imparţialităţii justiţiei.

În mod normal, exploatarea licenţei obligato-
rii ar trebui să corespundă și să promoveze sco-
purile pentru care a fost proclamată de tratatele 
internaţionale, în caz contrar, acţiunile licenţei obli-
gatorii urmează a fi  imediat încetate. Observăm că 
principalul motiv pentru care aceste licenţe obliga-
torii sunt prevăzute de legislaţiile naţionale a fost 
protejarea și promovarea interesului public în anu-
mite condiţii. Licenţa obligatorie se acordă în cadrul 
termenului de protecţie a brevetului de invenţie și 
acest fapt trebuie să fi e în interesul public. În așa 
fel, se asigură că publicul primește benefi ciile unei 
inovaţii mai degrabă decât doar după 20 de ani.

Ce este acordarea licenţei obligatorii? Acordarea 
licenţei obligatorii are loc atunci când un Guvern 

permite unei întreprinderi să producă un produs 
sau proces brevetat, fără acordul titularului breve-
tului, în schimbul unei retribuţii (royalty)3. Licenţa 
obligatorie este unul dintre mecanismele de fl exi-
bilitate cu privire la protecţia brevetului, prevăzute 
de Acordul privind aspectele drepturilor de propri-
etate intelectuală legate de comerţ (în continuare −
Acord TRIPS).

Prin urmare, o licenţă obligatorie este o hotărâre 
emisă de o instanţă care permite persoanei interesate 
să aibă acces la tehnologia protejată în pofi da refuzu-
lui titularului DPI de a permite accesul la tehnologie. 
Deseori, iniţierea sistemului de licenţă obligatorie 
urmărește prevenirea sau evitarea abuzului de poziţie 
dominantă a titularului brevetului de invenţie.

Reglementările tratatelor internaţionale cu 

privire la licenţa obligatorie 

Acordul TRIPS a fost încheiat la Marrakech la 15 
aprilie 1994. Acesta reprezintă un act multilateral al 
Organizaţiei Mondiale a Comerţului (în continua-
re − OMC), în conexiune cu Organizaţia Mondială a 
Proprietăţii Intelectuale, care a conferit o reglementare 
unitară a mecanismului licenţierii obligatorii, având ca 
efect reducerea din garanţiile protecţiei DPI. Republica 
Moldova a ratifi cat acest acord prin Legea nr. 218-XV 
din 1 iunie 2000, intrată în vigoare la 26 iulie 2001. 

La 14 noiembrie 2001, la Doha, Qatar, a fost 
adoptată Declaraţia privind Acordul TRIPS și sănăta-
tea publică (în continuare – Declaraţia de la Doha). 
În paragrafele 4-6, Declaraţia de la Doha a stabilit 
următoarele:  

3 https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/tripfq_e.
htm#CompulsoryLicensing 
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1. Acordul TRIPS nu împiedică membrii de a lua 
măsuri pentru a proteja sănătatea publică, în spe-
cial de a promova accesul la medicamente pentru 
toţi, oferind fl exibilitate în acest scop (§4).  

2. Flexibilitatea presupune: 
(a) Fiecare prevedere din Acordul TRIPS trebuie 

interpretată în lumina obiectului și scopului acor-
dului astfel cum este exprimat, în special, prin pris-
ma obiectivelor și principiilor sale. 

(b) Fiecare membru are dreptul de a acorda 
licenţe obligatorii și libertatea de a stabili motivele 
pentru care se acordă aceste licenţe.  

(c) Fiecare membru are dreptul de a stabili ce 
constituie o urgenţă naţională sau alte circumstanţe 
de extremă urgenţă, fi ind înţeles că endemiile de 
sănătate publică, inclusiv cele referitoare la HIV/
SIDA, tuberculoză, malarie și alte epidemii, pot re-
prezenta o urgenţă naţională sau alte circumstanţe 
de extremă urgenţă (§5).  

3. Au fost date instrucţiuni Consiliului TRIPS 
pentru a găsi soluţii rapide pentru problema mem-
brilor cu capacităţi insufi ciente sau inexistente de 
producţie în sectorul farmaceutic, care s-ar pu-
tea confrunta cu difi cultăţi în utilizarea efi cientă a 
licenţei obligatorii (§5).   

Pentru transpunerea paragrafului 4-6 din Declaraţia 
de la Doha, Consiliul General al OMC a adoptat decizia 
din 30 august 2003 privind mecanismul importurilor 
produselor farmaceutice afl ate sub regimul licenţelor 
obligatorii. Prin această decizie s-a stabilit un meca-
nism juridic prin care permite statelor membre OMC 
cu capacitate inexistentă sau insufi cientă de a fabrica 
medicamente generice substituibile medicamentelor 
brevetate scumpe, care fac obiectul unor licenţe obli-
gatorii emise pe plan naţional, să obţină importuri din 
ţările care au această capacitate4.  

La 6 decembrie 2005, decizia din 30 august 2003 
a fost transformată într-un amendament la Acordul 
TRIPS supus acceptării de către statele membre 
OMC. La 23 ianuarie 2017 a intrat în vigoare Proto-
colul de acceptare a amendamentului la Acordul 
TRIPS din 6 decembrie 2005, acceptat de 2/3 din 
numărul membrilor săi5. 

4 https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01
_e/mindecl_trips_e.htm 
5 86 membri din cei 162, la data de 01.03.2017 - https://
www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/amendment_e.htm

Astfel, în conformitate cu punctul 4 al Protocolu-
lui, Acordul TRIPS, s-a modifi cat prin introducerea, 
după art.31, a art.31bis și prin introducerea Anexei la 
Acordul TRIPS după art.73.

Scopul modificărilor Acordului TRIPS a fost de 
a deschide accesul spre medicamentele generice 
ieftine pentru cetăţenii din ţările slab dezvoltate 
și în curs de dezvoltare. Astfel, accesul la medi-
camentele generice ieftine poate fi asigurat din 
contul importului de medicamente generice pro-
duse prin intermediul unei licenţe obligatorii, eli-
berate de un organ competent al ţării respective, 
fără acordul titularului de drept. Acest mecanism 
de import-export se efectuează sub supraveghe-
rea Consiliului OMC pentru aplicarea Acordului 
TRIPS, statele având obligaţia de notificare și ra-
portare.

Condiţiile pentru efectuarea importului de me-
dicamente generice produse prin intermediul unei 
licenţe obligatorii sunt următoarele:  

1. Produsul farmaceutic este brevetat atât în sta-
tul importator, cât și în statul exportator;  

2. Statul importator trebuie să obţină o licenţă 
obligatorie privind exploatarea brevetului produ-
sului farmaceutic de la instanţa naţională. Licenţa 
trebuie să conţină date cu privire la cantitatea de 
produse de care are nevoie;  

3. Statul exportator trebuie să deţină o licenţă 
obligatorie privind exploatarea brevetului produ-
sului farmaceutic care să-i permită exportul;  

4. Statul importator să nu aibă capacităţi de 
producţie sau să aibă capacităţi insufi ciente de 
producţie a produsului farmaceutic respectiv;  

5. Statul importator să notifi ce Consiliul TRIPS des-
pre intenţia de a utiliza sistemul prevăzut de art.31bis.

În anul 2007, amendamentul a fost acceptat de 
către Uniunea Europeană. Astfel, pentru transpune-
rea Acordului TRIPS și a Declaraţiei de la Doha, s-a 
adoptat Regulamentul (CE) nr.816/2006 al Parla-
mentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 
privind acordarea de licenţe obligatorii pentru bre-
vetele referitoare la fabricarea produselor farmaceu-
tice destinate exportului în ţări cu probleme de să-
nătate publică6.

6  h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / R O /
TXT/?uri=CELEX:32006R0816



INTELLECTUS 4/2017 | 43 

E
C

O
N

O
M

IA
 P

I/
IP

 E
C

O
N

O
M

Y

Republica Moldova s-a alăturat Protocolului de 
modifi care a Acordului TRIPS la data de 7 iulie 20157. 

În contextul celor analizate, consemnăm faptul 
că importanţa acestui amendament vine din înseși 
obiectivele urmărite:

1) de a promova interesul public;
2) de a crea o certitudine juridică pentru ţările 

slab dezvoltate sau în curs de dezvoltare în vederea 
posibilităţii de a importa medicamente generice 
produse în temeiul licenţei obligatorii;

3) de a promova transferul de tehnologii, atrage-
rea investiţiilor străine și consolidarea capacităţilor 
în sectorul farmaceutic pentru a depăși problemele 
cu care se confruntă membrii cu insufi ciente sau 
inexistente capacităţi de producţie din sectorul far-
maceutic;

4) de a asigura companiilor farmaceutice din 
ţările dezvoltate venituri din utilizarea brevetelor 
sale.

Reglementările naţionale cu privire la licenţa 

obligatorie 

 Condiţiile eliberării licenţei obligatorii în Repu-
blica Moldova sunt prevăzute la art.28-29 ale Legii 
nr.50/2008 și reprezintă transpunerea în legislaţia 
naţională doar a prevederilor art.31 al Acordului 
TRIPS. 

Autoritatea competentă de eliberarea licenţei 
obligatorii în Republica Moldova este instanţa de 
judecată, care decide asupra oportunităţii acordării 
acesteia prin prisma îndeplinirii de către solicitant 
a condiţiilor prevăzute de art.28-29 ale Legii supra.

Condiţiile legale necesare acordării licenţei 

obligatorii sunt:

1. Persoana interesată de obţinerea licenţei obli-
gatorii (în continuare − reclamant) trebuie să facă 
dovada de lipsă sau de insufi cienţă de exploatare a 
brevetului pe teritoriul Republicii Moldova. La sta-
bilirea faptului de lipsă sau insufi cienţă de exploa-
tare a brevetului nu se va face nicio distincţie între 
produsele de origine autohtonă şi cele de import 
(alin.(1), art.28). Totodată, trebuie să facă dovada că 
s-a străduit să obţină autorizarea de la titularul de 
brevet în condiţii şi în modalităţi comerciale rezo-
nabile şi, cu toate eforturile sale, nu a reuşit să facă 
acest lucru într-un termen rezonabil (alin.(2), art.28). 

7 https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/amendment_e
.htm

2. Reclamantul se poate adresa în instanţă cu o 
cerere de acordare a licenţei obligatorii doar la ex-
pirarea unui termen de 4 ani de la data de depozit 
a cererii de brevet sau a unui termen de 3 ani de la 
eliberarea brevetului. Se aplică termenul care expi-
ră cel mai târziu în cazul în care titularul brevetului 
nu a exploatat brevetul pe teritoriul Republicii Mol-
dova sau nu a făcut pregătiri efective şi serioase în 
acest scop (alin.(1), art.28). 

3. În cazul survenirii unei situaţii excepţionale la 
nivel naţional, în alte circumstanţe de extremă ur-
genţă sau în caz de utilizare publică în scopuri ne-
comerciale, licenţa poate fi  acordată cu derogare de 
la prevederea prevăzută la alin.(1) și (2) art.28. Cu 
alte cuvinte, reclamantul va trebui să demonstreze 
existenţa unei situaţii speciale.

4. În cazul tehnologiilor de semiconductori, li-
cenţa obligatorie poate fi  acordată doar pentru sco-
puri publice necomerciale sau pentru a remedia o 
practică care, în baza unei proceduri judiciare sau 
administrative, a fost stabilită ca fi ind anticoncuren-
ţială (alin.(4), art.28).

5. Licenţa obligatorie poate fi  acordată unui titu-
lar de brevet de invenţie sau unui titular de brevet 
pentru soi de plantă care nu-şi poate aplica invenţia 
ori soiul de plantă protejat (al doilea brevet), fără să 
aducă atingere unui alt brevet (primul brevet), cu 
condiţia ca invenţia sau soiul de plantă revendicat 
în cel de-al doilea brevet să presupună un progres 
tehnic important, de un interes economic substan-
ţial în raport cu soiul de plantă şi cu invenţia reven-
dicate în primul brevet (alin.(5), art.28).

6. Titularul brevetului este anunţat imediat des-
pre eliberarea licenţei obligatorii (alin.(1), art.28).

În textul licenţei obligatorii trebuie să fi e refl ecta-
te următoarele momente-cheie: întinderea şi durata 
exploatării în limita scopurilor pentru care a fost 
acordată de către instanţă (art.29 alin.(1) lit.a); trans-
miterea neexclusivă (art.29 alin.(1) lit.b); licenţă ne-
transmisibilă, cu excepţia transmiterii împreună cu 
partea de unitate sau de active nemateriale (art.29 
alin.(1) lit.c); în scopul aprovizionării pieţei interne, 
cu excepţia cazului când exploatarea este permisă 
pentru a remedia o practică considerată ca anti-
concurenţială în urma unei proceduri judiciare sau 
administrative (art.29 alin.(1) lit.d); remuneraţia 
adecvată, stabilită în raport cu valoarea economică 
a licenţei obligatorii şi, eventual, cu necesitatea de 
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a remedia o practică anticoncurenţială (art.29 alin.
(1) lit.f ); în cazul unei licenţe obligatorii în favoarea 
unui brevet dependent sau unui brevet pentru soi 
de plantă, în raport cu primul brevet licenţa va fi  ne-
transmisibilă, cu excepţia cazului când al doilea bre-
vet a fost de asemenea transmis (art.29 alin.(1) lit.g).

Încetarea acţiunii licenţei obligatorii: 
1) Acţiunea licenţei obligatorii poate fi  încetată 

înainte de termen, în cazul în care circumstanţele 
care au condus la acordarea licenţei au încetat să 
mai existe şi este clar că nu vor reapărea, cu con-
diţia ca interesele legitime ale titularului licenţei 
obligatorii să fi e protejate într-o manieră adecvată. 
În acest caz, încetarea acţiunii licenţei obligatorii se 
hotărăște de instanţa de judecată, în baza exami-
nării unei cereri motivate. Instanţa judecătorească 
poate să refuze încetarea acţiunii licenţei obligatorii 
în cazul în care circumstanţele riscă să se producă 
din nou (art.29 alin.(1) lit.e). 

2) Pentru neîntreprinderea acţiunilor efective şi 
serioase pentru exploatarea invenţiei, licenţa obli-
gatorie de asemenea poate fi  anulată prin hotărâ-
rea instanţei judecătoreşti (art.29 alin.(4). 

3) Licenţa obligatorie încetează în orice caz dacă 
nu a fost începută exploatarea invenţiei în termen 
de 2 ani de la data obţinerii acesteia (art.29 alin.(4).

Hotărârea instanţei judecătoreşti de acordare a 
licenţei obligatorii sau, după caz, de încetare a ac-
ţiunii acesteia, se comunică AGEPI de către titularul 
licenţei. Menţiunea privind hotărârea instanţei se 
înscrie în Registrul naţional de brevete şi se publică 
în BOPI (art.29 alin.(3).

Potrivit art.28 alin.(6) din Legea nr.50/2008, mo-
dalităţile şi procedurile de aplicare a dispoziţiilor 
art.28 sunt determinate în Regulament. În acest 
context, constatăm lipsa unui astfel de Regulament, 
la fel ca și a practicii judiciare în domeniu. 

Din cauza lipsei practicii judiciare naţionale 
în domeniu, vom analiza critic cadrul normativ și 
practica internaţională, pentru a raporta rezultatul 
constatat în legislaţia Republicii Moldova și pentru 
situaţii de viitor.

În primul rând, menţionăm că, în cazul în care tra-
tatele internaţionale din domeniu, la care Republica 
Moldova este parte, stabilesc alte norme decât cele 
prevăzute de Legea privind protecţia invenţiilor, se 
vor aplica normele tratatelor internaţionale (art.2 
alin.(3) din Legea nr.50/2008).

Potrivit Acordului TRIPS şi art.3 din Legea nr.114 
din 3 iulie 2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală, proprietatea intelectuală 
este recunoscută drept proprietate privată. 

Astfel, pentru a nu fi  prejudiciate drepturile şi 
interesele titularului de drept, acordarea licenţei 
obligatorii necesită a fi  realizată în strictă conformi-
tate cu normele legii aplicabile acestui sistem. Se va 
acorda o mare atenţie probelor privind îndeplinirea 
condiţiilor pentru depunerea în instanţă a cererii 
de acordare a licenţei obligatorii. În fi nal, admite-
rea sau respingerea cererii privind eliberarea unei 
licenţe obligatorii rămâne la discreţia instanţei de 
judecată, în funcţie de probele prezentate de recla-
mant.

Sistemul licenţei obligatorii, prevăzut la art.28 
și 29 ale Legii nr. 50/2008, provoacă mai multe în-
trebări decât răspunsuri. Analizând reglementările 
juridice naţionale ale licenţei obligatorii, consem-
năm că textul actual al Legii nu conţine restricţii și 
permite acordarea licenţei obligatorii pentru orice 
invenţie, de aceea ar fi  necesar de a include în Lege 
prevederea expresă  despre acordarea licenţei obli-
gatorii pentru exploatarea brevetului de invenţie 
a produselor farmaceutice atât în ceea ce privește 
producţia pentru piaţa internă, cât și importul unor 
astfel de produse. 

Ţinem să menţionăm că nu sunt clare 
circumstanţele când putem vorbi despre „situaţii 
excepţionale la nivel naţional”; „alte circumstanţe 
de extremă urgenţă”; „cazurile de utilizare publică 
în scopuri necomerciale”; „insufi cienţă de exploa-
tare”; cine sunt persoanele îndreptăţite de a solici-
ta încetarea acţiunii licenţei în cazurile prevăzute 
de art.29 alin.(1) lit.e); cuantumul minim-maxim 
al remuneraţiei; cui se va acorda licenţa în cazul 
existenţei a două cereri independente de solicitare 
a licenţei și altele. Ca urmare, pe de o parte, lipsa 
noţiunilor respective lasă loc pentru interpretări 
diferite ale instanţei de judecată până la formarea 
unei practici judiciare unice, iar, pe de altă parte, re-
glementarea juridică vagă poate constitui o barieră 
legislativă pentru întreprinderile din Republica Mol-
dova cointeresate în obţinerea unei licenţe obliga-
torii pentru exploatarea unui brevet.

În susţinerea ideii privind necesitatea armoni-
zării și revizuirii reglementărilor naţionale privind 
acordarea licenţelor obligatorii, menţionăm pre-
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vederile art.1 al Acordului TRIPS, care stipulează 
că membrii trebuie să respecte anumite standarde 
minime pentru protecţia DPI acoperite de acestea. 
Dar membrii pot alege să pună în aplicare legi care 
să ofere o protecţie mai extinsă decât este prevăzut 
în Acord, atât timp cât o protecţie suplimentară nu 
contravine prevederilor Acordului8. Observăm că 
Acordul TRIPS oferă membrilor libertatea de a de-
termina metoda adecvată de punere în aplicare a 
dispoziţiilor Acordului.

Aspecte teoretice critice privind sistemul de 

licenţiere obligatorie

Din toate timpurile, orice reformă legislativă a 
avut susţinători, dar și critici. Până în prezent, siste-
mul de licenţiere obligatorie nu a prezentat un inte-
res pentru doctrina juridică nici din Republica Mol-
dova, nici din România, iar motivul acestei situaţii 
ar fi  lipsa practicii judiciare de eliberare a licenţei 
obligatorii. În continuare, vom prezenta câteva teze 
critice referitoare la iniţierea sistemului de licenţiere 
obligatorie9:

1) Eliberarea fără control a licenţei obligato-
rii companiilor farmaceutice de pe piaţa locală cu 
achitarea unei retribuţii, care nu va putea acoperi 
pe deplin pierderile și venitul ratat al titularului de 
drept, de rând cu pierderea unei părţi din piaţa de 
desfacere.

2) Refuzul titularului de drept al brevetului de a 
elibera noi produse farmaceutice pe piaţa statului 
unde a fost eliberată licenţa obligatorie și de a in-
vesti în sectorul sănătăţii. În consecinţă, va avea de 
suferit atât domeniul social, cât și economia ţării. 

3) Eliberarea masivă a licenţelor obligatorii. 
Există temeri că ar fi  sufi cient să fi e eliberată prima 
licenţă obligatorie, pentru ca și alte companii să do-
rească să folosească acest sistem, fapt ce poate avea 
efecte negative asupra inovaţiei.

4) Reducerea încasărilor fi scale în bugetele sta-
telor.

În acest context, se pledează pentru păstrarea 
și respectarea drepturilor exclusive ale titularului 
de drept pe perioada activă a monopolului legal, 
pentru a permite companiilor farmaceutice să-și 

8 http://www.agepi.gov.md/sites/default/fi les/law/natio-
nal/trips.pdf
9 Jarrod Tudor, Compulsory licensing in the european uni-
on, http://www.georgemasonjicl.org/wp-content/uploads/
2013/05/TUDOR_4_J_Intl_Com_Law_222.pdf

restituie investiţiile colosale în investigaţiile și cer-
cetările efectuate pentru crearea medicamentelor 
noi, astfel stimulând interesul acestora pentru noi 
rezultate inovative.

Experienţa statelor în vederea acordării 

licenţei obligatorii

Prevederile teoretice privind licenţierea obli-
gatorie există în legislaţia tuturor statelor mem-
bre ale tratatelor internaţionale în domeniul 
proprietăţii intelectuale, în special ale Acordului 
TRIPS și Convenţiei de la Paris. Însă, se observă că 
aceste prevederi se aplică în practică foarte rar, sta-
tele unde au fost eliberate licenţe obligatorii fi ind: 
Egipt, Federaţia Malaiezia, Regatul Thailandei, India, 
Brazilia, Republica Africa de Sud, SUA, Italia, Israel, 
Mozambic, Ghana, Indonezia, Germania, Canada.

India. În anul 2012, Guvernul a acordat o licenţă 
obligatorie pentru producerea  medicamentului 
generic Nexavar (Sorafenib tosylate), brevetat de 
Bayer, stabilind o remuneraţie de 6% din volumul 
vânzărilor nete ale produsului generic.  

În anul 2013 a fost formulată o cerere de licenţă 
obligatorie pentru medicamentul Dastanib, brevetat 
de Bristol Myers Squibb. Cererea a fost respinsă, deoa-
rece reclamantul nu a făcut dovada că, în prealabil, a 
făcut demersuri pentru a obţine o licenţă voluntară.

În anul 2014 a fost iniţiată o cerere de licenţă 
obligatorie pentru medicamentul Sofosbuvir, bre-
vetat de Gilead. Procedura a fost întreruptă, deoa-
rece Gilead a acordat unor producători de medi-
camente generice licenţe voluntare. În acest mod, 
costul unui tratament complet per pacient a scăzut 
în India până la 300$ (pentru comparaţie, în SUA un 
tratament costă între 84.000 și 168.000$).

Potrivit statisticilor Ofi ciului Indian de Brevete, 
se observă că numărul de brevete de invenţii pen-
tru medicamente nu a scăzut semnifi cativ după 
anul 2012, când în India a fost acordată prima 
licenţă obligatorie. După acest caz, interesul com-
paniilor farmaceutice pentru acordarea benevolă a 
licenţelor neexclusive pe teritoriul Indiei a crescut 
simţitor. Astfel, în anii 2011-2012 au fost înregis-
trate 2726 de brevete, în anii 2012-2013 – 2954 de 
brevete, iar în anii 2013-2014 – 2507 de brevete10. 

10 Gaurav Mishra, Patents and the Misunderstood Case of 
Compulsory Licensing in India, http://www.sinapseblog.
com/patents-and-themisunderstood-case-of-compulsory-
licensing-in-india/  (2015)
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Aceste date demonstrează că opinia potrivit căreia 
licenţele obligatorii sunt de natură să descurajeze 
inovaţia nu corespunde realităţii.

Brazilia. Prin dispoziţia Președintelui Braziliei 
din 4 august 2007 a fost eliberată licenţa obligato-
rie unei companii locale pentru producerea medi-
camentului Efavirenz. Acest medicament era inclus 
în programul de compensare a Braziliei, fi ind utilizat 
de circa 75 de mii de pacienţi. Ministerul Sănătăţii 
era unicul cumpărător. În situaţia în care titularul de 
drept al brevetului solicita pentru o pastilă 1,59 $, 
s-a negociat ca acest preţ să ajungă până la 1,11$ 
(în Thailanda, preţul unei pastile era de 0,65$), iar 
prin hotărârea de Guvern din 2007 acest tip de 
medicament a fost inclus în lista produselor social 
importante. Licenţa obligatorie a fost eliberată pen-
tru 5 ani, cu titlu neexclusiv, cu achitarea royalty în 
mărime de 1,5% din totalul vânzărilor pe piaţa lo-
cală, titularul de drept având obligaţia de a furniza 
informaţii sufi ciente pentru producerea prepara-
tului medical. În anul 2009, medicamentul generic 
produs în temeiul licenţei obligatorii a fost lansat pe 
piaţă11. Ca urmare, în decurs de 5 ani, statul a reușit 
să dezvolte infrastructura de producere a produsu-
lui farmaceutic, să atragă investiţii străine și, ceea 
ce este cel mai important, să facă economii de circa 
237 de milioane de dolari, reducând costurile pen-
tru 1 pacient de la 580$ până la 166$.

Africa de Sud. În anul 2001, un producător in-
dian a solicitat autorităţilor sud-africane acordarea 
unei licenţe obligatorii pentru următoarele medi-
camente împotriva HIV-SIDA: Nevirapine, Lamivu-
dine, Zidovudine, Stavudine, Didanosine, Efavirenz, 
Indinavir și Abacavir.  În septembrie 2002, Hazel Tau 
împreună cu Treatment Action Campaign au for-
mulat o plângere împotriva GlaxoSmithKline and 

11 http://fas.gov.ru/upload/other/%D0%9F%D1%80%D0%
B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5
%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%
BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8
%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%-
D0%B5%20-%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%20
% D 0 % B 2 % D 0 % B D % D 0 % B 5 % D 0 % B 4 % D 1 % 8 0 % D
0 % B 5 % D 0 % B D % D 0 % B 8 % D 1 % 8 F % 2 0 % D 0 % B C %
D 0 % B 5 % D 1 % 8 2 % D 0 % B E % D 0 % B 4 % D 0 % B 0 % 2 0
%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%
BB%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%20%D1
%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%
D1%8F%D1%85%20%D0%92%D0%A2%D0%9E%20
( % D 0 % 9 4 . % 2 0 % D 0 % 9 6 % D 0 % B 8 % D 0 % -
B2%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%B5).PDF

Boehringer Ingelheim Twelve prin care au contestat 
preţul ridicat al medicamentelor Ritonavir, Lamivu-
dine și Nevirapine. La 16 octombrie 2003, Consiliul 
Concurenţei sud-african a stabilit că cele două fi r-
me se fac vinovate de abuz de poziţie dominantă 
pe piaţă și a dispus o serie de măsuri coercitive 
(obligarea obţinerii unor licenţe voluntare, impor-
tul sub licenţă, remuneraţie de maximum 5% etc.). 
Ca urmare a acestei decizii, pe 10 decembrie a fost 
încheiată o înţelegere cu GlaxoSmithKline, la scurt 
timp o înţelegere asemănătoare fi ind încheiată și cu 
Boehringer Ingelheim Twelve12.   

Consemnăm că sistemul licenţierii obligatorii 
a fost aplicat, și continuă să se aplice cu succes, în 
SUA, Canada, Federaţia Malaiezia, India, Brazilia, 
Republica Africa de Sud etc., atingându-se astfel 
scopurile trasate în deciziile Consiliului OMC din 30 
august 2003 și 6 decembrie 2005 – amendamentul 
la Acordul TRIPS și Declaraţia de la Doha.

Având posibilitatea de a analiza critic și multias-
pectual avantajele sau dezavantajele licenţei obli-
gatorii, în continuare vom relata unele cazuri de 
insucces privind eliberarea licenţei obligatorii.

Egipt. În anul 2002, la scurt timp după semnarea 
Acordului TRIPS și Declaraţiei de la Doha, Ministerul 
Sănătăţii a eliberat licenţă obligatorie unei compa-
nii farmaceutice locale, sub pretextul că cetăţenii cu 
venituri moderate nu pot avea acces la medicamen-
tul produs de compania Pfi zer din cauza preţurilor 
mari, prin urmare, cererea nu era acoperită de 
ofertă. Medicamentul defi citar era Viagra. Ulteri-
or s-a constatat că acţiunile Ministerului Sănătăţii 
au făcut parte dintr-o schemă de corupţie, licenţa 
obligatorie fi ind acordată companiei care aparţinea 
președintelui comitetului pentru sănătate al Came-
rei Superioare a Parlamentului Egiptean13.

Regatul Thailandei. A fost eliberată licenţa obli-
gatorie pentru producerea unui generic al unuia 
dintre medicamentele companiei Abbott Labora-
tories. Drept urmare a  iniţierii sistemului licenţierii 

12 Dan Cimpoeru, Regimul juridic al licenţelor obliga-
torii neexclusive - o posibilă cale de acces la tratamente 
medicale noi, http://aliantapacientilor.ro/wp-content/
uploads/2016/01/Articol-REGIMUL-JURIDIC-AL-LICENTE-
LOR-OBLIGATORII.pdf
13  Ирина Кондратьева, Возможности и опасности 
принудительного лицензирования: кому 
помогут инициативы ФАС https://pravo.ru/story/
view/127879/
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obligatorii, compania străină a decis oprirea produ-
cerii medicamentului pe teritoriul Thailandei. 

Problema acordării licenţei obligatorii a gene-
rat diverse discuţii în Federaţia Rusă, imediat după 
ce autoritatea de concurenţă a înaintat proiectul 
de modifi care a Legii federale privind protecţia 
concurenţei și a Codului Civil14 din data de 23 no-
iembrie 2016, în care se propunea stabilirea teme-
iurilor și procedura de licenţiere obligatorie. De 
asemenea, s-a propus să-i fi e acordată autorităţii 
de antimonopol împuternicirea de a se adresa în 
instanţa de judecată, în baza mandatului Guver-
nului, cu o cerere de acordare a licenţei obligatorii 
persoanei interesate în producerea unui produs 
farmaceutic în Federaţia Rusă. În urma avizelor 
ministerelor de resort (al industriei și comerţului, 
sănătăţii, economiei), Guvernul rus a refuzat să spri-
jine această iniţiativă. S-a menţionat, în special, că 
în Rusia are loc localizarea producţiei farmaceuti-
ce de import cu termen de protecţie a brevetului 
neexpirat. Iar în cazul implementării unui sistem 
de licenţiere obligatorie, ar fi  posibilă scăderea 
atractivităţii investiţionale a industriei, inclusiv pen-
tru producătorii străini care îndeplinesc proiectele 
de localizare15. 

Potrivit lui Igori Artiemev, președintele autorităţii 
ruse de concurenţă, licenţa obligatorie trebuie 
acordată din următoarele considerente: 1) refu-
zul furnizării medicamentelor pe motive politice; 
2) încetarea furnizării medicamentelor pe motivul 
nerentabilităţii comercializării pe teritoriul ţării; 3) 
insufi cienţa mijloacelor bugetare în cazul epidemii-
lor deosebit de periculoase, tratamentul cărora are 
loc cu medicamente brevetate16.  

Analizând practica internaţională descrisă supra, 
apare întrebarea: Cât de bine vor fi  formulate modi-
fi cările Acordului TRIPS cu privire la licenţele obliga-
torii în legislaţiile naţionale și cât de mare este riscul 
ca aplicarea sistemului să aibă drept efect elibera-
rea masivă a licenţelor obligatorii, fapt ce ar putea 

14 http://regulation.gov.ru/projects/List/Advanced
Search#n 
15  Елена Соколовская, Принудительное лицензирова-
ние: возможные последствия для России, http://www.
cljournal.ru/vibor/182/
16 Игорь Артемьев: интеллектуальная собственность 
священна, http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.
html?id=45121

afecta nu numai mediul concurenţial pe piaţă, dar 
și DPI?

Pentru reformarea pieţei farmaceutice prin inter-
mediul licenţelor obligatorii, întotdeauna va fi  nece-
sar de asigurat un echilibru între interesele statului, 
cele ale producătorilor-titulari de drept și interesele 
pacienţilor. De aceea, suntem de părerea că licenţa 
obligatorie poate fi  actuală doar în cazul survenirii 
unei situaţii excepţionale la nivel naţional, în alte 
circumstanţe de extremă urgenţă, sau în caz de uti-
lizare publică în scopuri necomerciale. În alte cazuri 
decât cele menţionate supra, poate fi  îndreptăţită 
intervenţia statului și, respectiv, efectul de restrân-
gere a DPI, în situaţia când producătorul-titular de 
brevet refuză să furnizeze medicamente pe piaţa 
locală sub diferite pretexte, chiar dacă acestea sunt 
întemeiate; stabilește preţuri excesive pentru piaţa 
locală; nu utilizează invenţia etc. Cu toate acestea, 
considerăm că sistemul licenţei obligatorii ar tre-
bui iniţiat numai după epuizarea instrumentelor 
prevăzute de legislaţia concurenţială privind con-
tracararea practicilor anticoncurenţiale precum: 
impunerea preţului excesiv neîntemeiat; refuzul 
neîntemeiat de încheiere a contractelor neexclu-
sive și alte practici prevăzute de art.11 din Legea 
concurenţei nr.183 din 11 iulie 2012. Nu întâmplă-
tor, mecanismul licenţei obligatorii a fost des folosit 
pentru remedierea unor abuzuri de brevete17.

