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În anul 2011 s-a atestat o uşoară creştere 
a numărului de cereri de protecţie  

a OPI depuse la AGEPI

În primul trimestru al anului curent la aGepi a 
avut loc şedinţa de bilanţ a activităţii desfăşurate 

de colectivul aGenţiei În anul 2011, la care a partici-
pat acad. GheorGhe duca, preşedintele aşm. adu-
narea a fost prezidată de către dr. lilia bolocan, 
director General aGepi, iar conducătorii subdiviziuni-
lor au trecut În revistă principalele realizări ale aGen-
ţiei În anul ce s-a scurs privind brevetarea/ÎnreGistrarea 
opi şi indicii din  sferele conexe de activitate.

În luarea sa de cuvânt, dr. Lilia Bolocan, Direc-
tor general AGEPI, a menţionat că promovarea şi 
protecţia proprietăţii intelectuale stimulează creş-
terea socio-economică a ţării, conduc la crearea 
unor noi locuri de muncă şi noi domenii de acti-
vitate, la îmbunătăţirea calităţii vieţii în ansamblu. 

Acad. Gh. Duca, Preşedintele AŞM, a speci-
ficat că numărul cererilor de brevete şi chel-
tuielile de cercetare-dezvoltare reflectă doar 
aproximativ capacitatea de inovare a unei 
ţări. Actualmente, este nevoie de a identifica 
problemele esenţiale ale creşterii economice 
specifice Republicii Moldova şi de a propu-
ne soluţii pentru depăşirea acestora. Absolut 
toate ţările dezvoltate acordă o importanţă 
deosebită finanţării procesului de cercetare-
dezvoltare, acest domeniu generând nu doar 
o creştere a competitivităţii economice, ci şi a 
nivelului general de trai prin lansarea pe piaţă 
a unor produse mai bune şi mai ieftine. Astfel, 
rezultatele finanţării adecvate a cercetării-dez-
voltării se soldează cu un număr mai mare de 
brevete de invenţii. 

În diapazonul activităţilor AGEPI desfăşurate 
în anul 2011, pe primul plan s-au plasat proce-
durile de examinare a cererilor şi de acordare a 
protecţiei juridice pentru obiectele de propri-
etate intelectuală (OPI), consolidarea cadrului 
normativ-legislativ, examinarea şi înregistrarea 
contractelor de transmitere a drepturilor de 
proprietate intelectuală, revalidarea statutului 

juridic al obiectelor protejate, examinarea litigi-
ilor apărute în procesul examinării şi valorificării 
OPI, efectuarea controalelor în scopul aprecierii 
legalităţii de valorificare a operelor protejate de 
dreptul de autor şi drepturile conexe etc.

În anul de bilanţ, s-a atestat o creştere cu 6% 
a numărului total de cereri de protecţie a obiec-
telor de proprietate intelectuală (OPI), depuse 
la AGEPI, comparativ cu anul precedent.

Dintre cele 6811 cereri de înregistrare a OPI, 
420 s-au referit la obiectele ocrotite de dreptul 
de autor şi drepturile conexe şi 6391 de cereri 
– la obiectele de proprietate industrială. Dintre 
acestea de la urmă, 2302 (34%) cereri provin de 
la solicitanţii naţionali, iar 4509 (66%) – de la cei 
străini. Cele mai solicitate OPI rămân a fi mărci-
le – 5794 de cereri, cu 6,2% mai multe decât în 
anul 2010, dintre care 1508 – de la solicitanţii 
naţionali şi 4286 – de la cei străini. Protecţia 
invenţiilor prin brevete de invenţie (BI) şi bre-
vete de invenţie de scurtă durată (BISD) a fost 
solicitată prin depunerea a 290 de cereri (275 
depuse de către solicitanţi naţionali şi 15 – de 
cei străini, dintre care 7 cereri – prin procedura 
Tratatului de Cooperare în domeniul Brevete-
lor). Pentru desene şi modele industriale, indi-
catorii constituie, respectiv, 280 de cereri (79 
depuse de solicitanţii naţionali şi 201 – de cei 
străini); 18 cereri au fost depuse pentru soiuri 
de plante (16 – de către solicitanţii naţionali şi 
2 – de cei străini); 8 cereri s-au referit la denu-
mirile de origine (3 depuse de către solicitanţii 
naţionali şi 5 – de către cei străini); iar o cerere 
– la indicaţiile geografice, fiind depusă de către 
solicitanţii naţionali.

În urma examinării cererilor depuse, în anul 
2011 au fost eliberate 2251 de titluri de protec-
ţie. 1491 dintre ele se referă la mărci, 221 – la 
brevete de invenţie, 15 – la soiuri de plante, 84 
– la desene/modele industriale, 440 – la ope-
re protejate prin dreptul de autor şi drepturile 
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conexe. În perioada 1993-2011 AGEPI a elibe-
rat 31394 de titluri de protecţie, inclusiv 28092 
titluri de protecţie pentru obiecte de propri-
etate industrială şi 3302 titluri de protecţie 
pentru obiecte protejate prin dreptul de autor 
şi drepturile conexe. La 31 decembrie 2011 pe 
teritoriul Republicii Moldova erau valabile cir-
ca 49900 de mărci internaţionale, înregistrate 
prin procedura Aranjamentului de la Madrid, 
circa 3000 de modele şi desene industriale în-
registrate prin procedura Aranjamentului de 
la Haga, circa 800 de denumiri de origine, în-
registrate prin procedura Aranjamentului de la 
Lisabona, şi circa 4100 de brevete eurasiatice.

Ca şi în anii precedenţi, cele mai active uni-
versităţi în domeniul brevetării invenţiilor s-au 
dovedit a fi: USM (24 de cereri depuse şi 21 de 
brevete eliberate), USMF „N. Testemiţanu” (12 
cereri şi 13 brevete), UTM (16 cereri şi 16 breve-
te). Din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
s-au evidenţiat: Institutul de Fizică Aplicată (16 
cereri şi 20 de brevete), Institutul de Genetică şi 
Fiziologie a Plantelor (12 cereri şi 12 brevete), 
Institutul de Energetică (18 cereri şi 10 breve-
te), Institutul de Inginerie Electronică şi Nano-
tehnologii „D. Ghiţu” (16 cereri şi 13 brevete), 
Institutul de Chimie (9 cereri şi 6 brevete), In-
stitutul de Microbiologie şi Biotehnologie (5 
cereri şi 5 brevete).

Pe an ce trece, creşte interesul agenţilor 
economici faţă de încheierea contractelor de li-
cenţă sau cesiune cu titularii drepturilor asupra 
obiectelor de proprietate intelectuală, proteja-
te legal pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, 
în  anul 2011 la AGEPI au fost înregistrate 239 
de contracte, dintre care 219 - de cesiune şi 20 
- de licenţă. 

AGEPI a efectuat şi în perioada de bilanţ 
monitorizarea activităţii organizaţiilor de ges-
tiune colectivă a drepturilor patrimoniale de 
autor în ceea ce priveşte modul de colectare 
şi repartizare a remuneraţiei de autor, acumu-
lată în baza licenţelor eliberate beneficiarilor, 
supravegherea respectării legislaţiei de profil 
de către aceste organisme, acordarea consul-
tanţei în vederea valorificării operelor în ţară 
sau în străinătate, întocmirea contractelor la 
solicitarea autorilor, titularilor de drepturi sau 
utilizatorilor.

În scopul asigurării unei comercializări le-
gale a operelor audiovizuale şi a fonograme-
lor înregistrate pe compact-discuri şi casete 
audio-video, au fost eliberate peste 520000 de 
marcaje de control.

În scopul promovării şi propagării produsu-
lui intelectual, care constituie baza dezvoltării 
economice a oricărei ţări, AGEPI a organizat 16 
seminare specializate şi mese rotunde pentru 
reprezentanţii sferei cercetare-dezvoltare şi 
învăţământ superior, pentru diverse categorii 
de agenţi economici în cadrul expoziţiilor na-
ţionale organizate la Chişinău, Bălţi, Comrat, 
Ceadâr-Lunga şi Soroca. Totodată, pe parcur-
sul anului 2011 AGEPI a continuat organizarea 
cursurilor de instruire în domeniul proprietăţii 
intelectuale, la absolvirea cărora 17 persoane 
au obţinut calificarea „Consilier în proprietatea 
intelectuală”. 

Realizările Republicii Moldova în domeniul 
proprietăţii intelectuale se datorează în mare 
parte sprijinului de care a beneficiat şi continuă 
să beneficieze ţara noastră, în primul rând din 
partea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii In-
telectuale (OMPI), Oficiului Eurasiatic de Breve-
te (OEAB), Oficiului European de Brevete (OEB), 
oficiilor de specialitate din România (OSIM şi 
ORDA), din Federaţia Rusă, Ucraina, Cehia, Elve-
ţia şi multe alte ţări. În prezent Republica Mol-
dova este parte la 32 de convenţii, aranjamen-
te, tratate şi acorduri regionale şi internaţionale 
şi colaborează pe bază de parteneriat reciproc 
avantajos cu o serie întreagă de oficii de speci-
alitate din lume.  

Pentru a facilita procesul complex de armo-
nizare a legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Eu-
ropene, care se extinde şi asupra drepturilor de 
proprietate intelectuală, Uniunea Europeană a 
oferit şi continuă să ofere ţării noastre o asis-
tenţă tehnică multilaterală. Astfel, pe parcur-
sul anului 2011 în Republica Moldova au fost 
desfăşurate 34 de activităţi în cadrul Proiectu-
lui Twinning „Suport pentru implementarea şi 
respectarea drepturilor de proprietate intelec-
tuală”. Proiectul a fost lansat în noiembrie 2010, 
având o durată de 18 luni, şi este implementat 
de către un consorţiu format din Oficiul Da-
nez pentru Brevete şi Mărci (DKPTO) şi Oficiul 
de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România 
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(OSIM), beneficiari fiind Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, 
Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Inter-
ne, Serviciul Vamal, Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare, ai căror specialişti sunt 
antrenaţi plenar în activităţile de realizare a 
proiectului. Printre alte proiecte ale Uniunii Eu-
ropene la care a participat AGEPI nominalizăm 
proiectul TEMPUS „MERCURY” „Spre modele de 
universitate antreprenorială de cercetare în în-
văţământul superior din Rusia, Ucraina şi Mol-
dova” şi Misiunea TAIEX pentru evaluarea legis-
laţiei privind protecţia datelor în procesul de 
înregistrare, testare şi autorizare a produselor 
farmaceutice, agrochimice şi fitosanitare care 
conţin entităţi chimice noi.

Colaborarea la nivel naţional ţine în mare 
parte de  realizarea acordurilor bilaterale dintre 
AGEPI şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, dintre 
AGEPI şi o serie de ministere, universităţi, bibli-
oteci, Camera de Comerţ şi Industrie, Serviciul 
Vamal, UIR „Inovatorul”, CIE „Moldexpo” S.A. etc. 

Cele mai importante activităţi ale AGEPI 
privind funcţionarea şi modernizarea sistemu-
lui naţional de protecţie a PI, ce urmează a fi 

realizate pe parcursul anului 2012, includ ac-
ţiuni care se regăsesc într-un şir de programe, 
strategii, planuri de nivel naţional, sectorial 
sau internaţional, precum: Programul de Ac-
tivitate al Guvernului „Integrarea Europeană: 
Libertate, Democraţie, Bunăstare. 2011-2014”; 
Programul de stat pentru susţinerea dezvoltării 
ÎMM pentru anii 2012-2014; Planul de acţiuni 
pentru anii 2012-2014 privind implementarea 
Strategiei Naţionale de Proprietate Intelectuală 
a RM pentru anii 2012-2020, care urmează a fi 
aprobat în anul curent; Programul de dezvol-
tare strategică al AGEPI pentru anii 2012-2014; 
Planul de activităţi comune OMPI-RM pentru 
anul 2012; Programul activităţilor de coopera-
re pentru 2012-2013 dintre AGEPI şi OEB; Pro-
gramul de desfăşurare a Campaniei publice de 
sensibilizare a consumatorilor „STOP Pirateria  
şi Contrafacerea” etc.

Totodată, prioritatea de bază în activitatea 
Agenţiei rămâne recepţionarea şi examinarea 
cererilor de brevetare/înregistrare a OPI, depu-
se prin procedura naţională şi cea internaţio-
nală, precum şi acordarea protecţiei juridice a 
acestor OPI pe teritoriul ţării noastre. 

(Serviciul de presă AGEPI)
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Protecţia proprietăţii intelectuale  
şi a concurenţei în Republica Moldova

|dr. lilia bolocan, director General, 
aGenţia de stat pentru proprietatea  
intelectuală (aGepi)

|tatiana pleşca, şef adjunct, 
direcţia controlul concurenţei neloiale  
şi publicităţii, aGenţia naţională  
pentru protecţia concurenţei (anpc)

proprietatea intelectuală şi concurenţa liberă şi one-
stă reprezintă atribute indispensabile ale economiei 

de piaţă. este evident faptul că În perioada sovietică, În 
condiţiile economiei planificate, atât cadrul leGislativ, cât 
şi cel instituţional În aceste domenii lipseau. după procla-
marea la 27 auGust 1991 a independenţei, republica mol-
dova, la fel ca şi celelalte ţări post-sovietice, a parcurs o 
etapă dificilă de tranziţie la economia de piaţă, Înfruntând 
un declin economic de proporţii. 

Conform Constituţiei, adoptată la 29 iulie 1994, 
economia Republicii Moldova este o economie de 
piaţă, de orientare socială, bazată pe proprietatea 
privată şi pe proprietatea publică, antrenate în con-
curenţă liberă. Statul trebuie să asigure: libertatea 
comerţului şi activităţii de întreprinzător, protecţia 
concurenţei loiale, crearea unui cadru favorabil va-
lorificării tuturor factorilor de producţie.1 

Economia de piaţă este de neconceput fără un 
sistem eficient de protecţie a proprietăţii private, 
inclusiv a celei intelectuale. Este incontestabil fap-
tul că sistemul de protecţie a proprietăţii intelec-
tuale este unul din cele mai importante atribute 
ale statalităţii Republicii Moldova. Constituţia ţării 

1 Constituţia Republicii Moldova, art. 126.

consfinţeşte dreptul cetăţenilor la proprietatea 
intelectuală, iar interesele lor materiale şi morale 
ce apar în legătură cu diverse genuri de creaţie in-
telectuală sunt apărate de lege.2

Într-un timp relativ scurt, în Republica Moldova 
au fost create instituţiile, structurile şi instrumen-
tele necesare unei activităţi eficiente de reglemen-
tare şi administrare a proprietăţii intelectuale, pre-
cum şi cele ce ţin de protecţia concurenţei.

Cadrul INStItuţIoNal 

1.1. Agenţia de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală (AGEPI)

Prin decretele Preşedintelui Republicii Moldova 
nr. 238 din 25.11.1991 şi nr. 120 din 25.05.1992 au 
fost instituite, respectiv:

 ▪ Agenţia de Stat pentru Drepturile de Autor 
(ADA), menită să asigure protecţia drepturilor şi in-
tereselor legitime ale autorilor de opere literare, şti-
inţifice şi de artă, precum şi a drepturilor conexe, şi

 ▪ Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii 
Industriale (AGEPI), având drept scop realizarea pro-

2 Idem. Art. 33.
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tecţiei juridice a proprietăţii industriale pe teritoriul 
Republicii Moldova, prin dezvoltarea sistemului de 
protecţie şi promovarea politicii de stat în acest do-
meniu.