În conformitate cu practica juridică a Uniunii Euro-
pene18, refuzul de a acorda licenţă unui titular de DPI 
este considerat abuziv atunci când acesta cauzează 
prejudicii concurenţei de pe o anumită piaţă și este 
demonstrată existenţa intenţiei anticoncurenţiale a 
titularului de brevet în procesul de exploatare a aces-
tui drept. În acest context, urmează de reţinut că nu 
orice refuz poate fi  considerat abuziv. Curtea de Jus-
tiţie a Comunităţilor Europene a formulat condiţiile, 
la întrunirea cărora refuzul de a acorda licenţă poate 
fi  considerat abuziv: 1) refuzul constituie un obstacol 
pentru apariţia unui produs nou pentru care există o 
cerere potenţială din partea consumatorilor; 2) refu-

17 Aleksandar Ristanić, Using Compulsory Licenses to Facili-
tate Access to Medicines: The Indian Experience, 9 p., http://
lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOI
d=8894039&fi leOId=8894040
18 Cazul C-241/91 P și C-242/91 P Radio Telefi s Eireann (RTE) 
și Independent Television Publications Ltd (ITP) kontra 
Commission (1995)
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zul nu este justifi cat în mod obiectiv; 3) refuzul exclu-
de orice concurenţă pe piaţa derivată.

În concluzie, recurgem la metafora profe-
sorului Gustavo Ghidini, care susţine că „Drep-
tul concurenţei acţionează ca un „termostat” în 
situaţiile când drepturile de proprietate intelectuală 
devin prea „fi erbinţi” sau adânc înrădăcinate. Atunci 
dreptul concurenţei este utilizat de Curtea de Justi-
ţie a Comunităţilor Europene și Comisia Europeană 
pentru „a răcori” drepturile în vederea promovării 
intereselor publice”19.

Recomandări și concluzii

În cele expuse am menţionat că în Republica 
Moldova nu sunt abordate reglementările în ma-
terie de licenţă obligatorie. Cauza acestei situaţii ar 
putea fi  temerea că un proces de judecată privind 
acordarea licenţei obligatorii ar putea:

1) dura ani de zile;
2) fi naliza în defavoarea reclamantului din cau-

za intervenţiei lobby-ului puternic al companiilor 
farmaceutice. Experienţa altor state arată că sis-
temul licenţierii obligatorii în sănătate întâmpină 
rezistenţă din partea marilor companii farmaceuti-
ce, care își apără interesele fi nanciare20;

3) implica costuri mari de procedură.
În concluzie, conchidem că licenţa obligatorie 

este o măsură excesiv de dură pentru DPI în orice 
domeniu, inclusiv cel farmaceutic, chiar dacă aceas-
ta se realizează în interes public. Licenţa ar putea 
fi  acordată după analiza atât a avantajelor, cât și a 
dezavantajelor, doar după o analiză multiaspectu-
ală a circumstanţelor cazurilor de intenţie și, întot-
deauna, pentru promovarea interesului public și 
asigurarea accesului la medicina ieftină. 

În materie de lege ferenda, pentru aplicarea efi -
cientă a normelor juridice naţionale privind licenţa 
obligatorie și încurajarea persoanelor interesate din 
Republica Moldova de a solicita licenţă obligatorie 
se impune cu necesitate transpunerea prevederi-
lor art.31bis din Acordul TRIPS în Legea nr.50/2008 
și elaborarea Regulamentului privind modalităţile 
şi procedurile de aplicare a dispoziţiilor art.28 și 29 
din Legea citată.

19 Gustavo Ghidini, Intellectual Property And Competition 
Law: The Innovation Nexus 7 (2006). 
20 http://www.msfaccess.org/sites/default/fi les/MSF_as-
sets/IP/Docs/IP_factsheet_TimelineUS PressureIndia_
ENG_2014.pdf 

 REZUMAT

Impactul licenţierii obligatorii asupra con-
curenţei. Autoarea expune un șir de consideraţii 
privind licenţa obligatorie. Licenţa obligatorie este 
o hotărâre emisă de o instanţă care permite persoa-
nei interesate să aibă acces la tehnologia protejată 
în pofi da refuzului titularului de drepturi de propri-
etate intelectuală de a permite accesul la tehno-
logie. Acordarea licenţei obligatorii are loc atunci 
când un Guvern permite unei întreprinderi să pro-
ducă un produs sau proces brevetat, fără acordul 
titularului brevetului, în schimbul unei retribuţii 
(royalty). Licenţa obligatorie este unul dintre me-
canismele de fl exibilitate cu privire la protecţia 
brevetului, prevăzute de Acordul privind aspectele 
drepturilor de proprietate intelectuală legate de 
comerţ. Principalul motiv pentru care licenţele obli-
gatorii sunt prevăzute de legislaţiile naţionale sunt 
protejarea și promovarea interesului public în anu-
mite condiţii. Deseori, iniţierea sistemului de licenţă 
obligatorie urmărește prevenirea sau evitarea abu-
zului de poziţie dominantă a titularului brevetului 
de invenţie. Autoarea expune cauzele pentru care 
în Republica Moldova nu sunt abordate reglemen-
tările în materie de licenţă obligatorie. Pentru apli-
carea efi cientă a normelor juridice privind licenţa 
obligatorie și încurajarea persoanelor interesate 
din Republica Moldova de a solicita licenţă obliga-
torie, se impune cu necesitate transpunerea preve-
derilor art.31bis din Acordul TRIPS în Legea privind 
protecţia invenţiilor nr.50 din 7 martie 2008 și ela-
borarea Regulamentului privind modalităţile şi pro-
cedurile de aplicare a dispoziţiilor art.28 și 29 din 
Legea respectivă.

 ABSTRACT

The Impact of Compulsory Licensing on Com-

petition. The author gives a number of considerati-
ons regarding the compulsory license. Compulsory 
license is a court ruling that allows the person con-
cerned to have access to protected technology des-
pite the refusal of the intellectual property owner to 
allow access to technology. Compulsory licensing 
occurs when a Government allows an enterprise to 
produce a patented product or process without the 
patent owner’s consent in exchange for a royalty. 
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Compulsory licensing is one of the mechanisms of 
fl exibility on patent protection provided for in the 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights. The main reason why compulsory 
licenses are provided for by national legislation is 
to protect and promote the public interest under 
certain conditions. The initiation of the compulsory 
license system is often intended to prevent or avoid 
abuse of the dominant position of the patent ow-
ner. The author outlines the reasons why the licen-
sing regulations are not addressed in the Republic 
of Moldova. For the eff ective enforcement of legal 
rules on compulsory license and encouragement of 
interested persons from the Republic of Moldova 
to apply for a compulsory license, it is necessary to 
transpose the provisions of Art. 31bis of the TRIPS 
Agreement into the Law on the Protection of Inven-
tions No.50 of 7 March 2008 and the drafting of the 
Regulations on the Modalities and Procedures for 
the Application of the Provisions of Art. 28 and 29 
of the respective Law.

 РЕФЕРАТ

Влияние принудительного лицензирова-

ния на конкуренцию. В данной статье излага-
ется ряд соображений по поводу принудитель-
ного лицензирования. Принудительная лицен-
зия – это решение суда, разрешающее заинте-
ресованному лицу получить доступ к охраняе-
мой технологии, несмотря на отказ правообла-

дателя в предоставлении доступа к технологии. 
Принудительная лицензия выдается в случае, 
если Правительство разрешает одному из пред-
приятий производить запатентованный товар 
или процесс без согласия патентообладателя за 
определенное вознаграждение (роялти). При-
нудительная лицензия является одним из меха-
низмов гибкости в отношении охраны патента, 
предусматриваемые Соглашением по торговым 
аспектам прав интеллектуальной собственно-
сти. Основной причиной, по которой принуди-
тельные лицензии предусмотрены националь-
ным законодательством, является защита и про-
движение общественных интересов при опреде-
ленных условиях. Зачастую ввод принудитель-
ного лицензирования направлено на предот-
вращение или недопущение злоупотребления 
доминирующим положением обладателя патен-
та на изобретение. Автор излагает причины, по 
которым в Республике Молдова положения о 
принудительной лицензии не рассматриваются. 
Для эффективного применения правовых норм 
о принудительном лицензировании и стимули-
рования заинтересованных лиц из Молдовы об-
ращаться за принудительной лицензией необ-
ходимо переложить ст. 31bis Соглашения ТРИПС 
в Закон об охране изобретений № 50 от 7 мар-
та 2008 года и разработать Положение о поряд-
ке применения положений статей 28 и 29 насто-
ящего Закона.
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FORMELE ŞI METODELE DE STINGERE A OBLIGAȚIEI 
FISCALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

ACTUALITATEA TEMEI REZULTĂ DIN FAPTUL CĂ OBLIGAŢIA 
FISCALĂ INTERVINE ÎN MOMENTUL APARIŢIEI CIRCUM-

STANŢELOR, STABILITE DE LEGISLAŢIA FISCALĂ, CE IMPUN STINGE-
REA EI. NECESITATEA STUDIERII ACESTEI PĂRŢI A DREPTULUI FISCAL 
– OBLIGAŢIA FISCALĂ, PRECUM ȘI A MODALITĂŢILOR DE APARIŢIE ȘI 
DE STINGERE A EI, REZULTĂ DIN ÎNSĂȘI MATERIA DREPTULUI FISCAL, 
DEOARECE OBLIGAŢIA FISCALĂ ESTE STRÂNS LEGATĂ DE EVAZIU-
NEA FISCALĂ, PENTRU CARE LEGIUITORUL PREVEDE O PEDEAPSĂ 
PENALĂ. IATĂ DE CE ANALIZA DETAILATĂ A MODALITĂŢILOR ȘI 
FORMELOR OBLIGAŢIEI FISCALE ESTE BINEVENITĂ ÎN SCOPUL EVI-
TĂRII LITIGIILOR COSTISITOARE PENTRU CONTRIBUABILI ŞI SUPLINIRII 
BUGETULUI ÎN TERMENII CEI MAI SCURŢI PENTRU STAT.

Materialul de bază. Obligaţia fi scală este rege-
lementată de:

1. Codul Fiscal al Republicii Moldova, nr. 1163 din 
24.04.1997. În:  Monitorul Ofi cial al Republicii Moldo-
va, 2005, ediţie specială.

2. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994, 
în vigoare din 27.08.1994. În: Monitorul Ofi cial al Re-
publicii Moldova, 1994, nr.1, art. 1.

3. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Pri-
vind activitatea serviciului de colectare a impozite-
lor şi taxelor locale din cadrul primăriei”, nr. 998 din 
20.08.2003. În: Monitorul Ofi cial al Republicii Moldo-
va, 2003, nr. 191-195, art. 1059.

 În dreptul fi scal, titlul de creanţă fi scală este 
defi nit ca fi ind actul juridic prin care se constată 
și se individualizează obligaţia bănească a fi ecărui 

|  DR. ÎN DREPT, CONF. UNIV. INTERIMAR LILIA GULCA, 
UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

plătitor de venituri bugetare. Conform legislaţiei 
fi scale, titlul de creanţă este actul (întocmit de or-
ganele competente sau de persoanele îndreptaţite 
potrivit legii) prin care se stabilește și se individu-
alizează creanţa fi scală. Dreptul de creanţă fi scală 
şi obligaţia fi scală corelativă se nasc în momentul 
în care, potrivit legii, se constituie baza de impu-
nere care le generează. Tot atunci se naşte dreptul 
organului fi scal de a stabili şi a determina obligaţia 
fi scală datorată. Astfel, art.169 alin. 1 al Codului Fis-
cal[3] indică nemijlocit că obligaţia fi scală intervine  
în momentul apariţiei circumstanţelor, stabilite de 
legislaţia fi scală, ce prevăd stingerea ei. Această 
defi niţie este confi rmată şi de profesorul de origine 
rusă Брызгалов, care consideră că obligaţia fi scală 
reprezintă una dintre cele mai importante categorii 
ale dreptului fi scal faţă de care se formează majo-
ritatea relaţiilor juridice fi scale[11]. Prin obligaţie 
fi scală în sensul art. 129 alin. 6 al Codului Fiscal[3] 
se subînţelege „obligaţia contribuabilului de a plăti 
la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare 
de întârziere (penalitate) şi/sau amendă”. Din anali-
za noţiunii de obligaţie fi scală rezultă obligaţia di-
rectă a contribuabilului de a-şi onora obligaţia faţă 
de stat.

Obligaţia fi scală apare odată cu:
- obligaţia de a declara bunurile şi veniturile impo-

zabile sau, după caz, impozitele, taxele, contribuţiile 
şi alte sume datorate bugetului general consolidat;
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- obligaţia de a calcula şi de a înregistra în evi-
denţele contabile şi fi scale impozitele, taxele, con-
tribuţiile şi alte sume datorate bugetului general 
consolidat;

- obligaţia de a plăti în termenele legale impozi-
tele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate buge-
tului general consolidat;

- obligaţia de a plăti dobânzi, penalităţi de întâr-
ziere sau majorări de întârziere, după caz, aferente 
impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume da-
torate bugetului general consolidat, denumite obli-
gaţii de plată accesorii;

- obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a înregis-
tra în evidenţele contabile şi de plată, în termenele 
legale, impozitele şi contribuţiile care se realizează 
prin stopaj la sursă;

- orice alte obligaţii care revin contribuabililor, per-
soane fi zice sau juridice, în aplicarea legilor fi scale.

Codul fi scal, prin art. 169 alin. 4, prevede moda-
litatea de modifi care a obligaţiei fi scale, care repre-
zintă schimbarea cuantumului ei generată de modi-
fi carea circumstanţelor, stabilite de legislaţia fi scală 
în funcţie de care a fost calculată obligaţia. 

Ţinând cont de circumstanţele care pot genera 
modifi carea obligaţiei fi scale, Codul fi scal analizea-
ză două posibilităţi:

- Obligaţia fi scală modifi cată intervine atunci 
când un alt contribuabil (terţă persoană) este obli-
gat să reţină sau să perceapă de la primul contribu-
abil (contribuabilul obligat iniţial) sumele ce consti-
tuie obligaţia fi scală şi să o stingă. Obligaţia fi scală 
încetează a fi  obligaţia fi scală a primului contribu-
abil (contribuabilului obligat iniţial) şi devine obli-
gaţia fi scală a celui de-al doilea  contribuabil (terţă 
persoană) din momentul reţinerii sau perceperii[3]. 

- O altă modalitate de modifi care a obligaţiei 
fi scale intervine atunci când Instituţia fi nanciară 
(sucursala sau fi liala acesteia), care primeşte de la 
contribuabil sau de la organul fi scal ordine de plată 
şi, respectiv, ordine incaso pentru transfer de mij-
loace băneşti în contul stingerii obligaţiei fi scale, 
este considerată, din momentul primirii ordinului, 
responsabilă de obligaţia fi scală în limita mijloace-
lor disponibile în contul bancar al contribuabilului. 
Totodată, contribuabilul este considerat responsa-
bil de obligaţia fi scală în limita mijloacelor care nu 
sunt disponibile în contul bancar pentru stingerea 
integrală a obligaţiei fi scale[3]. 

Stingerea obligaţiilor fi scale, conform normelor 
legale, are loc după criteriul cronologic de naştere a 
fi ecărui tip de obligaţie fi scală indicat în documen-
tul privitor la stingerea ei. În caz de nestingere de 
către contribuabil a obligaţiei fi scale în mod indivi-
dual după criteriul cronologic, organul fi scal este în 
drept să stingă obligaţia fi scală a acestuia prin ace-
laşi mod.

Stingerea obligaţiei fi scale are loc prin următoa-
rele moduri: achitare, anulare, prescripţie, scăde-

re, compensare, executare silită. 

A. Modul de stingere a obligaţiei fi scale prin 
achitare se efectuează în monedă naţională, dacă 
Codul fi scal sau alte acte legislative ce ţin de dome-
niul fi scal nu prevăd altfel. 

Achitarea (executarea) poate avea loc prin plată 
directă sau prin reţinere la sursă.

Executarea obligaţiei fi scale prin plată direc-

tă presupune achitarea:

- prin virament. Plata prin virament se efectuează 
prin intermediul instituţiilor fi nanciare (sucursalelor 
sau fi lialelor acestora), dacă legislaţia nu prevede 
altfel. În cazul în care contribuabilul deţine la con-
tul său bancar mijloace băneşti, instituţia fi nanciară 
(sucursala sau fi liala acesteia) este obligată să exe-
cute, în limita acestor mijloace, ordinul de plată al 
contribuabilului în decursul zilei lucrătoare în care 
acesta a fost primit;

- prin intermediul cardului de plată. Debitarea 
contului de card respectiv se confi rmă prin bonul 
(chitanţa) de plată cu card de plată perfectat la 
terminalul POS sau la alt dispozitiv de utilizare a 
cardurilor de plată, bon (chitanţă) ce se eliberează 
deţinătorului de card. Debitarea contului de plăţi 
electronice respectiv se confi rmă prin ordin de pla-
tă emis de prestatorul serviciilor de plată;

- în numerar. Plata în numerar poate fi  efectuată 
prin intermediul organului fi scal, autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale, al operatorilor de poştă sau 
al instituţiilor fi nanciare (sucursalelor sau fi lialelor 
acestora). Autorităţile administraţiei publice locale 
pot stabili încasarea impozitelor şi taxelor locale şi 
prin intermediul altor persoane.

Autorităţile administraţiei publice locale, cu ex-
cepţia celor fi nanciare care au încasat bani în nu-
merar de la contribuabil, sunt obligate să verse la 
buget, în numele acestuia, în aceeaşi sau în urmă-
toarea zi lucrătoare, sumele încasate. Autorităţile 
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administraţiei publice locale din satele şi comune-
le în care nu există instituţii fi nanciare sau subdi-
viziuni ale acestora pot stabili pentru serviciul de 
colectare a impozitelor şi taxelor locale şi pentru 
operatorii de poştă o altă periodicitate de vărsare la 
buget a sumelor încasate, dar nu mai rar de o dată 
pe săptămână;

- prin folosirea altor instrumente de plată.
 Drept dată a stingerii obligaţiei fi scale prin achi-

tare se consideră:
1) în cazul achitării prin virament – data la care 

sumele au fost înscrise la buget în contul obligaţiei 
fi scale respective;

2) în cazul achitării în numerar prin intermediul 
instituţiilor fi nanciare (sucursalelor sau fi lialelor 
acestora) – data la care a fost încasată obligaţia fi s-
cală, cu condiţia înregistrării acesteia în conturile 
Trezoreriei de Stat;

3) în cazul achitării prin intermediul cardurilor de 
plată sau prin serviciile de plată şi monedă electro-
nică – data zilei în care a fost debitat contul de card 
sau contul de plăţi electronice al contribuabilului cu 
suma obligaţiei fi scale. 

Executarea obligaţiei bugetare prin reţinere la 
sursă se realizează prin calcularea, reţinerea și văr-
sarea veniturilor bugetare de către o altă persoană 
decât contribuabilul, persoană denumită plăti-
tor.  Plătitorul are de plătit debitorului o sumă de 
bani care este venit impozabil. Prin urmare, el are 
obligaţia de a calcula acest impozit, de a-l scădea 
din venit şi de a-l vărsa la bugetul de stat. Acest 
mod de executare se aplică la impozite pe salarii, 
pe drepturi de autor, pe drepturi de proprietate in-
dividuală, pe dividente. Avantajele sunt: siguranţa, 
rapiditatea, comoditatea, precum şi costuri mai 
reduse.

B. Modul de stingere a obligaţiei fi scale prin 
anulare. Stingerea obligaţiei fi scale, inclusiv a re-
stanţelor[6], prin anulare se efectuează prin acte cu 
caracter general sau individual, adoptate conform 
normelor legale. 

Drept act cu caracter general de stingere a obli-
gaţiei fi scale poate fi  amnistia fi scală[9] (Ex: Hotărâ-
rea Guvernului Republicii Moldova „Pentru aprobarea 
unor regulamente cu privire la modalitatea efectuării 
amnistiei fi scale” nr. 638 din 08.06.2007[2]).  

Actele cu caracter individual de anulare a obliga-
ţiei fi scale sunt actele emise de organele de drept 

– Deciziile şi Hotărârile instanţelor judecătoreşti. 
Stingerea obligaţiei fi scale individuale prin anula-
re, inclusiv a restanţelor,  se efectuează prin actele 
organelor de drept, în mod obligatoriu defi nitive şi 
irevocabile, adoptate conform normelor legale[8].

Drept dată a stingerii obligaţiei fi scale prin anu-
lare este considerată data indicată în actul de anu-
lare. 

C. Modul de stingere a obligaţiei fi scale prin 
prescripţie[3]. Dreptul statului de a executa silit se 
stinge prin prescripţie dacă nu este exercitat în ter-
menul prevăzut de lege (Ex: stinge dreptul statului 
de a obţine executarea; stinge obligaţia debitorului de 
a se supune (naște dreptul de a se opune)).

Prescripţia stinge și dreptul contribuabilului de a 
cere restituirea sumelor plătite în plus.

Stingerea obligaţiei fi scale în urma survenirii ter-
menelor de prescripţie se face în baza unei decizii 
scrise a conducerii organelor cu atribuţii de admi-
nistrare fi scală care administrează obligaţia fi scală 
respectivă, iar în cazul serviciului de colectare a im-
pozitelor şi taxelor locale – în baza deciziei adoptate 
de către consiliul local.

Drept dată a stingerii obligaţiei fi scale prin pre-
scripţie este considerată prima zi după data în care 
a expirat termenul de prescripţie. 

Dacă determinarea obligaţiei fi scale a avut loc în 
termen sau în perioada de 4 ani[3], aceasta poate 
fi  stinsă prin executare silită de către organul fi scal 
sau de către instanţa judecătorească, însă numai în 
cazul în care acţiunile organului fi scal sau sesizarea 
instanţei judecătoreşti au avut loc pe parcursul a 6 
ani după determinarea obligaţiei fi scale. 

Termenul de prescripţie se suspendă în cazul în 
care: 

a) contribuabilul persoană fi zică se afl ă sub arest 
sau este condamnat la privaţiune de libertate – pe 
perioada afl ării sub arest sau a privaţiunii de liber-
tate; 

b) contribuabilul persoană fi zică lipseşte din Re-
publica Moldova mai mult de 6 luni – pe perioada 
absenţei lui; 

c) persoana cu funcţie de răspundere a contribu-
abilului persoană juridică lipseşte din Republica Mol-
dova mai mult de 6 luni – pe perioada absenţei lui; 

d) a fost acordată o amânare sau eşalonare a 
stingerii obligaţiei fi scale – pe perioada amânării 
sau eşalonării stingerii; 
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e) instanţa judecătorească a hotărât perceperea 
impozitului, taxei, majorării de întârziere (penalită-
ţii) şi/sau amenzii – pe o perioadă de până la stinge-
rea obligaţiei fi scale sau până la caducitatea hotărâ-
rii judecătoreşti;

f ) contribuabilul se afl ă în procedură de insolva-
bilitate. Aceste prevederi nu se aplică obligaţiilor 
fi scale curente.

Termenul de prescripţie îşi reia cursul din ziua în-
cetării circumstanţei care a servit drept temei pen-
tru suspendarea lui. 

D. Modul de stingere a obligaţiei fi scale prin scă-

dere are loc în situaţiile în care contribuabilul per-
soană fi zică: 

1) a decedat; 
2) este declarat mort; 
3) este declarat dispărut fără veste; 
4) este declarat lipsit de capacitate de exerciţiu 

sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă.  
Drept dată a stingerii obligaţiei fi scale prin scă-

dere este considerată data: 
a) întocmirii actului comun al autorităţii adminis-

traţiei publice locale şi al organului fi scal prin care 
acestea constată că persoana decedată, declarată 
moartă, dispărută fără veste, lipsită de capacitate 
de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă 
nu deţinea (nu deţine) bunuri; 

b) rămânerii defi nitive a deciziei de încetare a ac-
tivităţii persoanei juridice; 

c) emiterii deciziei privind derularea procesului 
de lichidare (dizolvare) sau hotărârii de intentare a 
procesului de insolvabilitate.

Stingerea prin scădere se face în mărimea în-
tregii obligaţii fi scale dacă persoana nu a lăsat (nu 
dispune) de bunuri sau în mărimea părţii nestinse 
din obligaţia fi scală dacă averea lăsată de ea (averea 
existentă) este insufi cientă. 

Sumele trecute la scăderi din contul bancar al 
contribuabilului pentru stingerea obligaţiilor fi scale 
se transferă de instituţia fi nanciară (sucursala sau fi -
liala acesteia) la buget în ziua lucrătoare în care au 
fost trecute la scăderi. Sumele încasate în numerar 
de la contribuabili pentru stingerea obligaţiilor fi s-
cale se transferă de instituţia fi nanciară (sucursala 
sau fi liala acesteia) la buget nu mai târziu de ziua 
lucrătoare următoare zilei în care au fost încasate.

Stingerea prin scădere a obligaţiei fi scale a con-
tribuabilului persoană juridică are loc în urma în-

cetării activităţii lui prin lichidare, inclusiv pe cale 
judiciară, sau prin reorganizare. 

Stingerea obligaţiei fi scale prin scădere are loc 
în temeiul unei decizii a conducerii organului cu 
atribuţii de administrare fi scală care administrează 
obligaţia fi scală respectivă, inclusiv în cazul când 
stingerea ei prin executare silită în conformitate cu 
prezentul cod este imposibilă. Decizia inspectora-
tului fi scal de stat teritorial privind stingerea obliga-
ţiei prin scădere poate fi  verifi cată, modifi cată sau 
anulată de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. În 
cazul serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor 
locale, decizia se adoptă de către consiliul local. 

În lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii 
de evaziune fi scală sau de pseudoactivitate de între-
prinzător, organul fi scal stinge simplifi cat obligaţia 
fi scală prin scădere contribuabililor persoane juridice 
şi persoane fi zice care practică activitate de întreprin-
zător, în condiţiile art. 1741 din Codul fi scal.

Organul fi scal stinge simplifi cat prin scădere obli-
gaţia fi scală, în cazul în care stabileşte în cumul că: 

1) persoana juridică are datorii la bugetul de stat, 
la bugetul unităţii administrativ-teritoriale şi/sau la 
fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală; 

2) persoana juridică nu este fondator al unei per-
soane juridice; 

3) persoana juridică, în decursul ultimelor 24 de 
luni consecutive, nu a depus dările de seamă fi scale 
prevăzute de legislaţie şi nu a efectuat operaţii pe 
nici un cont bancar;

4) faţă de persoana juridică au fost aplicate toate 
măsurile de executare silită a obligaţiei fi scale pre-
văzute de lege; 

5) persoana juridică nu dispune de bunuri care 
pot fi  urmărite în scopul executării obligaţiei fi scale.

Lista contribuabililor ale căror obligaţii fi scale au 
fost stinse simplifi cat prin scădere se prezintă entită-
ţii abilitate cu dreptul de înregistrare de stat de către 
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pentru a iniţia 
din ofi ciu procedura de radiere din Registrul de stat.

E. Modul de stingere a obligaţiei fi scale prin 
compensare intervine odată cu trecerea în contul 
restanţei a sumei plătite în plus (titlu inexistent sau 
emis în eroare) sau a sumei care, conform legislaţiei 
fi scale, urmează a fi  restituită[11]. 

Compensarea se efectuează la iniţiativa organu-
lui fi scal sau la cererea contribuabilului dacă legisla-
ţia fi scală nu prevede altfel. 
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Drept dată a stingerii obligaţiei fi scale prin com-
pensare este considerată data la care Trezoreria de 
Stat a executat documentele de plată. 

În termen de până la 30 de zile de la apariţia cir-
cumstanţelor respective sau de la primirea cererii 
contribuabilului, organul fi scal întocmeşte docu-
mentul de plată şi îl transmite Trezoreriei de Stat spre 
executare, în modul stabilit de Ministerul Finanţelor. 

În termen de 7 zile de la data primirii documen-
tului de plată, Trezoreria de Stat trece, după caz, 
dintr-un cont al bugetului în alt cont al aceluiaşi 
buget sau în contul unui alt buget sumele consem-
nate în documentul de plată. După executarea do-
cumentului de plată, Trezoreria de Stat remite, după 
caz, organului fi scal sau Serviciului Vamal extrasul 
din conturile trezoreriale de venituri. 

După ce a primit extrasul din conturile trezore-
riale de venituri, organul fi scal face înscrierile de 
rigoare în contul personal al contribuabilului, iar 
Serviciul Vamal remite extrasul cel târziu a doua zi 
unităţilor sale.

Excedentul sumei compensate, la cerere, poate fi  
restituit contribuabilului sau lăsat în contul stinge-
rii unei viitoare obligaţii fi scale de alt tip. În caz de 
nedepunere a cererii, excedentul se lasă în contul 
stingerii obligaţiei fi scale de acelaşi tip.

Excedentul sumei compensate se restituie con-
tribuabilului sau se utilizează, în cazul stingerii res-
tanţelor faţă de bugetul public naţional. În acest 
scop, suma neachitată a obligaţiilor fi scale în cuan-
tum de până la 100 de lei inclusiv nu se consideră 
restanţă faţă de bugetul public naţional.

În scopul atestării lipsei restanţelor faţă de bu-
get, în scopul benefi cierii de reducere cu 50% a 
amenzii pentru încălcarea fi scală, în scopul anulării 
dispoziţiei de suspendare a operaţiunilor la contul 
bancar al contribuabilului emise pentru asigurarea 
încasării restanţelor, precum şi în cazurile admite-
rii de erori la perfectarea documentelor de plată, 
se vor considera stinse sumele de impozite, taxe, 
alte plăţi, majorări de întârziere (penalităţi) şi/sau 
amenzi pentru care, la data examinării contului per-
sonal generalizat al contribuabilului, documentele 
trezoreriale de plată privind stingerea obligaţiilor 
fi scale prin compensare au fost perfectate şi remise 
organului corespunzător spre executare.

Stingerea obligaţiei fi scale prin compensare se 
efectuează în modul stabilit de Guvern.

F. Modul de stingere a obligaţiei fi scale prin exe-

cutare silită. Stingerea obligaţiei fi scale prin execu-
tare silită are loc prin acţiunile întreprinse de orga-
nul fi scal pentru perceperea forţată a restanţelor în 
conformitate cu legislaţia fi scală. 

Drept dată a stingerii obligaţiei fi scale prin exe-
cutare silită este considerată data la care sumele 
obţinute în urma acţiunilor de executare silită au 
fost înscrise în contul bugetului respectiv. 

Executarea silită a obligaţiei fi scale presupune ac-
ţiuni întreprinse de organul fi scal pentru percepe-
rea forţată a restanţei. 

Executarea silită a obligaţiei fi scale se efectuează 
prin: 

a) încasare a mijloacelor băneşti, inclusiv în valută 
străină, de pe conturile bancare ale contribuabilului, 
cu excepţia celor de pe conturile de credit şi provi-
zorii (de acumulare a mijloacelor fi nanciare pentru 
formarea sau majorarea capitalului social)[3]; 

b) ridicare de la contribuabil a mijloacelor bă-
neşti[3] în numerar, inclusiv în valută străină; 

c) urmărire a bunurilor contribuabilului, cu ex-
cepţia celor consemnate la lit.a) şi b); 

d) urmărire a datoriilor debitoare ale contribu-
abililor prin modalităţile prevăzute la lit.a), b) şi c). 

Urmărirea bunurilor se face prin sechestrare, co-
mercializare şi ridicare. 

În cazul în care, după ce s-au aplicat modalită-
ţile de executare silită, obligaţia fi scală a contribu-
abilului care desfăşoară activitate de întreprinzător 
nu a fost stinsă în totalitate, iar aplicarea ulterioară 
a executării silite este imposibilă, organul fi scal are 
dreptul să iniţieze aplicarea modalităţilor de depă-
şire a insolvabilităţii în conformitate cu legislaţia. 
Obligaţia fi scală a persoanei fi zice neînregistrate ca 
subiect al activităţii de întreprinzător se stinge în 
modul prevăzut de prezentul cod. 

 Reguli generale de executare silită a obligaţiei 
fi scale. Executarea silită a obligaţiei fi scale se efec-
tuează de către organul fi scal, iar executarea silită a 
obligaţiei fi scale calculate de către serviciul de co-
lectare a impozitelor şi taxelor locale se efectuează 
în comun cu organul fi scal, în conformitate cu pre-
vederile legislaţiei în vigoare.

Executarea silită a obligaţiei fi scale se face în zile 
lucrătoare, între orele 6.00 şi 22.00, în alt timp fi ind 
admisă în cazul în care contribuabilul sau debitorul 
lui se eschivează de la ea. 
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Dacă contribuabilul nu poate fi  găsit pe adresele 
cunoscute, organul fi scal va solicita intervenţia au-
torităţilor publice competente. 

În cazul în care contribuabilul a fost trecut, com-
plet sau parţial, la evidenţa sau asistenţa unui alt or-
gan fi scal, dosarul lui şi hotărârea de executare silită a 
obligaţiei fi scale se remit acestuia în termen de până 
la 10 zile lucrătoare în vederea continuării procedurii.

Dacă bunurile sau debitorii contribuabilului se 
afl ă în diferite unităţi administrativ-teritoriale, exe-
cutarea silită a obligaţiei fi scale o efectuează or-
ganul fi scal de la locul de evidenţă sau asistenţă a 
contribuabilului şi, după caz, cu participarea funcţi-
onarului fi scal de la locul afl ării bunurilor sau de la 
sediul (domiciliul) debitorului. 