Întru executarea prevederilor Codului cu privi-
re la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV din 15.07.2004, 
în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1016 
din 13.09.2004, a fost efectuată unificarea institu-
ţională a sistemului de PI prin fuzionarea Agenţiei 
de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale şi 
Agenţiei de Stat pentru Drepturile de Autor, fiind 
creat un singur oficiu de specialitate - Agenţia de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală, care a prelu-
at logo-ul „AGEPI”.

AGEPI organizează şi efectuează protecţia juri-
dică a proprietăţii intelectuale pe teritoriul Repu-
blicii Moldova, sub formă de proprietate industri-
ală, drept de autor şi drepturi conexe, are statut 
de întreprindere de stat, îşi desfăşoară activitatea 
pe principiile autogestiunii şi autofinanţării şi se 
subordonează Guvernului.

AGEPI are următoarele funcţii de bază:
a) elaborează propuneri referitoare la politica 

de stat şi la cadrul normativ-legislativ privind pro-
tecţia proprietăţii intelectuale, precum şi propu-
neri vizând perfecţionarea legislaţiei naţionale în 
domeniu;

b) organizează şi gestionează sistemul naţional 
de protecţie a proprietăţii intelectuale în confor-
mitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldo-
va şi cu tratatele internaţionale la care Republica 
Moldova este parte;

c) elaborează propuneri privind dezvoltarea 
sistemului naţional de protecţie a proprietăţii in-
telectuale;

d) administrează, păstrează, dezvoltă şi comer-
cializează bazele de date în domeniul protecţiei 
proprietăţii intelectuale prin schimburi internaţio-
nale şi achiziţii, asigură accesul, inclusiv automati-
zat, la bazele de date naţionale şi străine;

e) elaborează, coordonează şi execută progra-
me de dezvoltare şi acorduri de colaborare cu alte 
ţări sau organizaţii internaţionale în domeniul său 
de activitate;

f ) elaborează şi implementează programe de 
formare teoretică şi practică şi de perfecţionare a 
specialiştilor în domeniul proprietăţii intelectuale;

g) înregistrează rezultatele cercetărilor ştiinţifi-
ce (obiecte ale proprietăţii intelectuale) ale organi-
zaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării;

h) elaborează şi execută programe de imple-
mentare a proprietăţii intelectuale, de stimulare a 
activităţii în sfera ştiinţei şi inovării;

i) elaborează şi aprobă acte de procedură nece-
sare executării prevederilor legislaţiei în domeniu;

j) organizează şi participă la seminare, simpozi-
oane, conferinţe, concursuri şi expoziţii naţionale şi 
internaţionale în domeniul proprietăţii intelectuale.

AGEPI este independentă în adoptarea decizii-
lor şi hotărârilor privind protecţia juridică a obiec-
telor de proprietate intelectuală (OPI). Acestea pot 
fi atacate în Comisia de Contestaţii a AGEPI, în arbi-
trajul specializat sau în instanţa de judecată.

Administrarea Agenţiei se efectuează de către 
directorul general şi doi vicedirectori generali. Co-
lectivul AGEPI numără circa 170 de persoane, iar 
structura organizatorică cuprinde următoarele sub-
diviziuni:

 ▪ Departamentul invenţii, soiuri de plante 
 ▪ Departamentul mărci, modele  

            şi desene industriale
 ▪ Departamentul drept de autor  

            şi drepturi conexe
 ▪ Departamentul juridic
 ▪ Departamentul informatică 
 ▪ Departamentul promovare şi editură
 ▪ Direcţia economie şi finanţe
 ▪ Direcţia resurse umane şi cancelarie

1.2. Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Concurenţei (ANPC)

Prevederile Legii nr. 906 din 29.01.1992 privind 
limitarea activităţii monopoliste şi dezvoltarea con-
curenţei stabileau că politica de stat privind dezvol-
tarea concurenţei şi limitarea activităţii monopolis-
te este promovată de Ministerul Economiei.

Ulterior, prin Legea nr. 1103 din 30.06.2000 pri-
vind protecţia concurenţei (în continuare - Legea 
nr. 1103/2000) se statua că pentru promovarea po-
liticii statului în domeniul protecţiei concurenţei, 
pentru limitarea şi reprimarea activităţii anticon-
curenţă a agenţilor economici, a autorităţilor ad-
ministraţiei publice, precum şi pentru exercitarea 
controlului asupra aplicării legislaţiei cu privire la 
protecţia concurenţei, se creează o autoritate de 
protecţie a concurenţei, şi anume Agenţia Naţio-
nală pentru Protecţia Concurenţei (ANPC).
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ANPC a fost creată la 16.02.2007 prin Hotărârea Par-
lamentului nr. 21-XVI, ca autoritate permanentă a ad-
ministraţiei publice, în activitatea sa fiind independen-
tă în raport cu alte organe ale administraţiei publice.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, ANPC 
îndeplineşte următoarele funcţii:

a) elaborează şi promovează politica de stat ori-
entată spre protecţia şi dezvoltarea concurenţei şi 
limitarea activităţii monopoliste;

b) prezintă Guvernului propuneri şi proiecte de 
acte normative ce ţin de perfecţionarea legislaţiei 
cu privire la protecţia concurenţei şi a mecanismu-
lui de realizare a ei;

c) stabileşte situaţia dominantă pe piaţă;
d) exercită controlul asupra respectării de către 

agenţii economici, autorităţile administraţiei pu-
blice şi factorii de decizie a legislaţiei cu privire la 
protecţia concurenţei;

e) adoptă, în limitele competenţei, decizii asu-
pra cazurilor de încălcare a legislaţiei cu privire la 
protecţia concurenţei;

f ) emite pentru agenţii economici dispoziţii execu-
torii de încetare a încălcării legislaţiei cu privire la pro-
tecţia concurenţei şi (sau) de lichidare a consecinţelor 
ei, de reziliere sau modificare a contractelor ce contra-
vin legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;

g) emite pentru autorităţile administraţiei publi-
ce dispoziţii executorii de anulare sau modificare 
a actelor ilegale adoptate de ele, de încetare a în-
călcărilor, precum şi de reziliere sau modificare a 
contractelor care contravin legislaţiei cu privire la 
protecţia concurenţei;

h) efectuează expertiza oportunităţii creării zo-
nelor economice libere;

i) adoptă decizii cu privire la aplicarea de amenzi 
agenţilor economici şi conducătorilor acestora, pre-
cum şi factorilor de decizie din autorităţile adminis-
traţiei publice, pentru acţiuni anticoncurenţă şi pentru 
neexecutarea dispoziţiilor Agenţiei, pentru alte încăl-
cări ale legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;

j) intentează acţiuni în instanţa judecătorească, 
inclusiv referitor la încasarea de la agenţii economici 
a unei părţi din venitul obţinut prin încălcarea legis-
laţiei cu privire la protecţia concurenţei, participă la 
examinarea dosarelor legate de aplicarea şi încălca-
rea legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;

k) elaborează regulamente, instrucţiuni, norme 
metodologice care vor asigura aplicarea uniformă 
a legislaţiei în domeniul protecţiei concurenţei şi 
îndeplinirea sarcinilor atribuite Agenţiei;

l) colaborează cu instituţiile corespunzătoare din 
alte ţări şi cu organizaţiile internaţionale în vederea 
limitării şi reprimării activităţilor de anticoncurenţă;

m) contribuie la schimbul de informaţii în do-
meniul concurenţei cu alte state.

Principalele sarcini ale ANPC sunt stabilite prin 
Legea nr. 1103/2000, şi anume:

a) promovarea politicii de stat în domeniul pro-
tecţiei concurenţei;

b) prevenirea, limitarea şi reprimarea activităţii 
anticoncurenţă;

c) exercitarea controlului de stat asupra respec-
tării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei şi 
a publicităţii.

Reieşind din aceste sarcini, ANPC a stabilit două 
componente de bază în activitatea sa, după cum 
urmează:

Componenta I – „Elaborarea şi promovarea 
politicii concurenţiale” – pune accentul pe acţiuni 
care au ca scop crearea din partea statului a condi-
ţiilor pentru dezvoltarea şi protecţia concurenţei. 
Aceste acţiuni se materializează în special prin:

 ▪ elaborarea şi perfecţionarea cadrului legis-
lativ în domeniul protecţiei concurenţei în scopul 
preluării celor mai bune practici internaţionale şi 
adaptarea lor la cadrul naţional;

 ▪ expertizarea proiectelor de acte legislative prin 
prisma impactului pe care acestea îl pot genera asu-
pra mediului concurenţial şi eliminarea prevederilor 
care pot genera bariere la intrarea/ieşirea pe anumi-
te pieţe, crearea de condiţii mai avantajoase pentru 
anumiţi agenţi economici, discriminarea altora etc.;

 ▪ promovarea culturii concurenţiale în societa-
te prin asigurarea unui dialog continuu cu aceasta 
pentru familiarizarea sa cu politica promovată de 
către stat în domeniul dat;

 ▪ efectuarea analizelor pe anumite pieţe pentru 
aprecierea mediului concurenţial, în special a acelor 
aspecte (legislative, administrative sau de altă natură) 
care în mod direct  sau indirect limitează concurenţa;

 ▪ efectuarea controlului de stat asupra pieţelor 
de mărfuri pentru a nu permite ca situaţia dominan-
tă a unor agenţi economici să se consolideze, ceea 
ce ar putea duce la limitarea concurenţei, pentru a 
nu admite abuzul de situaţia dominantă a unui agent 
economic sau a unei asociaţii de agenţi economici, 
pentru a asigura interesele primordiale ale statului.

Componenta II – „Controlul respectării legis-
laţiei concurenţiale” – pune accentul prioritar pe 
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asigurarea din partea ANPC a controlului respectării 
legislaţiei concurenţiale (limitare şi reprimare) de că-
tre toţi actorii implicaţi. Acţiunile realizate în cadrul 
acestei componente se materializează în special prin:

 ▪ examinarea cererilor care vizează încălcarea 
legislaţiei concurenţiale pentru stabilirea şi docu-
mentarea abaterilor;

 ▪ adoptarea deciziilor asupra cazurilor de încăl-
care a legislaţiei concurenţiale;

 ▪ adoptarea deciziilor cu privire la aplicarea 
amenzilor pentru încălcările constatate;

 ▪ emiterea de prescripţii pentru înlăturarea în-
călcărilor comise;

 ▪ intentarea de acţiuni în instanţa de judecată 
pentru încasarea unei părţi din venitul obţinut prin 
încălcarea legislaţiei concurenţiale.

ANPC este condusă de un Consiliu administra-
tiv. Efectivul-limită al ANPC este de 41 de persoa-
ne, iar structura sa organizatorică cuprinde urmă-
toarele subdiviziuni: 

 ▪ Direcţia juridică
 ▪ Direcţia abuz de poziţie dominantă
 ▪ Direcţia controlul concurenţei neloiale  

           şi publicităţii
 ▪ Direcţia controlul concentrărilor economice
 ▪ Direcţia acorduri anticoncurenţiale
 ▪ Direcţia finanţe, personal şi relaţii publice.

ANPC nu are atribuţii directe referitoare la pro-
prietatea intelectuală. Totodată, art. 1 din Legea nr. 
1103/2000, care stă la baza activităţii sale, stabileş-
te că prevederile Legii nu se extind asupra relaţiilor 
reglementate prin normele de protecţie juridică a 
obiectelor de proprietate industrială, a drepturilor 
de autor şi drepturilor conexe, cu excepţia cazuri-
lor de utilizare a acestor norme şi drepturi pentru 
limitarea concurenţei. 

2. Cadrul NormatIv  
prIvINd proprIEtatEa INtElECtuală  
şI CoNCurENţa

2.1. Cadrul normativ privind proprietatea 
intelectuală

În perioada de timp care a trecut de la institu-
irea sistemului naţional de protecţie a proprietăţii 
intelectuale şi până în prezent, a fost creat şi s-a 
consolidat un cadru normativ complex privind 
proprietatea intelectuală. Acesta cuprinde legis-
laţia naţională, precum şi convenţiile, tratatele şi 

acordurile internaţionale din domeniul PI, la care 
Republica Moldova este parte.

De la declararea independenţei sale şi până în 
prezent, Republica Moldova a aderat la principa-
lele organizaţii internaţionale şi regionale, precum 
şi la 32 de tratate internaţionale în domeniul PI, 
inclusiv la:

 ▪ 23 de tratate administrate de către OMPI (din 
totalul de 24);

 ▪ 3 tratate administrate, respectiv, de către 
UPOV, OMC şi UNESCO; şi

 ▪ 6 tratate din cadrul CSI.
Legislaţia naţională în domeniul proprietăţii in-

telectuale a cunoscut o dezvoltare continuă con-
comitent cu integrarea ţării în sistemul economic 
mondial. Primele legi speciale cu privire la protecţia 
obiectelor de proprietate intelectuală (invenţii, so-
iuri de plante, design industrial, mărci şi denumiri de 
origine, topografii ale circuitelor integrate, obiecte 
protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe) 
au fost adoptate în perioada 1994-1996. Aderarea 
Republicii Moldova la OMC în anul 2001 a fost prece-
dată de modificarea, în perioada 1997-2000, a legilor 
speciale, precum şi a legislaţiei civile şi administrative 
în scopul conformării acestora cerinţelor impuse de 
Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor 
de proprietate intelectuală (TRIPS). În acelaşi context, 
în 2007 a fost adoptat un şir de amendamente la Co-
dul penal, prin care au fost prevăzute sancţiuni pena-
le pentru încălcarea drepturilor de PI.

Evoluţia Republicii Moldova pe calea integrării 
europene a determinat armonizarea legislaţiei din 
domeniul proprietăţii intelectuale (PI) cu acquis-ul 
comunitar, în scopul asigurării unui nivel de pro-
tecţie şi de respectare a drepturilor de proprietate 
intelectuală echivalent celui existent în Uniunea 
Europeană şi în conformitate cu angajamentul asu-
mat în temeiul art. 49 din Acordul de Parteneriat şi 
Cooperare (APC) între Republica Moldova şi UE.

Într-o declaraţie comună privind Articolul 49 
se specifică faptul că în scopul APC „proprietatea 
intelectuală, industrială şi comercială include, în 
special, dreptul de autor (inclusiv dreptul de autor 
asupra programelor de calculator) şi drepturile co-
nexe, drepturile cu privire la brevetele de invenţie, 
desenele industriale, indicaţiile geografice (inclu-
siv denumirile de origine), mărcile comerciale şi 
mărcile de servicii, topografiile circuitelor integra-
te, la fel ca şi protecţia împotriva concurenţei ne-
loiale, precum este menţionat în Articolul 10bis al 
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Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii 
industriale şi protecţia informaţiei confidenţiale cu 
privire la know-how”. 

Astfel, în perioada 2007-2010 întregul cadru le-
gislativ ce ţine de domeniul PI a fost revizuit. Au 
fost adoptate, în redacţie nouă, 6 legi speciale, 
armonizate cu legislaţia Uniunii Europene, ce re-
glementează protecţia obiectelor de proprietate 
industrială şi a operelor protejate de dreptul de 
autor şi drepturile conexe:

 ▪ Legea nr. 161-XVI din 12.07.2007 privind pro-
tecţia desenelor şi modelelor industriale;

 ▪ Legea nr. 38-XVI din 29.02.2008 privind pro-
tecţia mărcilor;

 ▪ Legea nr. 39-XVI din 29.02.2008 privind pro-
tecţia soiurilor de plante;

 ▪ Legea nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind pro-
tecţia invenţiilor;

 ▪ Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind pro-
tecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine 
şi specialităţilor tradiţionale garantate;

 ▪ Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul 
de autor şi drepturile conexe.

Legea nr. 655-XIV din 29.10.1999 privind pro-
tecţia topografiilor circuitelor integrate comple-
tează cadrul legislativ ce ţine de domeniul PI.

De asemenea, în legile speciale din domeniul 
protecţiei proprietăţii intelectuale a fost imple-
mentată Directiva 2004/48/CE a Parlamentului Eu-
ropean şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Intrarea în vigoare a noilor legi a atras după 
sine un şir de acţiuni menite să asigure aducerea 
legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prevederile 
legilor menţionate, precum şi aplicarea lor efici-
entă. În acest scop, au fost elaborate şi aprobate, 
prin hotărâri de Guvern, regulamentele aferente 
legilor, de asemenea au fost amendate şi ajustate 
alte acte legislative de o importanţă majoră pen-
tru funcţionarea sistemului de PI, inclusiv cele ce 
ţin de asigurarea respectării drepturilor:

 ▪ Codul contravenţional nr. 218-XVI din 
24.10.2008, art. 96-103, 400;

 ▪ Codul civil nr. 1107-XV din 06.06.2002, art. 8, 
21, 301, 470 alin. (1) lit. f ), 925 alin. (1) lit. d), 1171-
1178, 1607;

 ▪ Codul de procedură civilă nr. 225-XV din  
30.05.2003, art. 33 alin. (31), 85 alin. (1) lit. a) poz. 
doi, lit. j), 1271, 1272, 1273, 460 alin. (1) lit. j), alin. (2);

 ▪ Codul penal nr. 985-XV din 18.04.2002, art. 
1851, 1852, 1853, 2461;

 ▪ Codul de procedură penală nr. 122-XV din 
14.03.2003 (Partea specială) art. 275 pct. 6), 276;

 ▪ Codul vamal nr. 1149-XIV din 20.07.2000, art. 
1, cap. XII;

 ▪ Codul audiovizualului nr. 260-XVI din  
27.07.2006, art. 18, 20 alin. (1) lit. b);

 ▪ Codul fiscal 1163-XIII din  24.04.97, art. 12, 28, 
71 lit. (j), 75 alin. (4) lit. a), 103 alin. (1) pct. 7), 111 
alin. (1) lit. (e), 1171 alin. (5);

 ▪ alte 16 legi ce au tangenţă cu domeniul pro-
prietăţii intelectuale.

Cadrul juridic naţional existent în domeniul pro-
prietăţii intelectuale este pus în concordanţă atât 
cu normele internaţionale, cât şi cu cele ale Uniunii 
Europene. O sarcină primordială pentru următorii 
ani rămâne implementarea practică a acestuia, în 
special a tot ce ţine de asigurarea respectării drep-
turilor de proprietate intelectuală şi a concurenţei. 

prevederile concrete ale cadrului normativ pri-
vind proprietatea intelectuală, ce fac referinţă la 
protecţia concurenţei, se regăsesc în: 

a) prevederile convenţiilor, tratatelor şi acordu-
rilor internaţionale în domeniul PI, la care Republica 
Moldova este parte.

În acest context, art. 10bis din Convenţia de la Pa-
ris dispune că:  „Ţările Uniunii sunt obligate să asigure 
cetăţenilor ţărilor acesteia protecţie efectivă împo-
triva concurenţei neloiale”. Acordul TRIPS conţine în 
dispoziţiile art. 2, 22, 39 referiri privind asigurarea 
unei protecţii efective contra concurenţei neloiale 
conform articolului 10bis din Convenţia de la Paris.  

b) Prevederile legislaţiei naţionale în domeniul PI.
Persoanele interesate pot să-şi asigure protecţia 

drepturilor şi a intereselor legitime în domeniul PI 
împotriva încălcării acestora atât prin norme gene-
rale, cât şi speciale. Cadrul general se regăseşte în 
normele civile, contravenţionale şi penale, iar cel 
special – în legislaţia ce ţine de protecţia PI.

Astfel, Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-
XV din 06.06.2002 reglementează în art. 1618 răs-
punderea pentru concurenţa neloială, jurisdicţia 
ce guvernează pretenţiile cu privire la despăgubiri 
pentru prejudiciile cauzate printr-un act de concu-
renţă neloială.

Codul contravenţional nr. 218-XVI din 
24.10.2008 în art. 96-103 conţine dispoziţii ce vi-
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zează încălcarea drepturilor exclusive de PI, utili-
zarea ilegală a diferitelor obiecte de PI, precum şi 
sancţiunile prevăzute (vezi Anexa).

Codul penal nr. 985-XV din 18.04.2002 prin pris-
ma art. 246 condamnă limitarea concurenţei libe-
re, iar art. 2461 stipulează că orice act de concuren-
ţă neloială, inclusiv: 

a) crearea, prin orice mijloace, de confuzie cu 
întreprinderea, cu produsele sau cu activitatea in-
dustrială sau comercială a unui concurent;

b) răspândirea, în procesul comerţului, de 
afirmaţii false, care discreditează întreprinderea, 
produsele sau activitatea de întreprinzător a unui 
concurent;

c) inducerea în eroare a consumatorului referi-
tor la natura, la modul de fabricare, la caracteristi-
cile, la aptitudinea de întrebuinţare sau la cantita-
tea mărfurilor concurentului; 

d) folosirea denumirii de firmă sau a mărcii co-
merciale într-o manieră care să producă confuzie 
cu cele folosite legitim de un alt agent economic;

e) compararea în scopuri publicitare a mărfuri-
lor produse sau comercializate ale unui agent eco-
nomic cu mărfurile unor alţi agenţi economici,

se pedepsesc cu amendă de la 1000 până la 
2000 de unităţi convenţionale (U.C.)3 sau cu închi-
soare de până la 1 an, cu amendă, aplicată persoa-
nei juridice, de la 3500 până la 5000 de U.C., cu pri-
varea de dreptul de a exercita o anumită activitate 
pe un termen de la 1 până la 5 ani.

Cadrul special se regăseşte în normele ce regle-
mentează expres protecţia obiectelor de PI: inven-
ţii, mărci, desene şi modele industriale, soiuri de 
plante, indicaţii geografice, denumiri de origine şi 
specialităţi tradiţionale garantate, topografii ale 
circuitelor integrate. 

Astfel, Legea nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind 
protecţia invenţiilor, într-un şir de articole cu pri-
vire la transmiterea drepturilor, conţine prevederi 
menite să prevină folosirea abuzivă a drepturilor 
de proprietate intelectuală, având un efect pre-
judiciabil asupra concurenţei pe piaţa respecti-
vă. Mai mult ca atât, licenţele obligatorii pentru 
invenţii pot fi acordate numai în scopuri publice 
necomerciale sau pentru a remedia o practică ce 
a fost determinată, în baza unei proceduri judici-
are sau administrative, ca fiind anticoncurenţia-

3 O unitate convenţională alcătuieşte 20 de lei moldove-
neşti, ceea ce constituie circa 1,25 Euro.

lă. Prevederi similare conţin legile nr. 39-XVI din 
29.02.2008 privind protecţia soiurilor de plante, 
nr. 161-XVI din 12.07.2007 privind protecţia de-
senelor şi modelelor industriale şi nr. 655-XIV din 
29.10.1999 privind protecţia topografiilor circuite-
lor integrate.

Legea nr. 38-XVI din 29.02.2008 privind protec-
ţia mărcilor nu conţine referinţe directe la protec-
ţia concurenţei, însă normele sale conţin mai mul-
te interferenţe între mărci şi acţiunile ce constituie 
acte de concurenţa neloială.  Acestea se referă la:

 ▪ motivele absolute de refuz (nu se înregistrea-
ză ”mărcile care pot induce în eroare consumatorul 
în ceea ce priveşte originea geografică, calitatea ori 
natura produsului şi/sau a serviciului”); 

 ▪ exercitarea dreptului exclusiv conferit de în-
registrarea mărcii (dreptul titularului de a interzice 
terţilor să utilizeze în activitatea lor comercială, fără 
consimţământul său, semne care generează riscul 
de confuzie în percepţia consumatorului; riscul de 
confuzie include şi riscul de asociere între semn şi 
marcă”); 

 ▪ decăderea titularului din drepturile asupra măr-
cii dacă “în urma utilizării mărcii de către titularul aces-
teia sau cu consimţământul lui marca poate induce 
în eroare consumatorul, în special în ceea ce priveşte 
natura, calitatea sau provenienţa geografică a produ-
selor şi/sau a serviciilor pentru care a fost înregistrată”; 

 ▪ refuzul de a înregistra contractul de cesiune 
dacă, în urma cesiunii, marca va genera riscul inducerii 
în eroare a consumatorului, în special în ceea ce pri-
veşte natura, calitatea şi originea geografică a produ-
selor şi/sau a serviciilor pentru care este înregistrată;

 ▪ motivele absolute de nulitate, în cazul în care 
solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul 
depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protec-
ţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine si 
specialităţilor tradiţionale garantate conţine moti-
ve  similare de refuz la înregistrarea indicaţiilor ge-
ografice ce ar fi de natură să inducă în eroare con-
sumatorul în ceea ce priveşte identitatea adevărată 
a produsului.

2.2. Cadrul normativ privind protecţia 
concurenţei

Bazele organizatorice şi juridice ale protecţiei 
concurenţei, măsurile de prevenire, limitare şi re-
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primare a acţiunilor anticoncurenţiale şi de concu-
renţă neloială sunt reglementate prin prevederile 
Legii nr. 1103 din 30.06.2000 cu privire la protecţia 
concurenţei. Conform art. 2 din Legea 1103/2000:  

 ▪ concurenţa este definită ca întrecerea în care 
acţiunile independente ale agenţilor economici li-
mitează efectiv posibilitatea fiecăruia dintre ei de a 
exercita influenţă unilaterală asupra condiţiilor ge-
nerale de circulaţie a mărfii pe piaţa respectivă, iar  

 ▪ concurenţă neloială reprezintă acţiunile 
agentului economic de a obţine avantaje neîn-
temeiate în activitatea de întreprinzător, ceea ce 
aduce sau poate aduce prejudicii altor agenţi eco-
nomici sau poate prejudicia reputaţia lor în afaceri.

Statul recunoaşte concurenţa loială drept unul 
dintre factorii fundamentali ai dezvoltării econo-
miei. În domeniul concurenţei, statul promovează 
o politică de asigurare a activităţii de întreprinză-
tor libere şi de protecţie a concurenţei loiale (art. 3 
din Legea 1103/2000).

Art. 24 din Legea 1103/2000 stabileşte că orice 
caz de încălcare a legislaţiei este examinat la sesi-
zarea făcută de agentul economic, de organizaţiile 
şi asociaţiile de întreprinzători şi consumatori sau 
de autorităţile administraţiei publice. Totodată, 
ANPC este în drept să examineze cazul din oficiu, 
în baza materialelor referitoare la încălcarea legis-
laţiei de care dispune.

Modul de examinare a cazurilor de încălcare a 
legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei este 
stabilit de ANPC (art. 25 din Legea 1103/2000). În 
acest sens, agentul economic căruia i-au fost leza-
te interesele sale legitime depune la ANPC cererea 
de sesizare a acţiunilor presupuse a fi anticoncu-
renţiale. 

Ca rezultat al examinării cererii, Consiliul admi-
nistrativ al ANPC poate dispune intentarea acţiunii 
privind încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia 
concurenţei. 

Examinarea unei acţiuni de încălcare a legisla-
ţiei cu privire la protecţia concurenţei se finalizea-
ză prin emiterea de către Consiliul administrativ 
a unei decizii asupra cazului privind constatarea 
încălcării sau lipsa încălcării legislaţiei cu privire la 
protecţia concurenţei. Totodată, ca rezultat al exa-
minării cazului, Consiliul administrativ poate emi-
te în atenţia părţilor vizate prescripţii de înlăturare 
a încălcării, de a suspenda acţiuni, de a întreprinde 
acţiuni sau de a nu admite efectuarea lor.

În conformitate cu art. 8 lit. d) din Legea 
1103/2000, agentului economic i se interzice să 
efectueze acte de concurenţă neloială, inclusiv să 
folosească neautorizat, integral sau parţial, marca 
comercială, emblema de deservire, alte obiecte ale 
proprietăţii industriale, firma unui alt agent econo-
mic, să copieze forma, ambalajul şi aspectul exterior 
al mărfii unui alt agent economic, să obţină nelegi-
tim informaţii ce constituie un secret comercial al 
unui alt agent economic, să le folosească sau să le 
divulge. Agenţii economici, asociaţiile lor, precum 
şi organizaţiile obşteşti ale întreprinzătorilor şi con-
sumatorilor sunt în drept să solicite ANPC apărarea 
împotriva concurenţei neloiale.

3. Imaginea de ansamblu a experienţei  
privind interacţiunea dintre protecţia 
proprietăţii intelectuale şi protecţia concurenţei

În condiţiile economiei de piaţă, între concu-
renţa loială şi protecţia viabilă a drepturilor de PI 
există o legătură strânsă şi directă. 

AGEPI, în calitate de oficiu care recepţionează şi 
examinează cererile de înregistrare a obiectelor de 
PI, în conformitate cu principiile legislaţiei internaţi-
onale4, nu este în drept să ceară de la solicitant pre-
zentarea informaţiei referitoare la activitatea sa. Toate 
acţiunile solicitantului, la momentul depunerii cererii, 
sunt tratate reieşind din principiul bunei-credinţe.

În cadrul procedurilor de examinare, AGEPI nu 
dispune de mecanisme juridice de a constata fap-
tele de concurenţă neloială sau depunere cu rea-
credinţă şi, în consecinţă, de a respinge cererile de 
înregistrare a mărcilor pe asemenea motive. Sesi-
zarea acestor fapte ţine de persoanele care se con-
sideră lezate în drepturi şi care au posibilitatea, în 
termen de trei luni de la data publicării cererii de 
înregistrare a OPI, să depună observaţii sau opozi-
ţii. Totodată, chiar dacă se invocă concurenţa nelo-
ială, constatarea acestui fapt ţine de competenţa 
ANPC sau a instanţei de judecată, iar constatarea 
relei-credinţe ţine în exclusivitate de competenţa 
instanţei şi se referă la procedura de anulare a în-
registrării mărcii.

Acest fapt se reflectă şi în numărul mic de opo-
ziţii în care se invocă concurenţa neloială, în speţă 
art. 10bis din Convenţia de la Paris. Astfel, în peri-

4  A se vedea, spre exemplu, Tratatul de la Singapore privind 
dreptul mărcilor din 27 martie 2006. 



14 | Intellectus 1/2012

e
d

it
o

r
ia

l
 /

 
e

d
it

o
r

ia
l

oada septembrie 20085-septembrie 2011, în Buleti-
nul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI) au fost 
publicate 6608 cereri de înregistrare a mărcilor, la 
263 (4%) dintre aceste cereri au fost depuse opoziţii 
şi doar în 30 de opoziţii (11,4%) s-a invocat şi art. 
10bis din Convenţia de la Paris. În cadrul examină-
rii mărcilor, aceste motive de opoziţie, de regulă, se 
consideră neîntemeiate, deoarece, după cum s-a 
menţionat mai sus, constatarea faptelor de concu-
renţă neloială nu ţine de competenţa AGEPI.