Organul fi scal este în drept să aplice una sau mai 
multe modalităţi de executare silită a obligaţiei fi s-
cale prin:

- ridicare de la contribuabil a mijloacelor băneşti 
în numerar, inclusiv în valută străină; 

- urmărire a bunurilor contribuabilului, fără drep-
tul de încasare a mijloacelor băneşti, inclusiv în va-
lută străină, de pe conturile bancare ale contribua-
bilului, cu excepţia celor de pe conturile de credit 
şi provizorii (de acumulare a mijloacelor fi nanciare 
pentru formarea sau majorarea capitalului social) şi 
fără drept de ridicare de la contribuabil a mijloace-
lor băneşti în numerar, inclusiv în valută străină; 

- urmărire a datoriilor debitoare ale contribuabi-
lilor în temeiul unei hotărâri emise de conducerea 
organului fi scal pe un formular tipizat aprobat de 
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, care are valoa-
re de document executoriu. 

Cheltuielile aferente executării silite a obligaţiei 
fi scale se efectuează de la bugetul de stat, urmând 
să fi e recuperate din contul contribuabilului. 

Condiţiile declanşării executării silite a obligaţiei 
fi scale sunt: 

a) existenţa restanţei, 
b) neexpirarea termenelor de prescripţie prevă-

zute de legislaţia fi scală;
c) necontestarea faptului de existenţă a restanţei 

şi mărimii ei în cazurile de urmărire a bunurilor con-
tribuabilului şi de urmărire a datoriilor debitoare ale 
contribuabililor;

d) contribuabilul nu se afl ă în procedură de li-
chidare (dizolvare) sau în proces de insolvabilitate 
conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Reguli generale de sechestrare a bunurilor. În te-
meiul hotărârii organului fi scal privind executarea 
silită a obligaţiei fi scale, sunt pasibile de sechestrare 
toate bunurile proprietate a contribuabilului, indi-
ferent de locul afl ării lor, cu excepţia celor care nu 
sunt sechestrabile. 

Sechestrarea bunurilor în temeiul hotărârii orga-
nului fi scal este efectuată de funcţionarul fi scal. 

Înainte de a se proceda la sechestrare, contribu-
abilului (reprezentantului acestuia), persoanei lui cu 
funcţie de răspundere li se remite o copie de pe ho-
tărârea privind executarea silită a obligaţiei fi scale şi 
li se aduce la cunoştinţă, în scris sau oral, ce drepturi 
şi obligaţii au în timpul sechestrării, ce răspundere 
prevede legea pentru neîndeplinirea obligaţiilor. 

Contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoa-
na lui cu funcţie de răspundere sunt obligaţi să pre-
zinte spre sechestrare toate bunurile, inclusiv cele 
date unor alte persoane la păstrare sau în folosinţă, 
precum şi documentele confi rmative ale dreptului 
de proprietate asupra bunurilor, şi să comunice în 
scris: 

a) informaţii despre bunurile care nu aparţin 
contribuabilului şi despre proprietarii acestora; 

b) informaţii despre bunurile care aparţin contri-
buabilului şi care au fost date unor alte persoane la 
păstrare sau în folosinţă; 

c) informaţii despre bunurile gajate; 
d) informaţii despre bunurile sechestrate de alte 

autorităţi publice. 
Pentru depistarea bunurilor contribuabilului, 

funcţionarul fi scal este în drept să cerceteze locurile 
în care se presupune că se afl ă acestea, iar în cazul 
domiciliului şi reşedinţei – cu acordul persoanei că-
reia îi aparţine sau în baza hotărârii instanţei jude-
cătoreşti. 

Vor fi  sechestrate bunuri numai în valoarea nece-
sară şi sufi cientă pentru stingerea obligaţiei fi scale, 
pentru achitarea impozitelor şi taxelor aferente co-
mercializării bunurilor sechestrate, al căror termen 
de plată este stabilit până la data comercializării, şi 
pentru recuperarea cheltuielilor de executare silită. 

Pentru determinarea cantităţii sufi ciente de bu-
nuri ce urmează a fi  sechestrate, în momentul se-
chestrării se stabileşte preţul de sechestru al bunu-
rilor după valoarea lor contabilă, în conformitate cu 
datele contabilităţii contribuabilului. În cazul când 
persoanele care, conform legislaţiei, nu ţin eviden-
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ţă contabilă şi când contribuabilul (reprezentantul 
acestuia), persoana lui cu funcţie de răspundere se 
eschivează de a fi  prezenţi la sechestru sau lipsesc, 
preţul de sechestru al bunurilor îl stabileşte funcţio-
narul fi scal, luând în considerare starea lor tehnică şi 
alte caracteristici. Pentru constatarea stării tehnice 
pot fi  invitaţi, după caz, specialişti în domeniu. Valo-
rile mobiliare sunt sechestrate la preţul lor nominal. 
Cota-parte într-o societate se determină conform 
documentelor ei de constituire. 

În cazul sechestrării bunurilor, funcţionarul fi s-
cal întocmeşte, în două exemplare, după un model 
aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, lis-
ta bunurilor sechestrate. Fiecare foaie este semnată 
de participanţii la sechestru. 

În lista bunurilor sechestrate se indică denu-
mirea, cantitatea, semnele individuale şi valoarea 
bunurilor. La valorile mobiliare se indică numărul, 
emitentul, preţul nominal şi alte date cunoscute la 
momentul sechestrării. 

După trecerea în listă a bunurilor sechestrate, 
se întocmeşte, în două exemplare, actul de seches-
tru după un model aprobat de Inspectoratul Fiscal 
Principal de Stat şi se semnează de participanţii la 
sechestru. Exemplarul al doilea se remite contribua-
bilului (reprezentantului acestuia), persoanei lui cu 
funcţie de răspundere contra semnătură. 

Bunurile sechestrate se lasă spre păstrare în locul 
afl ării lor la momentul sechestrării: la contribuabil 
sau la o altă persoană. În cel de al doilea caz, se ad-
mite remiterea bunurilor spre păstrare nemijlocit 
contribuabilului, care este obligat să le primească. 
La decizia funcţionarului fi scal, bunurile pot fi  remi-
se spre păstrare unor alte persoane în bază de con-
tract. Bijuteriile şi alte obiecte de aur, argint, platină 
şi de metale din grupa platinei, pietrele preţioase şi 
perlele, precum şi reziduurile din astfel de materia-
le, sunt depuse spre păstrare la instituţia fi nanciară 
(sucursala sau fi liala acesteia) de către funcţionarul 
fi scal. Responsabili de păstrarea bunurilor seches-
trate sunt contribuabilul (reprezentantul acestuia), 
persoana lui cu funcţie de răspundere sau persoa-
na care o suplineşte, cărora li s-a adus la cunoştinţă 
faptul sechestrării, sau persoana căreia i-au fost în-
credinţate sub semnătură bunurile sechestrate[15]. 

Actul de sechestru conţine somaţia că, dacă, în 
termen de 30 zile lucrătoare din data aplicării se-
chestrului, contribuabilul nu va plăti restanţele, bu-

nurile sechestrate se vor comercializa. 
Dacă contribuabilul (reprezentantul acestuia), 

persoana lui cu funcţie de răspundere refuză să 
semneze actul de sechestru, funcţionarul fi scal 
notează în dreptul numelui acestuia: „A refuzat să 
semneze”. Nota refuzului se confi rmă de regulă prin 
semnătura martorilor asistenţi. În cazul absenţei 
acestora, actul de sechestru este semnat de funcţi-
onarul fi scal, exemplarul al doilea fi ind expediat re-
comandat contribuabilului[16]. 

Dacă contribuabilul (reprezentantul acestuia), 
persoana lui cu funcţie de răspundere nu sunt pre-
zenţi la sechestru, faptul se va consemna în actul de 
sechestru în prezenţa a 2 martori asistenţi, exem-
plarul al doilea fi ind expediat recomandat contribu-
abilului în 24 de ore. 

În cazul sechestrării valorilor mobiliare, organul 
fi scal va remite copia de pe actul de sechestru re-
gistratorului independent sau persoanei care ţine 
evidenţa lor. Aceştia vor consemna în registrul res-
pectiv, imediat după primirea copiei, sechestrarea 
valorilor mobiliare. Din acest moment, nu se va mai 
face, fără acordul organului fi scal, nicio operaţiune 
cu valorile mobiliare sechestrate. 

În cazul sechestrării bunurilor imobiliare, orga-
nul fi scal va remite, în aceeaşi zi sau în ziua urmă-
toare, copia de pe actul de sechestru şi hotărârea de 
executare silită a obligaţiei fi scale ofi ciilor cadastra-
le teritoriale pentru notarea aplicării sechestrului.

Dacă contribuabilul nu dispune de bunuri care, 
conform legislaţiei, sunt sechestrabile, funcţionarul 
fi scal întocmeşte un act de carenţă. 

Sechestrarea bunurilor contribuabilului care se 
afl ă la alte persoane 

Bunurile contribuabilului care se afl ă la alte 
persoane în baza unor contracte de împrumut, de 
arendă, de închiriere, de păstrare etc. se includ în 
lista bunurilor sechestrate în baza documentelor 
de care dispune contribuabilul referitor la aceste 
bunuri[14]. După semnarea actului de sechestru, 
persoanei la care se afl ă bunurile i se remite o so-
maţie despre sechestrarea bunurilor contribuabilu-
lui, despre obligaţia ei de a asigura integritatea lor şi 
despre interdicţia de a le transmite contribuabilului 
sau unor terţi fără acordul organului fi scal. Bunurile 
sunt examinate, după caz, la locul afl ării lor. 

Dacă, în cadrul unor controale, se descoperă că 
bunurile contribuabilului sunt deţinute de o altă 
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persoană şi că ele nu au fost sechestrate anterior, 
acesteia i se remite o somaţie despre sechestrarea 
bunurilor contribuabilului, despre obligaţia ce-i re-
vine pentru asigurarea integrităţii lor şi despre in-
terdicţia de a le transmite contribuabilului sau unor 
terţi fără acordul organului fi scal. Concomitent, se 
va întocmi o listă a acelor bunuri, fi ecare pagină fi -
ind semnată de funcţionarul fi scal şi de deţinătorul 
bunurilor (reprezentantul lui) [1]. 

După semnarea listei bunurilor deţinute de o 
altă persoană, funcţionarul fi scal o va verifi ca după 
documentele de evidenţă contabilă ale contribua-
bilului. După identifi carea bunurilor, se va întocmi 
un act de sechestru. 

Executarea silită a producţiei agricole nerecoltate 
(viitoare)

Organul fi scal este în drept să sechestreze pro-
ducţia agricolă nerecoltată.

Aplicarea sechestrului nu absolvă contribuabilul 
de cultivare, recoltare şi/sau păstrare a producţiei. 

În cazul sechestrării producţiei agricole nerecol-
tate, organul fi scal va remite, în aceeaşi zi sau în ziua 
următoare, copia actului de sechestru şi hotărârea 
de executare silită a obligaţiei fi scale autorităţilor 
administraţiei publice locale de nivelul al doilea 
pentru notarea aplicării sechestrului în Registrul 
producţiei agricole sechestrate, conform modului 
şi formularului aprobat de Ministerul Finanţelor şi 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare[2]. 
Din acest moment, contribuabilului îi este interzis 
să efectueze fără acordul organului fi scal tranzacţii 
de înstrăinare a producţiei agricole nerecoltate se-
chestrate.

Nu sunt sechestrabile următoarele bunuri: 
a) produsele agricole perisabile, conform unei 

liste aprobate de Guvern; 
b) bunurile gajate până la momentul sechestră-

rii; 
c) bunurile personale ale persoanei fi zice care, 

conform Codului de executare, nu sunt urmăribile; 
d) bunurile sechestrate de alte autorităţi publice;
e) alte bunuri care, conform legislaţiei, sunt ne-

urmăribile. 
Îndeplinirea hotărârii organului fi scal de seches-

trare a bunurilor contribuabilului se efectuează, 
dacă legislaţia nu prevede altfel, în prezenţa contri-
buabilului (a reprezentantului acestuia), a persoa-
nei lui cu funcţie de răspundere, iar în cazul în care 

contribuabilul este persoană fi zică neînregistrată ca 
subiect al activităţii de întreprinzător – a unui mem-
bru major al familiei lui[4]. 

Dacă contribuabilul (reprezentantul acestuia), 
persoana lui cu funcţie de răspundere se eschivea-
ză de a fi  prezenţi la sechestrarea bunurilor, aceasta 
se efectuează fără consimţământul sau în absenţa 
lor. Deschiderea fără consimţământul contribuabi-
lului (reprezentantului acestuia), al persoanei lui cu 
funcţie de răspundere ori în lipsa acestora a încăpe-
rilor şi a altor locuri în care se afl ă bunurile, precum 
şi sechestrarea lor, se efectuează în prezenţa a doi 
martori asistenţi. 

Dacă bunurile contribuabilului se afl ă la domi-
ciliul sau la reşedinţa lui sau a unor alte persoane, 
sechestrarea bunurilor se va face numai cu consim-
ţământul contribuabilului sau al persoanei căreia îi 
aparţine domiciliul sau reşedinţa[7]. 

Dacă persoana fi zică nu permite accesul în do-
miciliul sau în reşedinţa sa pentru a i se sechestra 
bunurile, funcţionarul fi scal consemnează faptul 
într-un act. În astfel de cazuri, organul fi scal va in-
tenta o acţiune în justiţie. După ce instanţa jude-
cătorească emite o hotărâre de executare silită a 
obligaţiei fi scale, aceasta este îndeplinită în confor-
mitate cu legislaţia de procedură civilă. 

Dacă contribuabilul nu şi-a stins obligaţia fi sca-
lă şi dacă acţiunile de sechestrare a bunurilor nu 
au fost atacate în decursul a 30 de zile lucrătoare 
din data sechestrării, organul fi scal este în drept să 
comercializeze bunurile sechestrate. În cazul când 
acţiunile organului fi scal sunt contestate, comerci-
alizarea bunurilor menţionate în contestaţie sau în 
cererea de chemare în judecată se suspendă până 
la soluţionarea cauzei[10]. 

În cazul în care, în urma examinării contestaţiei 
sau a cererii de chemare în judecată, de pe unele 
bunuri a fost ridicat sechestrul, organul fi scal este 
în drept să sechestreze alte bunuri ale contribuabi-
lului. 

Bunurile sechestrate de organul fi scal se urmă-
resc în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Modifi carea termenului de stingere a obligaţiei 
fi scale se efectuează prin: 

a) amânarea stingerii obligaţiei fi scale (stingerea 
se va face printr-o plată unică); 

b) eşalonarea stingerii obligaţiei fi scale (stinge-
rea se va face în rate). 
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În cazurile prevăzute de prezentul articol, contri-
buabilul are dreptul la amânare sau eşalonare pe par-
cursul a 12 luni consecutive din ziua încheierii con-
tractului cu aplicarea unei majorări de întârziere[12].

Amânarea sau eşalonarea cu calcularea unei ma-
jorări de întârziere se acordă contribuabilului în cazul: 

a) prejudicierii lui materiale în urma unei cala-
mităţi naturale, catastrofe tehnogene sau altor cir-
cumstanţe excepţionale şi inevitabile; 

b) benefi cierii de scutire personală.
Amânarea sau eşalonarea se acordă cu condiţia 

stingerii obligaţiei fi scale curente în perioada ter-
menului de amânare sau de eşalonare.

Amânarea sau eşalonarea se acordă în baza unui 
contract-tip, aprobat de Inspectoratul Fiscal Prin-
cipal de Stat, care se încheie între organul fi scal şi 
contribuabil. Modul de intrare în vigoare, de sus-
pendare, de modifi care şi de reziliere a contractu-
lui este prevăzut în acesta, iar în cazul prevăzut de 
alin.(3) lit.a), cu acordul scris al Inspectoratului Fiscal 
Principal de Stat[13]. 

În cazul nerespectării de către contribuabil a clauze-
lor contractului de amânare sau eşalonare, acesta este 
reziliat din momentul în care organul fi scal a depistat 
încălcările, iar pentru întreaga perioadă de amânare sau 
eşalonare se calculează majorări de întârziere. 

Nu se admite încheierea unui nou contract de 
amânare sau eşalonare a uneia şi aceleiaşi obligaţii 
fi scale cu contribuabilul care nu a îndeplinit condi-
ţiile contractului precedent. 

Până la expirarea termenului de stingere a obli-
gaţiei fi scale, modifi cat prin amânare sau eşalonare, 
nu se vor întreprinde acţiuni de executare silită asu-
pra obligaţiei fi scale care este obiect al contractului. 

Concluzii. Pentru ca sistemul fi scal să răspun-
dă cât mai bine cerinţelor dezvoltării economico-
sociale, se elaborează o seamă de lucrări teoretice şi 
proiecte guvernamentale în care se confi gurează vii-
toarea structură a sistemului fi scal inclusiv obligaţia 
fi scală. Scopul acestor abordări teoretice este de a 
proiecta structuri fi scale care să asigure: dispersia 
mai echitabilă a sarcinii fi scale în societate, reduce-
rea disfuncţionalităţilor sistemului fi scal, eliminarea 
riscului de opoziţie la plata impozitelor, în condiţiile 
asigurării necesarului de resurse fi nanciare publice 
ale statului. În consecinţă, funcţionarea impozitului 
presupune existenţa unor structuri adecvate ale sis-

temului fi scal, caracterizate printr-un ansamblu de 
instrumente fi scale şi printr-un ansamblu de insti-
tuţii centrale şi teritoriale, cu competenţe generale 
şi speciale, prin care se aplică politica fi scală şi se 
gestionează relaţiile fi scale.
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REZUMAT

Formele şi metodele de stingere a obligaţiei 

fi scale în Republica Moldova. Obligaţia fi scală 
rămâne una din cele mai puţin studiate materii 
din cadrul dreptului fi scal, fi ind stabilită în sarcina 
contribuabililor sau plătitorilor ca o obligaţie bu-
getară care apare în cadrul relaţiilor de constituire 
a fondurilor bănești necesare fi nanţării obiective-
lor și acţiunilor menite să impulsioneze  dezvolta-
rea economică a societăţii. Reglementarea legală a 
tuturor categoriilor de venituri bugetare, stabilite 
în sarcina contribuabililor, constituie o obligaţie 
cu caracter general cu titlu de creanţă fi scală. Con-
diţiile de stabilire și executare a obligaţiei fi scale 
sunt reglementate în mod diferit pentru fi ecare 
categorie de venituri publice în funcţie de par-
ticularităţile pe care le prezintă aceste venituri, 
de faptul dacă ele sunt folosite ca pârghii pentru 
stimulare sau, dimpotrivă, împiedică dezvoltarea 
unor mecanisme economice. Stingerea obligaţiei 
fi scale se recorelează prin modalităţi comune cu 
alte obligaţii juridice, cum ar fi  plata, executarea 
silită sau prescripţia, fi ind reglementate însă şi o 
serie de modalităţi specifi ce, cum ar fi  compensa-
rea, scăderea debitelor sau anularea.

ABSTRACT

Forms and Methods of Extinguishing Tax Lia-

bility in the Republic of Moldova. The tax liability 
remains one of the least studied subjects in the tax 
law, being established by the taxpayers or the payers 
as a budgetary liability that arises within the fund 
constitution relations necessary to fi nance the objec-
tives and actions meant to stimulate the economic 
development of the society. The legal regulation of 
all categories of budget revenues, established by ta-
xpayers, is a general liability in the form of a tax claim. 
The conditions for determining and enforcing the 
tax liability are regulated diff erently for each catego-
ry of public revenue according to the particularities 
of this income, whether they are used as incentives 
to leverage or, on the contrary, hinder the develop-
ment of economic mechanisms. Extinguishment of 
tax liability is reversed in common ways with other 
legal liabilities, such as payment, forced execution 
or prescription, but a number of specifi c modalities 
such as compensation, reduction or cancellation of 
debts are also regulated.

РЕФЕРАТ 

Формы и методы погашения налогового 

обязательства в Республике Молдова. Налого-
вое обязательство остается одним из наименее из-
ученных предметов в налоговом праве, которым 
обложены налогоплательщики или плательщики в 
качестве бюджетного обязательства, возникающе-
го в условиях установления необходимых целей 
для бюджетного финансирования и действий, на-
правленных на обеспечение экономического раз-
вития общества. Условия для создания и осущест-
вления налоговых обязательств регулируются 
по-разному для каждой категории государствен-
ных доходов в зависимости от особенностей этих 
доходов и от того, используются ли они в качестве 
рычагов для стимулирования либо, наоборот, пре-
пятствуют развитию экономических механизмов. 
Погашение налогового обязательства возможно 
при использовании совместных путей с другими 
юридическими обязательствами, такими как опла-
та, принудительное исполнение или предписание, 
но на нормативно-правовом уровне также преду-
смотрен ряд конкретных способов, таких как ком-
пенсация, сокращение или аннулирование долгов.
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INOVAȚIILE INTERNAȚIONALE PE PIAȚA 
CARDURILOR BANCARE 

CARDUL BANCAR, ÎN SENS CLASIC, REPREZINTĂ CARDUL 
DE PLASTIC, A CĂRUI UTILIZARE ŢINE DE ACCESAREA LA 

DISTANŢĂ A UNUIA SAU MAI MULTOR CONTURI ÎN BANCĂ ÎN SCO-
PUL PLĂŢII MĂRFURILOR ȘI SERVICIILOR, INCLUSIV PRIN INTERMEDIUL 
REŢELEI INTERNET, PRECUM ȘI RETRAGEREA NUMERARULUI [9].

În forma cea mai simplă, în raport cu funcţiile spe-
cifi ce, se disting cardurile de debit și cele de credit. 

Cardul de debit este un instrument, prin care 
plăţile sunt efectuate din banii proprii ai clientului 
în limita disponibilului existent în contul de card. 

Un card de credit este un instrument, cu ajutorul 
căruia emitentul cardului îl împrumută pe titular cu 
o sumă de bani, a cărei rambursare imediată, de re-
gulă, nu este obligatorie, ci poate fi  amânată pentru 
o anumită perioadă, cu costul plăţii unei dobânzi 
pentru banii datoraţi [3].

Primul card a fost emis, în anul 1949, de către 
Frank McNamara și Ralph Schneider pentru plăţi în 
restaurante cu marca Diners Club Card. În 1958, a 
apărut primul card bancar (BankAmericard), când 
Bank of America a înmânat gratis 60000 de carduri 
în Fresno, California, iar primul card din plastic a fost 
creat de către American Express în 1959 [5].

Inovaţiile funcţional-tehnologice în domeniul 

cardurilor bancare. Funcţionalitatea cardului ban-
car constă în calitatea sa de suport de informaţie 
standardizat şi, după caz, personalizat, prin inter-
mediul căruia deţinătorul, de regulă, cu utilizarea 
numărului personal de identifi care al său şi/sau al 
altor coduri, care permit identifi carea sa, în funcţie 
de tipul cardului bancar, are acces la distanţă la con-
tul bancar, la care este ataşat cardul bancar în ve-
derea efectuării anumitor operaţiuni prevăzute de 
banca emitentă [1].

Începutul secolului XXI a adus funcţionalităţi noi 
cardurilor de credit [5], [6]:

 ▪ Ele au devenit un instrument de identifi care a 
clientului pentru accesarea serviciilor automatizate 
ale băncilor;

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

 ▪ În urma formării diverselor business-alianţe 
dintre bănci cu diferiţi comercianţi de mărfuri şi 
prestatori de servicii, clienţii, în afara comodităţilor 
oferite de carduri, pot obţine felurite avantaje de la 
procurarea unor produse cu ajutorul lor;

|  CONF.UNIV., DR. IVAN LUCHIAN,
INSTITUTUL INTERNATIONAL DE MANAGEMENT

 IMI-NOVA
|  CONF.UNIV., DR. ANGELA FILIP,

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
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 ▪ Posibilitatea selectării diverselor tipuri de car-
duri pentru obţinerea unui anumit nivel de prestigiu 
– de la nivelul elementar al Electron şi Cirrus/Maestro 
până la nivelul Gold, Platinum ş.a. Cu cât mai înalt 
este nivelul cardului, cu atât mai mare este nivelul de 
„încărcare” a acestuia cu servicii complementare (de 
exemplu, de asigurare) şi facilităţi suplimentare;

 ▪ Combinarea serviciului ce ţine de card cu alte 
servicii bancare (spre exemplu, depozite, transfer 
de fonduri ş.a.) şi nebancare (spre exemplu, telefo-
nie celulară).

Însă, procesul inovaţional pe piaţa cardurilor 
bancare continuă prin implementarea unor produ-
se noi.  

În anul 2010, a fost oferit Cardul 2G cu logotipul 
Citi (în forma Citi PremierPass 2G și Citi Dividend 2G), 
echipat cu o baterie și microprocesor, care oferă po-
sibilitatea de a efectua plăţi cu ajutorul punctelor 
de bonus (Thank You points), calculate pentru cum-
părăturile făcute cu ajutorul acestui instrument. În 
cazul în care cantitatea punctelor de bonus nu este 
sufi cientă pentru o anumită tranzacţie, clientul poa-
te obţine credit de la bancă, acesta fi ind transformat 
în puncte de bonus, iar apoi creditul este rambursat 
din contul acumulării punctelor noi [13].

Drept exemplu pot servi cardurile virtuale, care 
pot fi  folosite exclusiv pentru efectuarea cumpără-
turilor și plăţilor pe Internet. Ele sunt valabile pen-
tru orice site pe Internet, din ţară sau din străină-
tate. Marele avantaj al deţinătorilor de card virtual 
îl constituie faptul că pot efectua operaţiuni online 
pe Internet într-un mediu securizat. Alimentarea 
contului de card virtual se poate face prin ATM sau 
la ghișeul băncii [4].

De asemenea, în anul 2011, Visa Europe a înce-
put implementarea următoarelor tehnologii inova-
toare de plăţi [8]:

 ▪ produsul bani mobili, în forma „portofelului 
mobil”, dotat cu tehnologia Near Field Communica-
tion, care funcţionează ca un portofel ce permite 
efectuarea de plăţi rapide, doar prin apropierea 
dispozitivului mobil de un terminal. De asemenea, 
poate fi  remarcat produsul Visa Virtual Vouchers, 
care permite deţinătorilor de smartphone-uri să-și 
suplinească contul lor preplătit mobil cu mijloace 
bănești din contul bancar sau de pe un cont de card 
existent și chiar să efectueze tranzacţii pentru per-
soane terţe.

 ▪ emiterea instantanee de carduri – tehnologia, 
care permite clienţilor băncilor să obţină sau să-și 
înlocuiască instantaneu cardul, de la ghișee tip ban-
comat amplasate în locaţii-cheie, cum ar fi  bănci, 
aeroporturi sau locaţii sportive. 

 ▪ personalizarea cardurilor cu imaginea prefe-
rată. 

 ▪ produsele Visa payWave pentru călătorii – sunt 
carduri contactless, concepute pentru a face călăto-
riile mai ușoare și mai confortabile.

 ▪ tehnologia Prepaid Visa payWave îmbinâ vi-
teza plăţilor contactless cu folosirea convenabilă 
a cardurilor preplătite și oferă clienţilor un control 
mai bun asupra cheltuielilor zilnice.

Începând cu anul 2016, băncile comerciale din 
Rusia au trecut la oferirea cardurilor de credit in-
stantanee. Tehnologia eliberării unui astfel de card 
este simplă – numai în cazuri rare cardul este nomi-
nativ, iar în cele mai dese cazuri se indică doar nu-
mărul. De regulă, în fi lialele băncilor care prestează 
astfel de servicii se păstrează aceste carduri într-un 
număr necesar, pentru ca clientul să poată primi 
cardul fără așteptare îndelungată, imediat după 
perfectarea cererii. 

Spre exemplu, „Kredit Europa Bank” se obligă să 
elibereze cardul în timp de 30 de minute, iar banca 
„Raiff eisenbank” – timp de o zi lucrătoare.  Rata do-
bânzii la creditele aferente acestor carduri oscilează 
între 40 și 46%, luându-se în considerare istoria de 
creditare a clientului, precum și criteriile interne ale 
băncii, și este considerat drept unul dintre cele mai 
scumpe produse de creditare ale băncii. Limita de 
creditare constituie 200 mii RUB („KreditEuropa-
Bank”), însă, în cele mai dese cazuri, nu depășește 
150 mii RUB (iar în cadrul „Sberbank” – 120 mii RUB). 
Pentru cardurile de credit tradiţionale, limita de cre-
dit constituie, în medie, 600 mii RUB) [15].

Sistemul internaţional de plăţi MasterCard, 
de asemenea, a elaborat o serie de produse 
inovaţionale [10]:

 ▪ cardul care arată soldul din cont – este vorba 
de cardul înzestrat cu un miniecran în colţul său 
drept, pe care apare informaţia referitoare la soldul 
mijloacelor bănești din cont, îndată după efectua-
rea plăţii și rămâne vizibil doar câteva secunde.

 ▪ cardul pentru efectuarea plăţilor în valute di-
ferite – este vorba de instrumentul de plată care 
permite schimbarea valutei cardului cu ajutorul dis-
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pozitivului special de pe partea frontală a cardului, 
ceea ce permite deţinătorului să evite cheltuielile 
suplimentare ce ţin de convertirea valutei.

 ▪ cardul pentru accesul la câteva conturi curente 
– permite folosirea cardului cu accesarea diferitelor 
conturi curente (spre exemplu, a contului personal 
al deţinătorului și a contului corporativ). Trecerea 
de la utilizarea unui cont la altul poate fi  făcută prin 
apăsarea butonului de pe partea frontală a cardului. 
După efectuarea plăţii, indicarea contului se anulea-
ză pentru evitarea folosirii unui cont din greșeală.

La momentul actual, unele bănci oferă posibili-
tatea clientului de a comanda un card de credit în 
regim online. O astfel de modalitate de colaborare 
dintre bancă și client prezintă anumite avantaje 
pentru economisirea timpului, oferă cele mai bune 
condiţii pentru obţinerea cardurilor de credit, pen-
tru accesul la un spectru mai larg de servicii (spre 
exemplu, clientul poate comanda un card virtual, 
poate stabili  perioadele de graţie pentru folosirea 
cardului de credit ș.a.) [14]. 

Experţii în domeniul examinat plasează proble-
mele de ordin psihologic pe primul loc în topul 
problemelor pe care le întâmpină clienţii ce folo-
sesc cardurile de credit. Este demonstrat faptul că, 
în cazul în care clientul băncii face cumpărăturile 
mari prin acumularea treptată a mijloacelor bă-
neşti, satisfacţia lui este cu mult mai mare decât 
atunci când efectuează cumpărături din contul cre-
ditului, această situaţie provocând, uneori, o stare 
depresivă legată de rambursarea împrumutului în 
decursul unei perioade de timp relativ îndelunga-
te. Adeseori, posibilitatea împrumutului rapid de 
mijloace băneşti îi creează clientului senzaţia falsă 
de creştere a bunăstării şi de extindere considera-
bilă a posibilităţilor sale fi nanciare, ceea ce reduce 
raţionalitatea procesului de procurare a mărfurilor 
şi serviciilor [7].

Adesea, clienţii băncilor achiziţionează mărfuri şi 
servicii de care, în realitate,  nu au nevoie. Astfel de 
situaţii se soldează, de regulă, cu folosirea forţată a 
ultimilor bani proprii pentru rambursarea datoriei. 
Aceasta conduce la necesitatea efectuării unor noi 
împrumuturi, creându-se o situaţie de dependenţă 
a clientului de oportunitatea folosirii cardului de 
credit pentru satisfacerea nevoilor curente, feno-
men care a fost denumit de specialişti drept „narco-
manie creditară”.

Pentru soluţionarea acestei probleme, unele 
bănci au implementat tehnologii de control al chel-
tuielilor clientului la folosirea cardurilor de credit. 
Drept exemplu, poate fi  prezentat cardul bancar 
Live Checking Card, care nu va permite deţinătorului 
să depășească limita de cheltuieli stabilită [17].

După fi ecare tranzacţie efectuată, pe partea din 
faţă a cardului bancar este prezentată informaţia 
despre mijloacele bănești cheltuite pe parcursul lu-
nii, cardul obţinând energia cu ajutorul unei baterii 
solare, iar gestiunea acestuia având loc prin inter-
mediul unui cip. 

Momentan, astfel de carduri sunt oferite de une-
le bănci comerciale din Rusia.

În Coreea de Sud, recent, a apărut un card de 
model nou, care este dotat cu dispozitiv de folosire 
a USB pentru mărirea comodităţii folosirii cardului 
pe Internet. În afară de aceasta, cardul nou poate fi  
folosit pentru plata mărfurilor în magazine și gesti-
unea contului de pe computer. În acest caz, cardul 
de credit USB poate fi  aplicat prin introducerea în 
dispozitivul respectiv din computerul personal al 
clientului pentru a putea gestiona contul personal. 
Astfel, clientul poate accesa diferite opţiuni și toată 
informaţia referitoare la cont [12], [16].

O altă tehnologie performantă este transforma-
rea cardurilor nebancare, cu o anumită destinaţie 
iniţială, în instrumente bancare. Spre exemplu, un 
card destinat plăţii călătoriilor în metrou poate fi  
transformat, la dorinţa deţinătorului, în card bancar 
de debit. Astfel de tehnologie este implementată 
deja în Marea Britanie și în Rusia. Spre exemplu, la 
Ekaterinburg banca municipală utilizează cardurile 
integrate cu cardurile din sistemul Visa [16].