Problemele care există în coraportul dintre PI şi 
concurenţă sunt bine reflectate în jurisprudenţă, în 
special în cea referitoare la mărci. În prezent, în Re-
publica Moldova nu există o instanţă specializată în 
soluţionarea cazurilor legate de PI şi de concurenţă. 
Totodată, în conformitate cu articolul 33 alin. (31) din 
Codul de procedură civilă nr. 225-XV din 30.05.2003, 
Curtea de Apel Chişinău judecă în primă instanţă liti-
giile din domeniul proprietăţii intelectuale, precum 
şi cele ce ţin de combaterea concurenţei neloiale, 
indiferent de calitatea persoanei. Datele statistice 
privind cazurile examinate în instanţă demonstrea-
ză numărul mic de litigii ce implică concurenţa ne-
loială şi, totodată, un număr relativ mare de litigii ce 
implică acţiuni de rea-credinţă.

Astfel, în perioada 2008-2011, din numărul total 

de 308 hotărâri de judecată referitoare la litigii cu 
implicarea OPI, 16 hotărâri (5%) au avut la bază ac-
ţiuni cu mai multe cerinţe, printre care constatarea 
5 Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 38-XVI din 
29.02.2008 privind protecţia mărcilor.

concurenţei neloiale, iar în 71 din hotărâri (23%) 
s-au constatat acţiuni de rea-credinţă. În total, 
ponderea cazurilor ce implică concurenţă neloială 
şi acţiuni de rea-credinţă constituie 28% (tab. 1).

În perioada ianuarie-noiembrie 2011, au fost 
emise în total 15 hotărâri/decizii pe cazuri ce impli-
că acţiuni de rea-credinţă, inclusiv:

 ▪ 10 – de anulare a mărcilor, dintre care 7 – ră-
mase definitive (Perdue, Ramplast, Cristal Flor, Alsa 
Cosmetica, Odeon Tourism, Nici, Bellakt) şi 3 – care 
încă nu erau definitive (CTR, Stopangin, Aroma);

 ▪ 3 – de respingere a acţiunii de anulare pe rea-
credinţă; şi

 ▪ 2 – încheieri privind încetarea procesului pe 
motiv că pârâtul a cesionat marca posesorului aces-
teia (reclamantului) (Luga Abraziv, Elvan).

La momentul dat, în instanţa de judecată erau în 
proces de examinare alte 8 dosare ce se refereau la 
anularea mărcii pe motivul înregistrării cu rea-credinţă.

Cea mai răspândită formă de încălcare a dispozi-
ţiilor legale care reglementează sectorul concuren-
ţei o reprezintă concurenţa neloială. Reieşind din 
practica ANPC, de menţionat faptul că o mare parte 
din cererile privind apărarea împotriva concurenţei 
neloiale parvenite de la agenţii economici pe adre-
sa ANPC au ca obiect diferite acte de concurenţă 
neloială cu implicarea unui drept exclusiv asupra 
mărcii comerciale. 

Sinteza cazurilor cu implicarea unui drept exclusiv 
asupra mărcii comerciale examinate de ANPC indică 
existenţa unor probleme pe piaţa de mărfuri la inter-
acţiunea dintre promovarea politicii de stat orientate 
spre protecţia şi dezvoltarea concurenţei şi utilizarea 
drepturilor exclusive asupra mărcilor comerciale.

Astfel, pe parcursul anului 2010 şi 2011 ANPC a 
iniţiat 9 cazuri care prezentau semne ale încălcării 
art. 8 lit. d) din Legea nr. 1103/2000. În total, de la în-
ceputul activităţii ANPC au fost iniţiate 29 de cazuri 
privind semnele încălcării art. 8 lit. d) din Lege. Ca 
rezultat al examinării acestor cazuri, Consiliul admi-
nistrativ a emis 13 hotărâri privind constatarea ac-
ţiunilor de concurenţă neloială cu implicarea unui 
drept exclusiv asupra mărcii. Totodată, în anul 2008, 
în rezultatul examinării unui asemenea caz, Consi-
liul administrativ a dispus intentarea unei acţiuni în 
instanţa de judecată privind încasarea a 1% din ve-
nitul obţinut prin încălcarea legislaţiei cu privire la 
protecţia concurenţei. În celelalte cazuri, agenţilor 

Tabelul 1
Hotărâri de judecată referitoare 

la litigii cu implicarea OPI

2008 2009 2010 2011 Total
Hotărâri  
de judecată, 
total:

77 93 93 45 308

Acţiuni  
ce implică 
constatarea 
concurenţei 
neloiale

5 1 10 - 16

Acţiuni  
ce implică 
constatarea 
acţiunilor 
de rea-cre-
dinţă

3 23 35 10 71
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economici, acţiunile cărora au fost calificate drept 
încălcări ale legislaţiei privind protecţia concuren-
ţei, le-au fost emise prescripţii de încetare/înlătura-
re a încălcării.

La sfârşitul anului 2011, în proces de examina-
re la ANPC se aflau 5 cazuri ce conţin semne de 
acţiuni de concurenţă neloială cu implicarea unui 
drept exclusiv asupra mărcii.  

Totodată, din 2007 şi până în 2011 în instanţa 
de judecată au fost contestate 8 hotărâri ale Con-
siliului administrativ al ANPC privind constatarea 
încălcării art. 8 lit. d) din Legea 1103/2000. De 
menţionat faptul că 57% din hotărârile emise de 
ANPC pe marginea acestor cazuri au fost menţinu-
te în vigoare de către instanţele de judecată.

4. Alte instituţii implicate în protecţia 
proprietăţii intelectuale şi a concurenţei

De rând cu AGEPI şi ANPC, în protecţia PI şi a 
concurenţei sunt implicate, la diferite niveluri de 
capacitate şi eficacitate, şi alte instituţii şi structuri, 
precum sunt:

 ▪ Sistemul judiciar din Republica Moldova;
 ▪ Procuratura Generală;
 ▪ Serviciul Vamal;
 ▪ Ministerul Afacerilor Interne;
 ▪ Centrul pentru Combaterea Crimelor  

            Economice şi Corupţiei;
 ▪ Ministerul Tehnologiei Informaţiei  

           şi Comunicaţiilor; 
 ▪ Academia de Ştiinţe a Moldovei;
 ▪ Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;
 ▪ Ministerul Economiei; 
 ▪ Ministerul Justiţiei.

În scopul abordării operative, complete şi strate-
gice a problemelor legate de funcţionarea sistemu-
lui de PI, prin Hotărârea Guvernului nr. 489 în anul 
2008 a fost creată Comisia Naţională pentru Propri-
etatea Intelectuală (CNPI) şi a fost aprobat regula-
mentul acesteia.

CNPI este un organ consultativ pe lângă Guvern, 
constituită în scopul coordonării şi asigurării inter-
acţiunii dintre ministere, autorităţi administrative 
centrale, titularii drepturilor de proprietate inte-
lectuală în activităţile orientate spre dezvoltarea 
şi consolidarea sistemului naţional de proprietate 
intelectuală, combaterea şi prevenirea încălcării 

drepturilor de proprietate intelectuală şi lupta cu 
contrafacerea, importul şi comercializarea produse-
lor contrafăcute în Republica Moldova.

5. Deficienţe care îngreunează interacţiunea 
eficientă dintre PI şi concurenţă 

Neglijarea rolului concurenţei în economia de 
piaţă a Republicii Moldova a avut ca efect nefast 
pierderea multor poziţii de către producătorii au-
tohtoni atât pe plan economic extern, cât şi pe piaţa 
internă. Cauzele acestui fenomen constau în scăde-
rea competitivităţii mărfurilor autohtone, a între-
prinderilor din Republica Moldova şi, nu în ultimul 
rând, a ţării în ansamblu6.

Specificul raporturilor juridice din sfera proprie-
tăţii intelectuale indică asupra faptului că protecţia 
eficientă a drepturilor de PI, inclusiv în cadrul reali-
zării controlului vamal, este în cea mai mare măsură 
condiţionată de iniţiativa şi interesul manifestat de 
titularii de drepturi. În acest sens se constată caren-
ţe majore, unul din motive fiind piaţa relativ mică 
a Republicii Moldova în comparaţie cu cea a ţă-
rilor limitrofe şi, în consecinţă, interesul redus al 
titularilor de drepturi. 

Printre principalele impedimente în calea inter-
acţiunii eficiente dintre PI şi concurenţă se numără:

 ▪ cultura joasă în domeniul PI la nivelul întregii 
societăţi, ceea ce generează un grad înalt de con-
trafacere şi piraterie, un număr mare de cazuri de 
concurenţă neloială, depunerea cererilor de înregis-
trare a OPI cu rea-credinţă etc.;

 ▪ implicarea slabă a titularilor OPI în acţiunile 
de apărare a DPI, fapt care reduce considerabil efi-
cienţa aplicării măsurilor de apărare a drepturilor; 

 ▪ utilizarea extrem de redusă a potenţialului PI 
de către mediul de afaceri, ceea ce nu permite dez-
voltarea eficientă a concurenţei; 

 ▪ aplicarea ineficientă a mecanismelor de apărare 
şi respectare a DPI, or, lipsa protecţiei juridice adecva-
te generează conflicte şi acte de concurenţă neloială;

 ▪ situaţia economică dificilă şi mediul concu-
renţial slab dezvoltat;

 ▪ nivelul insuficient al capacităţilor instituţiona-
le în cadrul instituţiilor cu responsabilităţi în dome-
niile vizate; 

6 Timofei, Sorin. Infracţiuni în domeniul concurenţei (aspec-
te de drept penal). Autoreferatul tezei de doctor în drept. 
Chişinău, 2011
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 ▪ comunicarea şi coordonarea ineficientă între 
instituţiile implicate etc.

Pentru ameliorarea acestei situaţii, sunt necesare 
măsuri strategice complexe şi eforturi conjugate din 
parte instituţiilor implicate. În prezent la AGEPI sunt 
în curs de definitivare proiectele Strategiei Naţiona-
le de Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova 
pentru anii 2012-2020 şi Planului de acţiuni pentru 
implementarea acesteia pentru anii 2012-2014. 

Conform proiectului Planului de acţiuni nomina-
lizat, cu referire la activitatea respectivelor instituţii 
se preconizează:

 ▪ consolidarea capacităţilor instituţionale ale 
AGEPI şi ANPC în domeniul protecţiei PI şi a concu-
renţei; 

 ▪ informarea societăţii  civile cu referire la poli-
tica promovată de către stat în domeniul luptei cu 
concurenţa neloială; 

 ▪ stimularea utilizării potenţialului PI ca instru-
ment de obţinere a avantajelor concurenţiale;

 ▪ elaborarea şi promovarea politicii concuren-
ţiale prin asigurarea unui dialog continuu cu soci-
etatea, efectuarea analizelor de piaţă şi aprecierea 
mediului concurenţial; 

 ▪ realizarea controlului privind respectarea le-
gislaţiei concurenţiale în scopul creării unui mediu 
concurenţial sănătos în Republica Moldova; 

 ▪ asigurarea din partea ANPC a controlului asu-
pra respectării legislaţiei concurenţiale de către toţi 
actorii prezenţi pe piaţă; 

 ▪ ridicarea nivelului de înţelegere de către spe-
cialiştii din diverse ramuri ale economiei naţionale a 
problemelor legate de PI şi concurenţă, impactul ne-
gativ al concurenţei neloiale în dezvoltarea pieţei OPI;

 ▪ organizarea unor seminare naţionale cu tema-
tica ”Proprietatea intelectuală şi protecţia concuren-
ţei”, cu antrenarea experţilor internaţionali, etc.

În aceeaşi ordine de idei, un rol deosebit de 
important în ameliorarea situaţiei îl are perfecţio-
narea cadrului legislativ în domeniul concurenţei. 
În scopul dat s-au făcut deja anumiţi paşi concreţi: 
ANPC a elaborat proiectul noii Legi a concurenţei, 
având ca scop armonizarea cadrului naţional de re-
glementare a concurenţei cu prevederile legislaţiei 
comunitare în  domeniul vizat. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 821 din 07.11.2011 
proiectul Legii concurenţei a fost aprobat şi trans-
mis spre examinare Parlamentului Republicii Mol-
dova.

6. Cooperarea în domeniul protecţiei PI  
şi a concurenţei

Prin însăşi natura proprietăţii intelectuale, siste-
mul naţional de PI este parte integrantă a sistemului 
internaţional de PI. Administrarea sistemului de pro-
tecţie a proprietăţii intelectuale implică o cooperare 
internaţională intensă, care să sprijine dezvoltarea 
continuă a domeniului, să creeze premise pentru 
dezvoltarea potenţialului intelectual, creativităţii şi 
inovaţiilor, să contribuie la formarea unui climat fa-
vorabil pentru investiţii în noi tehnologii şi produse, 
să asigure o piaţă stabilă şi o concurenţă loială.

În domeniul PI Republica Moldova cooperează 
fructuos cu organismele internaţionale specializate: 
OMPI, UPOV, UNESCO, UNECE, Oficiul Eurasiatic de 
Brevete (OEAB), Oficiul European de Brevete (OEB), 
oficiile de specialitate din circa 50 de ţări, inclusiv 
din ţările membre ale UE, CSI, din SUA (USPTO). 
Pe parcursul întregii perioade de activitate, AGEPI 
a beneficiat de asistenţa partenerilor din străină-
tate în dezvoltarea sistemului naţional de PI, spo-
rirea capacităţilor instituţionale şi perfecţionarea 
specialiştilor în domeniu, inclusiv prin intermediul 
proiectelor OMPI, Uniunii Europene (TAIEX, TACIS, 
TWINNING), Departamentului de Stat al SUA, Pro-
gramului de Cooperare Tehnică al Germaniei (GTZ) 
etc.

Din momentul creării sale şi până în prezent, şi 
ANPC a întreprins un şir de acţiuni în vederea sta-
bilirii cooperării cu organismele internaţionale şi 
atragerii experţilor străini pentru consultanţă în 
domeniul protecţiei concurenţei. În acest context, 
de menţionat faptul că ANPC a beneficiat pe toată 
durata funcţionării sale de asistenţa unor importan-
te organisme, şi anume:

 ▪ Comisia Europeană (prin intermediul Directo-
ratului General pentru  Concurenţă din Bruxelles), 
Delegaţia Comisiei Europene în Republica Moldova,  
proiectul TACIS, instrumentul TAIEX al Comisiei Eu-
ropene;

 ▪ Banca Mondială;
 ▪ Fondul Monetar Internaţional;
 ▪ Banca Europeană pentru Reconstrucţii şi Dez-

voltare etc.
La momentul actual, ANPC este membru al ur-

mătoarelor organisme internaţionale din domeniul 
concurenţei: Reţeaua Internaţională pentru Concu-



Intellectus 1/2012 | 17 

e
d

it
o

r
ia

l
 /

 
e

d
it

o
r

ia
l

renţă (ICN), Consiliul Interstatal pentru politica anti-
monopol a statelor membre ale CSI, Centrul Regio-
nal de Concurenţă din Budapesta. 

ANPC a stabilit relaţii de colaborare cu oficiile 
omoloage din 11 ţări, inclusiv din ţările vecine (http://
www.anpc.md/cooperation/cooperarea.pdf). 

Actualmente, atât domeniul de PI, cât şi cel al 
concurenţei beneficiază de asistenţă în cadrul a 
două proiecte TWINNING, finanţate de UE: 

 ▪ „Suport pentru implementarea şi respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală în Republica 
Moldova”, care a demarat la 1 noiembrie 2010 şi este 
implementat de către Oficiul Danez pentru Brevete 
şi Mărci şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci din 
România, principalul beneficiar fiind AGEPI;

 ▪ „Suport pentru implementarea şi respectarea 
politicii în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat 
în Republica Moldova”, care a demarat la 29 martie 
2011, fiind implementat de următoarele ţări mem-
bre ale Uniunii Europene: România (responsabilă de 
componenta ajutorului de stat); Austria (responsabi-
lă de componenta concurenţei); Letonia (responsa-
bilă de componenta capacităţii instituţionale).

7. Informaţia referitoare la practica judiciară 
disponibilă publicului larg

În scopul familiarizării publicului larg cu rezulta-
tele examinării litigiilor din domeniul PI şi în contex-
tul realizării Planului de acţiuni RM-UE vizând asigu-
rarea accesului publicului larg la informaţia legală şi 
la jurisprudenţa în domeniu, AGEPI a iniţiat în anul 
2007 publicarea pe pagina sa web (www.agepi.md/
md/decizii_judecata/index.php) a deciziilor şi ho-
tărârilor definitive şi irevocabile ale instanţelor ju-
decătoreşti pe cazurile de proprietate intelectuală. 
La 1 ianuarie 2012 numărul total al acestora a atins 
cifra de 216, dintre ele 186 se referă la mărci, 24 – la 
invenţii şi 6 – la desene şi modele industriale. 

În ceea ce priveşte deciziile şi hotărârile referi-
toare la constatarea concurenţei neloiale cu impli-
carea OPI, pe site sunt plasate 12 decizii şi hotărâri 
cu referire la mărci, acestea constituind 8% din nu-
mărul total de 149.

Începând cu anul 2005, AGEPI publică online pe 
site-ul său informaţii despre şedinţele Comisiei de 
Contestaţii şi deciziile acesteia (http://www.agepi.
md/md/ca/achizitii/ ).
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REZUMAT 

Economia de piaţă este de neconceput fără un 
sistem eficient de protecţie a proprietăţii private, 
inclusiv a celei intelectuale, şi de protecţie a con-
curenţei. Sistemul de protecţie a proprietăţii inte-
lectuale constituind unul din cele mai importante 
atribute ale statalităţii, în Republica Moldova au 
fost create,  într-un timp relativ scurt, instituţiile, 
structurile şi instrumentele necesare unei activităţi 
eficiente de reglementare şi administrare a proprie-
tăţii intelectuale, precum şi cele ce ţin de protecţia 
concurenţei, instituţii care în prezent funcţionează 
la un nivel satisfăcător.

Anexă 
Sancţiunile prevăzute de Codul contravenţional

Încălcarea vizată
Sancţiunea prevăzută pentru:

persoane fizice persoane cu funcţii  
de răspundere

persoane 
juridice

Articolul 96. (1). Încălcarea dreptului de autor  
şi a drepturilor conexe

amendă  
de la 80 la 100 de U.C.

amendă  
de la 200 la 250 de U.C.

(2) Falsificarea, producerea, distrugerea, utilizarea, 
depozitarea, transportarea sau comercializarea 
ilicită a marcajelor de control

amendă  
de la 100 la 120 de U.C. 

amendă  
de la 250 la 300 de U.C.

(3) Distrugerea din neglijenţă a originalului operei amendă  
de la 120 la 150 de U.C. 

amendă  
de la 300 la 350 de U.C.

Articolul 97. Utilizarea ilegală a mărcii
Articolul 971. Utilizarea ilegală a denumirii 
de origine a produsului şi a indicaţiei geografice
Articolul 972. Utilizarea ilegală a denumirilor 
specialităţilor tradiţionale garantate

amendă  
de la 100 la 150 de U.C. 

amendă de la 200  
la 300 de U.C. sau muncă 
neremunerată în folosul 
comunităţii de la 40 la 60 
de ore

Articolul 98. Utilizarea, la marcarea produselor,  
a unor indicaţii  false ori înşelătoare

amendă  
de la 40 la 50 de U.C. 

amendă  
de la 150 la 200 de U.C.

amendă de la 
200 la 300 de 
U.C.

Articolul 99. Încălcarea dreptului exclusiv  
al titularului brevetului de invenţie sau al titularului 
modelului de utilitate

amendă  
de la 20 la 80 de U.C. 

amendă  
de la 150 la 250 de U.C.

amendă de la 
200 la 300 de 
U.C.

Articolul 100. Încălcarea dreptului exclusiv  
al titularului de drept asupra desenului  
sau modelului industrial

amendă  
de la 20 la 40 de U.C. 

amendă  
de la 75 la 100 de U.C.

Articolul 101. Încălcarea dreptului exclusiv  
al titularului brevetului pentru soi de plantă

amendă  
de la 30 la 50 de U.C. 

amendă  
de la 50 la 100 de U.C.

amendă de la 
100 la 150 de 
U.C.

Articolul 102. Încălcarea dreptului exclusiv  
al titularului topografiei circuitului integrat

amendă  
de la 30 la 50 de U.C. 

amendă  
de la 50 la 100 de U.C.

Articolul 103. Încălcarea drepturilor de autor asupra 
invenţiei, topografiei circuitului integrat  
sau desenului/modelului industrial

amendă de la 30  
la 50 de U.C. sau 
muncă neremunerată 
în folosul comunităţii 
de la 40 la 60 de ore

amendă  
de la 80 la 100 de U.C.

ABSTRACT

The market economy is inconceivable without an 
effective system of protection of private property, 
including the intellectual property, and of protecti-
on of competition. Intellectual property protection 
system is one of the most important attributes of 
statehood, in the Republic of Moldova were created 
in a relatively short time the institutions, structu-
res and tools necessary for an efficient intellectual 
property regulatory and management activity and 
those related to the protection of competition, in-
stitutions currently operating at a satisfactory level.
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Opera de creaţie 
ca o varietate a bunurilor 

În calitate de obiect al dreptului de autor, opera de 
creaţie reprezintă un produs cultural al spiritului 

uman, fapt consemnat şi General acceptat În literatura de 
specialitate. fiind plăsmuită În laboratorul creativ al au-
torului său, s-ar părea că opera nu este decât un produs 
abstract, imaterial, deoarece creierul uman nu poate da 
naştere decât unor produse imateriale.

Raţionând astfel, am fi determinaţi să afirmăm că 
opera este un obiect imaginativ, virtual, legat indiso-
lubil de personalitatea autorului, neavându-şi locul 
în patrimoniul persoanei, ceea ce nu corespunde 
noţiunilor stabilite de Codul civil al Republicii Mol-
dova1. Evident, raţionamentul respectiv este eronat; 
opera – rezultat al activităţii creative a omului – obţi-
ne protecţie şi intră în patrimoniul persoanei din mo-
mentul elaborării ei, chiar şi dacă nu a fost întru totul 
definitivată. Cu alte cuvinte, din momentul în care 
opera, ca totalitate de idei şi imagini artistice, îşi ob-
ţine existenţa de sine stătătoare prin materializarea 
ei într-o formă obiectivă de exprimare, ce permite să 
fie percepută de organele de simţ ale omului, respec-
tiva creaţie intră cu drepturi depline în patrimoniul 
persoanei fizice care a creat-o. 

1 Art. 284 statuează: „Patrimoniul reprezintă totalitatea 
drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale, privite ca o sumă 
de valori active şi pasive strâns legate între ele, aparţinând 
unor persoane fizice sau juridice determinate. Toate bunu-
rile persoanei fizice sau juridice fac parte componentă a pa-
trimoniului ei”. Monitorul Oficial al RM nr. 82-86 (967-971) 
din 22 iunie 2002         

Este remarcabil faptul că exercitarea ulterioară a 
dreptului subiectiv moral la divulgare (care dă po-
sibilitate efectivă autorului de a beneficia de toate 
prerogativele subiective patrimoniale asupra ope-
rei sale) nu are nici o relevanţă în acest sens, deoare-
ce legea protejează opera din momentul creării ei, 
deci o recunoaşte în calitate de bun şi, respectiv, din 
acest moment o protejează împotriva divulgărilor 
neautorizate de către autor. Potrivit opiniei cercetă-
torului Le Tarnec, „opera intră instantaneu în sfera 
valorilor patrimoniale de la crearea ei, chiar dacă nu 
intră încă în circuitul civil”2.  

Prin urmare, din momentul în care a fost crea-
tă şi, deci, obiectivată, opera de creaţie devine un 
lucru susceptibil de apropiere – adică un bun, apli-
cându-i-se direct normele Codului civil al Republicii 
Moldova, în special Cartea a doua, Titlul I – Patrimo-
niul.

În susţinerea opiniei conform căreia opera este 
un bun şi, prin urmare, asupra ei îşi manifestă efec-
tele regimul juridic al bunurilor prevăzut de Codul 
civil al Republicii Moldova, prezentăm pledoaria lui 
Gérard Cornu, care afirmă următoarele: „Noi spu-
nem cu plăcere: dreptul protejează. Şi aceasta e 
adevărat (...). Dar, în primul rând, dreptul înglobea-
ză. El include opera în categoriile sale. Dreptul afir-
2 Recht, Pierre. Le droit d’auteur,  une nouvelle forme de 
propriété. Histoire et théorie. Editions J. Duculot, GEM- 
BLOUX, 1969, pag. 228 

|dr. iGor CHIROşCA, lector superior, 
universitatea de stat din moldova
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mă: opera e un bun (caracterul cursiv ne aparţine). 
Şi astfel opera e inclusă în patrimoniu (individual 
sau colectiv). Iat-o astfel inclusă în teoria bunurilor, 
unde se regăsesc, de asemenea, monumentele isto-
rice şi, în general, toate elementele mobile şi imobi-
le ale patrimoniului naţional”.3  

În această ordine de idei, suntem de părerea că a 
califica opera de creaţie drept un bun nu înseamnă 
doar a-i da un nume. A califica un lucru înseamnă a 
recunoaşte o calitate caracteristică naturii sale juri-
dice, care îl va clasa într-o categorie determinată şi 
va declanşa aplicarea unui regim juridic determinat. 
Deci, a califica opera de creaţie drept un bun înseam-
nă a adopta un ansamblu de soluţii de drept, care ar 
plasa-o sub aceeaşi umbrelă cu alte bunuri ordinare 
(de ex: în ceea ce priveşte dobândirea, exercitarea, 
înstrăinarea, încetarea drepturilor) şi care ar atrage 
în mod logic şi natural aplicarea regimului juridic 
de drept comun în materie. Pe de altă parte, analiza 
legislaţiei în vigoare, precum şi a doctrinei demon-
strează faptul că regimul juridic de drept comun al 
bunurilor, fiind aplicat operelor de creaţie, suportă 
anumite metamorfoze determinate de natura juri-
dică complexă a acestora. Însă scopul prezentului 
articol nu este de a scoate în evidenţă provocările pe 
care le exercită regimul juridic al operelor de creaţie 
asupra materiei de drept comun a bunurilor, ci de a 
demonstra că mai întâi de toate operele de creaţie 
sunt o varietate a bunurilor în general, iar coraportul 
dintre ele este cel de gen-specie.

Astfel, în sensul clasic al cuvântului, art. 285 alin. 
(1) din Codul civil al Republicii Moldova defineşte 
bunurile drept „toate lucrurile susceptibile apropi-
erii individuale sau colective şi drepturile patrimo-
niale”. Din această definiţie rezultă că pentru a ca-
lifica opera de creaţie drept un bun este nevoie de 
a demonstra următoarele două momente: a) opera 
de creaţie este un lucru; b) opera de creaţie este un 
lucru susceptibil de apropiere. 

a) Opera de creaţie este un lucru. La capitolul 
identificării conceptului de lucru, doctrina este 
bogată dar şi variată în opinii. Astfel, după unii au-
tori4, lucrul este tot ceea ce se află în natură şi este 

3 Cornu, Gérard. Droit et Esthétique. Présentation, în Archi-
ves de Philosophie du Droit, Tome 40, Droit et esthétique, 
Editions Dalloz, 1996, Sirey, pag. 10
4 Luţescu, G. Teoria generală a drepturilor reale, Bucureşti, 
1947, pag. 81-82

perceptibil prin simţuri, adică tot ceea ce are o 
existenţă materială. Alţii susţin ideea că prin lucru 
se înţelege tot ceea ce există în realitate sau numai 
în imaginaţie.5 Cea mai reuşită definiţie, în opinia 
noastră, îi aparţine lui B. Edelman care spune că lu-
crul este „ceva asupra căruia omul poate exercita o 
stăpânire absolută (...). Altfel spus, lucrul se prezintă 
ca o structură neutră, pasivă, fără suflet, un fel de 
pagină albă pe care omul îşi scrie autoritatea sa”.6

Pe de altă parte, conform art. 285 alin. 2 din Co-
dul civil al Republicii Moldova, „lucruri sunt obiecte-
le corporale în raport cu care pot exista drepturi şi 
obligaţii civile”. Deşi Codul nu defineşte noţiunea de 
obiect corporal, considerăm că în această categorie 
includem exclusiv obiectele ce pot fi percepute prin 
cele cinci simţuri ale corpului omenesc: văz, auz, 
pipăit, gust şi miros. Deci, doar un obiect corporal 
poate fi calificat drept lucru şi, respectiv, poate con-
stitui obiectul dreptului de proprietate asupra căru-
ia să poată fi exercitate toate cele trei prerogative 
prevăzute în art. 315 alin. (1) din Codul civil al Repu-
blicii Moldova, şi anume: „dreptul de posesiune, de 
folosinţă şi de dispoziţie asupra bunului”.

Pornind de la enunţurile de mai sus şi luând în 
considerare faptul că procesul creativ conţine trei 
etape – ideea, conţinutul şi expresia –, concluzi-
onăm că, la anumite etape ale procesului creativ, 
opera nu poate face parte din patrimoniul persoa-
nei, deoarece ea nu reprezintă un obiect corporal 
şi, respectiv, un lucru, iar consecutiv – nici un bun. 
Este vorba de situaţia în care opera de creaţie se află 
în stare de intenţie creativă, în interiorul autorului, 
în gândurile şi frământările sale lăuntrice. Aceasta 
este etapa conceperii ideii, când opera există doar 
în imaginaţia autorului şi nici o altă terţă persoană 
nu o poate percepe, deoarece singurul care are ac-
ces la ea este însuşi autorul. Nu putem afirma că la 
această etapă opera de creaţie nu există. Evident, 
ea există, însă într-o formă subiectivă, nu obiectivă. 
Mai mult decât atât, pornind de la prevederile art. 
285 alin. (2) din Codul civil al Republicii Moldova, 
considerăm că „în raport cu obiectele incorporale, 
inclusiv operele de creaţie care nu pot fi percepute de 
terţe persoane prin simţuri, nici nu pot exista drepturi 
5 Alexandrescu, D. Principiile dreptului civil român, Vol. I, 
1926, pag. 453
6 Edelman, B. Le droit et le vivant, La Recherche, Nr. 212, 
juillet-août, 1989, pag. 969
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şi obligaţii civile, deoarece lipseşte necesitatea de a le 
recunoaşte ca atare”. 

Prin urmare, necesitatea recunoaşterii drepturilor 
şi obligaţiilor civile va apare doar atunci când forma 
subiectivă a operei va căpăta o existenţă obiectivă, 
de sine stătătoare, separată de personalitatea auto-
rului, adică exclusiv atunci când opera va fi creată. 
Altfel spus, opera de creaţie va intra în componenţa 
patrimoniului autorului, devenind un obiect corpo-
ral, deci un lucru şi, respectiv, un bun, doar atunci 
când va fi gata să-şi îndeplinească integral funcţia sa 
de intermediar între autor şi publicul larg.