Compania Advantidge a elaborat tehnologia de 
fabricare a cardurilor dintr-un plastic biodegradabil 
obţinut din porumb de soiuri tehnice [16].

Inovaţii în domeniul securităţii folosirii cardu-

rilor bancare. Problemei securităţii i se acordă o 
atenţie sporită în procesul inovaţional. În acest sens, 
poate fi  prezentat, spre exemplu, cardul Visa cu cod 
unic, care dispune de o tastatură cu baterie și un 
afi șaj digital încorporate pe verso. Utilizând acest 
card, deţinătorul urmează doar să introducă PIN-
ul cu ajutorul tastaturii pentru a genera un cod de 
securitate unic, care, la rândul lui, trebuie introdus 
pe pagina web a comercianţilor pentru a confi rma 
identitatea și a prelucra tranzacţia [8].



INTELLECTUS 4/2017 | 63 

IN
O

V
A

R
E

 Ş
I 

T
R

A
N

S
F
E

R
 T

E
H

N
O

L
O

G
IC

/ 
IN

N
O

V
A

T
IO

N
 A

N
D

 T
E

H
N

O
L
O

G
Y

 T
R

A
N

S
F
E

R

Nivelul înalt de securitate este asigurat prin Ve-
rifi ed by VISA și MasterCard SecureCode, care pre-
stează servicii de securizare a tranzacţiilor, cunoscu-
te și sub denumirea generică de 3D Secure, acestea 
protejând cardul prin setarea unei parole necesare 
pentru autorizarea plăţilor [2].

La fel, în acest sens poate fi  menţionat servi-
ciul SMS Alert, care permite informarea permanen-
tă a clientului, prin mesaje pe telefonul mobil, des-
pre tranzacţiile cu cardul respectiv și despre banii 
care intră în cont, oferind, totodată, și o siguranţă 
suplimentară.

Sistemul MasterCard, la capitolul securizare, vine 
pe piaţă cu următoarele inovaţii [10], [11]:

 ▪ cardurile cu protecţie biometrică, înzestrate cu 
un scaner al amprentelor digitale. Pentru debloca-
rea cardului, este necesară aplicarea degetului pe 
o anumită porţiune a cardului. Amprentele digitale 
înlocuiesc introducerea codului PIN.

 ▪ cardurile care ascund numărul contului. În locul 
numărului din 16 semne, pe partea frontală a car-
dului, sunt înscrise doar 4 sau 8 semne. Iar pentru 
a obţine accesul la celelalte semne, este necesară 
introducerea parolei cu ajutorul tastaturii montate 
în card.

În mod similar funcţionează cardurile bancare 
cu monitoare montate. Spre deosebire de cardurile 
simple, aceste instrumente, de fapt, au fost transfor-
mate în computere cu monitoare pe cristale lichide 
și tastatură digitală. În afară de generarea parolelor 
de o singură folosinţă, ele pot păstra în memorie is-
toria operaţiunilor desfășurate, pot prezenta soldul 
din cont ș.a.

 ▪ cardurile dotate cu coduri fl exibile de securitate 
(Card Validation Code 2 - CVC2). De regulă, magazi-
nele online solicită introducerea de către cumpără-
tor a codului din trei semne de pe reversul cardului 
pentru confi rmarea cumpărăturii. În aceste carduri, 
cifrele menţionate apar pe un monitor special și se 
modifi că la fi ecare trei ore.

Există carduri similare, la care parola este trans-
misă deţinătorului printr-un mesaj SMS sau este ge-
nerată cu ajutorul unui dispozitiv special înmânat 
de către bancă – token. Autentifi carea bifactorială 
este utilizată și pentru unele tranzacţii offl  ine, mai 
ales când este vorba de sume bănești mari.

O tehnologie mai exotică a fost elaborată de 
compania Dynamics. Pe acest card cu încărcare 
electronică, benzile magnetice nu sunt permanen-
te, ci sunt generate, în mod dinamic, la comanda 
deţinătorului, pentru ca acesta să introducă parola 
cu ajutorul tastaturii montate.

Concluzii. Cardurile bancare au devenit instru-
mente bancare tradiţionale,  procesul inovaţional 
afl ându-se în continuă desfășurare, pe de o parte, în 
direcţia perfecţionării și extinderii funcţionalităţii, 
iar, pe de altă parte, în sensul creșterii permanente 
a gradului de securitate al tranzacţiilor efectuate cu 
ele. În același timp, în urma implementării rezulta-
telor progresului tehnico-știinţifi c și ideilor econo-
mice din marketingul bancar, inovaţiile în domeniul 
cardurilor bancare vor continua să apară și în anii 
următori, astfel atingându-se noi performanţe în 
satisfacerea cerinţelor clienţilor.
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REZUMAT 

Inovaţiile internaţionale pe piaţa cardurilor 

bancare. Cardurile bancare, deja tradiţionale ca 
utilizare pentru consumatori în calitate de produs 
bancar, generează dezvoltarea noilor servicii ban-
care și conduc la implementarea noilor tehnologii, 
care asigură un grad avansat al comodităţii în uti-
lizarea lor, precum și un nivel sporit de securizare 
a acestora.

ABSTRACT

International Innovations on the Banking 

Card Market. Banking cards, which are already tra-
ditionally used by consumers as a banking product, 
provoke the development of new banking services 
and lead to the implementation of new technolo-
gies that have a positive impact both on the conve-
nience of their use and increasing security.

РЕФЕРАТ

Международные инновации на рынке бан-

ковских карт. Банковские карты, которые уже 
традиционно используются потребителями в ка-
честве банковского продукта, стимулируют раз-
витие новых банковских услуг, а также ведут к 
внедрению новых технологий, что положитель-
но сказывается как на удобстве их использова-
ния, так и на повышении безопасности.
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SECURITATEA ECONOMICĂ NAȚIONALĂ 
ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII

PROCESUL DE GLOBALIZARE A EVIDENŢIAT RITMURI RAPIDE 
DE DEZVOLTARE A ECONOMIILOR ŢĂRILOR LUMII, CARE 

SE BAZEAZĂ PREPONDERENT PE REVOLUŢIA TEHNICO-ȘTIINŢIFICĂ, 
FIIND REZULTATUL REALITĂŢII ÎN CARE SISTEMUL ECONOMIC DE 
PIAŢĂ S-A DEZVOLTAT RAPID ÎN BAZA DIVIZIUNII INTERNAŢIONALE 
A MUNCII ȘI S-A EXTINS CUPRINZÂND, ÎN PREZENT, RAMURILE ȘI 
SUBRAMURILE DIFERITOR ŢĂRI. 

Pentru statele ce își propun o dezvoltare conti-
nuă este necesar să fi e stabilite niște principii clare 
referitoare la menţinerea stabilităţii politice și eco-
nomice a acestora. Astfel, respectarea principiilor 
stricte ale securităţii naţionale și crearea condiţiilor 
de dezvoltare economică sustenabilă refl ectă dez-
voltarea economică și socială a fi ecărui stat, indife-
rent de nivelul lui de dezvoltare.

Lipsa unui mediu de securitate în cadrul unui stat 
duce la lipsa progresului, iar fără progresul necesar 
nu putem vorbi despre bunăstarea statului respectiv.

Securitatea naţională a statului reprezintă 
protecţia societăţii, a statului și a  persoanelor de ris-
curile interne și externe1. Odată cu securitatea econo-

1 În Legea Securităţii Statului nr.618 din 31.10.1995: „Securita-
tea statului este parte integrantă a securităţii naţionale. Astfel, 
prin securitatea statului se înţelege  protecţia suveranităţii, 
independenţei şi integrităţii teritoriale a ţării, a regimului ei 
constituţional, a potenţialului economic, tehnico-ştiinţifi c şi 
defensiv, a drepturilor şi libertăţilor legitime ale persoanei îm-
potriva activităţii informative şi subversive a serviciilor speciale 
şi organizaţiilor străine, împotriva atentatelor criminale ale unor 
grupuri sau indivizi aparte”.

|  DIANA BRAGOI,
LECTOR UNIVERSITAR,
CATEDRA RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE,
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

mică, securitatea naţională include: securitatea politi-
că internă și externă a statului, securitatea militară, se-
curitatea informaţională, securitatea personală, soci-
ală, spirituală, de mediu și de altă natură. Securitatea 
economică a statului reprezintă protecţia economiei 
naţionale de ameninţările externe și interne. Un stat 
care-și asigură securitatea economică are capacitatea 
să asigure dezvoltarea progresistă a societăţii, stabili-
tatea ei economică, socială și politică [1].

Securitatea economică a statului este un feno-
men socio-economic complex, care refl ectă o gamă 
largă de condiţii ce sunt în continuă schimbare în 
funcţie de fl uxul de producţie, de ameninţările ex-
terne și interne pentru economia ţării.

Securitatea economică a statului este determina-
tă de nivelul de dezvoltare a factorilor de producţie 
și de stabilitatea relaţiilor socio-economice, de dez-
voltarea progresului tehnico-știinţifi c și utilizarea 
realizărilor acestuia în economia naţională, de schim-
bul economic extern și situaţia internaţională. Baza 
materială a securităţii economice include totalitatea 
factorilor de producţie capabili să ofere o producti-
vitate extinsă, un nivel înalt de trai al cetăţenilor și o 
independenţă economică a statului [2].

Pentru a înţelege esenţa securităţii economice, 
este important să înţelegem relaţia sa cu noţiunile 
de „sustenabilitate”, „durabilitate” și „globalizare”.

Sustenabilitatea economiei naţionale este una 
dintre componentele de bază ale  securităţii econo-
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mice. Astfel, aceasta implică o stabilire a echilibru-
lui între creșterea economică și protecţia mediului 
prin găsirea de resurse alternative. Dacă economia 
statului nu se dezvoltă, statul își reduce brusc capa-
citatea de a rezista infl uenţelor negative externe și 
interne asupra economiei naţionale.

Durabilitatea economiei reprezintă caracteristica 
de bază ce determină un sistem economic unifi cat. 
Aceasta refl ectă puterea de fi abilitate a elemente-
lor sale, a legăturilor economice și organizaţionale 
din cadrul sistemului, având capacitatea de a rezista 
infl uenţei factorilor externi și interni.

Globalizarea este un proces de interacţiune și 
integrare a populaţiei, a companiilor și guverne-
lor diferitor state, fi ind determinat de extinderea 
relaţiilor comerciale și investiţionale internaţionale 
prin intermediul revoluţiei tehnico-știinţifi ce. Acest 
proces are efecte directe asupra mediului, cultu-
rii, sistemelor politice, dezvoltării economice și 
prosperităţii tuturor statelor lumii.

Securitatea economică reprezintă situaţia eco-
nomică a unui stat în care o totalitate de factori 
economici, de producţie și tehnologici permite rea-
lizarea unui ciclu de reproducere. De asemenea, se-
curitatea economică poate fi  privită ca un proces de 
creare și consolidare a condiţiilor economice, care 
urmează să asigure o funcţionare fi abilă a economi-
ei naţionale pe parcursul dezvoltării acesteia.

Sistemul de securitate economică a unui stat 
poate fi  defi nit ca o totalitate de elemente struc-
turale independente, cum ar fi : suportul materi-
al al producţiei (produse de bază; starea forţei de 
muncă; capacitatea și puterea de progresivitate a 
capitalului de producţie; dezvoltarea factorului de 
inovare în domeniul cercetării, dezvoltării și tehno-
logiilor; posibilitatea de comercializare a produse-
lor naţionale pe pieţele interne și externe [4].

Principalele componente ale securităţii econo-
mice a unui stat sunt:

 – potenţialul industrial;
 – nivelul productivităţii agricole;
 – rezerva de resurse naturale;
 – situaţia fi zico-geografi că a statului;
 – nivelul de dezvoltare socio-demografi c;
 – nivelul de gestionare economică a statului.

SUA, Federaţia Rusă, Japonia, China, statele 
Uniunii Europene și alte state ale lumii sunt lideri 
la nivel mondial în ceea ce privește dezvoltarea 

potenţialului industrial, nivelul de productivitate în 
agricultură, deţinerea de resurse naturale, având o 
poziţie fi zico-geografi că favorabilă, care contribuie 
la securitatea economică a acestor ţări.

În același timp, aceste state diferă între ele după 
potenţialul lor industrial, rezervele minerale, nivelul 
de dezvoltare socio-demografi c și nivelul de regle-
mentare juridică a statului.

Securitatea economică determină nu numai o 
dezvoltare economică reușită, ci și necesitatea de a 
crea noi mecanisme de protejare a intereselor eco-
nomice ale fi ecărui stat.

Strategia securităţii economice a unui stat tre-
buie orientată nu numai spre asigurarea stabilităţii 
socio-economice și socio-politice a societăţii, ci și 
spre asigurarea economiei naţionale cu resursele 
necesare prin protejarea exporturilor produselor 
autohtone și menţinerea unui nivel de trai decent 
al populaţiei.

În același timp, una dintre priorităţile esenţiale în 
implementarea strategiei de securitate economică 
a unui stat este adoptarea unui sistem de regle-
mentare juridică în acest domeniu, acesta având o 
importanţă esenţială pentru prevenirea modifi cării 
structurale a societăţii.

Există mai multe modele ale economiei de piaţă, 
care diferă, întâi de toate, în funcţie de nivelul de 
reglementare statală a economiei naţionale [3].

În general, activitatea statului direcţionată spre 
consolidarea securităţii economice naţionale este 
necesar să prevadă:

 – coordonarea tuturor activităţilor ce refl ec-
tă reformarea economiei, inclusiv  reformarea 
instituţională;

 – consolidarea unui spaţiu juridico-normativ;
 – crearea unui sistem economic integru.

Pentru a avea o viziune mai largă asupra 
securităţii economice, este necesar de a analiza 
componentele structurale ale acesteia. Astfel, aces-
tea sunt: componenta tehnologică, cea fi nanciar-
valutară, produsele alimentare și materiile prime, 
componenta energetică, componenta ecologică, 
componenta informaţională și altele.

Componenta tehnologică a securităţii economice 
presupune acea stare a potenţialului tehnico-știinţifi c 
al ţării care asigură, într-o perioadă foarte scurtă, dez-
voltarea noilor tehnologii, ce constituie o punte de 
legătură între domeniul civil și cel de apărare.
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O importanţă deosebită în asigurarea securităţii 
economice a unui stat o are  capacitatea de 
producţie. Cunoașterea reală a acesteia permite 
fundamentarea sarcinilor de producţie, desco-
perirea și evaluarea corectă a rezervelor interne, 
dimensionarea necesarului sau excedentului de 
factori de producţie, alegerea soluţiei de organiza-
re a producţiei cea mai corespunzătoare. Defi niţia 
aproape unitar acceptată consideră capacitatea 
de producţie ca fi ind producţia maximă ce poate 
fi  obţinută într-o perioadă de timp pentru o anu-
mită structură și calitate a producţiei, în condiţiile 
folosirii depline, intensive și extensive, a factorilor 
de producţie, potrivit celui mai efi cient regim de 
lucru și de organizare raţională a producţiei și a 
muncii.

Componenta monetar-valutară a unui stat poa-
te fi  defi nită ca o posibilitate a statului de a primi 
și de a folosi investiţiile străine, asigurând astfel o 
funcţionalitate stabilă în domeniul fi nanciar și satis-
facerea necesităţilor societăţii per ansamblu și ale 
tuturor factorilor fi nanciari.

Factori importanţi ai asigurării securităţii econo-
mice sunt produsele alimentare și materiile prime 
ale unui stat. Asigurarea statului cu produse alimen-
tare și materii prime în cantităţile necesare determi-
nă efi cientizarea economiei naţionale.

Componenta energetică presupune stabilita-
tea livrărilor reale de energie pentru consumatori 
asigurată prin adaptarea economiei naţionale la 
preţurile noi la energie la nivel mondial. Astfel, se-
curitatea economică a unui stat presupune deter-
minarea, identifi carea și sistematizarea factorilor 
ce pot infl uenţa direct sau indirect dezvoltarea 
ramurii energetice a acestuia. Printre problemele 
care pot reduce nivelul securităţii energetice a unui 
stat sunt: nivelul de amortizare a activelor de bază, 
diferenţa mare de preţ a produselor energetice pe 
piaţa internă și pe cea externă, managementul de-
fectuos, diminuarea sau lipsa disciplinei de muncă, 
fapt ce ar putea duce la creșterea accidentelor în 
sectorul energetic etc.

Componenta ecologică are un rol hotărâtor în 
asigurarea unui grad înalt de dezvoltare a econo-
miei naţionale, care ar preîntâmpina confl ictele din 
societate determinate de încălcarea normelor eco-
logice și care nu ar permite deteriorarea sistemului 
economic naţional.

Componenta informaţională presupune siste-
matizarea schimbului reciproc de producţie, proces 
tehnico-știinţifi c desfășurat în sistemul economic 
naţional în comun cu partenerii externi cu obligati-
vitatea păstrării secretului comercial informaţional.

Toate componentele structurale ale securităţii 
economice au un rol decisiv în menţinerea la un 
nivel sufi cient a stabilităţii social-politice și militare 
a statului și contribuie la dezvoltarea economiei cu 
scopul de a o include în procesele de globalizare ce 
au loc astăzi în comunitatea mondială. 

În concluzie, aș dori să menţionez că asigurarea 
securităţii economice este funcţia de bază a orică-
rui stat, indiferent de nivelul său de dezvoltare. Iar 
procesul de globalizare economică aduce societăţii 
atât oportunităţi, cât și provocări, pericole, ce 
periclitează stabilitatea naţională, regională sau 
internaţională, acutizând situaţia socială și econo-
mică la nivel mondial.

Astfel, totalitatea proceselor de dezvoltare 
globală, în cadrul cărora structurile producţiei 
naţionale și valutar-fi nanciare devin interdepen-
dente, se accelerează în urma creșterii numărului de 
tranzacţii externe încheiate și realizate. Globalizarea 
în sine nu poate aduce o nouă ordine economică 
internaţională corectă și rezonabilă, iar unele ţări în 
curs de dezvoltare, care nu sunt în măsură să se bu-
cure de benefi ciile acestui proces  eschivându-se de 
la înfruntarea condiţiilor neprielnice ale acestuia, se 
pot confrunta cu pericolul de a se pomeni în afara 
acestui sistem.
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REZUMAT

Securitatea economică naţională în contextul 

globalizării. În acest studiu se arată că globalizarea 
economică refl ectă creșterea interdependenţelor 
economice la nivel mondial, ca rezultat al creșterii 
comerţului transfrontalier cu mărfuri, servicii și fl u-
xuri de capital la nivel internaţional sub infl uenţa 
revoluţiei tehnico-știinţifi ce. Fiind unul dintre ele-
mentele de bază în cadrul securităţii economice a 
unui stat, globalizarea refl ectă o extindere continuă 
a dezvoltării economice la nivel mondial. Concepţia 
modernă referitoare la securitatea economică a 
unui stat presupune formarea unor mecanisme po-
litice, economice și sociale, care ar permite realiza-
rea efi cientă a scopurilor și priorităţilor economice, 
precum și înlăturarea pericolelor și obstacolelor din 
această cale.

ABSTRACT

National Economic Security in the Context of 

Globalization. In this study is showed that econo-
mic globalization refl ects the increase in global eco-
nomic interdependences as a result of increased 
cross-border trade in goods, services and capital 
fl ows internationally under the infl uence of tech-
no-scientifi c revolution. Being one of the corner-
stones of a state’s economic security, globalization 

refl ects a continued expansion of global economic 
development. The modern concept of economic 
security of a state implies the formation of political, 
economic and social mechanisms that would allow 
the effi  cient realization of the economic goals and 
priorities, as well as the removal of the dangers and 
obstacles in this way.

РЕФЕРАТ

Национальная экономическая безопас-

ность в контексте глобализации. В настоящем 
исследовании показывается, что экономическая 
глобализация отражает повышение экономиче-
ской взаимозависимости на мировом уровне в 
результате расширения приграничной торгов-
ли товарами, услугами и увеличения потоков ка-
питала на международном уровне под влиянием 
научно-технической революции. Являясь одним 
из основных элементов экономической безо-
пасности государства, глобализация отражает 
продолжающееся расширение экономического 
развития во всем мире. Современная концепция 
экономической безопасности государства пред-
полагает формирование политических, эконо-
мических и социальных механизмов, позволяю-
щих эффективно достигать экономические цели 
и приоритеты, а также устранять опасности и 
препятствия.
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ASPECTE ALE ASIGURĂRII TRANSPARENȚEI 
ŞI EXCLUDERII CORUPȚIEI

ÎN SFERA ŞTIINȚEI ŞI INOVĂRII ŞI CEA 
A PREGĂTIRII CADRELOR ŞTIINȚIFICE

ÎN REPUBLICA MOLDOVA

1. Introducere

Problemele transparenţei și combaterii corupţiei 
în sistemul naţional de cercetare-dezvoltare şi de 
pregătire a personalului ştiinţifi c sunt în strânsă 
legătură cu evoluţia istorică, cu nivelul general de 
asigurare a statului de drept şi de dezvoltare soci-
al-economică din Republica Moldova. În acest con-
text, în cele ce urmează autorii îşi propun să ana-
lizeze situaţia în ansamblu legată de problemele 
în cauză în perioada când cercetarea-dezvoltarea 
şi pregătirea personalului ştiinţifi c se dezvoltau ca 
parte a sistemului respectiv general, sovietic, dar 
şi în perioada constituirii și funcţionării sistemului 
naţional de cercetare-dezvoltare, o atenţie apar-
te acordându-se măsurilor și acţiunilor întreprinse 
de diferite autorităţi/instituţii în vederea asigurării 
transparenţei şi excluderii (diminuării) corupţiei din 
acest sistem.

|  ION HOLBAN(1, 2, 3), 
GHEORGHE CUCIUREANU(1, 2), 
VITALIE MINCIUNĂ(1, 2), 
IGOR COJOCARU(2,4)

2. „Moştenirea sovietică” a sistemului naţio-

nal de cercetare-dezvoltare şi de pregătire a 

personalului ştiinţifi c

Întrucât până în 1991 Republica Moldova intra în 
componenţa Uniunii Republicilor Sovietice Socia-
liste în calitate de republică unională, multe din-
tre funcţiile-cheie, printre care dezvoltarea ştiinţei 
şi pregătirea cadrelor ştiinţifi ce, se diriguiau de la 
Moscova. O bună parte a perioadei sovietice este 
cunoscută ca una de „stagnare” (legată de numele 
lui L.I. Brejnev, secretarul general al Partidului Co-
munist al URSS), care își avea cauzele în modul tota-
litar de conducere a statului, sistem închis, puternic 
birocratizat, fără transparenţă, supus totalmente 
controlului ideologic. Un asemenea sistem însă 
sfârşeşte cu colapsul. 

În 1985, la putere în URSS a venit o echipă re-
formatoare în frunte cu M. Gorbaciov, care inclu-

1CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE AL REPUBLICII MOLDOVA; 
2INSTITUTUL DE DEZVOLTARE A SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE;  
3INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII „DUMITRU GHIŢU”; 
4 ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

Abrevieri: AGEPI – Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; BNS – Biroul Naţional de Statistică; CED –
comisie de experţi în domeniu a CNAA; CDI – cercetare-dezvoltare-inovare; CSA – Comisia Superioară de Atesta-
re; CNAA - Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare; CSŞDT – Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 
Tehnologică, CŞS – consiliu ştiinţifi c specializat; IDSI – Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale; IOD 
– instituţie organizatoare de doctorat; RM – Republica Moldova; RŞP – revistă ştiinţifi că de profi l; SŞP – seminar 
ştiinţifi c de profi l, SUA – Statele Unite ale Americii; UE – Uniunea Europeană.
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dea specialişti conştienţi de faptul că felul în care 
s-a condus nu mai poate continua, fi ind dispuşi să 
scoată ţara din stagnare. Aceștia și-au propus un 
program de reformare radicală a societăţii sovieti-
ce, program ale cărui priorităţi erau exprimate prin 
cuvintele-cheie „glasnosti”, echivalent cu transpa-
renţă, şi „perestroika”, echivalent cu reformare. Lu-
cru deloc uşor de realizat întrucât relaţiile dintre 
conducere şi celelalte pături sociale ale statului 
intraseră de mult într-o criză profundă, în timp ce 
sursele străine de informaţii aduceau la cunoştinţa 
cetăţenilor sovietici realizările înregistrate de ţările 
cu democraţie avansată. Totuşi, graţie unui anume 
grad de transparenţă, în perioada 1985-1991, refor-
ma promovată de Gorbaciov a atins punctele cardi-
nale ale dezvoltării unei societăţi libere: necesitatea 
creării unui sistem deschis, cu feedback,  trezirea 
populaţiei spre iniţiativă, spre o viaţă socială activă. 
URSS prinse a ieși din totalitarism şi a realiza  un șir 
de transformări democratice. 

Intenţionând să realizeze o revoluţie paşnică, dar 
dirijată, pornită, concomitent, de sus, de partidul 
comunist, pe care-l conducea, şi de jos, de popor, 
Gorbaciov a întâlnit o rezistenţă acerbă din partea 
aparatului de conducere excesiv de birocratizat, a 
forţelor anarhice, precum şi din partea forţelor cu 
tendinţe centrifuge din republicile unionale, neiz-
butind astfel să reformeze sistemul stabilit de mulţi
ani în fostul imperiu sovietic.  În cele din urmă, in-
tenţia lui Gorbaciov de a construi un „socialism cu 
faţă umană” a eşuat, iar Uniunea Sovietică s-a dez-
integrat. În urma unor manifestaţii populare de 
amploare, din conglomeratul celor 15 republici ale 
URSS, la 27 august 1991, s-a desprins şi Republica 
Moldova, care şi-a declarat independenţa şi a înce-
put să construiască o societate democratică. Astfel, 
în Republica Moldova a apărut şansa de a construi 
un sistem naţional propriu de cercetare-dezvoltare 
şi de pregătire a personalului ştiinţifi c.

3. Starea sferei cercetare-dezvoltare şi a celei 

de pregătire a cadrelor ştiinţifi ce în Republica 

Moldova la data declarării independenţei

După declararea independenţei, Republica Mol-
dova a intrat într-o perioadă lungă de tranziţie de la 
o economie planifi cată la una de piaţă, care a afectat 
semnifi cativ toate domeniile de activitate, inclusiv 
pe cel al cercetării-dezvoltării-inovării. Drept urmare 
a interacţiunii mai multor factori, obiectivi (colapsul 

economic, exodul specialiştilor, fi nanţarea mai mult 
simbolică a cercetării) şi subiectivi (incapacitatea/
refuzul de a prelua formele noi de organizare în 
cercetare, bazate pe principii de competenţă, com-
petiţie, meritocraţie, lipsa de experţi califi caţi în mai 
multe domenii sau selectarea lor aleatorie, existenţa 
nedeclarată a confl ictelor de interese în procesul de 
expertiză etc.), situaţia în domeniul CDI s-a agravat 
mult. S-a bătut alarma, subliniindu-se faptul că Repu-
blica Moldova dispune de un potenţial ştiinţifi c bun 
[1], dar pe care îl pierde, dispar ramuri întregi ale şti-
inţei, cum ar fi , de exemplu, ramura ce ţine de selecţia 
culturilor agricole, a animalelor domestice. Cu toate 
acestea, oamenii de ştiinţă din Republica Moldova, 
conştienţi de rolul deosebit care-i revine  ştiinţei şi 
inovării în viaţa societăţii şi de faptul că orice reformă 
în societate trebuie să pornească de la ştiinţă, și nu 
de la anumite persoane ce se declară  reformatoare, 
şi-au asumat iniţiativa de a asigura funcţionarea nor-
mală a sectorului CDI şi a celui de pregătire a cadrelor 
ştiinţifi ce – piloni importanţi în dezvoltarea durabilă. 
La propunerea academicianului Petru Soltan, parla-
mentar, un grup de oameni de ştiinţă au iniţiat înfi in-
ţarea unei instituţii similare celei ce exista în URSS, 
care să se ocupe de  pregătirea şi atestarea cadrelor 
ştiinţifi ce de înaltă califi care. 

4. Activitatea Comisiei Superioare de Atestare

Comisia Superioară de Atestare, ca autoritate ad-
ministrativă publică centrală în domeniul pregătirii 
şi atestării cadrelor ştiinţifi ce şi ştiinţifi co-didactice 
de înaltă califi care, a fost creată prin Decretul Pre-
şedintelui Republicii Moldova nr.76 din 25 martie 
1992 [1]. În funcţiile CSA intră un spectru larg şi ac-
tual de obligaţii: elaborarea şi transpunerea în viaţă 
a politicii şi strategiei statului în domeniul pregătirii 
şi atestării cadrelor ştiinţifi ce şi ştiinţifi co-didactice; 
formarea unui sistem de stat de pregătire şi atestare 
a cadrelor ştiinţifi ce şi asigurarea funcţionării efi ci-
ente a acestuia; participarea la expertiza direcţiilor 
prioritare de cercetare-dezvoltare în Republica Mol-
dova şi la asigurarea acestora cu cadre ştiinţifi ce; eli-
berarea diplomelor şi atestatelor de înaltă califi care 
ştiinţifi că şi ştiinţifi co-didactică; avizarea planurilor 
de înmatriculare la studii prin doctorat; avizarea cri-
teriilor de admitere în învăţământul postuniversitar 
specializat (masterat, rezidenţiat) şi darea asenti-
mentului privind abilitarea instituţiilor cu dreptul 
de organizare a învăţământului postuniversitar spe-
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cializat; orientarea sistemului de pregătire şi ates-
tare a cadrelor ştiinţifi ce şi ştiinţifi co-didactice spre 
standardele europene; colaborarea cu instituţiile 
de profi l din alte state, încheierea cu acestea a unor 
acorduri bilaterale sau multilaterale, schimbul de 
acte normative şi alte documente ce se referă la do-
meniul de activitate; cooptarea în consiliile ştiinţifi -
ce specializate (de susţinere a tezelor de doctorat) 
şi în instituţia de experţi a savanţilor cu renume din 
străinătate;  recunoaşterea şi echivalarea actelor de 
califi care ştiinţifi că şi ştiinţifi co-didactică obţinute 
de cetăţenii Republicii Moldova în alte state;  men-
ţinerea în stare funcţională a unei baze de date re-
feritoare la persoanele Republicii Moldova care au 
obţinut grade ştiinţifi ce şi titluri ştiinţifi ce şi ştiinţi-
fi co-didactice; elaborarea şi aprobarea criteriilor de 
conferire a gradelor ştiinţifi ce şi a titlurilor ştiinţifi ce 
şi ştiinţifi co-didactice, a nomenclatorului cu specia-
lizări ştiinţifi ce, a programelor examenelor de doc-
torat şi a fi şelor tehnice ale specialităţilor la care se 
conferă grade ştiinţifi ce; organizarea de consfătuiri, 
conferinţe şi alte manifestări ce ţin de activitatea 
nominalizată; asigurarea transparenţei activităţii 
sistemului de pregătire şi atestare a cadrelor ştiin-
ţifi ce şi ştiinţifi co-didactice din Republica Moldova. 

CSA, deşi nu dispunea de prea multe pârghii, a 
început să reformeze sfera CDI şi pe cea a studiilor 
doctorale. Pentru a obiectiviza procedura de exper-
tiză şi a asigura transparenţa procesului de atesta-
re, Comisia a purces la crearea unei baze de date 
privind cetăţenii Republicii Moldova care deţineau 
grade ştiinţifi ce şi titluri ştiinţifi ce şi ştiinţifi co-di-
dactice, precum și a unor instrumente de transpa-
rentizare a activităţii instituţiilor de cercetare şi a 
celor organizatoare de doctorat.  Mai apoi a creat 
un site, lărgind în felul acesta spectrul de informa-
ţii pus la dispoziţia publicului larg. Transparenţa, 
chiar dacă nu rezolvă complet problema calităţii, 
reduce esenţial numărul de fraude ştiinţifi ce – a 
lucrurilor făcute neglijent, a plagiatelor, a falsifi că-
rilor de date. Un alt pas important făcut de CSA în 
acea perioadă a fost includerea în programele de 
studii prin doctorat a unui colocviu la informatică, 
înlocuit apoi prin examen. Lucru acceptat la înce-
put de instituţiile organizatoare de doctorat cu o 
anumită rezervă, din motivul că nu dispuneau de 
calculatoarele necesare, dar poate că şi din teama 
de nou. Includerea însă în programele de studiu a 

examenului de doctorat la informatică a impus IOD 
să achiziţioneze calculatoare, să asigure pregătirea 
doctoranzilor în domeniu, lucruri realizate  spre 
benefi ciul atât al doctoranzilor, cât şi al instituţiilor, 
făcând astfel procesul de cercetare şi de studiu mai 
efi cient, mai transparent și impulsionând   puternic 
totodată dezvoltarea societăţii informaţionale.

5. Activitatea Consiliului Naţional pentru 

Acreditare şi Atestare

În 2003, CSA a fost reformată în Consiliul Naţional 
pentru Acreditare şi Atestare, lărgindu-i-se cu mult 
atribuţiile. Crearea CNAA a constituit o nouă etapă 
în dezvoltarea sistemului de pregătire şi atestare a 
cadrelor ştiinţifi ce şi de acreditare a instituţiilor de 
cercetare. La funcţiile pe care CSA le îndeplinea s-a 
mai adăugat şi cea de evaluare şi acreditare a orga-
nizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării (de fi nanţarea 
cercetărilor ştiinţifi ce de la buget pot benefi cia nu-
mai instituţiile acreditate). 