În concluzie, subliniem afirmaţia că opera de 
creaţie reprezintă o veritabilă varietate a lucrurilor, 
căpătând acest statut exclusiv în virtutea faptului că 
ea se conţine în una din formele obiective de expri-
mare cunoscute la moment.

b) Opera de creaţie este un lucru susceptibil de 
apropiere. În ceea ce priveşte necesitatea ca opera 

să corespundă condiţiei susceptibilităţii de apropi-
ere pentru a deveni un bun, considerăm că din mo-
mentul în care s-a dovedit faptul că opera de creaţie 
este un lucru şi că nu există rezerve legale la capito-
lul caracterul alienabil al acesteia, faptul nici nu mai 
trebuie demonstrat. Or, o operă va fi susceptibilă 
de apropiere atunci când, sub forma unor drepturi, 
va putea intra sau ieşi din componenţa patrimo-
niului unei persoane. Şi întrucât ipotezele trans-
miterii acestor drepturi sunt numeroase şi variate 
(de exemplu: în urma unor acte juridice publice şi 
private, a unor transferuri interne şi internaţionale, 
a unor acte juridice încheiate între persoane fizice 
sau juridice, cu titlu oneros sau gratuit etc.), se con-
turează incontestabila opinie potrivit căreia opera 
de creaţie este un lucru susceptibil de apropiere. 
Sau,  concluzionând, operele de creaţie sunt o vari-
etate a bunurilor în general.

REZUMAT

Din momentul în care a fost creată şi, deci, 
obiectivată, opera de creaţie devine un lucru sus-
ceptibil de apropiere – adică un bun, aplicându-i-
se direct normele Codului civil al Republicii Mol-
dova. Pe de altă parte, analiza legislaţiei în vigoare, 
precum şi a doctrinei demonstrează faptul că re-
gimul juridic de drept comun al bunurilor, fiind 
aplicat operelor de creaţie, suportă anumite meta-
morfoze determinate de natura juridică complexă 
a acestora. Autorul prezentului articol îşi pune sco-
pul de a demonstra că mai întâi de toate operele 
de creaţie sunt o varietate a bunurilor în general, 
iar coraportul dintre ele este cel de gen-specie. 
Opera de creaţie va intra în componenţa patrimo-
niului autorului, devenind un obiect corporal, deci 
un lucru şi, respectiv, un bun, doar atunci când va 
fi gata să-şi îndeplinească integral funcţia sa de in-
termediar între autor şi publicul larg.

ABSTRACT

Since it was created and, therefore, objective, 
the creative work becomes a thing susceptible of 
approximation - that is a good to which is applied 
directly the rules of the Civil Code of the Republic 
of Moldova. On the other hand, analysis of appli-
cable legislation, as well as of doctrine demonstra-
tes that the legal regime of common law of goods, 
being applied to creative works, supports certain 
metamorphoses determined by their complex le-
gal nature. The author of this article aims to show 
that first of all creative works are a variety of goods 
in general, and the correlation between them is 
the type-species one. Creative work will enter into 
the author’s heritage, becoming a tangible object, 
therefore a thing and, respectively, a good only 
when it is ready to fully meet its intermediate po-
sition between the author and the public.



22 | Intellectus 1/2012

d
r

e
p
t

 d
e

 a
u

t
o

r
 ş

i 
d

r
e

p
t

u
r

i 
c

o
n

e
x

e
/  

c
o

p
y

r
ig

h
t

 a
n

d
 r

e
l
a

t
e

d
 r

ig
h

t
s

|dr. În drept, lector universitar lilian platon, 
universitatea de stat din moldova

Apărarea dreptului de autor  
şi a drepturilor conexe (1)

apărarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe 
se face printr-o serie de mijloace de drept adminis-

trativ, civil şi penal. apariţia În republica moldova a unei 
leGi, În concordanţă cu leGislaţia internaţională În mate-
rie, a permis intrarea În leGalitate şi a acestui domeniu În 
care, datorită schimbărilor apărute În tehnică şi tehno-
loGie, devenise o necesitate. de asemenea, reGlementarea 
drepturilor conexe a constituit un alt pas În crearea ca-
drului leGislativ necesar apărării acestor drepturi. 

Spre deosebire de alte obiecte ale dreptului de 
proprietate intelectuală (invenţiile, mărcile, desene-
le şi modelele industriale), originalul operelor cre-
aţiei literare, artistice şi ştiinţifice sau de orice altă 
natură asemănătoare este protejat de lege în mod 
necondiţionat. 

Deşi la prima vedere procesul de diseminare a in-
formaţiilor pare a fi unul modern, istoria proprietăţii 
intelectuale ne poartă înapoi la primele elemente 
înregistrate ale istoriei omenirii. Putem oare consi-
dera că proprietatea intelectuală a apărut odată cu 
primele activităţi de vânzare-cumpărare a unor ma-
nuscrise în Grecia Antică? În Europa, tradiţia copierii 
şi a comunicării orale a exclus protecţia proprietăţii 
intelectuale, însă, odată cu descoperirea tiparului, 
totul s-a schimbat. 

Astfel, apariţia primelor tipografii a dat o cu to-
tul altă dimensiune fenomenului: în primul rând, au 
dus la o diseminare mult mai eficientă a informaţiei 

şi, implicit, la creşterea numărului de persoane inte-
resate în a obţine această informaţie, iar în al doilea 
rând, au dat o semnificaţie economică fenomenului 
realizării unei cărţi şi distribuirii sale. 

Conceptul de protecţie a creaţiei autorilor şi-a 
făcut simţită prezenţa ca urmare a unei descope-
riri tehnologice (tiparul), a unei revoluţii culturale 
(creşterea numărului de cititori), a unei dezvoltări 
economice (economia de piaţa) şi, de ce nu, a unei 
liberalizări a drepturilor individului (dezvoltarea so-
cietăţii). 

La începutul secolului al XVIII-lea apar primele 
încercări teoretice de recunoaştere şi protejare a 
dreptului de autor prin condamnarea, fie ea doar 
morală, a utilizării unei opere străine fără acordul 
autorului. Statutul Anne (1709) este prima regle-
mentare a dreptului de autor care introduce atât 
conceptul de proprietate a autorului asupra creaţiei 
sale, cât şi fixarea unui termen de protecţie a opere-
lor. Se recunoaşte astfel că o operă rămâne un bun 
al autorului chiar şi după vânzarea ei. 

Deşi nu a îmbrăcat formele moderne de astăzi 
care stau la baza protecţiei proprietăţii intelectua-
le, ne putem da seama de modificările care au avut 
loc în acest domeniu datorită progresului realizat 
de societatea umană în ansamblu, fără a mai pune 
în discuţie provocările dezvoltării tehnologice fără 
precedent din zilele noastre. Dacă înainte legislaţii-
le nu cuprindeau enumerarea categoriilor de opere 
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protejate, limitându-se la o definiţie generală sau 
la o clasificare mai amplă a acestora (opere litera-
re, opere muzicale şi opere de artă), apoi legislaţiile 
moderne au recurs la o specificare detaliată a ceea 
ce se protejează prin dreptul de autor. Nu trebuie 
să uităm de a include în cadrul protecţiei oferite de 
conceptul dreptului de autor şi aşa-numitele ope-
re derivate (opere realizate cu ajutorul unor lucrări 
deja existente): traduceri, adaptări, prelucrări şi cu-
legeri. 

Există trei condiţii care se cer a fi îndeplinite pen-
tru ca o operă să fie protejată: 

- opera trebuie să fie rezultatul unei activităţi cre-
atoare a autorului; să aibă amprenta creatorului său, 
cu alte cuvinte să aibă originalitate. Însă această 
noţiune este extrem de subiectivă şi relativă, ceea 
ce îngreunează foarte mult procesul de evaluare a 
unei asemenea caracteristici; 

- opera trebuie să aibă o formă concretă de expri-
mare; de obicei, această cerinţă se referă la fixarea 
operei pe un suport material, ceea ce nu înseamnă 
însă că pentru toate operele se poate realiza acest 
lucru. La domeniul dat legislaţiile ţărilor cunosc de-
osebiri notabile în această privinţă; 

- opera trebuie să fie susceptibilă de a fi dise-
minată; să fie adusă la cunoştinţa publică prin re-
producere, executare, expunere, reprezentare etc., 
această cerinţă fiind strâns legată de fixarea ope-
relor, ceea ce influenţează modul de transmitere a 
acestora. 

Mijloacele de drept administrativ cu caracter or-
ganizaţional prin care sunt protejate drepturile de 
autor se realizează prin dispoziţiile cadrului juridic 
necesar creării unor organisme de gestiune colec-
tivă prin intermediului cărora se pot exercita şi pro-
teja unele dintre drepturile de autor sau drepturile 
conexe. 

La fel, Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul 
de autor şi drepturile conexe (în continuare – Legea 
nr. 139/2010) prevede că titularii dreptului de autor 
şi ai drepturilor conexe îşi pot exercita drepturile lor 
nu numai în mod personal dar şi, la cererea lor, prin 
intermediul organismelor de gestiune colectivă. 

Organismele de gestiune colectivă sunt persoa-
ne juridice constituite prin libera asociere care au ca 
obiect de activitate în principal colectarea şi repar-
tizarea remuneraţiei pentru valorificarea operelor a 
căror gestiune le este încredinţată de către titulari. 

Aceste organisme au statutul asociaţiilor fără scop 
lucrativ şi dobândesc personalitatea juridică în con-
diţiile legii cu avizul AGEPI. 

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 
aceste organisme pentru a fi avizate sunt stabilite 
de Legea nr. 139/2010. Organismele sunt create di-
rect de către titularii drepturilor de autor şi ai drep-
turilor conexe, cum sunt autorii, artiştii interpreţi 
sau executanţi, producătorii, precum şi alţi titulari ai 
drepturilor de autor şi drepturilor conexe, persoane 
fizice sau juridice. 

Aceste organisme acţionează în limitele manda-
tului încredinţat pe baza unui statut adoptat după 
procedura prevăzută de lege. 

Pentru a evidenţia rolul de protecţie pe care îl 
au organismele de gestiune colectivă, vom aminti 
că orice titular al dreptului de autor sau al drepturi-
lor conexe poate încredinţa prin contract exerciţiul 
drepturilor sale unui organism de gestiune colecti-
vă, acesta din urmă fiind în drept să realizeze exerci-
tarea drepturilor pe bază colectivă, dacă gestiunea 
categoriei de drepturi în cauză intră în activitatea 
sa statutară. Organismele de gestiune colectivă au 
următoarele obligaţii: 

a) să acorde autorizaţii neexclusive utilizatorilor, 
la cererea acestora, înainte de utilizarea repertoriu-
lui protejat, în schimbul unei remuneraţii, prin licen-
ţă neexclusivă perfectată în formă scrisă; 

b) să elaboreze metodologii pentru domeniile 
lor de activitate, cuprinzând drepturile patrimoni-
ale, ce trebuie negociate cu utilizatorii în vederea 
plăţii remuneraţiei în cazul acelor opere, al căror 
mod de exploatare face imposibilă autorizarea indi-
viduală de către titularii de drepturi; 

c) să încheie, în numele titularilor de drepturi 
care le-au mandatat sau pe baza convenţiilor în-
cheiate cu organisme similare din străinătate, con-
tracte generale cu organizatorii de spectacole, or-
ganismele de radiodifuziune ori de televiziune sau 
cu distribuitorii de servicii de programe prin cablu, 
având ca obiect autorizarea de utilizare a reperto-
riului protejat; 

d) să protejeze interesele membrilor lor în ceea 
ce priveşte gestionarea drepturilor cuvenite, ca 
urmare a utilizării repertoriului propriu în afara te-
ritoriului Republicii Moldova, prin încheierea con-
tractelor de reprezentare cu organisme similare din 
străinătate; 
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e) să colecteze sumele datorate de utilizatori şi 
să le repartizeze titularilor de drepturi, potrivit pre-
vederilor din statut; 

f ) să asigure accesul propriilor membri la infor-
maţiile privind orice aspect al activităţii de colecta-
re a sumelor datorate de utilizatori şi de repartizare 
a acestora; 

g) să acorde asistenţă de specialitate titularilor 
de drepturi şi să-i reprezinte în cadrul procedurilor 
legale, în limita obiectului lor de activitate; 

h) să ceară utilizatorilor comunicarea de infor-
maţii şi transmiterea documentelor necesare, în 
format hârtie şi electronic, pentru determinarea 
cuantumului remuneraţiilor pe care le colectează 
în vederea repartizării; informaţiile şi documente-
le transmise vor fi însoţite de adresa de înaintare, 
purtând numele reprezentantului legal, semnătura 
şi ştampila; 

i) să asigure transparenţa activităţii de gestiune 
colectivă în raporturile cu autorităţile publice care 
au drept de control şi, prin acestea, cu utilizatorii; 

j) să îndeplinească orice altă activitate, conform 
mandatului special primit de la titularii dreptului de 
autor sau ai drepturilor conexe, în limitele obiectu-
lui lor de activitate. 

Apărarea dreptului de autor în ordine civilă se 
efectuează prin următoarele moduri:

a) Recunoaşterea dreptului de autor şi dreptu-
rilor conexe

Se consideră drept încălcare cazul când în cali-
tate de autor este indicată persoana ce nu a adus 
o contribuţie creativă la elaborarea operei. La jude-
carea pricinilor privind copaternitatea, instanţele 
judecătoreşti urmează să verifice dacă persoanele 
ce pretind la dreptul de coautor au luat parte la 
crearea operei  şi să constate care a fost aportul in-
telectual creativ adus la opera creată în colaborare, 
deoarece, conform prevederilor art. 13 din Legea  
nr. 139/2010, copaternitatea a două sau mai multe 
persoane asupra unei opere apare în cazul în care 
fiecare dintre ele, prin înţelegere reciprocă, a contri-
buit la creaţia respectivă.

b) Repunerea în situaţia existentă până la leza-
rea drepturilor

Titularul dreptului de autor sau drepturilor co-
nexe este în drept să ceară restabilirea situaţiei 
existente până la violarea drepturilor sale doar în 
cazurile când dreptul încălcat poate fi restabilit, adi-

că autorul este în drept să ceară de la editură înlătu-
rarea modificărilor survenite în opera nepublicată, 
efectuată fără acordul autorului.

Este practic imposibilă restabilirea dreptului de 
autor în cazurile când opera este publicată şi a de-
venit cunoscută publicului cu modificările neaccep-
tate de autor. În situaţia dată judecata este în drept 
să interzică contravenientului publicarea de mai de-
parte a operei sau să-l oblige să efectueze un anunţ 
despre comiterea încălcărilor şi reabilitarea autoru-
lui, interesele căruia au fost încălcate. 

c) Curmarea acţiunilor ce lezează drepturile sau 
creează pericol de lezare a acestora

Pentru a preîntâmpina şi curma lezarea drepturi-
lor de autor şi drepturilor conexe, instanţele de jude-
cată sunt în drept să efectueze următoarele acţiuni: 

 ▪ Până la examinarea cauzei în fond judecătorul 
este în drept să interzică reclamantului sau persoa-
nei, asupra căreia sunt aduse suficiente probe pen-
tru a presupune că ea este violatorul dreptului de 
autor şi drepturilor conexe, să efectueze următoare-
le acţiuni: confecţionarea, vânzarea, reproducerea, 
darea în chirie şi altele.

 ▪ Judecătorul este în drept să pronunţe hotă-
rârea privind sechestrarea şi confiscarea tuturor 
exemplarelor operelor presupuse a fi contrafăcute.

În cazul în care organul de cercetare prealabilă 
dispune de probe privind violarea dreptului de au-
tor şi drepturilor conexe, acesta este obligat să în-
treprindă măsuri pentru a depista şi sechestra:

1) exemplarele de opere şi fonograme presupu-
se a fi contrafăcute;

2) materialele şi echipamentele destinate pen-
tru confecţionarea şi producerea acestora;

3) conturile şi alte documente care pot servi 
drept dovezi ale acţiunilor săvârşite cu încălcarea 
Legii nr. 139/2010.