CNAA este o instituţie deschisă spre colaborare. 
În dezbaterile privind actele normative în domeniu, 
bunăoară, instituţia antrenează tot mai mulţi şi mai 
mulţi oameni de ştiinţă, putându-se afi rma că la ela-
borarea întregului set de acte normative a participat 
practic întreaga comunitate ştiinţifi că. Graţie strânsei 
colaborări cu Academia de Ştiinţe, Consiliul Suprem 
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, Consiliul 
Rectorilor, Agenţia de Stat pentru Proprietate Inte-
lectuală, în perioada care s-a scurs de la formarea 
CSA până azi a fost creat întregul set de acte norma-
tive ce reglează activitatea sferei CDI şi pe cea de pre-
gătire şi atestare a cadrelor ştiinţifi ce, acte aprobate 
de Parlament, Guvern, Departamente, CSŞDT, CNAA, 
IOD. Ţinând cont de faptul că activitatea unei institu-
ţii, calitatea tezelor trebuie apreciate după criteriile 
care stau la baza expertizei aplicate de specialiştii în 
domeniu, CNAA a orientat sistemul de acreditare a 
instituţiilor şi pe cel de pregătire şi atestare a cadrelor 
ştiinţifi ce spre standardele europene, în care accen-
tul se pune pe competentă şi competiţie. 

Pentru a promova calitatea în cercetare şi în pre-
gătirea personalului ştiinţifi c, CNAA a creat în insti-
tuţiile organizatoare de doctorat un sistem amplu 
de expertizare a tezelor. Acesta constituie de fapt 
o reţea de seminare ştiinţifi ce de profi l (cca 160), în 
care sunt raportate şi evaluate lucrările ştiinţifi ce rea-
lizate în instituţiile de cercetare, tezele de doctorat, 
activitatea ştiinţifi că a cercetătorilor făcându-se ast-
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fel transparentă. Au fost luate măsuri care să asigure 
o examinare cât mai exigentă a tezelor de doctorat 
în consiliile ştiinţifi ce specializate (CŞS) şi în comisi-
ile de experţi de specialitate ale CNAA, selectarea 
membrilor acestora făcându-se transparent. Trans-
parentă este şi procedura de numire a conducători-
lor de doctorat. Dacă la început tezele de doctorat 
erau susţinute în cadrul unor CŞS  permanente, al-
cătuite din 9-15 membri cu un spectru mai larg de 
specializări, ulterior s-a pus accentul pe instituirea 
de CŞS ad-hoc, pentru fi ecare teză aparte, alcătuite 
din 5-9 specialişti din domeniul tezei respective, în 
care, obligatoriu, trebuie să se regăsească specialişti 
din alte instituţii, inclusiv de peste hotare. Susţine-
rea tezelor are loc public, graţie sprijinului societăţii 
informaţionale, ele sunt transmise online. Actele 
normative permit experţilor, în anumite cazuri, să 
participe la susţinere prin Skype. La ultima etapă, 
tezele de doctorat sunt supuse evaluărilor de către 
comisiile de experţi ale CNAA în domeniu, după 
care Comisia de atestare a CNAA ia decizia defi niti-
vă de a conferi sau nu gradul solicitat. 

Este o axiomă nescrisă faptul că o instituţie devi-
ne credibilă şi respectată numai în condiţii de trans-
parenţă, corectitudine şi obiectivitate. În 2004, CNAA 
şi-a creat site-ul său www.cnaa.md [2], în care a înce-
put să refl ecte activitatea de evaluare şi de acreditare 
a instituţiilor de cercetare, precum şi cea de pregătire 
şi atestare a cadrelor ştiinţifi ce şi ştiinţifi co-didactice 
la toate nivelele şi etapele, asigurând astfel o trans-
parenţă aproape totală a activităţii sale. Pe site sunt 
afi şate data şi locul conferinţelor ştiinţifi ce ce vor 
avea loc în Republica Moldova în anul în curs şi, ceea 
ce este cel mai important, tezele de doctorat şi auto-
referatele care urmează a fi  susţinute. În felul acesta, 
procesul de susţinere a tezelor a devenit mult mai 
transparent, oricine doreşte poate să facă cunoştinţă 
cu ele şi să le supună unor analize critice. Acest lucru 
a sporit considerabil responsabilitatea pretendenţi-
lor la grade ştiinţifi ce, reducând esenţial cazurile de 
atitudine neglijentă, plagiat şi mistifi care a datelor. 

În activitatea sa, CNAA  a încurajat instituţiile 
de cercetare să fondeze reviste ştiinţifi ce de profi l 
(RŞP), în care cercetătorii şi pretendenţii la grade 
ştiinţifi ce să-şi publice rezultatele investigaţiilor. 
Funcţionarea normală a SŞP, CŞS şi a RŞP,  inclusiv 
cheltuielile legate de activitatea  acestora, intră în 
obligaţia instituţiilor de cercetare corespunzătoare. 

Includerea de către CNAA în programele de stu-
diu doctorale a examenului la Informatică, trans-
parentizarea activităţii procesului de acreditare a 
instituţiilor de cercetare şi cel de pregătire şi ates-
tare a cadrelor ştiinţifi ce au fost pași însemnaţi spre 
crearea de instrumente informatice moderne, care 
să permită accesul larg la informaţia ştiinţifi că, na-
ţională şi internaţională, să deschidă noi modalităţi 
de cercetare (prin utilizarea TIC, tehnologiilor web, 
instrumentelor de căutare şi analiză, resurselor cal-
culatoarelor etc.), noi oportunităţi pentru sporirea 
transparenţei activităţilor ştiinţifi ce, pentru crearea 
unui instrument obiectiv, nepărtinitor, pentru lua-
rea de decizii în baza evaluării reale a rezultatelor 
cercetării (scientometrie, webometrie, altmetrie, 
omologare cu sistemele din alte ţări etc.) la selec-
tarea proiectelor, distribuirea fi nanţelor, utilizarea 
efi cientă a resurselor disponibile, acordarea premi-
ilor, conferirea gradelor ştiinţifi ce etc., toate acestea 
având drept scop fi nal sporirea calităţii rezultatelor 
ştiinţifi ce obţinute şi obiectivizarea deciziilor luate. 

Deşi instrumentele informatice sunt necesare 
pentru asigurarea transparenţei şi combaterii fl age-
lurilor, doar ele nu sunt îndeajuns pentru asta. Efi ci-
enţa lor în prevenirea abaterilor de la normele etice 
mai depinde şi de alţi factori: educaţie, percepţia 
cetăţenilor [3]. Pentru Republica Moldova, asigura-
rea transparenţei şi combaterea corupţiei rămân a 
fi  încă probleme grave. Conform Organizaţiei Trans-
parency International, în 2015 Republica Moldova 
ocupa la acest capitol locul 103 în lume [4]. 

6. Internaţionalizarea cercetărilor şi a studii-

lor prin doctorat ca element al asigurării trans-

parenţei şi excluderii corupţiei

În Republica Moldova se acordă o atenţie deo-
sebită internaţionalizării cercetărilor şi a studiilor 
prin doctorat.  Procesul de sporire a potenţialului 
ştiinţifi c uman naţional poate fi  reglat. Una din căile 
în acest sens este doctoratul cu destinaţie specială. 
Tineri talentaţi sunt trimiși în mari centre ştiinţifi -
ce din lume, acolo unde „se fi erbe ştiinţa”,  unde ei 
acumulează cunoştinţele şi experienţa necesară în 
domeniul de interes, iar la întoarcere în jurul lor se 
cristalizează colective ştiinţifi ce în domeniul respec-
tiv. Aşa au procedat la timpul lor şi ţările azi dezvol-
tate. În perioada anilor 1993 – 2016, 617 cetăţeni ai 
Republicii Moldova au obţinut grad ştiinţifi c  în cen-
tre ştiinţifi ce şi de învăţământ superior din 19  ţări 
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ale lumii. Aceste date arată că, în fond, în Republica 
Moldova sunt create toate premisele pentru pregă-
tirea cadrelor ştiinţifi ce la orice specialitate se do-
reşte, prin intermediul colaborării cu alte instituţii 
de învăţământ superior sau de cercetare din lume. 
Demn de menţionat este faptul  că, tot în această 
perioadă, 665 de cetăţeni din 41 de ţări ale lumii 
au elaborat şi susţinut teze de doctorat în Republica 
Moldova, deci suntem vizibili la acest capitol.  

Însemnat este şi faptul că CNAA foloseşte prac-
tica de expertizare parţială a tezelor de doctorat de 
către specialişti în domeniu din străinătate, lucru 
datorat în mare parte transparenţei asigurate de 
instituţie. Bunăoară, în perioada 2007 – 2014, la 
expertizarea tezelor de doctorat au participat spe-
cialişti din diverse domenii din 16 ţări, 337 în calita-
te de membri ai consiliilor ştiinţifi ce specializate, în 
care tezele au fost susţinute, şi 590 în calitate de re-
ferenţi ofi ciali. Acest lucru duce la creşterea treptată 
a calităţii tezelor de doctorat elaborate şi susţinute 
în Republica Moldova,  precum şi la însuşirea unor 
practici bune de peste hotare în domeniul pregătirii 
şi atestării cadrelor ştiinţifi ce.

De menţionat este şi faptul că mulţi dintre cer-
cetătorii moldoveni, din cele mai diverse domenii, 
deseori îşi publică rezultatele investigaţiilor în re-
vistele ştiinţifi ce specializate de peste hotare. Graţie 
rezultatelor obţinute şi publicării acestora tot mai 
frecvent în reviste de circulaţie internaţională, co-
munitatea ştiinţifi că din Republica Moldova capătă 
vizibilitate tot mai mare în lume [5]. 

7. Revistele ştiinţifi ce de profi l

Un alt aspect al dezvoltării sectorului CDI este pu-
blicarea rezultatelor cercetărilor în reviste de presti-
giu. La susţinerea tezelor de doctorat se iau în con-
sideraţie, în cazul articolelor publicate în Republica 
Moldova,  numai cele publicate în revistele acredi-
tate, iar în cazul articolelor publicate peste hotare 
– numai cele publicate în revistele ştiinţifi ce accep-
tate de instituţiile similare CNAA ale ţărilor cu care 
Republica Moldova are acorduri de recunoaştere 
reciprocă a gradelor ştiinţifi ce şi a titlurilor ştiinţifi ce 
şi ştiinţifi co-didactice. Pentru a spori exigenţa revis-
telor faţă de articolele publicate, pentru ca acestea 
să publice doar rezultate de valoare incontestabilă, 
pentru a ridica prestigiul revistelor naţionale până 
la nivelul celor internaţionale, CSŞDT împreună cu 
CNAA au elaborat şi promovează o politică edito-

rială unică în domeniul CDI. A fost elaborat un re-
gulament privind evaluarea şi clasifi carea revistelor 
ştiinţifi ce, care a însumat bunele practici naţionale 
şi internaţionale în domeniu şi monitorizează acti-
vitatea revistelor din Republica Moldova cu profi l  
ştiinţifi c. Revistele trebuie să întrunească urmă-
toarele condiţii: să aibă statut de ediţie ştiinţifi că 
de profi l, acordat de CSŞDT şi CNAA;  în calitate de 
editori să fi e organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării; 
să fi e înregistrate la Camera Naţională a Cărţii (care 
atribuie codul ISSN); să aibă un colegiu de redacţie 
internaţional competent, constituit din deţinători 
de grade ştiinţifi ce, specialişti recunoscuţi în dome-
niu; articolele, înainte de a fi  publicate, să fi e supuse 
unei recenzări independente din partea a cel puţin 
doi specialişti în domeniu. Cerinţe concrete au fost  
stipulate şi faţă de articolele publicate, unele din 
acestea se referă la calitatea materialelor (actuali-
tatea, elementele de noutate), altele – la forma de 
prezentare (respectarea standardelor publicaţiilor 
ştiinţifi ce: rezumat, cuvinte-cheie, bibliografi e, data 
prezentării articolului în redacţie). (Cerinţe similare 
au fost introduse şi pentru alte producţii ştiinţifi ce, 
monografi i, anuare ale organizaţiilor din sfera ştiin-
ţei şi inovării: recomandarea consiliului ştiinţifi c al 
organizaţiei respective; nominalizarea redactorului 
ştiinţifi c şi a recenzenţilor; descrierea CIP a Camerei 
Naţionale a Cărţii, codul ISBN).

La CNAA a fost elaborat un registru al revistelor 
din Republica Moldova care publică articole ştiinţi-
fi ce, acesta  cuprinzând 65 de reviste acreditate de 
CSŞDT şi CNAA, unui număr de 6 dintre acestea li 
s-au atribuit categoria A, 1 – categoria B+, 26 – cate-
goria B şi 32 – categoria C. Îmbucurător este faptul 
că, odată cu promovarea politicii de transparenţă, 
revistele îşi ordonează mai bine activitatea, îmbu-
nătăţesc calitatea articolelor, atât din punct de ve-
dere al conţinutului, cât şi din punct de vedere al 
ţinutei lingvistice şi prezentării grafi ce, îşi lărgesc 
tematica, cercul de autori, inclusiv al celor din străi-
nătate, tind să fi e incluse în bazele de date ştiinţifi ce 
internaţionale. Rezultatele monitorizării activităţii 
revistelor n-au rămas mult aşteptate. La ora actua-
lă, în Republica Moldova apar reviste specializate în 
domeniile fi zicii, chimiei, matematicii şi informaticii, 
care se editează în limba engleză și articolele cărora 
sunt adnotate în reviste referative de prestigiu din 
lume. 



74 | INTELLECTUS 4/2017

L
A

 C
O

N
S
IL

IU
L
 N

A
Ţ

IO
N

A
L
 P

E
N

T
R

U
 A

C
R

E
D

IT
A

R
E

 Ş
I 

A
T

E
S
T

A
R

E
/ 

A
T

 T
H

E
 N

A
T

IO
N

A
L
 C

O
U

N
C

IL
 F

O
R

 A
C

C
R

E
D

IT
A

T
IO

N
 A

N
D

 A
T

T
E

S
T

A
T

IO
N

8. Activitatea Consiliului Suprem pentru Şti-

inţă şi Dezvoltare Tehnologică

Un eveniment deosebit pentru sfera CDI a fost 
aprobarea de către Guvern a Concepţiei asupra re-
formei sferei cercetare-dezvoltare (Hotărârea Guver-
nului nr.115-XIV  din  29.07.98). Documentul cuprin-
de o analiză profundă a problemelor din domeniu, 
care au apărut ori s-au agravat după proclamarea 
independenţei. S-a constatat lipsa unei viziuni co-
erente a statului în ceea ce priveşte arhitectura, in-
tegrarea, managementul, fi nanţarea, efi cientizarea 
domeniului. Obiectivele schiţate urmau să soluţio-
neze problemele scoase în vileag şi să restructure-
ze activităţile din cadrul sferei CDI pe principii de 
transparenţă şi competitivitate, cu evidenţierea 
anumitor priorităţi şi concentrarea resurselor pe 
aceste direcţii. Domeniul ştiinţei era chemat să de-
vină o forţă motrice a societăţii, capabilă să asigure 
trecerea economiei naţionale la un model inovaţio-
nal de dezvoltare. Postulatele de bază ale Concepţiei 
şi-au găsit refl ectare în Legea  privind politica de stat 
în sfera  cercetare-dezvoltare nr. 557 din 29.07.1999. 
Pentru prima dată după proclamarea independen-
ţei, statul şi-a formulat şi expus clar poziţia privind 
locul şi rolul sferei cercetare-dezvoltare în cadrul 
economiei naţionale. Principiile fundamentale ale 
politicii statului în domeniu se axau pe: concentra-
rea resurselor umane, fi nanciare, logistice pe direcţii 
prioritare de cercetare-dezvoltare, stabilite într-o co-
respondenţă directă cu priorităţile socio-economice; 
canalizarea activităţilor în cadrul unor programe de 
stat; creşterea competitivităţii producţiei ştiinţifi ce; 
separarea activităţilor conceptuale, executive şi de ex-
pertiză; asigurarea transparenţei. 

Responsabil de identifi carea şi aplicarea meca-
nismelor de promovare a politicii de stat în sfera 
CDI  a fost desemnat Consiliul Suprem pentru Şti-
inţă şi Dezvoltare Tehnologică – o structură interde-
partamentală, formată pe principii de paritate din 
reprezentanţi ai executivului, AŞM, universităţilor 
şi instituţiilor antreprenoriale. În scopul organiză-
rii şi coordonării activităţilor de  expertiză, pe lângă 
CSŞDT a fost instituit un Consiliu consultativ de ex-
pertiză în sfera CDI – după formarea CSŞDT, în ac-
tivităţile CDI concursul a devenit un element obiş-
nuit în activităţile CDI. În corespundere cu funcţiile 
atribuite, pe parcursul anilor 2000 – 2004 CSŞDT a 
implementat pe larg principiul competitivităţii în 

sfera CDI, majorând treptat volumul şi ponderea 
mijloacelor fi nanciare alocate în bază de concurs. 
Astfel, anual au fost organizate concursuri de dis-
tribuire a granturilor pentru proiecte de cercetare, 
pentru procurarea utilajului nou, pentru organiza-
rea manifestărilor știinţifi ce, pentru editarea revis-
telor știinţifi ce şi a monografi ilor. 

Un eveniment de cotitură trebuia să devină lan-
sarea la 1 ianuarie 2004 a 7 programe de stat, struc-
turate în baza proiectelor selectate prin concurs, cu 
atribuţii la diferite domenii ale ştiinţei, eveniment 
care în esenţă urma să devină un prim pas spre 
reorganizarea frontală a activităţii CSŞDT şi conso-
lidarea resurselor în cercetare-dezvoltare conform 
domeniilor de specializare inteligentă – direcţii 
de activitate competitivă la nivel internaţional sau 
activităţi coordonate în scopul soluţionării proble-
melor majore ale  economiei naţionale şi societă-
ţii (securitatea alimentară, securitatea energetică,  
asistenţa medicală, impulsionarea activităţii inova-
ţionale, utilizarea deşeurilor etc.). Din păcate, din 
cauza numărului redus al reprezentanţilor comuni-
tăţii ştiinţifi ce, lipsei unor mecanisme de promova-
re a meritocraţiei, s-a dovedit a fi  greu de asigurat 
obiectivitatea procesului de expertiză, de selectare 
a celor mai performante proiecte de cercetare, de 
distribuire adecvată a mijloacelor fi nanciare. 

După revederea cadrului normativ şi punerea în 
aplicare a  Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Re-
publicii Moldova nr.259 din 15.07.2004, atribuţiile ma-
nageriale în domeniu i-au revenit AŞM, care a preluat 
CSŞDT în structura sa. Prin aprobarea acestui docu-
ment, statul s-a dezis de facto de principiul separării 
activităţilor conceptuale, executive şi de expertiză, unul 
din elementele de bază ale procesului de reorganizare 
şi efi cientizare a sistemului. Noul model de gestionare 
are anumite plusuri, facilitează procedura de coopera-
re dintre instituţiile de cercetare, dar îi sunt caracteris-
tice şi destule minusuri, printre care menţionăm: pro-
blema privind transparenţa activităţii instituţiei şi cea 
a procedurii de expertiză; slaba conexiune cu sectorul 
real; detaşarea de problemele sectoriale.

9. Activitatea Agenţiei de Stat pentru Proprie-

tatea Intelectuală (AGEPI)

Ştiinţa şi tehnica sunt cele care deţin cheia 
avuţiei unui popor. Dar ele pot duce la o creştere 
a bogăţiei ţării numai în cazul în care, după multă 
„inspiraţie şi transpiraţie”, gândurile creatorilor îşi 
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găsesc întruchiparea în obiecte şi materiale reale 
[6]: unelte, maşini, fabrici, mijloace de transport, de 
comunicaţie, materiale cu proprietăţi noi, soiuri de 
plante şi animale cu calităţi sporite, softuri. În aceas-
tă privinţă poate servi drept exemplu inventatorul 
de elită al Greciei antice, Arhimede, care nu numai 
că a creat legile hidrostaticii şi aerostaticii, ale pâr-
ghiei etc., dar a pus în slujba ţării sale o mulţime de 
tehnici: muncitorului i-a dat scripete, pârghii, maca-
rale; ostaşului – aruncătoare de pietre, oglinzi con-
cave pentru incendierea corăbiilor duşmane, alte 
arme; ţăranului – diferite dispozitive pentru irigare 
(şurubul de irigare, de ex.). Mai mult decât atât, prin 
mecanismele inventate Arhimede i-a dat omului în-
crederea că poate modifi ca lumea în care trăieşte 
chiar şi la nivel cosmic (să ne amintim în această pri-
vinţă de credinţa savantului că, de ar avea un punct 
de sprijin, ar putea urni Pământul din loc). 

Deşi darul de a observa noul este unul destul de 
rar (la câteva sute de oameni obişnuiţi le revine unul 
cu „stea în frunte”),  totuşi societatea moldovenească 
a conştientizat că proprietatea intelectuală, rezultat 
al activităţii creatoare a cetăţenilor ei, este cea mai 
mare avuţie a ţării, că bunăstarea societăţii este în 
strânsă corelaţie cu promovarea inovaţiei – atrage-
rea investiţiilor în procesele de inovare şi de transfer 
tehnologic, implementarea invenţiilor, tehnologiilor, 
materialelor noi în economia naţională, dezvoltarea 
cooperării tehnico-ştiinţifi ce internaţionale. Pare a fi  
surprinzător faptul că în starea de criză profundă pe 
care o traversa economia naţională după declararea 
independenţei, în Republica Moldova s-au găsit oa-
meni energici care au examinat problemele dezvol-
tării economice a republicii sub aspectele promovării 
proprietăţii intelectuale, şi-au asumat rolul de orga-
nizatori şi mobilizatori ai oamenilor de ştiinţă şi ai 
inovatorilor şi răspunderea de a crea un sistem naţio-
nal de protecţie a rezultatelor activităţii intelectuale, 
fondând  în 1992 Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală (AGEPI), aducând contribuţii importante 
la promovarea inventicii.

AGEPI este azi autoritatea publică centrală din Re-
publica Moldova în domeniul protecţiei proprietăţii 
intelectuale (obiecte de proprietate intelectuală (OPI), 
drepturi de autor şi drepturi conexe). Pe lângă asigura-
rea protecţiei şi intereselor legale ale autorilor, AGEPI 
are atribuţiile de a dezvolta şi consolida sistemul na-
ţional de proprietate intelectuală, de a căuta, găsi şi 

pune în valoare noile cunoştinţe, de a combate şi pre-
veni încălcările drepturilor de proprietate intelectua-
lă şi a lupta cu contrafacerea şi pirateria în Republica 
Moldova. Prin informaţia pe care o pune la dispoziţia 
oricărui cetăţean şi cursurile în domeniul proprietăţii 
intelectuale, AGEPI stimulează ingeniozitatea umană, 
activităţile de cercetare-dezvoltare, inovaţionale şi de 
protecţie a proprietăţii industriale, contribuind la creş-
terea noii generaţii de creatori care vor activa într-un 
spectru larg de domenii.

AGEPI a pus în funcţie la nivel mondial un sistem 
de înregistrare a tuturor inovaţiilor ştiinţifi ce reali-
zate în Republica Moldova şi de protecţie a avutului 
intelectual al ţării. De asemenea, a pus la dispoziţia  
comunităţii ştiinţifi ce mondiale informaţia privind 
aceste inovaţii şi cunoştinţele noi dobândite de 
oamenii noştri de ştiinţă. Rezultatele sunt pe faţă: 
conform Indexului Global al Inovaţiei (pentru 2016) 
[7], Republica Moldova se plasează pe poziţia 46 în 
topul statelor inovatoare.

10. Necesitatea informatizării societăţii ca 

element al asigurării transparenţei şi combaterii  

corupţiei

Progresul atins în lume în domeniul TIC s-a răs-
pândit şi în Republica Moldova, problema informa-
tizării societăţii la scară largă a început să se pună 
tot mai des şi aici. A devenit clar că ştiinţa poate să 
progreseze numai în cazul accesului deschis la infor-
maţie şi transparenţei întregii activităţi de cercetare 
şi de pregătire a cadrelor ştiinţifi ce [8]. Informaţia di-
gitală deschide noi oportunităţi pentru ştiinţă şi soci-
etate, nu întâmplător acestui subiect UE [9] îi acordă 
o atenţie deosebită (de ex., Ştiinţa digitală şi Science 
2.0). Accesul liber la rezultatele ştiinţifi ce, la procesele 
de cercetare prin intermediul mijloacelor digitale dis-
ciplinează şi responsabilizează cercetătorii, permite 
unor pături tot mai largi de cetăţeni să participe activ 
la procesele de cercetare şi de analiză critică a rezul-
tatelor cercetării, acestea fi ind poate cele mai impor-
tante benefi cii ale societăţii informaţionale. Pornind 
de la importanţa ştiinţei digitalizate, au fost făcute 
mai multe încercări de a elabora nişte platforme 
funcţionale privind activitatea CDI şi cea de pregă-
tire a cadrelor ştiinţifi ce.   Din păcate, reorganizările 
structurale frecvente ale instituţiilor responsabile de 
aceste activităţi şi lipsa unui cadru normativ coerent 
privind menţinerea, predarea-recepţionarea bazelor 
de date pe domenii de activitate au făcut ca aceste 
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încercări să nu se soldeze cu rezultate palpabile. Cu 
toate acestea, intensifi carea utilizării tehnologiilor 
informaţionale în soluţionarea diverselor probleme, 
inclusiv cea de  asigurare a transparenţei activităţilor 
ştiinţifi ce, este asumată la nivel naţional prin: Acordul 
de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi 
Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Ener-
giei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă 
parte (capitolele 18 şi 24), precum şi în strategiile 
naţionale relevante: Strategia Moldova Digitală 2020 
(pilonul II – Conţinut digital şi servicii electronice); Stra-
tegia de cercetare-dezvoltare până în 2020 (secţiunea 
5: Asigurarea suportului informatic al evaluării proiec-
telor; crearea conţinutului digital în baza rezultatelor 
cercetărilor ştiinţifi ce şi diseminarea acestuia prin uti-
lizarea soluţiilor TIC) şi Programul Naţional de infor-
matizare a sferei culturii pentru anii 2012-2020 (secţi-
unea 2: Digitalizarea patrimoniului cultural material şi 
imaterial). Pornind de la această stare de lucruri, vom 
urmări în continuare cum contribuie la asigurarea 
transparenţei în sfera CDI şi cea de  pregătire a perso-
nalului ştiinţifi c în Republica Moldova site-urile web 
ale celor mai importanţi actori în domeniu şi instru-
mentele informatice specializate cu vizibilitate mare 
şi impact. Dar nu înainte de a prezenta încă un actor 
important în această privinţă.

11. Activitatea Institutului de Dezvoltare a 

Societăţii Informaţionale

În secolul în care trăim, ramuri importante ale şti-
inţei se formează nu pe parcursul mai multor decenii  
sau secole, cum era, să zicem, pe timpul lui Galilei, 
ci chiar în decursul câtorva ani. De aceea, important 
pentru o societate este să asimileze cât mai rapid cele 
mai noi achiziţii ale ştiinţei, aici având în vedere utili-
zarea pe scară largă a noilor surse de comunicare – in-
ternetul, tehnologiile şi resursele informatice, mijloace 
tehnice care asigură accesul direct la sursele ştiinţifi -
ce naţionale şi globale, deschid posibilităţi enorme 
de cunoaştere pentru întreaga societate. Anume din 
aceste considerente, Academia de Ştiinţe a Moldovei 
şi Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 
au găsit de cuviinţă să deschidă, în 2008, Institutul de 
Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, care să contri-
buie, prin suport ştiinţifi c şi instrumentar, la edifi carea 
societăţii informaţionale în Republica Moldova în con-
textul celei regionale și internaţionale.

IDSI i s-au pus în sarcină o serie de obiective de 
importanţă majoră (pe parcurs soluţionate): dez-

voltarea e-infrastructurii; elaborarea resurselor in-
formaţionale şi dezvoltarea tehnologiilor de reţea 
pentru modernizarea cercetărilor ştiinţifi ce; exper-
tiza în elaborarea strategiilor în e-Guvernare şi TIC, 
efectuarea de studii prospective pentru a oferi re-
pere în formarea unei strategii naţionale în dome-
niu; guvernanţa Internetului; analiza şi proiectarea 
soluţiilor TIC pentru managementul ştiinţei; efectu-
area de studii scientometrice şi webometerice; pro-
movarea în ştiinţă a Accesului deschis; GRID,  Cloud 
Computing, HPC; e-Transformarea sectorului CDI 
în cadrul programului Naţional de e-Transformare; 
elaborarea/mentenanţa de sisteme informatice, 
site-uri Web  hhtp://idsi.md/md/portofoliu; elabo-
rarea Tururilor virtuale hhtp://idsi.md/IDSI-servicii-
tur-virtual;  realizarea de fotografi i 3D (rotire la 360 
grade) hhtp://idsi.md/object-presentation-360-de-
gree-rotation;  crearea de reţele corporative teh-
nico-ştiinţifi ce; administrarea reţelelor locale/me-
tropolitane de calculatoare centru de date propriu 
24/24/365; acordarea de consultaţii privind imple-
mentarea şi certifi carea standardelor ISO;  adminis-
trarea serverelor, echipamentului de reţea al bene-
fi ciarului/propriu; crearea de software, asigurarea 
instituţiilor cu programe licenţiate şi excluderea 
celor nelicenţiate; găsirea de soluţii antivirus pentru 
casă, instituţii publice şi business http://software.
idsi.md;  protecţia datelor cu caracter personal; se-
curitatea cibernetică a informaţiei; refl ectarea video 
şi prin transmisiuni online a celor mai importante 
evenimente care se derulează în mediile ştiinţifi ce 
şi de creaţie ale AŞM; dezvoltarea culturii informati-
ce în mediul academic; promovarea învăţământului 
continuu pentru toate păturile populaţiei, pe toată 
durata vieţii; promovarea învăţământului, lucrului şi 
asistenţei medicale califi cate la distanţă.  

Deşi a trecut timp relativ scurt de la formarea 
instituţiei, IDSI a devenit pionier în aplicarea stan-
dardelor naţionale şi internaţionale în cercetare, a 
fost certifi cat ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 
ISO 27001:2014, a aderat, în 2014, la Carta Europea-
nă a Cercetătorului şi la Codul de Conduită pentru 
Recrutarea Cercetătorilor. 

IDSI a elaborat reţeaua ACADEMICA – e-infrastruc-
tură corporativă care interconectează toate instituţi-
ile academice, creând astfel un spaţiu informaţional 
unic în sfera CDI şi integrarea treptată a acestuia în 
spaţiul informaţional european şi global. În prezent 
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elaborează o platformă pilot care să permită evalu-
area transparentă, obiectivă a calităţii conţinutului 
ştiinţifi c digital din Republica Moldova şi vizualizării 
acestuia, elaborează şi dezvoltă suportul informaţi-
onal necesar efectuării de studii scientometrice, lu-
crează la crearea unui sistem-suport de decizie (SSD) 
destinat evaluării transparente a programelor de 
cercetare ce trec prin concurs, selecţiei, fi nanţării şi 
gestionării proiectelor de dezvoltare ştiinţifi că şi teh-
nologică cu fi nanţare publică, dezvoltă baza de date 
naţională a articolelor publicate în revistele ştiinţifi ce 
din Republica Moldova – Instrumentul Bibliometric 
Naţional www.ibn.idsi.md,  sistemul informatic pen-
tru depunerea şi evaluarea online a propunerilor de 
proiecte/programe din sfera ştiinţei şi inovării EX-
PERT online www.expert.idsi.md.

12. Instrumentul Bibliometric Naţional - 

https://ibn.idsi.md/1

Un lucru foarte important realizat de IDSI este 
crearea (începând cu 2010) a Instrumentului Biblio-
grafi c Naţional [10], o bibliotecă electronică şti-
inţifi că în care sunt stocate, clasifi cate şi măsurate 
date cu caracter public privind publicaţiile cercetă-
torilor din Republica Moldova în revistele ştiinţifi ce 
naţionale acreditate de CSŞDT şi CNAA (pe viitor se 
prevede ca spectrul revistelor să fi e extins). IBN are 
la bază conceptul Ştiinţei deschise (transparenţei 
conţinutului ştiinţifi c), element de bază al Progra-
mului cadru Orizont-2020 al Comisiei Europene [9]. 
IDSI promovează ideea  acordării accesului liber la 
articolele ştiinţifi ce publicate în Republica Moldova, 
difuzarea acestora în format electronic, ca să aibă 
acces la sursele de creaţie ştiinţifi că oricine doreş-
te. IBN oferă posibilitatea de a vizualiza şi descărca 
conţinutul tuturor articolelor ştiinţifi ce din sistem, 
de asemenea, furnizează informaţii referitor la sur-
sele în care acestea au fost publicate, numele au-
torilor, proiectele în cadrul cărora au fost elaborate, 
instituţiile şi ţara în care au fost realizate, domeniile 
ştiinţifi ce de care acestea ţin, informaţii preluate 
din 102 reviste. IBN contribuie enorm la asigurarea 
transparenţei atât a rezultatelor cercetării, cât şi a 
pregătirii personalului ştiinţifi c. Crearea IBN-ului a 
permis identifi carea fl uxurilor de informaţii ştiinţi-
fi ce autentice, accesul utilizatorilor la sursele prime 

1 Conţinutul capitolelor 12-14 vor fi  publicate, în engleză 
[11].

de cunoaştere, o deschidere pentru utilizatori la re-
sursele informaţionale globale. Prin intermediul IBN 
sunt refl ectate şi cele mai importante evenimente 
ştiinţifi ce şi de creaţie ce au loc în republică. 

Instrumentul Bibliografi c Naţional este destinat 
unui spectru larg de utilizatori: cercetătorilor ştiin-
ţifi ci (cei mai competenţi utilizatori ai societăţii in-
formaţionale), doctoranzilor, masteranzilor, studen-
ţilor. Aici ei pot găsi pe o platformă unică informaţii 
relevante despre domeniul de cercetare care-i inte-
resează, inclusiv date despre autori, despre revistele 
ştiinţifi ce din domeniul de interes, tendinţele în cer-
cetare. Cercetătorii pot găsi într-un singur loc infor-
maţia de care au nevoie, la fel, informaţii privind ar-
ticolele publicate de ei, evidenţa acestora, iar graţie 
aplicaţiilor disponibile – tabloul colaborărilor cu alţi 
cercetători. Factorii de decizie pot obţine informaţii 
proaspete (în parte prelucrate) privind publicaţiile 
ştiinţifi ce naţionale, repartiţia acestora după autori, 
domenii ştiinţifi ce, instituţii, informaţii necesare lu-
ării unor decizii obiective, bazate pe date  concrete, 
în procesul de evaluare a cercetătorilor, colectivelor 
de cercetare, instituţiilor organizatoare de docto-
rat. Publicul larg are posibilitatea să se familiarizeze 
cu tezaurul intelectual al republicii în manifestările 
sale de vârf,  cu terminologia ştiinţifi că, în context 
cu bagajul universal de cunoştinţe. 

Acordarea accesului liber la patrimoniul ştiinţifi c 
şi cultural al Republicii Moldova permite conjugarea 
eforturilor şi utilizarea mai efi cientă a potenţialului 
intelectual naţional, antrenarea personalului din do-
meniul CDI în promovarea şi propagarea rezultatelor 
ştiinţifi ce, inovaţiilor şi tehnologiilor de ultimă oră ale 
doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor, familiari-
zarea publicului larg cu sistemele naţionale şi inter-
naţionale de organizare şi desfăşurare a cercetărilor 
ştiinţifi ce, de protecţie şi utilizare a produsului inte-
lectual, de pregătire şi atestare a cadrelor ştiinţifi ce şi 
ştiinţifi co-didactice. Prin evidenţierea instituţiilor de 
avangardă ale ştiinţei naţionale şi a cercetătorilor de 
frunte, IBN promovează în mediul academic spiritul 
de competenţă şi de competiţie. IBN a deschis per-
spective largi utilizării principiilor scientometrice, în 
perspectivă se prevede ca el să devină şi instrument 
pentru analize bibliometrice, webometrice şi altme-
trice a producţiei ştiinţifi ce naţionale. 
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IBN asigură şi transparenţa luării deciziilor privind 
procesul de acreditare a revistelor din Republica Mol-
dova (pentru a obţine statutul de revistă ştiinţifi că de 
profi l, acestea urmează să întrunească o serie întreagă 
de condiţii, îndeplinirea cărora este verifi cată de o comi-
sie de evaluare şi acreditare, în baza propunerilor căreia 
CSŞDT şi CNAA iau decizia de acreditare (cu acordarea 
categoriei A, B+, B şi C) sau de neacreditare a acestora. 
Pe de o parte, cu ajutorul instrumentului IBN poate fi  
verifi cată obiectivitatea deciziei comisiei, pe de alta, 
graţie păstrării deciziilor de evaluare şi acreditare pe 
parcursul anilor, poate fi  urmărită evoluţia fi ecărei re-
viste în parte. Transparenţa asigurată de IBN face mai 
efi cientă lupta cu corupţia. Afi şarea pe Internet a arti-
colelor ştiinţifi ce, a tezelor de doctorat permite oricui să 
parcurgă pasajele lucrării şi să se convingă cât de origi-
nală este ea, ce elemente de noutate aduce. Acest lucru, 
dacă nu exclude completamente plagiatul, compilaţia, 
atitudinea neglijentă faţă de date sau falsifi carea aces-
tora, cel puţin micşorează amploarea lor, de asemenea, 
permite fi xarea mai completă şi mai obiectivă a valorii 
rezultatelor cercetătorilor în memoria colectivă, lucru 
de real folos îndeosebi pentru doctoranzi, atunci când 
ei hotărăsc să-şi lege soarta de un conducător ştiinţifi c, 
de un colectiv de muncă. 

Un merit aparte îi revine IBN-ului în refl ectarea 
pe larg a activităţii revistelor ştiinţifi ce de profi l. În 
depozitoriul IBN este depozitat conţinutul a 2245 
de numere de reviste, care cuprinde 49730 de arti-
cole ştiinţifi ce, publicate în perioada 1994–2017, cu 
24774 de autori din ţară şi de peste hotare, afi liaţi 
la 2468 de instituţii, vizitatorii descărcând 43497 
de articole din cele 2245 de  numere de reviste (in-
formaţia de la data de 02.04.2017). Transparenţa 
realizată de IBN asigură controlul comunităţii ştiin-
ţifi ce şi al publicului larg asupra activităţii revistelor, 
acesta putând să-şi facă o imagine de ansamblu 
asupra evoluţiei publicaţiilor ştiinţifi ce naţionale 
în toate domeniile, scientometriştilor punându-
li-se la dispoziţii date concrete pentru o analiză 
scientometrică a acestei activităţi. Graţie acestei 
transparenţe, autorii şi colegiile de redacţie ale re-
vistelor sunt mai exigenţi faţă de calitatea lucrărilor 
pe care le publică. Drept rezultat, a sporit calitatea 
propriu-zisă a conţinutului materialelor publicate, 
precum și a ţinutei lor lingvistice şi grafi ce. De aici 
şi o îmbunătăţire semnifi cativă a calităţii tezelor de 
doctorat. Toate acestea au contribuit la lărgirea cer-

cului de autori ai revistelor, al temelor abordate. A 
fost înregistrată o creștere simţitoare a numărului 
de cititori, a gradului de promovare a terminologiei 
ştiinţifi ce în societate și a rolului revistelor în dezvol-
tarea socio-economică a republicii. Aducem și câte-
va exemple în acest sens: în perioada de când sunt 
monitorizate, 17 reviste ştiinţifi ce de profi l din cele 
acreditate au fost incluse în baza de date internaţio-
nală DOAJ, 10 dintre care în ultimii doi ani, 5 – în 
SCOPUS şi 2 – în baza de date Thomson (în ultimii 
2 ani). Totodată, în urma depistării unor articole cu 
plagiat, în ultimii doi ani o revistă a fost închisă, iar 
altele două sunt în proces de închidere.

Instrumentul informatic elaborat de IDSI are pri-
ză la utilizatori, platforma IBN ocupând locul 152 în 
lume după vizualizări, conform clasamentului Web-
ometrics (http://repositories.webometrics.info/en/
top_portals?page=1). Acest fapt denotă o creştere 
a prestigiului omului de ştiinţă în societate.

Impactul IBN este limitat astăzi de faptul că nu 
toate publicaţiile cercetătorilor moldoveni sunt 
incluse în această bază de date, aici lipsind artico-
lele editate peste hotare, precum şi unele tipuri de 
lucrări publicate în Republica Moldova (cele din 
materialele conferinţelor, culegerile de articole, 
monografi i etc.). IDSI însă lucrează la includerea în 
sistem a publicaţiilor care lipsesc, la sporirea nu-
mărului acestora, la îmbunătăţirea serviciilor oferi-
te. La aceste neajunsuri se mai adaugă şi faptul că 
metadatele introduse nu totdeauna permit găsirea 
informaţiei solicitate după căutări. Un alt neajuns, 
care urmează a fi  înlăturat în viitorul apropiat, este 
neincluderea separată în baza de date a referinţelor 
bibliografi ce, fapt ce nu permite urmărirea citări-
lor. Alte cauze care diminuează efi cienţa IBN ca in-
strument de transparentizare a activităţii ştiinţifi ce 
sunt: lipsa obligativităţii includerii RŞP într-o bază 
de date pentru aprecierea activităţii instituţiilor 
de cercetare; editarea cu întârziere a unor numere 
de revistă şi transmiterea informaţiei necesare că-
tre IBN;  neconformarea unor colegii de redacţie la 
cerinţele Regulamentului de evaluare şi acreditare a 
revistelor, toate acestea fi ind  mai degrabă o conse-
cinţă a nivelului general scăzut de cultură a transpa-
renţei în Republica Moldova. 

13. Expert-online - https://expert.idsi.md/

Platforma Expert-online a fost concepută de IDSI 
în anii 2009-2010, iniţial ca un sistem informaţional 
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de recepţionare şi evaluare a cererilor de programe 
şi proiecte din sfera CDI şi de  management al pro-
iectelor. La început acesta prezenta o bază de date 
independente privind resursele umane existente, 
care ulterior a fost extinsă: a fost preluat registrul 
persoanelor care au obţinut grade ştiinţifi ce şi titluri 
ştiinţifi ce şi ştiinţifi co-didactice, registrul persoanelor 
care au obţinut dreptul de conducător de doctorat, 
apoi cel al proiectelor de cercetare lansate. După care 
a urmat interconectarea platformei cu IBN şi cu site-
ul AGEPI, fapt ce a permis importarea OPI din format 
XML de la AGEPI, toate acestea, împreună cu registrul 
potenţialului uman cu grade ştiinţifi ce şi titluri ştiin-
ţifi ce şi ştiinţifi co-didactice, cu cel al RŞP, proiectelor 
şi organizaţiilor, permiţând căutarea şi afi şarea infor-
maţiei după un spectru larg de criterii. Bunăoară, re-
gistrul persoanelor care deţin grade ştiinţifi ce şi titluri 
ştiinţifi ce şi ştiinţifi co-didactice permite generarea 
de noi informaţii: repartiţia numărului de persoane 
după grade/titluri, organizaţii, domenii, specialităţi. 
O statistică atât de variată şi de  necesară pentru stu-
dii scientometrice poate oferi doar IDSI.

Având iniţial drept scop obiectivizarea procedu-
rilor de selectare a experţilor, a activităţilor în curs, 
instrumentele menţionate au contribuit esenţial la 
creşterea transparenţei procesului decizional, scoţând 
în prim plan nivelul de competenţă al experţilor, coin-
teresarea acestora în actul de expertiză realizat, nive-
lul de argumentare a volumului mijloacelor fi nanciare 
distribuite, relaţiile cost-efi cienţă. IDSI şi-a asumat răs-
punderea de a menţine şi dezvolta aceste platforme 
de documentare în sfera CDI, specifi cul acestei sarcini 
însă cere includerea obligatorie în proces şi a altor ac-
tori – a deţinătorilor de informaţii şi a responsabililor 
de managementul activităţii în domeniul CDI.

Drept exemplu de impact al instrumentelor infor-
matice poate servi contribuţia acestora la procesul 
de acreditare ştiinţifi că a organizaţiilor din sfera ştiin-
ţei şi inovării. Procedura de acreditare a fost introdusă 
cu scopul sporirii performanţelor ştiinţifi ce ale insti-
tuţiilor şi efi cientizării cheltuirii banilor publici desti-
naţi procesului de cercetare-dezvoltare-inovare. Deşi 
în lume există o atitudine sceptică faţă de acreditarea 
ştiinţifi că, în majoritatea cazurilor aplicându-se doar 
o singură procedură – cea de evaluare a performan-
ţei ştiinţifi ce a instituţiei, în Republica Moldova, cel 
puţin la etapa incipientă, preluarea unor standarde 
externe de activitate şi de evaluare a acestei activităţi 

a impus cerinţa unui nivel mai înalt de transparenţă a 
situaţiei reale din instituţiile de cercetare.

Acreditarea periodică a instituţiilor a stimulat 
dezvoltarea de mai departe a platformelor de date 
din sfera CDI. Printre standardele stipulate în actele 
normative ce vizează acreditarea ştiinţifi că a institu-
ţiilor de cercetare fi gurează şi cerinţa ca acestea să 
fi e fondatoare a unor reviste ştiinţifi ce. Acest lucru a 
permis abordarea la un nivel mai superior a proble-
melor ce ţin de editarea revistelor, de asemenea, a 
stimulat promovarea la nivel naţional a politicii de 
acces deschis la rezultatele ştiinţifi ce obţinute din 
mijloace publice. Cerinţa de preluare obligatorie a 
conţinutului RŞP de către IBN, prevăzută ulterior în 
actele normative, a impulsionat dezvoltarea IBN-
ului, a dus la extinderea capacităţilor informatice şi 
scientometrice ale acestuia. Astăzi deja se studiază  
posibilitatea de clasifi care online a revistelor ştiin-
ţifi ce, procedură realizată până în prezent de o co-
misie instituită din reprezentanţi ai CNAA şi CSŞDT, 
transparenţa activităţii căreia este greu de realizat. 

IBN a asigurat un nivel avansat de transparenţă 
la capitolul rezultate ştiinţifi ce (de conţinut), iar Ex-
pert online – la capitolul ce se referă la resursele din 
sfera ştiinţei şi inovării deţinute în sectorul public 
de activitate. Procedura de acreditare ştiinţifi că a 
instituţiilor de cercetare a oferit  posibilitatea eva-
luării potenţialului uman antrenat în activitatea de 
CDI în Republica Moldova, nivelului de califi care al 
acestuia, organizaţiilor implicate în proces, logisticii 
aplicate, proiectelor derulate din surse fi nanciare 
interne şi externe. Aceste activităţi au contribuit 
esenţial la defi nitivarea platformei Expert-online. 

Din 110 instituţii antrenate  pe parcursul ultimi-
lor ani în activitatea de cercetare-dezvoltare, 56 dis-
pun de certifi cate de acreditare ştiinţifi că – satisfac 
cel puţin standardele minime de activitate stabilite 
pentru unităţile ştiinţifi ce. Dintre acestea din urmă 
doar  5 instituţii sunt din sectorul privat. La acredi-
tare este evaluată tematica cercetării, prin prisma 
profi lurilor de cercetare şi nivelului de performanţă 
ştiinţifi că atins de instituţie. Conştientizând faptul 
că la evaluarea activităţii de cercetare-dezvoltare 
nu este sufi cientă doar aprecierea gradului de co-
respundere a acesteia standardelor de activitate, 
CNAA a prevăzut în metodologia sa şi atribuirea 
unor califi cative în baza  performanţei înregistrate 
la nivel de instituţie și la nivel de profi l.  Califi cative-
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le îi sunt atribuie instituţiei pornind de la raportul 
dintre performanţa atinsă de aceasta și media de 
performanţă calculată pentru instituţiile înrudite 
după specifi cul de cercetare. Activitatea de acredi-
tare a instituţiilor din sfera CDI a permis să se aducă 
îmbunătăţiri atât platformei Expert-online, cât şi 
principiilor de fi nanţare a organizaţiilor, ţinând cont 
de performanţa demonstrată de instituţii.

14. Harta digitală a ştiinţei

Pentru a lărgi gama serviciilor digitale prestate şi a 
spori calitatea acestora, IDSI a iniţiat în 2015 un proiect 
de integrare, la nivel de date, a sistemelor informati-
ce existente ce funcţionează separat (IBN, Expert-on-
line, Indicatori-2020, E-Rating ş.a.), prin formarea unei 
noi platforme, la baza căreia să stea standardul CERIF 
[12] și a cărei interfaţă să fi e Harta digitală a ştiinţei. Se 
doreşte ca platforma să se constituie într-un suport 
informatic pentru creatorii şi benefi ciarii de conţinut 
ştiinţifi c digital din Republica Moldova în scopul asi-
gurării calităţii conţinutului digital ştiinţifi c depozitat 
şi, respectiv, creşterii vizibilităţii naţionale şi internaţio-
nale a acestuia prin acces deschis. 

La realizarea acestui instrument s-a pornit de la 
următoarele supoziţii: 1) producţia de conţinut şti-
inţifi c digital constituie un indicator sigur al dezvol-
tării societăţii informaţionale în Republica Moldova; 
2) accesul deschis asigură un transfer sporit de noi 
cunoştinţe ştiinţifi ce către alte ramuri ale ştiinţei, 
către societate și contribuie la aplicarea acestora în 
economie, învăţământ, cultură și administraţia pu-
blică; 3) asigurarea vizibilităţii interne şi internaţio-
nale a conţinutului ştiinţifi c digital, şi prin aceasta a 
unei calităţi sporite a rezultatelor ştiinţifi ce, favori-
zează dezvoltarea societăţii informaţionale în Repu-
blica Moldova pe direcţiile ce decurg din documen-
tele de asociere a ţării noastre la UE. 

Noutatea cu care vine platforma este aceasta: 
vor fi  furnizate informaţii ample, credibile, vizibile la 
nivel naţional şi internaţional cu privire la sfera CDI, 
care vor asigura o mai mare transparenţă a activită-
ţii în domeniu, cu următoarele consecinţe benefi ce: 
a) se va lărgi aria de propagare a noilor cunoştinţe 
în societate şi acestea vor veni din primele surse; 
b) facilităţile tehnice şi gratuitatea accesului la 
conţinutul digital va favoriza aplicarea rezultate-
lor cercetării în industrie, învăţământ, cultură şi 
alte sectoare de activitate, inclusiv a celor private; 
c) va asigura implementarea registrelor naţionale 

din sfera CDI (Registrul potenţialului ştiinţifi c uman, 
Registrul proiectelor de cercetare etc.) şi va permite 
reutilizarea informaţiilor în baza cadrului de intero-
perabilitate în sfera CDI; d) va facilita o colaborare 
şi o comunicare mai efi cientă dintre actorii institu-
ţionali şi comunităţile profesionale din ţară în pri-
vinţa conceperii şi aplicării politicilor publice ce ţin 
de dezvoltarea societăţii informaţionale în contex-
tul integrării europene a Republicii Moldova. 

15. Concluzii

Republica Moldova se afl ă într-o zonă de inte-
rese geopolitice şi la un stadiu de dezvoltare isto-
rică întârziată – suntem un stat post-sovietic, cu o 
mentalitate şi organizare care conduc la un grad 
înalt de corupţie. Problemele transparenţei şi com-
baterii corupţiei sunt printre cele mai grave pentru 
ţara noastră. În acest context, este de o stringentă 
necesitate dezvoltarea/îmbunătăţirea culturii trans-
parenţei în sfera ştiinţei şi inovării, ca model pentru 
alte categorii profesionale.

Încă de la declararea independenţei, comunita-
tea ştiinţifi că din Republica Moldova, conştientă de 
rolul mare pe care-l joacă ştiinţa în viaţa societăţii, 
face tot posibilul ca să păstreze şi să sporească po-
tenţialul său ştiinţifi c, să pună ştiinţa în slujba omu-
lui. Problema transparenţei şi combaterii corupţiei 
şi aici este de actualitate: comunitatea ştiinţifi că 
este relativ mică, există relaţii strânse între membrii 
acesteia, inclusiv de rudenie, există un număr redus 
de experţi competenţi şi integri.

Pentru a progresa, ştiinţa are nevoie de deschidere 
şi transparenţă. Politica de informatizare a societăţii a 
fost promovată de mai multe instituţii din domeniul 
CDI: AŞM, CNAA, AGEPI. Pentru depăşirea problemelor 
de transparenţă şi combatere a corupţiei în domeniu 
sunt de mare importanţă şi de stringentă necesitate 
instrumentele informatice, acestea cunoscând o dez-
voltare mai amplă în cadrul IDSI. Deşi utilitatea instru-
mentelor informatice pentru asigurarea transparenţei 
şi combaterea corupţiei este greu de evaluat cantita-
tiv,  percepţia generală şi unele rezultate/schimbări în 
domeniu datorate acestora demonstrează că ele joacă 
un rol însemnat în pregătirea profesională a persona-
lului ştiinţifi c, precum şi pentru respectarea Codului 
deontologic al cercetătorului.

Impactul instrumentelor informaţionale este 
limitat de nivelul scăzut al culturii transparenţei în 
comunitatea ştiinţifi că şi nefuncţionării mecanis-
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melor reputaţionale. Din această cauză unele fraude 
ştiinţifi ce sau decizii administrative arbitrare, care 
pot fi  uşor stabilite prin intermediul instrumentelor 
informatice, sunt ignorate, lucru care demotivează 
și descurajează comportamentul onest al membri-
lor comunităţii știinţifi ce. 

Neîndoios,  nivelul de transparenţă în sfera CDI 
trebuie ridicat. Aceasta pentru a spori calitatea pro-
ducţiei ştiinţifi ce, dar şi pentru a creşte prestigiul și 
credibilitatea ştiinţei în ţară şi în lume, elemente de-
fi nitorii pentru integrarea ştiinţei şi învăţământului 
din Republica Moldova în Spaţiul European de Cer-
cetare şi în Spaţiul European al Învăţământului Su-
perior, obligaţii care decurg şi din  angajamentele 
noastre ca ţară asociată la Agenda Digitală a Europei 
2020. 
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REZUMAT

Aspecte ale asigurării transparenţei şi exclude-

rii corupţiei în sfera ştiinţei şi inovării şi cea a pre-

gătirii cadrelor ştiinţifi ce în Republica Moldova.

Problemele transparenţei și combaterii corupţiei în 
sistemul naţional de cercetare-dezvoltare şi de pre-
gătire a personalului ştiinţifi c sunt în strânsă legătură 
cu evoluţia istorică, cu nivelul general de asigurare a 
statului de drept şi de dezvoltare social-economică 
din Republica Moldova. În acest context, autorii ana-
lizează situaţia în ansamblu legată de problemele 
în cauză în perioada când cercetarea-dezvoltarea 
şi pregătirea personalului ştiinţifi c se dezvoltau ca 
parte a sistemului respectiv general, sovietic, dar şi 
în perioada constituirii și funcţionării sistemului na-
ţional de cercetare-dezvoltare de după declararea 
independenţei, o atenţie aparte acordându-se măsu-
rilor și acţiunilor întreprinse de diferite autorităţi/in-
stituţii în vederea asigurării transparenţei şi exclude-
rii (diminuării) corupţiei din acest sistem. Republica 
Moldova se afl ă într-o zonă de interese geopolitice 
şi la un stadiu de dezvoltare istorică întârziată – sun-
tem un stat post-sovietic, cu o mentalitate şi orga-
nizare care conduc la un grad înalt de corupţie. Pro-
blemele transparenţei şi combaterii corupţiei sunt 
printre cele mai grave pentru ţara noastră. În acest 
context, este de o stringentă necesitate dezvoltarea/
îmbunătăţirea culturii transparenţei în sfera ştiinţei şi 
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inovării, ca model pentru alte categorii profesionale. 
Aceasta pentru a spori calitatea producţiei ştiinţifi ce, 
dar şi pentru a creşte prestigiul și credibilitatea ştiin-
ţei în ţară şi în lume, elemente defi nitorii pentru inte-
grarea ştiinţei şi învăţământului din Republica Mol-
dova în Spaţiul European de Cercetare şi în Spaţiul 
European al Învăţământului Superior, obligaţii care 
decurg şi din  angajamentele noastre ca ţară asociată 
la Agenda Digitală a Europei 2020.

ABSTRACT

Aspects of Ensuring the Transparency and Ex-

clusion of Corruption in the Field of Science and 

Innovations and of Scientifi c Personnel Training 

in the Republic of Moldova. The problems of trans-
parency and fi ght against corruption in the natio-
nal research-development and scientifi c personnel 
training system are closely related to the historical 
evolution, the general level of ensuring the rule of 
law and socio-economic development in the Repu-
blic of Moldova. In this context, the authors analyze 
the overall situation related to the issues in question 
during the period when the research-development 
and scientifi c personnel training developed as part 
of the general Soviet system, but also during the 
establishment and functioning of the national re-
search-development system after the declaration 
of independence, paying particular attention to the 
measures and actions taken by diff erent authorities/
institutions to ensure transparency and to exclude 
(diminish) the corruption in this system. The Repu-
blic of Moldova is in a geopolitical interest area and 
at a late stage of historical development – we are a 
post-soviet state with a mentality and organization 
that leads to a high degree of corruption. The pro-
blems of transparency and fi ght against corruption 
are among the worst for our country. In this context, 
there is a pressing need to develop/improve the cul-
ture of transparency in the fi eld of science and inno-
vation as a model for other professional categories. 
This is to increase the quality of scientifi c production, 
but also to increase prestige and credibility of scien-
ce in the country and in the world, defi ning elements 
for the integration of science and education of the 
Republic of Moldova into the European Research 
Area and into the European Higher Education Area, 

obligations arising from our commitments as a coun-
try associated with the Europe 2020 Digital Agenda.

РЕФЕРАТ

Вопросы обеспечения прозрачности и ис-

ключения коррупции в области науки и инно-

ваций и подготовки научных кадров в Респу-

блике Молдова. Проблемы прозрачности и борь-
бы с коррупцией в национальной системе науч-
ных исследований, разработок и подготовки науч-
ных кадров тесно взаимосвязаны с исторической 
эволюцией, общим уровнем обеспечения право-
вого государства и социально-экономического 
развития Республики Молдова. В связи с этим, ав-
торы анализируют общую ситуацию в связи с дан-
ными проблемами в период, когда научные ис-
следования, разработки и подготовка научных ка-
дров развивались как часть общей советской си-
стемы, а также в период становления и функцио-
нирования национальной системы научных ис-
следований и разработок после провозглашения 
независимости, уделяя особое внимание мерам 
и действиям, предпринятым различными ведом-
ствами/учреждениями с целью обеспечения про-
зрачности и исключения (снижения) коррупции в 
данной системе. Республика Молдова находится в 
зоне геополитических интересов и на этапе запо-
здалого исторического развития – мы постсовет-
ское государство с таким менталитетом и укладом 
жизни, способствующими распространению кор-
рупции. Проблема прозрачности и борьбы с кор-
рупцией является одной из самых серьезных в на-
шей стране. В этом контексте существует настоя-
тельная необходимость в развитии/улучшении 
культуры прозрачности в области науки и иннова-
ций в качестве модели для других профессиональ-
ных категорий. Это для повышения качества  науч-
ной продукции, а также для повышения престижа 
и репутации науки в стране и в мире, которые яв-
ляются определяющими элементами для интегра-
ции науки и образования Республики Молдова в 
Европейское научное пространство и Европей-
ское пространство высшего образования, что вы-
текает из наших обязательств в качестве страны, 
присоединившейся к Цифровой повестке дня для 
Европы 2020.
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ACȚIUNEA ANTIOXIDANTĂ A UNOR EXTRACTE 
DIN BIOMASA DE SPIRULINĂ

ANTIOXIDANŢII SUNT INDISPENSABILI PENTRU MENŢINEREA 
HOMEOSTAZIEI CELULARE, MICŞORÂND INTENSITATEA 

OXIDĂRII RADICALICE ŞI NEUTRALIZÂND RADICALII LIBERI, CU FOR-
MAREA DE BARIERE SUCCESIVE DE PROTECŢIE ÎN FUNCŢIE DE TIPUL 
MECANISMULUI LOR DE ACŢIUNE.

Obţinerea antioxidanţilor naturali din organis-
mele acvatice este o problemă ştiinţifi că actuală cu 
aspecte practice bine conturate [15, 17]. În această 
ordine de idei, microalgele şi cianobacteriile sunt 
obiecte de perspectivă, datorită faptului că bioma-
sa lor conţine numeroase structuri cu activitate an-
tioxidantă pronunţată, cum sunt fi cobiliproteinele, 
prezente în calitate de pigmenţi fotosintetici auxili-
ari, carotenoizii şi clorofi la a, enzimele antioxidante, 
polizaharidele funcţionale, acizii graşi polienici, to-
coferolii. Toate aceste componente sunt capabile să 
formeze complexe antioxidante efi ciente [9, 18, 20]. 
Raportul cantitativ al acestor substanţe biologic 
active determină caracterul acţiunii biomasei sau 
a preparatelor complexe, obţinute în baza acestei 
biomase, contra speciilor reactive de oxigen [1, 2].

În ultima perioadă, substanţele naturale cu propri-
etăţi antioxidante şi antiradicalice capătă o aplicare tot 
mai largă în industria alimentară, cosmetică şi, în spe-
cial, în cea farmaceutică în calitate de remedii efi ciente 
în contracararea acţiunii nefaste a radicalilor liberi şi în 
stoparea proceselor prooxidante, care generează dife-
rite stări patologice [4, 11, 13, 15, 19]. Una din speciile 
de cianobacterii cel mai des întâlnite şi utilizate pe larg 
este Spirulina platensis, care posedă un potenţial imens 
în calitate de sursă pentru producerea de antioxidanţi 
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SVETLANA DJUR, CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC, LAB. FICOBIOTEHNOLOGIE
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MARIANA ROŞCA, CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC STAGIAR, LAB. FICOBIOTEHNOLOGIE

MIHAELA ROTARI, CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC STAGIAR, LAB. FICOBIOTEHNOLOGIE

DR., CONF. CERCET. LUDMILA RUDI,  ŞEF LAB. FICOBIOTEHNOLOGIE
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ce însumează enzime antioxidante, pigmenţi, poliza-
haride funcţionale, vitamine, compuşi fenolici etc. [5, 
6, 7, 8, 10, 14]. Totodată, activitatea antioxidantă pro-
nunţată a cianobacteriilor este datorată şi distribuţiei 
lor cosmopolite, de unde evolutiv au fost înzestrate cu 
mult mai multe mecanisme de menţinere a viabilită-
ţii decât orice alte organisme biologice. Intensitatea 
sintezei componentelor cu acţiune antioxidantă şi 
antiradicalică se modifi că esenţial pe parcursul cic-
lului de dezvoltare a culturilor, dar și sub acţiunea 
anumitor factori externi. Raportul cantitativ al acestor 
principii biologic active determină caracterul acţiunii 
antioxidante a biomasei şi, respectiv, a extractelor sau 
a preparatelor complexe obţinute în baza acestei bi-
omase.

Pentru noi, a prezentat interes studiul activităţii 
antioxidante şi antiradicalice a diferitor extracte ob-
ţinute din biomasa cianobacteriei Spirulina platen-
sis, care ulterior vor fi  testate în calitate de agenţi 
de protecţie a microorganismelor din colecţie în 
procesul liofi lizării, în vederea menţinerii cât mai 
îndelungate a proprietăţilor culturale caracteristice, 
deoarece, odată cu utilizarea mediilor standard de 
menţinere a microorganismelor, are loc pierderea în 
timp a capacităţii şi activităţii caracteristice acesto-
ra. Utilizarea în acest sens a complexelor policom-
ponente extrase din biomasa de spirulină prezintă 
un interes major datorită rentabilităţii economice şi 
benefi ciilor majore pe care le posedă.

Scopul cercetărilor constă în studierea activităţii 
antioxidante şi antiradicalice a diferitor extracte ob-
ţinute din biomasa cianobacteriei Spirulina platensis.
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Materiale şi metode

În calitate de obiect de studiu a servit tulpina 
cianobacteriei Spirulina platensis CNMN-CB-11, de-
pozitată în Colecţia Naţională de Microrganisme 
Nepatogene a Institutului de Microbiologie şi Bio-
tehnologie al AŞM.

Obţinerea extractelor etanolice. În vederea 
monitorizării statutului antioxidativ al complexelor 
de antioxidanţi ai spirulinei au fost prelevate probe 
de cultură, care s-au separat de mediul de cultivare 
prin fi ltrare. Apoi, la probele de biomasă nativă ob-
ţinută şi standardizată la concentraţia de 10mg/mL 
s-a adăugat alcool etilic de 50 şi 65% (în raportul de 
1:1), acestea fi ind supuse agitării timp de 120 min. 
la temperatura camerei şi fi ltrate.

Pentru evaluarea capacităţii antioxidante a 

complexelor de antioxidanţi obţinute din spiruli-

nă au fost utilizate următoarele metode:

Determinarea capacităţii antioxidante cu utili-
zarea radicalului cation ABTS+. Metoda de testare 
a capacităţii antiradicalice cu aplicarea ABTS (2,2 
azinobis 3-etilbenzotiazolină-6-acid sulfonic) [16] 
este cunoscută şi utilizată pe larg pentru stabilirea 
activităţii antioxidante a substanţelor indiferent de 
natura lor. În baza metodei date se determină ac-
tivitatea antioxidantă atât a substanţelor pure, cât 
şi a complexelor antioxidante. Radicalul ABTS+ este 
generat prin oxidarea ABTS (2,2 azinobis 3-etilben-
zotiazolină-6-acid sulfonic) cu persulfat de potasiu 
şi este redus prin adiţionare de atomi de hidrogen. 
Reducerea valorilor extincţiei (% Inhibiţie) a soluţiei 
de ABTS se calculează conform ecuaţiei:

% Inhibiţie =(AbsABTS - AbsPROBA)/AbsABTS * 
100 (1).

Determinarea capacităţii antiradicalice cu utiliza-
rea radicalului DPPH˙. Radicalul DPPH˙ (1,1 difenil-2-
picril hidrazil de culoare violetă), utilizat în calitate 
de substrat, este redus prin adiţionare de atomi de 
hidrogen cu obţinerea de 1,1 difenil-2-picril hidra-
zină de culoare galbenă [3, 12]. Concentraţia radi-
calului DPPH˙ în soluţia de lucru, precum şi durata 
reacţiei sunt individuale şi se determină pentru fi e-
care caz în parte în funcţie de natura substanţei an-
tioxidante şi a solventului utilizat. Formula de calcul 
este identică cu cea pentru testul ABTS.