Organele vamale sunt în drept să reţină exem-
plarele operelor sau fonogramelor, dacă acestea 
sunt introduce sau scoase din ţară fără licenţă. 

Fără a-l scuti de plata oricăror despăgubiri da-
torate titularului de drepturi în urma încălcării şi 
fără compensare de orice gen, instanţa de judecată 
poate dispune, la cererea reclamantului, să fie între-
prinse măsuri în privinţa bunurilor considerate ca 
provenind din încălcarea dreptului de autor, a drep-
turilor conexe sau a altor drepturi protejate de lege 
şi, după caz, în privinţa materialelor şi echipamen-
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tului care au servit la crearea sau confecţionarea 
acelor bunuri. Asemenea măsuri prevăd: 

a) retragerea provizorie din circuitul comercial; 
b) retragerea definitivă din circuitul comercial; 
c) confiscarea şi distrugerea.
În acelaşi timp, Codul penal prevede pedeapsă în 

formă de amendă pentru folosirea operelor literare, 
de artă sau ştiinţifice, inclusiv a operelor autorilor 
străini, fără a încheia un contract cu autorul sau cu 
succesorii lui în drepturi, pentru încălcarea stipulaţi-
ilor legii şi a contractului de folosire a acestor opere, 
însuşirea paternităţii asupra unor opere străine, folo-
sirea lor în oarecare mod ilicit, constrângerea la copa-
ternitate, dacă aceste acţiuni au fost săvârşite după 
aplicarea unor sancţiuni administrative sau dacă a 
fost cauzată o daună de proporţii mari, precum şi 
pentru distrugerea intenţionată a originalului operei 
de artă plastică, sculpturii, a manuscrisului sau a va-
riantei definitive a originalului operei audiovizuale.

Obiecte ale infracţiunii sunt: folosirea operelor 
dreptului de autor fără încheierea unui contract cu 
autorul sau cu succesorii lui în drepturi, însuşirea 
paternităţii unei opere străine, precum şi constrân-
gerea la copaternitate. Componenţa de infracţiune 
are un caracter material. Infracţiunea este săvârşită 
doar dacă a fost cauzată o daună de proporţii mari. 
Dauna de proporţii mari poate fi atât morală, cât şi 
materială. Partea subiectivă o constituie intenţia di-
rectă, iar în calitate de subiect poate fi o persoană 
care a atins vârsta de 16 ani.

În acelaşi timp, art. 66 din Legea nr. 139/2010 
instituie complicitatea şi, respectiv, atragerea la 
răspundere pentru încălcarea drepturilor de autor 
şi conexe prin intermediul reţelelor de calculatoa-
re, a prestatorilor serviciilor de transmisie a datelor 
(Internet/Intranet), inclusiv Internet-providerii (în 
continuare „prestatori”). 
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REZUMAT

Apărarea dreptului de autor şi a drepturilor cone-
xe se face printr-o serie de mijloace de drept admi-
nistrativ, civil şi penal. Apariţia în Republica Moldova 
a unei legi, în concordanţă cu legislaţia internaţiona-
lă în materie, a permis intrarea în legalitate şi a aces-
tui domeniu în care, datorită schimbărilor apărute în 
tehnică şi tehnologie, devenise o necesitate. 

De asemenea, reglementarea drepturilor conexe 
a constituit un alt pas în crearea cadrului legislativ 
necesar apărării acestor drepturi. Spre deosebire de 
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alte obiecte ale dreptului de proprietate intelectu-
ală (invenţiile, mărcile, desenele şi modelele indus-
triale), originalul operelor creaţiei literare, artistice 
şi ştiinţifice sau de orice altă natură asemănătoare 
este protejat de lege în mod necondiţionat. 

ABSTRACT

Protection of copyright and related rights is car-
ried out through a series of means of administrati-
ve, civil and criminal law. The appearance of a law, 

in accordance with the international law in the 
field, allowed the entrance into legality and this 
area where due to changes in engineering and te-
chnology, requested it necessarily. 

Also, regulation of related rights was another 
step in creating the necessary legal framework of 
protection of those rights. Unlike other objects of 
intellectual property (inventions, trademarks, in-
dustrial designs), works of literary, artistic and sci-
entific creation or other similar nature, the original 
is protected by law unconditionally.
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Strategia dezvoltării motoarelor  
cu combustie până în anul 2050 (1)

modificările apărute În procesul producţiei de 
mărfuri şi/sau servicii, În relaţiile social-eco-

nomice, ştiinţă, educaţie, În alte sfere ale activităţii uma-
ne, condiţionate de utilizarea resurselor intelectuale şi 
orientate spre modernizarea procesului de producţie, 
Îmbunătăţirea rezultatelor acestuia şi/sau reducerea 
costurilor sunt Generate eminamente de inovaţii – factor 
determinant al proGresului şi prosperării. 

Dezvoltarea inovativă a motoarelor cu combus-
tie are o importanţă covârşitoare, dat fiind faptul că, 
conform celor mai optimiste prognoze efectuate de 
Oil & Gas Journal, World Oil, rezervele de combusti-
bili fosili vor ajunge pentru următoarele perioade:

32 de ani – petrol; 
72 de ani – gaze; 
252 de ani – cărbune. 
Evident, trebuie să ţinem cont şi de cerinţele 

crescânde ale societăţii moderne, activitatea eco-
nomică necesitând surse suplimentare de energie. 
Consumul mondial de energie primară de toate ti-
purile a crescut în secolul trecut de 10 ori.

Procesul de ardere a combustibililor fosili afec-
tează grav mediul prin poluarea masivă a acestuia. 
La arderea carburanţilor se emit cantităţi considera-
bile de substanţe toxice, în funcţie de combustibilul 
supus procesului de ardere. Emisia acestor substan-
ţe toxice este redată în tabelul 1. 

Pe lângă faptul că arderea carburanţilor condu-
ce la apariţia efectului de seră, modificarea climei, 

|leonid spătaru, expert principal, 
secţia mecanică, electricitate, aGepi

poluarea gravă a mediului afectează şi laturile eco-
nomiei mondiale. 

Din aceste considerente, structurile economice 
recurg la implementarea pe larg a inovaţiilor, care 
vor permite utilizarea diferitelor forme de energii 
regenerabile ecologic pure, evitându-se astfel po-
luarea drastică a mediului şi economisind resursele 
neregenerabile.

În această ordine de idei, la 28 martie 2011 Co-
misia Europeană (CE) a adoptat o amplă strategie, 
denumită “Transporturi 2050” şi orientată spre 
realizarea unui sistem competitiv de transporturi 
care să sporească nivelul de mobilitate, să elimine 
obstacolele majore din mai multe domenii-cheie şi 
să stimuleze creşterea economică şi crearea locuri-
lor noi de muncă. Strategia prevede,  de asemenea, 
reducerea la minimum a numărului de decese pro-
vocate de accidente rutiere şi interzicerea în oraşe a 
maşinilor cu motoare cu combustie internă.

Comisia Europeană dă asigurări că propunerile 
din cadrul strategiei “Transporturi 2050” vor con-
tribui la reducerea substanţială a dependenţei Eu-

Tabelul 1  
Emisia substanţelor toxice în funcţie de combustibi-

lul supus arderii (1 kg emisii Tj de energie consumată)
Emisii Gaze 

naturale
Petrol Cărbune

Oxizi de azot 43 142 359
Dioxid de sulf 0,3 430 731

Particule solide 2 36 1333
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ropei de petrolul de import şi la scăderea emisiilor 
de carbon, generate de sectorul transporturilor (cu 
60% până în 2050). (Nota bene: “Realizarea acestor 
obiective necesită o transformare a actualului sis-
tem de transporturi”). 

Printre obiectivele-cheie trasate pentru perioa-
da de până în anul 2050,  se numără:

 ▪ eliminarea din circulaţia urbană a automobi-
lelor alimentate cu combustibil convenţional;

 ▪ utilizarea unei cote de 40% de carburanţi du-
rabili cu emisii scăzute de carbon în sectorul aviaţiei 
şi reducerea cu minimum 40% a emisiilor din secto-
rul transporturilor maritime;

 ▪ transferul a  50%  din transportul interurban 
de persoane şi mărfuri pe distanţă medie din trans-
portul rutier către transportul feroviar şi maritim/
fluvial;

 ▪ reducerea cu  60%  a emisiilor din sectorul 
transporturilor până la mijlocul secolului XXI.

“Transporturi 2050”  este o foaie de parcurs pentru 
un sector competitiv al transporturilor, care va genera 
atât un nivel mai mare al mobilităţii, cât şi o reducere 
a emisiilor. Avem capacitatea şi în acelaşi timp dato-
ria de a realiza ambele deziderate. Aserţiunea larg 
vehiculată conform căreia combaterea schimbărilor 
climatice necesită reducerea mobilităţii este una fal-
să. Pentru ca Europa să-şi creeze o bună poziţie con-
curenţială în lume, să asigure creşterea economică, 
crearea de locuri de muncă şi calitatea vieţii de zi cu zi 
a cetăţenilor săi, ea are nevoie imperioasă de sisteme 
de transport performante. Restricţionarea mobilită-
ţii şi menţinerea stării de fapt nu pot fi luate în calcul.  
Avem capacitatea de a elimina dependenţa de petrol 
a sistemului nostru de transporturi fără a-i sacrifica 
eficienţa şi fără a-i compromite mobilitatea. Putem 
propune soluţii din care toată lumea are de câştigat”, 
a declarat vicepreşedintele Comisiei Europene Siim 
Kallas, responsabil de domeniul transporturilor, în 
comunicatul emis cu această ocazie.

“Transporturi 2050”, foaia de parcurs către Spa-
ţiul unic european al transporturilor, îşi propune să 
îndepărteze barierele şi blocajele majore din multe 
zone-cheie ale unor domenii precum infrastruc-
tura şi investiţiile în transporturi, inovarea şi piaţa 
internă. Se are in vedere crearea unui Spaţiul unic 
european al transporturilor mai competitiv şi a unei 
reţele de transport complet integrate, care să pună 
în legătură diferitele moduri de transport şi să per-

mită o transformare profundă a tiparelor caracte-
ristice transportului de persoane şi de mărfuri. În 
acest scop, foaia de parcurs include 40 de iniţiative 
concrete pentru deceniul următor.

1. Deplasările interurbane
În acest domeniu se preconizează următoarele:
- 50% din transportul de persoane şi de mărfuri 

pe distanţe medii să fie transferate din sectorul ruti-
er în cel feroviar şi cel maritim/fluvial;

- până în 2050, majoritatea operaţiunilor din 
transportul de călători pe distanţe medii (începând 
cu 300 km) să se efectueze pe calea ferată; 

- până în 2030, 30% din transportul rutier de măr-
furi pe distanţe mai mari de 300 km să se efectueze 
pe calea feroviară sau pe cea maritimă/fluvială, iar 
în 2050 acest procent trebuie să depăşească 50%; 

- până în 2030, să fie realizată o reţea primară de 
coridoare de transport la nivelul UE, care să pună 
baza unui transfer eficient între modurile de trans-
port (reţeaua primară TEN-T), iar până în 2030 să fie 
constituită o reţea performantă din punct de vede-
re calitativ şi cantitativ şi asigurarea unor servicii de 
informare corespunzătoare; 

- până în 2050, să fie realizată conectarea tuturor 
aeroporturilor primare la reţeaua feroviară, de pre-
ferinţă la reţeaua de mare viteză; 

- să fie asigurată conectarea corespunzătoare 
la sistemul feroviar de transport de marfă şi, acolo 
unde este posibil, la sistemul de căi navigabile inte-
rioare ale tuturor porturilor maritime primare; 

- până în 2020, să fie instituit un anumit cadru pen-
tru sistemul european de informare, gestionare şi pla-
tă pentru transportul multimodal, aplicabil atât trans-
portului de persoane, cât şi transportului de marfă; 

- să fie aplicate pe deplin principiile “utilizato-
rul plăteşte” şi “poluatorul plăteşte” şi sectorul 
privat să-şi asume angajamentul privind eliminarea 
denaturărilor, generarea de venituri şi asigurarea 
finanţării pentru investiţiile viitoare în transporturi.

2. Deplasările pe distanţe mari şi transportul 
intercontinental de marfă

În aceste domenii vor predomina în continuare 
calea aeriană şi cea maritimă, noi tipuri de motoare, 
combustibili şi sisteme de management al traficului 
vor creşte eficienţa şi vor reduce emisiile. 
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În acest scop, se preconizează:
- până în 2050, atingerea unui nivel de 40% la 

utilizarea în aviaţie a combustibililor care generează 
emisii de carbon reduse; 

- până în 2050, reducerea cu 40% a emisiilor de 
dioxid de carbon ale UE generate de combustibilii 
din transportul maritim; 

- până în 2020, modernizarea completă a siste-
mului de control al traficului aerian pentru realiza-
rea cerului unic european; scurtarea duratei călăto-
riilor cu avionul, creşterea nivelului de siguranţă şi a 
capacităţii acestora;

- până în 2020, finalizarea Spaţiului aerian euro-
pean comun, acoperind 58 de ţări şi un miliard de 
locuitori; 

- implementarea unor sisteme inteligente de 
management al transportului rutier şi fluvial/mari-
tim (precum ERTMS, ITS, RIS, SafeSeaNet şi LRIT1); 

- colaborarea cu parteneri internaţionali şi în ca-
drul organizaţiilor internaţionale precum OACI şi 
OMI în scopul promovării competitivităţii europene 
şi a obiectivelor climatice la nivel global.

3. În transportul urban, o trecere decisivă 
la automobile şi combustibili mai puţin 
poluanţi 

În acest domeniu se preconizează următoarele 
realizări:

- până în 2030, reducerea cu 50% a automobi-
lelor cu combustibil convenţional şi eliminarea lor 
treptată în oraşe până în 2050; 

- înjumătăţirea utilizării autovehiculelor alimen-
tate în mod convenţional în transportul urban până 
în 2030  şi dispariţia lor progresivă din oraşe până 
în 2050; 

- până în 2030, realizarea unui transport de măr-
furi fără emisii de dioxid de carbon în centrele urba-
ne importante; 

- apropierea de obiectivul “zero decese” în 
transportul rutier până în 2050. În această perspec-
tivă, obiectivul UE este acela de a reduce la jumăta-
te numărul deceselor în trafic până în 2020, garan-
tarea poziţiei de lider mondial a UE în materie de 
siguranţă şi securitate în transportul aerian, feroviar 
şi maritim.

Pentru a analiza condiţiile şi modul în care vor fi 
implementate aceste iniţiative, să vedem, mai întâi, 

ce studii, cercetări şi implementări se realizează în 
cadrul celui de-al treilea compartiment, adică în 
domeniul transportului auto. Dintru început, vom 
cerceta care este nivelul de poluare a unei singure 
unităţi de transport. Astfel, cea mai ecologică marcă 
auto din Europa, conform unui studiu JATO Dyna-
mics, o firmă de consultanţă auto celebră cu sediul 
la Londra, este considerat FIAT. Marca italiană reu-
şeşte să ocupe această poziţie al cincilea an conse-
cutiv, cu o medie a emisiilor de CO2 de 123,1 g/km. 
În tabelul 2 sunt expuse datele ce caracterizează şi 
celelalte mărci auto renumite, în funcţie de media 
emisiilor dioxidului de carbon CO2  (g/km). 

Constatăm că mărcile premium, Mercedes-Benz şi 
Volvo, se află la polul cu cele mai semnificative emisii. 
Este cunoscut faptul că în ultimul an Volvo şi-a dimi-
nuat emisiile de CO2 cu 13,8%, în timp ce marca Mer-
cedes a înregistrat o reducere de numai 4,2%.