Rezultate şi discuţii

La etapa iniţială a cercetărilor au fost obţinute, 
în baza biomasei cianobacteriei Spirulina platensis 
CNMN-CB-11, 5 extracte bioactive (2 extracte eta-
nolice, unul proteic, unul proteo-glucidic și unul 
glucidic), a căror activitate antioxidantă şi antiradi-
calică a fost determinată. Ulterior acestea vor fi  tes-
tate în calitate de agenţi protectori în procesul de 
liofi lizare a microorganismelor.

Determinarea capacităţii antioxidante a extrac-
telor din spirulină, cu utilizarea radicalului cation 
ABTS+, arată că, odată cu majorarea concentraţiei 
extractului, crește și procentul de inhibiţie, sporind 
astfel activitatea antioxidantă.

Analizând datele obţinute și redate în fi gura de 
mai jos, observăm că, în cazul extractelor etanolice, 
odată cu majorarea concentraţiei de la 1 la 5 mg, 
are loc creșterea procentului de inhibiţie de la 3,05 
până la 4,11 ori (Figura 1).

Fig. 1. Activitatea antioxidantă a extractelor obţinute din biomasa de spirulină 

cu utilizarea radicalului cation ABTS+

Rezultatele obţinute în cazul celorlalte extracte 
bioactive asupra activităţii antioxidante cu utiliza-

rea radicalului cation ABTS+ au demonstrat aceeași 
legitate:  creșterea % de inhibiţie are loc concomi-
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tent cu creșterea concentraţiei (de la 1 la 10 mg), 
fi ind aproape direct proporţională, aceasta sporind 
de la 7,04 până la 11,01 ori.

Pentru stabilirea abilităţii componentelor active 
din extractele obţinute de a participa la reacţiile de 
anihilare a radicalilor prin mecanismul antiradicalic 
donor de hidrogen, a fost utilizat radicalul DPPH. 

Rezultatele testului antiradicalic al extractelor bio-
active obţinute în baza biomasei cianobacteriei Spi-
rulina platensis CNMN-CB-11 au permis de a stabili 
și în acest caz că, odată cu majorarea concentraţiei, 
sporește și activitatea antiradicalică a extractelor in-
cluse în studiu (Figura 2).

Fig. 2. Activitatea antiradicalică a extractelor obţinute 

din biomasa de spirulină cu utilizarea radicalului DPPH

Astfel, putem constata că cea mai înaltă activi-
tate antiradicalică o au extractele proteo-glucidic și 
glucidic, valorile acestora variind între 40,25 și 48,67 
și între 50,75 și 54,96% de inhibiţie.

Prin urmare, prin metodele utilizate de determi-
nare a activităţii antioxidante și antiradicalice, a fost 
stabilită capacitatea componentelor extractelor bio-
active obţinute din biomasa cianobacteriei Spirulina 
platensis CNMN-CB-11 de a participa la reacţiile de 
oxido-reducere prin mecanismul donor de electroni. 

Antioxidanţii în calitate de compuşi care micşo-
rează intensitatea oxidării radicalice şi neutralizează 
radicalii liberi formează bariere succesive de protec-
ţie în funcţie de tipul de acţiune asupra radicalilor. 
Unul din momentele importante în acţiunea antio-
xidanţilor este derularea în lanţ a reacţiilor antioxi-
dative cu formarea radicalilor intermediari, care sunt 
anihilaţi prin alte reacţii antioxidante cu alţi compuşi 
activi. Prin urmare, a fost demonstrat că preparatele 
complexe extrase din spirulină posedă acţiune antio-
xidantă și antiradicalică înaltă, iar metodele de extra-
gere a acestora au fost optime în acest sens.

Astfel, în concluzie se poate afi rma că biomasa ci-
anobacteriei Spirulina platensis CNMN-CB-11 poate fi  
utilizată în calitate de sursă de substanţe cu activitate 
antioxidativă şi antiradicalică. Determinarea capacităţii 
antioxidante cu utilizarea radicalului cation ABTS+ a 

demonstrat că, odată cu majorarea concentraţiei ex-
tractului, crește și procentul de inhibiţie, astfel activi-
tatea antioxidantă sporind de la 3,05 până la 11,01 ori, 
iar rezultatele testului antiradicalic cu utilizarea radi-
calului DPPH au permis de a stabili că cea mai înaltă 
activitate antiradicalică o posedă extractele proteo-
glucidic și glucidic, valorile acestora variind între 40,25 
și 48,67 și între 50,75 și 54,96% de inhibiţie.
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REZUMAT

Acţiunea antioxidantă a unor extracte din bio-

masa de spirulină. Cianobacteriile sunt purtătorii 
unor complexe antioxidative cu o activitate supe-
rioară, datorită cărora a fost posibilă supravieţuirea 
şi evoluţia lor. Biomasa cianobacteriilor poate servi 
ca sursă sigură de substanţe cu efect antioxidant și 
antiradicalic, iar compoziţia biochimică valoroasă 
determină interesul faţă de aceste obiecte în calita-
te de materie primă pentru obţinerea preparatelor 
bioactive înalt efi ciente.

ABSTRACT

Antioxidant Action of Extracts from Spirulina 

Biomass. Cyanobacteria are producers of antioxi-
dants with increased activity. Cyanobacteria bio-
mass can serve as a reliable source of antioxidant 
and antiradical substances, and the valuable bio-
chemical composition determines the interest in 
these objects as a raw material for producing highly 
eff ective bioactive preparations.

РЕФЕРАТ

Антиоксидантное действие экстрактов из 

биомассы спирулины. Цианобактерии являются 
продуцентами антиоксидантов с повышенной ак-
тивностью. Биомасса цианобактерий может слу-
жить надежным источником антиоксидантных и 
антирадикальных веществ, а ценный биохимиче-
ский состав определяет интерес к этим объектам 
в качестве сырья для получения высокоэффек-
тивных биологически активных препаратов.

Cercetările au fost efectuate în cadrul proiectului 
16.80012.51.10A, fi nanţat de Consiliul Suprem pentru Ştiin-
ţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei. De asemenea, cercetările au fost susţinute fi nanciar 
şi în cadrul bursei de cercetare „Mircea Ciuhrii”.



INTELLECTUS 4/2017 | 87 

T
E

H
N

O
L
O

G
II
 I

N
O

V
A

T
IV

E
/ 

IN
N

O
V

A
T

IV
E

 T
E

C
H

N
O

L
O

G
IE

S

А    
  

    
  

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СУЩЕСТВУЕТ ПРОБЛЕМА ОТСУТ-
СТВИЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ В МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ НА-
СЕЛЕНИЕ ВЫНУЖДЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОНОМНЫЕ ИСТОЧНИ-
КИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЗАЧАСТУЮ ЯВЛЯЮТСЯ МАЛО-
ЭФФЕКТИВНЫМИ И НЕЭКОНОМИЧНЫМИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕН-
ТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ 
НЕ ТОЛЬКО КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ И СНИЗИТЬ 
СТОИМОСТЬ ВЫРАБОТКИ ЕДИНИЦЫ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НО И 
СОЗДАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА.

 В качестве примера был рассмотрен город 
Фалешты с населением 18000 человек, распо-
ложенный в Республике Молдова. На сегодняш-
ний день проблемой данного населенного пун-
кта является отсутствие централизованного те-
плоснабжения. Население применяет автоном-
ное теплоснабжение, которое подразумевает 

|  ЛУЧИАН КОЖОКАРЬ, СТУДЕНТ КАФЕДРЫ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕР-
СИТЕТА «МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
(МЭИ)»

|  АЛЕКСАНДР ФЕДЮХИН, КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ 
НАУК, СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА «МЭИ» 

использование газового, электрического котла 
и печи, что с учетом нынешних рыночных тари-
фов на энергетические ресурсы является эконо-
мически невыгодным и ненадежным. Для реше-
ния проблемы предлагается построить котель-
ную, которая будет централизовано покрывать 
всю тепловую нагрузку населенного пункта. 

В сложившейся рыночной ситуации наибо-
лее выгодным по энергетическим и экономиче-
ским показателям является использование угля 
в качестве топлива. Однако с экологической точ-
ки зрения уголь является «грязным топливом», 
требующим больших капиталовложений в си-
стему очистки дымовых газов. Поэтому предла-
гается его применение в виде водоугольного то-
плива (ВУТ). Водоугольное топливо – жидкое то-
пливо, которое получают путем смешивания из-
мельченного угля и воды.
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Водоугольное топливо

На сегодняшний день технологическое, эко-
номическое и экологическое превосходство 
водоугольного топлива подтверждено  экспери-
ментально и практически, что позволяет 
рассматривать его на рынке в качестве более 
дешевой альтернативы нефтяному топливу 
и, в перспективе, природному газу. По своим 
экологическим характеристикам водоугольное 
топливо превосходит первоначальный уголь. 
Технологические и особенно экологические 
преимущества этого топлива (жидкое топливное 
состояние, взрыво- и пожаробезопасность, 
пониженные вредные выбросы газов и пыли) 
проявляются на всех стадиях его использования –
при хранении, транспортировке и сжигании, 
что квалифицирует его как экологически чистое 
угольное топливо.

По физико-механическим характеристикам 
приготовленное ВУТ аналогично жидкому то-
пливу, поэтому процессы его ввода в топку кот-
ла и сжигания также очень схожи. За последние 
3 года были проведены экспериментальные ис-
следования по приготовлению и сжиганию ВУТ из 
угля различных марок, а также из отходов углео-

богащения с высоким содержанием золы. Во всех 
случаях сжигания имели место устойчивые режи-
мы горения данного топлива со стабильным фа-
келом и существенно меньшее, по сравнению с 
пылеугольным сжиганием, образование вредных 
выбросов. Наблюдалось практически 100% вы-
горание углерода топлива (образовывалась чи-
стая зола светло-бежевых оттенков), которая мо-
жет напрямую использоваться для производства 
строительных материалов и смесей. Водяной пар 
из ВУТ активно участвует в реакциях с углеродом 
топлива в качестве промежуточного окислителя. 
Это способствует высокой полноте выгорания то-
плива, достигающей 99,5-99,8%. 

Разработка композиции ВУТ является одним 
из важнейших этапов работы по созданию тех-
нологии производства и использования данного 
вида топлива. От того, какого качества будет ВУТ 
и какой ценой это качество обеспечивается, за-
висят практически все технико-экономические 
показатели технологии его производства и ис-
пользования [1].

Состав и свойства композиции водоугольно-
го топлива, отвечающего поставленным зада-
чам, приведены в таблице 1.

Таблица 1
Состав и свойства композиции ВУТ

Характеристика Значение

Низшая теплота сгорания топлива Qр
н
, кДж/кг 14120

Влажность W, % 49,00

Концентрация твердой фазы Ст, % 51,00

Плотность ВУТ, кг/м3 1134

Зольность на сухое состояние Аd, % 1,0

Для производства ВУТ с заданными свойства-
ми была разработана технологическая схема, 
представленная на рисунке 1. Суммарные затра-

ты электроэнергии на привод оборудования в 
данной схеме приготовления ВУТ, включая пе-
рекачивающие насосы, составляет 15-20 кВт·ч/т.
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Рис. 1. Технологическая схема приготовления ВУТ с мокрым помолом угля (одноступенчатым)

Принцип работы блока подготовки водоу-
гольного топлива: уголь со склада через бункер 
1 направляется в дробилку 2 и далее в мельни-
цу мокрого помола 3. Вода вводится частично в 
дробилку 2, а остальная – в мельницу 3; туда же 
подаются необходимые химические реагенты – 
пластификаторы. Мельница 3 выполняет роль 
измельчителя твердой фазы и устройства для 
приготовления суспензии. Полученная водоу-
гольная суспензия с повышенным содержанием 
крупных частиц угля направляется на дуговое 
сито 4, где происходит их выделение и возврат в 
мельницу 3. Подрешетный продукт – готовая во-
доугольная суспензия из дугового сита 4 подает-
ся насосом 6 в один из резервуаров-хранилищ 
7, 8, 9. Излишки воды из этих резервуаров воз-
вращаются на рециркуляцию в мельницу мокро-
го помола 3.

По физико-механическим характеристикам 
приготовленное ВУТ аналогично жидкому то-
пливу, поэтому процессы его ввода в топку кот-
ла и сжигания также аналогичны. Для сжигания 
ВУТ его необходимо распылить форсункой в по-
токе горячего дутьевого воздуха.

Малооперационная технология производ-
ства, хранения, подачи и сжигания ВУТ обеспе-
чивает высокую степень механизации и автома-
тизации этих процессов. Предложенная схема 
приготовления ВУТ позволяет без коренной ре-
конструкции котлов решить задачу существен-
ного сокращения себестоимости производи-
мой тепловой и электрической энергии, а также 
улучшить экологическую обстановку в районе 

размещения котельной.

Расчет расхода тепловой энергии на горя-

чее водоснабжение (ГВС) и отопление города 

Фалешты

Для выбора оптимального вида топлива была 
проведена оценка годовой тепловой нагрузки с 
последующим пересчетом на энергетические и 
экономические ресурсы. Необходимое годовое 
количество тепловой энергии на ГВС и отопле-
ние города составляет 146626,2 Гкал, которое 
было подсчитано по следующим формулам:

(1)

 (2)

где:  расчетная температура воздуха внутри 
помещения,  расчетная наружная температу-
ра для города Фалешты [2], средняя температу-
ра наружного воздуха за отопительный период 
[2], максимальный часовой расход тепла на ото-
пление,  продолжительность отопительного пе-
риода в часах [2],  температура холодной воды 
летом [3], температура холодной воды зимой [3],  
среднечасовой расход тепла за сутки наиболь-
шего водопотребления,  температура горячей 
воды [3].

В работе были подсчитаны пиковые нагрузки 
на отопление и ГВС для всех потребителей горо-
да Фалешты. Пиковая нагрузка на отопление со-
ставляет 61,5 Гкал/ч, на ГВС зимой – 12,5 Гкал/ч, 
на ГВС летом – 10,2 Гкал/ч при температурном 
графике 110/70.
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На рисунке 2 представлен пересчет энергети-
ческих величин.

Рис. 2. Пересчет энергетических величин

С учетом текущих рыночных тарифов [4] для 
индивидуальных потребителей наиболее эконо-

мически выгодным является применение угля. 
При этом с экологической точки зрения являет-
ся целесообразным применение его в виде во-
доугольной суспензии.

Расчет капиталовложений и срока окупае-

мости проекта

С помощью программного комплекса 
EnergyInvest была выполнена оценка ежегодных 
инвестиционных затрат и срока окупаемости ко-
тельной, предназначенной для централизован-
ного теплоснабжения малых населенных пун-
ктов. Исходные данные для экономического рас-
чета сведены в таблице 3. При этом срок строи-
тельства котельной составляет 2 года, при нор-
мальном периоде эксплуатации – 30 лет. В каче-
стве топлива рассматривалось водоугольное то-
пливо.

Т аблица 3
Исходные экономические параметры [5]

Год начала реализации проекта 2017

Срок строительства, лет 2

Период нормальной эксплуатации, лет 30

Ставка дисконтирования, % 14,5

Налог на добавленную стоимость (НДС), % 20

Налог на прибыль, % 12

Налог на имущество, % 0,1

Единый социальный налог, %:

Пенсионный фонд Республики Молдова 20

Фонд социального страхования 2,9

Фонд обязательного медицинского страхования 5,1

Суммарная вводимая тепловая мощность, Гкал/час 74

Число часов использования тепловой мощности 1982

Тариф на тепловую энергию, лей/Гкал 500

Суммарный объем инвестиций в строительство, млн. лей 526

Норма амортизации, % 5

Цена топлива, лей/т.у.т. 1000

Удельный расход условного топлива 

На отпуск тепловой энергии, кг/Гкал 162

Численность персонала станции, чел. 25

Средняя заработная плата, лей/мес. 8000 

Расчеты показывают, что срок окупаемости 
с учетом дисконтирования составляет около 8 
лет (рисунок 4). Дополнительно стоит отметить, 
что варьирование цены на топливо и тепловую 

энергию приводит к изменению расчета срока 
окупаемости. На рисунке 5 представлен график 
зависимости срока окупаемости от тарифа на те-
пловую энергию.
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Рис. 4. Финансовый профиль проекта

Рис. 5. Зависимость тарифа на теплоэнергию от срока окупаемости

Заключение

Авторами был проведен анализ перспектив-
ных вариантов централизованного теплоснаб-
жения малых населенных пунктов с применени-
ем водоугольного топлива.

На основании проведенных расчетов можно 

сделать следующие выводы:
1) Существующие варианты автономного 

теплоснабжения г. Фалешты являются 
затратными и ненадёжными.

2) Строительство котельной, работающей 
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на водоугольной суспензии, является 
энергетически и экономически эффективным 
вариантом теплоснабжения рассматриваемого 
населённого пункта.

3) Для покрытия годовой теплофикационной 
нагрузки при использовании угля можно 
сэкономить 18 млн. лей в сравнении с газом и 237 
млн. лей в сравнении с электрической энергией.

4) При установленном тарифе на тепловую 
энергию в размере 500 лей/Гкал и стоимости 
топлива в размере 1000 лей/т простой срок 
окупаемости составляет 8 лет.
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РЕФЕРАТ

Анализ перспективных вариантов центра-

лизованного теплоснабжения малых насе-

ленных пунктов с применением водоуголь-

ного топлива. Определены нагрузки на отопле-
ние и горячее водоснабжение для всех потре-

бителей г. Фалешты. Проведена оценка годовой 
тепловой нагрузки для выбора оптимального 
вида топлива, осуществлен подбор необходимо-
го оборудования для блока подготовки ВУТ. Про-
веден расчет капиталовложений и срока окупае-
мости проекта.

REZUMAT

Analiza opţiunilor de perspectivă pentru 

furnizarea centralizată de căldură în localităţile 

mici cu utilizarea combustibilului pe bază de 

apă și cărbune. Au fost stabilite capacităţile ne-
cesare pentru termofi carea și alimentarea cu apă 
caldă a tuturor consumatorilor din or. Fălești. A fost 
estimată sarcina termică anuală pentru selectarea 
tipului optim de combustibil, fi ind de asemenea 
selectat echipamentul necesar pentru unitatea de 
preparare a combustibilului pe bază de cărbune și 
apă. Au fost calculate investiţiile de capital și terme-
nele de recuperare a acestora.

A BSTRACT

Analysis of Perspective Options for Centrali-

zed Heat Supply of Small Settlements with the 

Use of Water-Coal Fuel. The heating and hot water 
supply loads for all consumers in the town of Fales-
ti were determined. The annual heat load was es-
timated to select the optimal type of fuel, and the 
necessary equipment for the WCF preparation unit 
was selected. The calculation of capital investments 
and payback period of the project was carried out.
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 EVOLUTION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA’S 
NON-OBSERVED ECONOMY

THE EXISTING CONTEMPORARY SITUATION IN THE REPUBLIC 
OF MOLDOVA’S ECONOMY CAN BE DESCRIBED AS DEPLO-

RABLE, WHICH REFLECTS ON THE STATE BUDGET. CENTURY THEFT 
(STEALING OF A BILLION DOLLARS IN THE BANKING SYSTEM) HAS 
WORSENED THE SITUATION OF ECONOMY AND, RESPECTIVELY, 
OF THE BUDGET. LEGALIZATION, EVEN PARTIAL, OF THE NON-
OBSERVED ECONOMY WOULD IMPROVE THE SITUATION IN THE 
DOMESTIC ECONOMY AND INCREASE PAYMENTS IN THE CONSO-
LIDATED BUDGET. THEREFORE, IT BECOMES NECESSARY AND AP-
PROPRIATE THE RESEARCH OF TRENDS OF THE NON-OBSERVED 
ECONOMY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA.

The purpose of this paper lies in defining the 
Non-Observed Economy and, subsequently, iden-
tification of key methods for detection and evalu-
ation of the Non-Observed Economy, as well as 
development trends of the shadow economy in 
the Republic of Moldova. The types, components 
and causative factors of the Non-Observed Eco-
nomy represent the research objective of this 
article.

Of particular interest in assessing the shadow 
economy are the papers of foreign researchers, 
such as: Schneider F., Colin C. Williams, Alex Cob-
ham, Bleyds D., Gutman P., Dallago B., Dilnot A., Ca-
simir B., McAfee K., Morris K., Petersen X., Tanzi V., 
Feig E., Borodkin F., Glinkina S., Sinilov G., Shestakov 
V., Shokhin A., Gromovichi A., Dadalko B., Rumyan-
tsev E., Peszko D. and others.

At the same time, local scientists are researching 
this theme in their articles, for example: Karash-
chiuk L., Costandachi G., BudianschiD., Lupusor A., 
Fala A., Morcotilo I. and others.

Costandachi G. said ‘Some experts from the Re-
public of Moldova note that estimation of illegal 
economy may become problematic or impossible 
in Moldovan conditions due to the high level of 
corruption and protection of those who are con-
cerned about the application of criminal and illegal 
economic activities. However, further hiding of this 
phenomenon threatens the existence of the state 
as an international entity [3, page 23].

The Expert-Grup and Costandachi (economist ) 
evaluated the Non-Observed Economy of Moldova. 
Their results diff er from the value obtained by the Na-
tional Bureau of Statistics of the Republic of Moldova.

Unlike the scientists, the authors propose a dif-
ferent approach from those currently used in the 
literature. They used natural inter-branch balance 
for evaluation of the shadow economy and utilized 
the results for calculating the state budget losses 
caused by shadow economy. In addition, the authors 
have analyzed the correlation between production 
of households for own fi nal use and remittances.

Results and discussions

Economist G. Costandachi conducted a research 
of the Non-Observed Economy for the period 2010–
2011. The Expert-Grup analyzed several aspects of 
the Non-Observed Economy in 2000–2013. As a 
result, according to researchers, the Non-Observed 
Economy amounted for 27.7 percentage of GDP in 
2013 [2, page 13], but now the National Bureau of 
Statistics considers the Non-Observed Economy in 
2013 was 23.1 percentage of GDP.

For clarity, we present the block diagram of types 
and elements of the shadow economy (Figure 1).

| VALENTINA GANCIUCOV, PH.D. IN ECONOMY, 
LEADING RESEARCHER NATIONAL INSTITUTE  FOR ECONOMIC RESEARCH

ALEXANDER CEBAN, 
JUNIOR RESEARCHER NATIONAL INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH

TATIANA GUTIUM, 
UNIVERSITY LECTURER ACADEMY OF ECONOMIC STUDIES OF MOLDOVA
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Figure 1. Types and elements of the shadow economy
Source: [10]

In general, the informal sector of the economy 
is a type of economic activity from which the sta-
te does not receive taxes. It includes illegal manu-
facture of quality products, counterfeit products 
of low quality, unregistered products and unau-
thorized trade. In this case, the state treasury does 
not levy sales taxes on goods. There are also inclu-
ded other activities: prostitution, drug traffi  cking, 
etc. Another part of the Non-Observed Economy is 
the wage in envelopes and wages of workers witho-
ut an employment contract.

It is worth noting that so far there is not defi ned 
a common and universal concept of the Non-Ob-
served Economy. The statistical approach based on 
the UN System of National Accounts methodology 
is used to calculate more completely GDP. The Non-
Observed Economy is defi ned as unregistered infor-

mal economic activity, which includes three types 
of activities: hidden production, informal sector 
production and illegal production.

The nature of the Non-Observed Economy is de-
termined by the activities of economic agents who 
wish to maximize revenue by minimizing total cost, 
within which are also included taxes.

Assessment of the Non-Observed Economy is 
carried out in several stages. The fi rst step is to 
calculate constituent elements, the second step –
their grouping, after which the full evaluation of 
the Non-Observed Economy is following. The le-
vel of the Non-Observed Economy is presented 
as share of GDP (percentage). The main methods 
of measurement and classifi cation of the shadow 
economy are presented in the block diagram in 
Figure 2.
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Figure 2. The measurement methods of the shadow economy

Source: [8]

In the paper, ‘Assessment of the level of shadow 
economy in Moldova’ developed by the National In-
stitute for Development [9], various indirect meth-
ods were mentioned in order to assess the shadow 
economy, such as:

  Discrepancy between  actual and offi  cial la-
bor force;

  Transactions approach;
  Cash-deposit ration;
  Physical input (electricity) approach;
  Currency demand approach;
  Model approach;
  Discrepancy between expenditure and income;
  Tax auditing;
  Survey method.

The authors propose to use another method of 
evaluation of the shadow economy. They have ad-
justed the input-output model for the assessment 

of shadow economy [4, page 51]. At the same time, 
with the support of international experts, there was 
conducted both the reviewing of sources of infor-
mation necessary to assess the elements of the Non-
Observed Economy and calculations in accordance 
with the methodology SNA, UN–1993 and the latest 
recommendations addressed in the manual ‘Measu-
rement of Non-Observed Economy, 2002 edition.

Calculations of Non-Observed Economy ac-
cording to ‘SNA, UN–1993’ include four compo-
nents: informal sector production; production of 
households for own fi nal use; hidden production of 
formal sector; illegal production.

Table 1 shows the results of the evaluation of the 
Non-Observed Economy for the years 2000–2015 
conducted by the National Bureau of Statistics of 
the Republic of Moldova according to the above-
mentioned methodology.
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Table 1

Dynamics of the Non-Observed Economy of the Republic of Moldova, percentage

Non-Observed Economy

Years

Share in GDP Share in gross value added 

of the Non-
Observed 
Economy

Including of:

of the  Non-
Observed 
Economy

Including of:

Hidden 
production 

of formal 
sector

Informal 
sector

Production 
of house-
holds for 
own fi nal 

use

Hidden 
production 

of formal 
sector

Informal 
sector

Production 
of house-
holds for 
own fi nal 

use

2000 34.6 7.0 9.1 18.5 39.5 8.0 10.3 21.2

2001 31.9 5.5 10.5 15.8 36.5 6.3 12.1 18.1

2002 29.9 6.6 9.4 14.0 35.1 7.8 11.0 16.4

2003 29.9 6.6 9.4 14.0 35.1 7.8 11.0 16.4

2004 26.3 5.8 10.0 10.5 30.6 6.8 11.7 12.2

2005 24.2 5.2 7.7 11.3 28.8 6.2 9.2 13.4

2006 22.1 4.4 6.6 11.0 26.4 5.3 7.9 13.2

2007 20.6 4.1 7.7 8.8 24.8 5.0 9.3 10.5

2008 22.1 5.5 7.5 9.1 26.8 6.7 9.0 11.1

2009 22.4 7.0 7.3 8.1 26.6 8.3 8.7 9.6

2010 22.2 5.6 9.9 6.7 26.7 6.8 11.8 8.1

2011 21.7 6.1 8.8 6.8 26.1 7.3 10.6 8.2

2012 23.7 8.0 6.5 9.2 28.4 9.6 7.8 11.0

2013 23.1 7.5 6.3 9.3 27.8 9.0 7.6 11.1

2014 23.2 7.4 6.4 9.5 27.5 8.7 7.5 11.3

2015 23.7 9.0 5.8 8.9 28.0 10.6 6.8 10.5

Source: According to data from National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova www.statistica.md

Analysis of trends of the Non-Observed Eco-
nomy during the period 2000–2011 shows a de-
scending trend, but during the period 2011–2015, 
the trend recorded an upward trend. The highest 
level was certifi ed in 2000 – 34.6 percentage of GDP, 
the lowest level in 2007 – 20.6 percentage of GDP. 
In the subsequent years, there has been a rise in 
the level of shadow economy because of a fi nan-
cial crisis in the years 2008–2009 and the drought 
of 2009, which caused the increasing of the share 
of the Non-Observed Economy in GDP by 1.5 p.p. in 
2008 and still further by 0.3 p.p. in 2009. 

In the next two years (2010–2011) a slight de-
crease in this indicator occurred, followed by an in-
crease of 2 percentage points in 2012, the increase 
caused by drought. In 2013, measures were imple-
mented to combat tax fraud; as a result, there was a 
decrease of 0.6 percentage points.

During the analyzed period, the hidden produc-
tion of formal sector has registered an insignifi cant 
modifi cation, oscillating at around 7 percentage of 
GDP and in 2000–2007; it reduced from 7 percent-
age of GDP to 4.1 percentage of GDP. The highest 
level was recorded in 2015 (9 percentage of GDP). 
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Analysis of the hidden production of formal sector 
evolution has provided for the correlation between 
natural cataclysms and the level of the given sector.

In addition, this period has been showing a slow 
decrease of the informal sector: from 10.5 percent-
age of GDP in 2001 to 5.8 percentage of GDP in 2015.

The share of production of households for own 
fi nal use during the investigated period dropped 

twice: from 18.5 percentage of GDP in 2000 to 8.9 
percentage of GDP in 2015.

Figure 3 presents the evolution of the Non-Ob-
served Economy in percentage of GDP during the 
analyzed period both in total Moldova, as well as on 
separate components: hidden production of formal 
sector, informal sector and production of house-
holds for own fi nal use.

Figure 3. Evolution of the Non-Observed Economy in the Republic of Moldova during 2000–2015, 

percentage of GDP

Source: Developed by the authors based on data of National Bureau of Statistics www.statistica.md

Level trends of the Non-Observed Economy, in-
cluding on sectors in relation to value added are 
identical with the trends of the research object re-
lated to GDP, being higher only because even the 
added value is lower than GDP.

Analysis of correlation between production of 
households for own fi nal use and remittances re-
fl ects that between these two indicators there is an 
inverse correlation. Table 2 presents the dynamics 
of remittances from abroad.

Table 2
Volume of foreign currency received from the Moldovan citizens working abroad, billion USD

2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total transfers 0.15 0.68 1.22 1.66 1.18 1.24 1.44 1.49 1.61 1.61 1.22

Including, thro-
ugh high-speed 
system

0.11 0.50 0.92 1.32 0.98 1.07 1.27 1.31 1.43 1.44

Source: Developed by the authors based on data of National Bureau of Statistics www.statistica.md
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Formula (1) shows a correlation between pro-
duction of households for own fi nal use and re-

mittances. Given function was deduced using the 
package EViews 7, and in the parenthesis is given 
t-statistic for each parameter.

 (1)

Where: CASN – production of households for own 
fi nal use,

REM – remittances,
D – DUMMY, (The following DUMMY variables 

were used for mitigating the peaks of regression: 
D03, D06, D10, D11, which are called binary varia-
bles. DUMMY variables are defi ned as all observa-
tions have the number 0, excepting the years 2003, 
2006, 2010, 2011, which have number 1.)

R – correlation coeffi  cient,
F – t-statistic,
DW – Durbin-Watson stat.
Table 3 presents the data about the shadow econ-

omy for the Republic of Moldova and neighboring 
countries from the list of 162 countries, calculated 
by Schneider F. [4 pag.61-64].

Table 3
Level of the Shadow Economy, percentage of GDP

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Country 
Average

Republic 
of Moldova

45.6 45.1 44.1 44.5 44.6 44 43.4 44.3 - 44.5

Romania 34.3 34.4 33.7 33.5 32.8 32 31.7 30.7 30.2 32.6

Russian 
Federation

47 46.1 45.3 44.5 43.6 43 42.4 41.7 40.6 43.8

Ukraine 52.7 52.2 51.4 50.8 49.7 48.8 47.8 47.3 46.8 49.7

Source: [7, page 63-64]

According to calculations of F. Schneider, in 
Moldova, the level of shadow economy (44.5 per-
centage of GDP) in the years 1999 to 2007 is higher 
than in neighboring countries: Romania (with 11.9 
percentage points), Russia (with 0.7 percentage 
points), but lower than in Ukraine (with 5.2 percen-
tage points). According to German scientist's cal-
culation, the level of the Non-Observed Economy 
is higher than date of offi  cial statistics. The level of 
the analyzed indicator is 27.4 percentage of GDP 
(average over the period 2000–2007). Causes of the 
diff erence between the obtained results are due to 
the methods applied, the number of elements tak-
en into account and the share of elements.

F. Schneider and D. Ernste determined a hierar-
chy of countries on the scale of the shadow econ-
omy: the developing countries have registered the 
shadow economy (primarily, the informal sector) at 
level of approximately 35 – 45 percentage of GDP, 
and the developed countries at 10–20 percentage 
[6].The countries with economies in transition have 
reached the level of 25–30 percentage of GDP; Eas-
tern Europe’s countries have tended to developed 
countries in the West and the former Soviet Repu-
blics – to developing countries in the East.

Table4 presents data of the shadow economy of 
the 28 EU countries for the period 2003–2015. 
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Table 4
Level of the Shadow Economy of the 28 EU Countries, percentage of GDP

Country/Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Austria 10.8 11 10.3 9.7 9.4 8.1 8.5 8.2 7.9 7.6 7.5 7.8 8.2

Belgium 21.4 22.7 20.1 19.2 18.3 17.5 17.8 17.4 17.1 16.8 16.4 16.1 16.2

Bulgaria 35.9 35.3 34.4 34 32.7 32.1 32.5 32.6 32.3 31.9 31.2 31 30.6

Croatia 32.3 32.3 31.5 31.2 30.4 29.6 30.1 29.8 29.5 29 28.4 28 27.7

Czech Republic 19.5 19.1 18.5 18.1 17 16.6 16.9 16.7 16.4 16 15.5 15.3 15.1

Danmark 17.4 17.1 16.5 15.4 14.8 13.9 14.3 14 13.8 13.4 13 12.8 12

Estonia 30.7 30.8 30.2 29.6 29.5 29 29.6 29.3 28.6 28.2 27.6 27.1 26.2

Finland 17.6 17.2 16.6 15.3 14.5 13.8 14.2 14 13.7 13.3 13 12.9 12.4

France 14.7 14.3 13.8 12.4 11.8 11.1 11.6 11.3 11 10.8 9.9 10.8 12.3

Germany 17.1 16.1 15.4 15 14.7 14.2 14.6 13.9 13.2 12.9 12.4 12.2 12.2

Greece 28.2 28.1 27.6 26.2 25.1 24.3 25 25.4 24.3 24 23.6 23.3 22.4

Hungary 25 24.7 24.5 24.4 23.7 23 23.5 23.3 22.8 22.5 22.1 21.6 21.9

Ireland 15.4 15.2 14.8 13.4 12.7 12.2 13.1 13 12.8 12.7 12.2 11.8 11.3

Italy 26.1 25.2 24.4 23.2 22.3 21.4 22 21.8 21.2 21.6 21.1 20.8 20.6

Latvia 30.4 30 29.5 29 27.5 26.5 27.1 27.3 26.5 26.1 25.5 24.7 23.6

Lithuania 32 31.7 31.1 30.6 29.7 29.1 29.6 29.7 29 28.5 28 27.1 25.8

Luxembourg 9.8 9.8 9.9 10 9.4 8.5 8.8 8.4 8.2 8.2 8 8.1 8.3

Malta 26.7 26.7 26.9 27.2 26.4 25.8 25.9 26 25.8 25.3 24.3 24 24.3

Netherlands 12.7 12.5 12 10.9 10.1 9.6 10.2 10 9.8 9.5 9.1 9.2 9

Poland 27.7 27.4 27.1 26.8 26 25.3 25.9 25.4 25 24.4 23.8 23.5 23.3

Portugal 22.2 21.7 21.2 20.1 19.2 18.7 19.5 19.2 19.4 19.4 19 18.7 17.6

Romania 33.6 32.5 32.2 31.4 30.2 29.4 29.4 29.8 29.6 29.1 28.4 28.1 28

Slovenia 26.7 26.5 26 25.8 24.7 24 24.6 24.3 24.1 23.6 23.1 23.5 23.3

South-Cyprus 28.7 28.3 28.1 27.9 26.5 26 26.5 26.2 26 25.6 25.2 25.7 24.8

Spain 22.2 21.9 21.3 20.2 19.3 18.4 19.5 19.4 19.2 19.2 18.6 18.5 18.2

Slovakia 18.4 18.2 17.6 17.3 16.8 16 16.8 16.4 16 15.5 15 14.6 14.1

Sweden 18.6 18.1 17.5 16.2 15.6 14.9 15.4 15 14.7 14.3 13.9 13.6 13.2

United Kingdom 12.2 12.3 12 11.1 10.6 10.1 10.9 10.7 10.5 10.1 9.7 9.6 9.4
28 EU Countries 
(average) 22.6 22.3 21.8 21.1 20.3 19.6 20.1 19.9 19.6 19.3 18.8 18.6 18.3

Source: [6]

Thus, the highest level of shadow economy be-
longs to Bulgaria (from 35.9 percentage to 30.6 
percentage), followed by Romania (33.6 percent-
age to 28 percentage) and Croatia (32.3 percentage 
to 27.7 percentage). The countries with the lowest 
level of the shadow economy are Austria (from 10.8 
percentage to 8.2 percentage), Luxembourg (9.8 
percentage to 8.3 percentage), the Netherlands 
(12.7 percentage to 9 percentage) and the United 
Kingdom (12.2 percentage to 9.4 percentage). The 

average value of the shadow economy in EU coun-
tries is 22.6–18.3 percentage. Therefore, according 
to data in Table 4, during the analyzed period, there 
is a decrease of the shadow economy with few ex-
ceptions in some countries in various years. Overall, 
there was a decrease of the Non-Observed Econ-
omy by 4.3 percentage points of GDP, which fell on 
average was 19 percentage during the analyzed 
years. Figure 4 presents the level of shadow econ-
omy by countries for 2015 year.
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Figure 4. Level of the Shadow Economy of the 28 EU Countries in 2015, percentage of GDP

Source: [6]

In Table 5 is shows the share of shadow economy 
of GDP for three European countries that are not 
members of European Union, and an average size of 
the shadow economy. In addition, there is present 
the average of all 31 countries that are located in Eu-
rope. Therefore, the higher size of the shadow econ-
omy was reached by Turkey (32.2–27.8 percentage), 
and the smaller – by Switzerland (9.5–6.5 percent-

age). The average of three Non EU Countries was 
20.1–15.8 percentage over the period 2003–2015, 
and the average of all 31 European Countries was 
22.4–18.0 percentage of GDP. The last had decreased 
by 4.4 percentage points. The level of shadow eco-
nomy of all 31 European Countries tended to decrea-
se over the analyzed years.
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Table 5
Level of the Shadow Economy of three Non EU Countries, percentage of GDP

Country/Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Norway 18.6 18.2 17.6 16.1 15.4 14.7 15.3 15.1 14.8 14.2 13.6 13.1 13.0

Switzerland 9.5 9.4 9.0 8.5 8.2 7.9 8.3 8.1 7.8 7.6 7.1 6.9 6.5

Turkey 32.2 31.5 30.7 30.4 29.1 28.4 18.9 28.3 27.7 27.2 26.5 27.2 27.8

Three Non-EU 
Countries (average) 20.1 19.7 19.1 18.3 17.6 17.0 17.0 17.2 16.8 16.3 15.7 15.7 15.8

All 31 European 
Countries (average) 22.4 22.1 21.6 20.9 20.1 19.4 19.9 19.7 19.3 19.0 18.5 18.3 18.0

Source: [6]

Using data from the Table 6, we have identifi ed 
the trend of the shadow economy of fi ve Highly 
Developed Non-European Countries. The highest 
level of shadow economy was reached by Canada 
(15.3–10.3 percentage), and the smallest – by the 

USA (8.5–5.6 percentage). An average size of fi ve 
Highly Devel-oped Non-European Countries has 
decreased from 12.2 percentage of GDP in 2003 to 
8.6 percentage of GDP in 2015. It decreased by 3.6 
percentage points.

Table 6
Level of the Shadow Economy of fi ve Highly Developed Non-European Countries, percentage of GDP

Country/Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Australia 13.7 13.2 12.6 11.4 11.7 10.6 10.9 10.3 10.1 9.8 9.4 10.2 10.3

Canada 15.3 15.1 14.3 13.2 12.6 12.0 12.6 12.2 11.9 11.5 10.8 10.4 10.3

Japan 11.0 10.7 10.3 9.4 9.0 8.8 9.5 9.2 9.0 8.8 8.1 8.2 8.4

New Zealand 12.3 12.2 11.7 10.4 9.8 9.4 9.9 9.6 9.3 8.8 8.0 7.8 8.0

The United States 
of America

8.5 8.4 8.2 7.5 7.2 7.0 7.6 7.2 7.0 7.0 6.6 6.3 5.9

Other OECD 
Countries (average)

12.2 11.9 11.4 10.4 10.1 9.6 10.1 9.7 9.5 9.2 8.6 8.6 8.6

Source: [6]

Table 7 refl ects evolutions of average level of the 
shadow economy of diff erent groups of countries. 
According to data in this table, an average size of 

the shadow economy of all 36 countries was 21 
percentage of GDP in 2003 and 16.7 percentage 
of GDP in 2015. So, this level decreased by 3.3 
percentage points over the period 2003–2015.
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Table 7
Level of the Shadow Economy of Various Averages, percentage of GDP

Averages/Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

28 EU Countries 22.6 22.3 21.8 21.1 20.3 19.6 20.1 19.9 19.6 19.3 18.8 18.6 18.3

Three Non EU 
Countries

20.1 19.7 19.1 18.3 17.6 17.0 17.5 17.2 16.8 16.3 15.7 15.7 15.8

Five other OECD 
Countries

12.2 11.9 11.4 10.4 10.1 9.6 10.1 9.7 9.5 9.2 8.6 8.6 8.6

All 36 Countries 21.0 20.7 20.2 19.4 18.7 18.0 18.5 18.3 18.0 17.6 17.1 17.0 16.7

Source: [6]

Since1991, the authors are doing forecast of mac-
roeconomic indicators of the Republic of Moldova. 
In this purpose, we are using inter-branch natural-
value balances. In 2000, the authors had started 
to use inter-branch natural balances for estima-
ting shadow economy. Nevertheless, with regret, 
there was a break in development of inter-branch 
balance over the period 2009–2013, because the 
state considered that inter-branch balance was not 
important for regulation the national economy, for 
elaborate the scenarios of economic development. 
However, it is possible to use these balances to 
trace and evaluate hidden production, illegal im-
port and export.

In 2013, the authors using inter-branch natural 
balances had detected 12 types of commodities 
with high size of shadow economy; their value was 
3250.6 million lei that represented 3.2 percentage 
of GDP. In the follow year 2014, we had discovered 
24 types of commodities with high level of shadow 
economy that have reached the value of 4823 mil-
lion lei, which constituted 4.3 percentage of GDP.  
Therefore, we identify that shadow economy had 
an increase of 1572.4 million lei.

The authors have elaborated inter-branch na-
tural balance for 2015 to assess shadow economy 
in this year. Inter-branch balance was developed 
in according to the System of National Accounts. 
In order to calculate the volume of intermediate 
consumption for the main types of production, we 

have developed the algorithm using technological 
coeffi  cients in Excel package. 

Analysis of inter-branch balance of Agro-indus-
trial Complex for 2015 in natural terms allowed 
detecting signifi cant deviations from the following 
items: alcohol, raw wine, cognac, sparkling wine, 
beer, sugar beet, tobacco, fodder, perfumery and 
cosmetic products.

The authors have estimated volume of illegal im-
ported and exported goods in 2015 and the fi scal 
evasion. Using the offi  cial tariff s and import and ex-
port prices for the analyzed production was estimat-
ed the amount of losses in the state budget for the 
Agro-industrial Complex. It equals to approximate-
ly 2569.41 million lei.

Assessing the shadow economy in Agro-in-
dustrial, Machinery industry and Heavy industry 
complexes has tracked deviations between re-
sources and uses that are significant. The most 
significant deviations are shown in Figure 5. For 
example, analyzing the situation on diesel oil’s 
market, the authors has found that deviation be-
tween resources and uses is 146.5 thousand tons 
and the state budget lost about 649.09 million 
lei due to illegal importation in 2015. According 
to our calculations, the state budget missed up 
revenues of at least 2063.35 million lei from cus-
toms duty, excise, VAT and customs services be-
cause of illegal imports and hidden production in 
the last two complexes.
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Figure 5. Signifi cant deviations on goods in the Republic of Moldova, in 2015

Source: Developed by the authors based on their own calculation

Analyzing inter-branch natural balance that was 
elaborated for 2015, the authors have detected 
gaps in customs control system of the Republic of 
Moldova, and elements that make up the Non-Ob-
served Economy. We tracked signifi cant deviations 
on the following goods of Light industry (Figure 6 
and Figure 7): 

  skins of cattle;
  sheepskin;
  tanned cow hides;
  furs tanned; 
  suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib 

and brace overalls, breeches and shorts for men or 
boys; 

  suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, 
skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and 
shorts for women and girls; 

  shirts and blouses, knitted or crocheted, for 
men or boys; 

  shirts, blouses, shirt-blouses for women or 
girls.

Figure 6 shows resources and uses of diff erent 
kind of skins, hides and furs. Therefore, we conclude
that the hidden production and illegal exports of 
these goods amounted to 202270 pieces in 2015. 
These elements of shadow economy cause the fi scal 
fraud and evasion at a value of 36.86 million lei.

The results of calculations for resources and 
uses of some goods of Light industry for fi nal con-
sumption are presented in the Figure 7. The authors 
concluded that the hidden production and illegal 
imports of these goods account for 3616.94 thou-
sand pieces in 2015. The state budget missed about 
208.83 million lei.

As a result, the state budget was deprived of 
245.69 million lei from illegal exports, illegal im-
ports and hidden production of Light industry’s 
goods.
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Figure 6. Signifi cant deviations on some goods of Light industry, in 2015

Source: Developed by the authors based on their own calculation

Assessing the shadow volume of exports, im-
ports and production in these four industry com-
plexes, also using offi  cial prices and tariff s on im-

port and export, we estimate that the state budget 
incurred losses just from taxes, VAT, excise duty and 
customs services in amount of 4878.446 million lei. 

Figure 7. Signifi cant deviations on goods of Light industry for fi nal consumption, in 2015

Source: Developed by the authors based on their own calculation
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In Table 8 is submitted the information about 
employment over 2003–2015. In 2015, every third 
worker (34.8 percentage) was employed in informa-

tion sector, but in 2003 this number was of 38 per-
centage. According to Table 1, the level of shadow 
economy in 2003 was 29.9 percentage of GDP, but 
in 2015 – 23.7 percentage of GDP. 

Table 8
The employed population in the Republic of Moldova over 2003–2015 (thousands citizens)

Type of 
work/Year

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total 1356 1316 1319 1257 1247 1251 1184 1143 1174 1147 1173 1185 1204

Formal 
sector 840 861 878 816 828 861 829 790 813 806 810 799 785

Informal 
sector 516 455 441 441 419 390 355 353 361 341 363 386 419

Source: Elaborated by authors based on the National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova

According to calculations, the level of the Non-
Observed Economy is with 8.1 percentage points 
higher than NBS’s data. This is because NBS meth-
odology is due to underestimate the level of the 
Non-Observed Economy. Therefore, we can say that 
NBS presents the inferior level of the Non-Observed 
Economy. In Schneider’s publications, the average 
of the Non-Observed Economy was 44.5 percenta-
ge of GDP over 2003–2007 [6] while the NBS shows 
an average value of 24.6 percentage of GDP for the 
same period.

We studied many opinions about the size of the 
Non-Observed Economy of the Republic of Moldova:

  according to the NBS the level of the Non-
Observed Economy was 23.2percentageof GDP in 
2014, 23.7 percentage of GDP in 2015 and aver-
age size was 26 percentage of GDP over the period 
2000–2010;

  according to the method of employed popu-
lation the size of the informal sector was 32.5 per-
centage of GDP in 2014 and 34.8 percentage of GDP 
in 2015;

  according to the Schneider’s calculations of 
the average size of shadow economy was 44.5 per-
centage of GDP over 1999-2007;

  according to estimates by the National Insti-
tute for Development the level of shadow economy 
was 55 percentage of GDP in 2010 [9].

Schneider’s assessment, the evaluation of National 
Institute for Development and our assessment are 
more realistic and the size of the Non-Observed Econ-

omy was determined in the interval 35-55% of GDP.
In fact, the country has two economies that are 

roughly comparable in terms of turnover. Can the 
unobserved economy emerge from the shadows? 
The answer to this question leads to a disappoint-
ing conclusion: the government will not allow 
emerging from the shadows because it needs the 
shadow business. Legalized business can come 
only after the legalization of power [9].

Conclusion

The root cause of the Non-Observed Economy is 
lying in state. To combat this, it is necessary as soon 
as possible, to review police powers, the tax inspect-
orate and customs.

Although Moldovan law called such actions as 
administrative customs off ense, in the entire world 
they were called smuggling. Today, the main ele-
ments of smuggling are excisable goods – alcohol, 
cigarettes, fuel, which can achieve high profi tability.

In order to diminish the level of the Non-Ob-
served Economy it is necessary for the State Tax Ser-
vice of Moldova to implement the practice of other 
European countries such as, for example, assessing 
the tax gap by increasing tax compliance.

The Non-Observed Economy includes such phe-
nomena as informal employment, payment in en-
velope, leading to a reduced state budget, reducing 
allocation to the social fund, reducing compulsory 
health insurance fund. To limit this phenomenon, it 
is necessary to reduce motivation, increase control, 
increase fi nes.
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Usually, experts characterized the Non-Ob-
served Economy as a negative phenomenon. 
However, if we evaluate this phenomenon objec-
tively, except for the criminal elements, there can 
also be identifi ed elements with positive impact. It 
is worth mentioning that the Non-Observed Eco-
nomy supplies consumers with goods and services, 
therefore the shadow economy has its own contri-
bution – satisfying consumer demand market. In 
a poor economy persists an imperfect tax system 
where there are sectors that are able to grow only 
by means of the shadow economy.

In all countries with a market economy has 
been, it is, and apparently there will be, a shadow 
economy. The scale of this phenomenon may be 
diff erent, but neither country has failed to get rid 
of this phenomenon completely. This trend can be 
compared with criminal off enses. Magnitude of this 
phenomenon can be reduced, but is practically im-
possible to be eliminated completely.
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ABSTRACT

Evolution of the Republic of Moldova‘s Non-

Observed Economy. In this article are described 
the types, elements and methods of assessment 
of the Non-Observed Economy. In addition, is ana-
lyzed the dynamics of informal sector production, 
hidden production of formal sector and production 
of households for own fi nal use in the Republic of 
Moldova. The authors have analyzed the Non-Ob-
served Economy of EU countries and other groups 
of countries. It is evaluated the level of the shadow 
economy and calculated losses of the state budget 
on basis of research and using the inter-branch ba-
lance.

Keywords: Non-Observed Economy, informal 
sector production, hidden production of formal sec-
tor, production of households for own fi nal use, inter-
branch balance, remittances.
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REZUMAT 

Evoluţia economiei neobservate a Rebuplicii 

Moldova. În articolul dat sunt descrise tipurile, ele-
mentele şi metodele de evaluare a economiei ne-
observate. În plus, este efectuată analiza dinamicii 
producţiei ascunse în sectorul informal, producţiei 
ascunse în sectorul formal și producţiei gospodă-
riilor casnice pentru consum propriu în Republica 
Moldova. Autorii au analizat economia neobservată 
a ţărilor UE şi a altor grupe de ţări. În baza cercetă-
rilor efectuate și utilizând balanţele interramurale, 
este evaluată economia tenebră şi sunt calculate 
pierderile bugetului de stat. 

Cuvinte-cheie: economia neobservată, produc-
ţia ascunsă în sectorul informal, producţia ascunsă 
în sectorul formal, producţia gospodăriilor casnice 
pentru autoconsum, balanţele interramurale, remi-
tenţele. 

РЕФЕРАТ

Развитие ненаблюдаемой экономики в Рес-

публике Молдова. В данной статье описывают-
ся типы, элементы и методы оценки теневой или 
ненаблюдаемой экономики. Кроме того, осущест-
влён анализ динамики скрытого производства в не-
формальном секторе Республики Молдова, скры-
того производства в рамках формального сектора 
и сектора домашнего хозяйства для собственного 
конечного потребления. Авторы проанализирова-
ли ненаблюдаемую экономику в странах ЕС и дру-
гих группах стран. На основании проведенных ис-
следований и используя межотраслевые балансы 
определён уровень теневой экономики и рассчита-
ны потери государственного бюджета.

Ключевые слова: ненаблюдаемая экономи-
ка, скрытое производство в неформальном сек-
торе, скрытое производство в рамках формаль-
ного сектора, сектор домашнего хозяйства для 
собственного конечного потребления, межо-
траслевые балансы, денежные переводы. 
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VIABILITATEA MICROMICETELOR ÎN FUNCȚIE 
DE CONDIȚIILE UTILIZATE ÎN PROCESUL 

DE LIOFILIZARE

|               TAMARA SÎRBU, 
CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC COORDONATOR, 
INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL AŞM 

UTILIZAREA LA SCARĂ INDUSTRIALĂ A MICROORGANISME-
LOR, CA AGENŢI BIOTEHNOLOGICI PENTRU OBŢINEREA 

UNEI GAME LARGI DE PRODUSE UTILE, IMPUNE CONSERVAREA 
ACESTORA PE O PERIOADĂ DE TIMP. ÎN PREZENT ESTE ELABORAT 
UN NUMĂR IMPUNĂTOR DE METODE DE CONSERVARE A CULTURI-
LOR DE MICROORGANISME. IN FUNCŢIE DE DURATA PRECONIZATĂ 
PENTRU PĂSTRAREA PROPRIETĂŢILOR MICROORGANISMELOR, SE 
FOLOSESC METODE DE CONSERVARE PE TERMEN LUNG (25–50 
DE ANI): LIOFILIZAREA, CRIOCONSERVAREA, CONSERVAREA PRIN 
USCARE PE DIFERITE SUPORTURI INERTE ETC. ȘI PE TERMEN SCURT 
(1 AN, LUNI): CONSERVAREA SUB ULEI MINERAL, ÎN SOL STERIL, 
SUBCULTURA, REÎNSĂMÂNŢAREA PERIODICĂ Ş.A. [1-4, 11, 13, 
16, 18, 19]. DATORITĂ VARIAŢIEI NECESITĂŢILOR NUTRIŢIONALE 
ALE MICROORGANISMELOR, TEHNICILE DE CONSERVARE SUNT DI-
FERITE, ÎN FUNCŢIE DE TIPUL DE MICROORGANISM ŞI ÎN FUNCŢIE 
DE MATERIALELE ȘI ECHIPAMENTELE DISPONIBILE [5, 7, 12, 15, 
18]. INDIFERENT DE VARIETATEA TEHNICILOR, LA ALEGEREA ME-
TODEI DE CONSERVARE A MICROORGANISMELOR SE ŢINE CONT DE 
ÎNDEPLINIREA URMĂTOARELOR CONDIŢII: MENŢINEREA VIABILITĂŢII 
ŞI STABILITĂŢII PARTICULARITĂŢILOR MORFOLOGICE ŞI CULTURALE, 
ASIGURAREA STABILITĂŢII GENETICE ŞI PURITĂŢII CULTURII, EFICIEN-
ŢA ECONOMICĂ A PROCEDEULUI DE CONSERVARE Ş.A. 

Pentru conservarea de lungă durată a microor-
ganismelor, în practica microbiologică este utiliza-
tă pe larg liofi lizarea, care constă într-un proces de 
îngheţare-uscare, bazat pe îndepărtarea apei din 
materialul celular îngheţat prin sublimare în vid. 

Liofi lizarea asigură stagnarea activităţii enzimelor 
și oprirea activităţii microorganismelor pe o durată 
îndelungată de timp şi este folosită pentru conser-
varea majorităţii bacteriilor, drojdiilor si fungilor. 
Viabilitatea culturilor microbiene liofi lizate diferă 
de la gen la gen în funcţie de condiţiile iniţiale de 
cultivare, faza de dezvoltare, stadiul de ontogeneză, 
sistematica microorganismului, concentraţia mate-
rialului iniţial, componenţa mediului protector, na-
tura şi durata stresului (temperatura de congelare, 
parametrii utilizaţi în timpul sublimării în vid) [6-10]. 

Scopul cercetărilor a constat în studierea viabili-
tăţii micromicetelor conservate în funcţie de condi-
ţiile utilizate în procesul de liofi lizare. 

Materiale şi metode 
Drept obiect de studiu au servit 10 tulpini de 

micromicete depozitate în Colecţia Naţională de 
Microorganisme Nepatogene (CNMN), ca potenţiali 
producători de substanţe bioactive. Drept mediu 
protector pentru liofi lizare a fost folosit mediul an-
terior selectat – lapte degresat +7% glucoză  [6]. 

Liofi lizarea a fost efectuată cu aplicarea a 2 siste-
me de sublimare: „Иней 3” şi „LABCONCO 6 plus”. În 
sistema “Иней 3” au fost sublimate culturile conge-
late la temperatura de -20oC şi -40oC, iar în sistema 
„LABCONCO 6 plus” – culturile congelate la tempe-
ratura -20oC şi -60oC. Sublimarea masei congelate 
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în sistema “Иней 3” s-a realizat la temperatura con-
densorului de -50…-600C şi vid 6,7 Pa, iar în sistema 
„LABCONCO 6 plus” temperatura condensorului  a 
fost de -95oC şi vid 6,0 Pa şi 2,0 Pa. 

Viabilitatea tulpinilor de micromicete a fost de-
terminată prin metoda contării coloniilor până şi 
după liofi lizare, precum şi după 1 an de conservare 
fi ind calculată în conformitate cu formula b/a × 100 
= c %, unde a este numărul coloniilor înainte de lio-
fi lizare, b – numărul coloniilor după liofi lizare şi c –
viabilitatea culturilor în procente [14].

Rezultate şi discuţii 

Datele din literatura de specialitate indică asupra  
unui spectru larg al temperaturii de congelare pen-
tru micromicete, ce variază între limitele de -400C și 

-600C. Congelarea materialului iniţial la temperaturi 
mai înalte (-20oC)  şi desecarea (sublimarea) lentă duc 
la distrugerea celulei şi pieirea ei, iar congelarea la 
temperaturi mai joase şi desecarea rapidă evită con-
centrarea sărurilor şi produselor metabolice [8-10].

Sporii tulpinilor de micromicete au fost suspen-
daţi în mediul protector lapte degresat +7% glucoză, 
apoi congelaţi la diferite regimuri de temperatură. 

Rezultatele obţinute după liofi lizate demon-
strează că procentul viabilităţii tulpinilor conge-
late la temperatura de -20oC comparativ cu cele 
congelate la temperatura de -40oC şi sublimate 
în sistema “Иней 3” este mult mai mic, atât după 
liofi lizare, cât şi după 1 an de conservare în stare 
liofi lizată (Tabelul 1). 

Tabelul 1
Viabilitatea tulpinilor de micromicete liofi lizate  cu utilizarea sistemei de sublimare „Иней 3”.

Tulpina

Temperatura de congelare -20oC Temperatura de congelare -40oC

Viabilitatea, % M Viabilitatea, % M

După liofi lizare După 1 an 
de conservare După liofi lizare După 1 an 

de conservare 
P.expansum CNMN FD 05 25,7 10,8 46,0 42,8

P. viridi CNMN FD 04 70 30,8 45,1 40,0

P. viridi CNMN FD 09 40,0 22,0 50,2 45,0

P. verrucosum CNM FP.02 25,0 20,0 41,1 36,0

P.vermiculatum (B) 36,7 18,5 87,1 73,6

P. funiculosum CNM FP 01 40 25,7 46,2 40,0

P. funiculosum CNMN FD 11 36,7 17,3 55,2 50.0

P.corylophilum CNM FP 04 40,0 20,5 69 63,0

Viabilitatea tulpinilor congelate la -200C după 
liofi lizare variază în limitele a 25-40% faţă de cea ini-
ţială, iar după 1 an de conservare scade aproxima-
tiv de 2 ori, dar a celor congelate la -400C depăşesc 
valoarea de 40% (41,1-87,1%) şi pe  parcursul 1 an 
de conservare diminuează nesemnifi cativ (5 - 6 %). 
Aceasta demonstrează că, odată cu scăderea tem-
peraturii de congelare, viabilitatea culturilor liofi li-
zate creşte. 

Rezultatele investigaţiilor obţinute la utilizarea 
sistemei de sublimare „LABCONCO 6 plus” (presiu-
nea vid – 6 Pa) sunt prezentate în Fig. 1 şi Fig. 2.

Micromicetele supuse congelării la temperatura 
de -20oC (Fig. 1), după liofi lizare au supravieţuit în 
proporţie de 41,7-89,4%, iar după 1 an de conserva-
re – 10,0 - 53,8%. O diminuare semnifi cativă a viabi-
lităţii pe parcursul a 1 an de conservare a fost înre-
gistrată la tulpina Tr. koningii CNMN FD 15,  aceasta 
fi ind de 2,8% faţă de cea iniţială. 
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Figura 1. Viabilitatea tulpinilor de micromicete liofi lizate în sistema „LABCONCO 6 plus”

 (temperatura de congelare -20oC, presiunea 6 Pa).

La utilizarea temperaturii de congelare de -60oC 
viabilitatea tulpinilor liofi lizate a fost mai înaltă faţă 
de cea obţinută la temperatura de congelare de 
-20oC,  atât după liofi lizare, cât şi după 1 an de con-
servare (Figura 2). Astfel, după 1 an de conservare, 

viabilitatea culturilor din genul Penicillium variază 
între limitele 20,5 și 56,7%, iar a tulpinii Tr. koningii 
CNMN FD 15 este de 3,2 % faţă de cea iniţială. Pe 
parcursul a 1 an de conservare viabilitatea culturilor 
studiate a scăzut de 2-3 ori. 

Figura 2. Viabilitatea tulpinilor de micromicete liofi lizate în sistema „LABCONCO 6 plus”

 (temperatura de congelare -60oC, presiunea vidului 6 Pa).

Modifi când presiunea în camera de sublimare de 
la 6 Pa la 2 Pa, s-a constatat o diminuare semnifi ca-
tivă a viabilităţii culturilor, atât după liofi lizare, cât 
şi după 1 an de conservare, indiferent de tempera-
tura de congelare utilizată, cu excepţia tulpinii  Tr. 
koningii (Figura 3, Figura 4). Viabilitatea a 5 tulpini 
din genul Penicillium, după 1 an de conservare, în 

cazul aplicării temperaturii de congelare de -20oC, 
variază între limitele 12,8 și 30,0%. La tulpina P. co-
rylophilum CNMFP04 aceasta este de 46,9%, iar la P. 
camemberti CNM FP 03 – 71,9% (Figura 3). O viabili-
tate de 9,7% a fost înregistrată la tulpina Tr. koningii 
CNMN FD 15, de 3 ori mai mare faţă de cea obţinută 
în cazul sublimării la presiunea 6Pa. 
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Figura 3. Viabilitatea tulpinilor de micromicete liofi lizate în sistema „LABCONCO 6 plus” 

(temperatura de congelare -20oC, presiunea 2 Pa).

Scăderea temperaturii de congelare de la -20oC 
la -60oC contribuie la stimularea viabilităţii tulpi-
nilor luate în studiu (Figura 4), care variază între li-
mitele 20,6 și 79,1% faţă de cea iniţială. Procentul 
maximal al viabilităţii a fost înregistrat la tulpinile 
P. corylophilum CNM FP 04 şi P.camemberti CNM FP 
03, care constituie 70,7% şi respectiv 79,1%. La uti-
lizarea acestor parametri în procesul de liofi lizare 
tulpina Tr.koningii CNMN FD 15 a înregistrat cea mai 

înaltă viabilitate, atât după luiofi lizare, cât şi după 
un an de conservare. Astfel, procentul viabilităţii în-
registrat după liofi lizare a fost de 80,2%, iar după 1 
an de conservare a diminuat de 4 ori şi constituie 
22,8%, de 2 ori mai înalt faţă de cel înregistrat în ex-
perienţele cu aplicarea temperaturii de congelare 
(-20oC) şi de 10 ori mai înalt faţă de cel obţinut în 
experienţele cu presiunea vidului 6 Pa.

Figura 4. Viabilitatea tulpinilor de micromicete liofi lizate în sistema „LABCONCO 6 plus” 

(temperatura de congelare -60oC, presiunea 2 Pa).

Astfel, indiferent de sistema de sublimare utiliza-
tă, viabilitatea tulpinilor liofi lizate este mai înaltă la 
aplicarea temperaturilor de congelare mai joase, ce 
variază între limitele -40oC și -60oC, atât după liofi li-
zare, cât şi după 1 an de conservare.

Concluzii

Viabilitatea tulpinilor de micromicete liofi lizate 
depinde mai mult de temperatura de congelare şi 
mai puţin de parametrii sistemului de sublimare.

O viabilitate mai înaltă a sporilor micromicetelor 
liofi lizate, indiferent de sistema de sublimare utili-
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zată,  a fost obţinută în cazul aplicării temperaturii 
de congelare  (-400C) – (-60oC) şi presiunii în timpul 
sublimării 6 - 6,7 Pa. 
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REZUMAT

Viabilitatea micromicetelor în funcţie de con-

diţiile utilizate în procesul de liofi lizare. Viabilita-
tea tulpinilor de micromicete liofi lizate depinde mai 
mult de temperatura de congelare şi mai puţin de 
parametrii sistemului de sublimare. Pentru liofi liza-
rea micromicetelor se recomandă: temperatura de 
congelare a materialului (–40oC) – (-60oC) şi presiu-
nea în timpul desecării de 6Pa, care asigură o viabi-
litate înaltă a micromicetelor liofi lizate. 

ABSTRACT

Viability of Micromycetes Depending on the 

Conditions Used in the Lyophilization Process. 

The viability of the lyophilized micromycetes strains 
depends to a greater extent on the freezing tempe-
rature and less on the parameters of the sublimati-

on system. For lyophilization of micromycetes is re-
commended: the shock freezing temperature of the 
material (-40ºC) - (-60ºC) and the vacuum pressure 
during drying 6 Pa, which ensures a high viability of 
the lyophilized micromycetes.

РЕФЕРАТ

Выживаемость микромицетов в зависимо-

сти от условий, используемых в процессе ли-

офилизации. Жизнеспособность штаммов лио-
филизированных микромицетов в большей сте-
пени зависит от температуры заморозки и мень-
ше от параметров сублимационной системы. 
Для лиофилизации микромицетов рекомендует-
ся: температура шоковой заморозки материала 
(-40ºC) – (-60ºC) и вакуумное давление при суш-
ке 6 Пa, что обеспечивает высокую жизнеспособ-
ность лиофилизированных микромицетов.
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