Pe ultimele poziţii se află, de asemenea, Audi (152,9 
g/km) şi BMW (152,9), urmate de Dacia, cu o medie 
de 147,6 g/km, marca românească fiind astfel cea mai 
poluantă dintre mărcile de volum. De remarcat faptul 
că studiul nu ia în considerare şi alte elemente care ţin 
de poluare, şi anume noxele, procentul de materiale 
reciclate şi eficienţa energetică a uzinelor auto.

FIAT este cel mai nou nume din lista producă-
torilor de automobile „verzi”. Prin eforturi proprii 
şi cu o ambiţie enormă, compania a lansat primul 
vehicul hibrid în clasa mini. Modelul 500, cel pentru 
care europenii au avut o preferinţă deosebită, este 
primul dintr-o serie de patru autoturisme vizate de 
constructorul italian să fie dotate cu o tehnologie 
de alimentare alternativă. 

Tabelul 2
Media emisiilor dioxidului de carbon  

CO2 (g/km) în atmosferă
Poziţia Marca  

automobilului
Ţara  

producătoare
Media  

emisiilor
CO2 (g/km)

1. FIAT Italia 123,1
2. Toyota Japonia 128,2
3. Seat Spania 131,3
4. Peugeot Franţa 131,4
5. Citroën Franţa 131,8
6. Dacia România 147,6
7. Audi Germania 152,9
8. BMW Germania 152,9
9. Volvo Suedia 157,4
10. Mercedes-Benz Germania 172,2
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Intenţiile grupului FIAT au fost anunţate printr-o 
serie de concepte cu caracter ecologic, Panda Aria 
şi 500 Aria, acestea urmând să se concretizeze în vi-
itorul apropiat.

Modelul hibrid este pus în mişcare de un grup 
propulsor, de producţie proprie, care include un 
agregat pe combustibili fosili cu doi cilindri şi o ca-
pacitate de 900 cm³, plus un motor electric.

Pentru FIAT, sloganul de ordine este “Eficienţă în 
consum”, iar pentru a îndeplini acest criteriu micul 
vehicul de oraş este echipat cu o transmisie cu cutie 
automată cu dublu ambreiaj şi sistem start-stop. Fo-
losind o caroserie uşoară, suspensii şi elemente ale 
direcţiei ce au suferit unele modificări, italienii susţin 
că versiunea hibridă a micului model 500 va avea un 
consum mediu de numai 2,9 litri la 100 de km par-
curşi. De asemenea, nivelul emisiilor de gaze este di-
minuat, astfel încât  citadina nu depăşeşte 90 g/km. 

Potrivit unor declaraţii ale preşedintelui compa-
niei Toyota, Katsuaki Watanabe, inserate pe site-ul 
de mediu greenbizz.com, producătorul nipon de 
autoturisme intenţionează ca, pe viitor, să pună la 
dispoziţia clienţilor câte o variantă de motorizare 
hibridă pentru fiecare model din portofoliul său. 
Managerul în cauză a subliniat eforturile tehnolo-
gice ale Toyota în vederea îmbunătăţirii performan-
ţelor modelelor ecologice. De la lansarea primului 
model hibrid, Toyota Prius, în 1997, constructorul 
japonez a anunţat că vânzările sale de automobile 
hibride au trecut pragul de trei milioane de unităţi, 
ca urmare a cererii solide pentru modelul Prius.

Noul sistem hibrid, care a echipat pentru prima 
dată modelul Toyota Prius, este primul din seria 
celor îmbunătăţite în concordanţă cu un concept 
revoluţionar numit Synergy Drive®. Sistemele din 
generaţia actuală se bazează pe un motor ce func-
ţionează cu benzină, utilizat pentru a obţine perfor-
manţe de vârf, şi pe un motor electric auxiliar. Siste-
mul Hibrid Synergy Drive® oferă motorului electric 
un rol mai important, sporindu-i performanţele. 
Noul model Prius, prevăzut cu tehnologia „Sistem 
Hibrid Synergy Drive®”, înregistrează performanţe 
de vârf, consum scăzut de combustibil şi conduce 
detaşat la capitolul maşini nepoluante.

Cel mai mare constructor auto mondial a făcut 
public faptul că de la lansarea modelului Prius pe 
piaţa japoneză, în anul 1997, şi până în prezent a 
vândut peste 3,03 milioane de automobile hibride 

la nivel mondial. În plus, administraţia companiei 
Toyota a precizat că modelul Prius, primul automo-
bil hibrid care a intrat în producţie de masă, este cel 
care întruneşte 72% din vânzările sale de automo-
bile hibride. 

Un interes sporit legat de micşorarea emisiilor de 
dioxid de carbon CO2 (g/km) prin introducerea teh-
nologiilor performante îl prezintă şi renumita mar-
că Mercedes-Benz, surse din interiorul companiei 
constatând faptul că Mercedes doreşte ca viitoarea 
generaţie a modelului C-Klass să primească teh-
nologie hibridă. Germanii intenţionează să reducă 
drastic consumul şi emisiile de CO2.

Noul Mercedes C-Klass va fi lansat cel mai pro-
babil în anul 2013, iar germanii îşi propun să in-
troducă tehnologia hibridă pe toate versiunile. 
O sursă din interiorul companiei a declarat că 
Mercedes planifică un propulsor diesel ce ar emi-
te maxim 100 g CO2/km şi propulsoare pe ben-
zină care vor emite între 110 şi 120 g CO2/km.
Mercedes a început deja testele, însă deocamdată 
nu s-a decis dacă noul C-Klass va primi sau nu pro-
pulsoare cu trei cilindri. O altă posibilitate ar putea fi 
folosirea propulsoarelor cu patru cilindri, care să fie 
dotate cu tehnologie de oprire individuală a cilindri-
lor. Acest fapt ar permite funcţionarea optimă a mo-
torului, în unele cazuri putând funcţiona chiar şi în 
doi cilindri, pentru a îmbunătăţi consumul şi emisiile. 
În scopul optimizării continui a consumului şi emisi-
ilor, germanii planifică să diminueze masa totală cu 
până la 10% şi să reducă frecarea din compartimen-
tul motorului şi din transmisie.

Un alt reprezentant al mărcilor premium, Por-
sche, a declarat că va lansa versiuni hibride pentru 
fiecare model din gama respectivă, pentru a reduce 
media emisiilor de gaze nocive. Primul pe listă va fi 
Panamera, urmat de Boxster, Cayman şi 911.

Probabil, impulsionaţi de succesul noului Cayen-
ne Hybrid S, care a generat impresii pozitive odată 
cu lansarea sa pe piaţă, germanii de la Porsche îşi 
doresc o extindere a ofertei ecologice. Constructo-
rul din Stuttgart a anunţat că în următorii ani va da 
naştere unor versiuni hibride pentru fiecare model 
existent în gamă. 

Lansarea unei game dedicate modelelor hibride 
le va permite celor de la Porsche să reducă media 
emisiilor de CO2 de la 255 de g/km la 215 g/km, ţin-
tă fixată pentru 2015. 
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Ziua lansării oficiale a BMW X6 ActiveHybrid 
a coincis pentru Automobile Bavaria cu livrarea 
primului autoturism de acest fel din România la 
showroomul din Băneasa.

BMW X6 ActiveHybrid, primul model Sports Acti-
vity Coupe din lume cu transmisie complet hibridă, 
este construit având ca obiectiv principal o dinami-
că superioară de condus, alături de o eficienţă fără 
precedent. Tehnologia BMW ActiveHybrid oferă un 
surplus semnificativ de cuplu şi, în acelaşi timp, re-
duce consumul de combustibil cu aproximativ 20 
de procente faţă de un automobil echipat numai 
cu motor cu combustie. Rezultatul face ca BMW X6 
ActiveHybrid să fie un BMW autentic între modelele 
hibride. Viteza maximă a modelului BMW X6 Acti-
veHybrid este limitată electronic la 236 km/h (250 
km/h cu pachetul opţional Sport), cu un consum 
mediu de combustibil în ciclul UE de testare de 9,9 

litri/100 km şi un nivel al emisiilor CO2 de 231 grame 
per kilometru. Dispune de motoare electrice pentru 
o mai bună performanţă fără consum suplimentar 
de combustibil. Pentru un plus de dinamism, cele 
doua motoare electrice alimentate de acumulatorul 
de înaltă tensiune furnizează un cuplu suplimentar 
de până la 280 Nm. Acest impuls semnificativ nu 
aduce însă nicio creştere a consumului de combus-
tibil.

BMW X6 ActiveHybrid ocupă o poziţie unică în 
cadrul segmentului BMW X prin alăturarea unor pa-
rametri de performanţă de excepţie cu un consum 
de combustibil şi un nivel al emisiilor redus semnifi-
cativ. Acest model combină dinamismul suprem cu 
eficienţa fascinantă, înregistrând un consum mediu 
în ciclul UE de testare de doar 9,9 litri/100 km, pre-
cum şi un nivel al emisiilor CO2 de 231 grame per 
kilometru.
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REZUMAT

Consumul mondial de energie primară de toate 
tipurile a crescut în secolul trecut de 10 ori, procesul 

de ardere a combustibililor fosili afectând grav me-
diul prin  poluarea masivă a acestuia. Prin urmare, 
este necesară o strategie bine chibzuită de dezvol-
tare a motoarelor cu combustie în următorii ani şi 
pe parcursul întregului secol.

ABSTRACT

World primary energy consumption increased in 
the last century 10 times, the fossil fuel combustion 
process seriously affecting the environment throu-
gh its massive pollution. It is therefore necessary a 
well-considered combustion engines development 
strategy in the coming years and throughout the 
century.
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Proprietatea intelectuală în sfera ştiinţei. 
Imperative actuale

tema proprietăţii intelectuale În sfera ştiinţei a de-
venit deosebit de actuală În ultimele decenii, fiind 

promovată tot mai insistent teza potrivit căreia „ştiinţa 
trebuie să facă bani”, „să-şi câştiGe sinGură mijloacele 
financiare necesare”, deoarece „ştiinţa Însăşi este o forţă 
de producţie” etc. totodată, un rol important l-au avut 
schimbările ce au intervenit În leGislaţiile privind brevetele 
şi dreptul de autor. 

Aceste schimbări s-au derulat sub presiunea lob-
by-urilor industriale, în primul rând, a marilor produ-
cători şi, evident, fără a fi respectate interesele ştiinţei 
fundamentale, căreia i s-au adus prejudicii grave [1]. 
Majoritatea modificărilor ce au intervenit în actele le-
gislative ale ţărilor lumii converg spre restricţionarea 
schimbului de informaţie ştiinţifică şi comportă difi-
cultăţii majore în procesul căutării ştiinţifice. Esenţial-
mente, ele aduc prejudicii ştiinţei şi, în mod deosebit, 
cercetărilor fundamentale.

Teza potrivit căreia „ştiinţa trebuie să facă bani” 
este în consonanţă cu unele deziderate ale anilor 
’20 ai secolului trecut, când rolul savanţilor era ca şi 
acum subestimat, munca nu le era retribuită pe mă-
sură, considerându-se că situaţia poate fi optimizată 

prin extinderea protecţiei juridice asupra rezultate-
lor ştiinţifice care, cu regret, până în prezent nu sunt 
protejate nici prin dreptul de brevet, nici prin cel de 
autor. Aceste probleme, care nu au fost soluţionate la 
etapa respectivă, astăzi s-au dovedit a fi un avantaj 
pentru interesele businessului. De exemplu, în ultimii 
ani în Occident este semnalată extinderea continuă 
a brevetării obiectelor de proprietate ştiinţifică, ex-
cluse anterior din sfera protecţiei juridice. Totodată, 
dreptul la brevet de invenţie se extinde treptat asu-
pra domeniilor anterior raportate la ştiinţa funda-
mentală. Schimbări radicale se produc mai ales în 
domeniul dreptului de autor. Toate acestea au con-
dus, în ansamblu, la extinderea considerabilă a sferei 
de protecţie juridică potenţială privind rezultatele 
activităţii intelectuale, inclusiv în domeniul ştiinţei. 
Într-un atare context, ideea creării institutului „pro-
prietăţii ştiinţifice” sau al „proprietăţii intelectuale şti-
inţifice” nu mai apare drept un proiect total lipsit de 
perspectivă, precum s-a considerat anterior [2].

Dreptul de brevet
Reiterăm faptul că brevetul nu este o invenţie, ci 

un document care învesteşte proprietarul cu dreptul 

|dr. aurelia LUPAN, specialist principal, 
secţia marketinG, servicii, aGepi, |acad. simion TOMA, 

vicepreşedinte al consiliului naţional  
pentru acreditare şi atestare
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de a interzice terţilor utilizarea invenţiei respective 
(producerea, comercializarea, difuzarea, importul 
ş.a.) fără licenţă sau permis, în termenul stabilit, ce 
constituie de obicei 20 de ani de la data de depo-
zit a cererii de brevet. Până la eliberarea brevetului 
este obligatorie examinarea cererii şi a conţinutului 
invenţiei în instanţa respectivă, iar după aceasta – 
achitarea taxei pentru menţinerea în vigoare a bre-
vetului. În schimb, solicitantul brevetului este obligat 
să dezvăluie esenţa invenţiei pentru  „specificarea” 
sferei de activitate a invenţiei respective. De obicei, 
brevetele de invenţie eliberate sunt din domeniul 
ştiinţelor reale. Există trei cerinţe pentru brevetabili-
tatea invenţiei: noutatea ei, activitatea inventivă (in-
venţia nu trebuie să fie relevantă pentru un specialist 
calificat în domeniu) şi aplicabilitatea industrială. Ac-
ţiunea brevetului este limitată la perimetrul ţării care 
l-a eliberat. Brevetul acordat poate fi contestat în ju-
decată sau (uneori) în instanţele competente privind 
legalitatea eliberării acestuia. De asemenea, titularul 
este în drept să iniţieze o acţiune privind încălcarea 
drepturilor sale exclusive.

În majoritatea statelor, legile privind brevetele 
sunt bazate pe principiul oferirii protecţiei egale 
invenţiilor care satisfac criteriile esenţiale ale nou-
tăţii, nivelului inventiv şi aplicabilităţii industriale. 
Însă multe sisteme de brevete, eventual din Euro-
pa, exclud în mod evident de la brevetare anumite 
categorii de obiecte. Unele dintre acestea reflectă 
divizarea cercetărilor ştiinţifice în fundamentale şi 
aplicative. Spre exemplu, la această categorie pot fi 
menţionate  descoperirile, teoriile ştiinţifice şi me-
todele matematice. De asemenea, se face diferen-
ţă în cazul brevetabilităţii invenţiilor din domeniul 
biotehnologic, fiind excluse invenţiile dăunătoare 
sănătăţii şi vieţii oamenilor, animalelor, plantelor 
şi care sunt de natură să aducă atingeri grave me-
diului. În acest sens, o atenţie deosebită se acordă 
modalităţilor de examinare şi diagnosticare, rea-
lizărilor din domeniul selecţiei (acestea având un 
sistem propriu de protecţie juridică), proceselor bi-
otehnologice în selecţia animală etc. Excepţie de la 
brevetabilitate fac şi invenţiile a căror publicare sau 
exploatare este contrară ordinii publice sau bunelor 
moravuri.

Modificarea sferei de brevetare include în sine 
riscul monopolizării cunoaşterii ştiinţifice. Teoretic, 
pura cunoaştere a lumii fizice nu poate servi drept 

bază de brevetabilitate în orice situaţie. Unul dintre 
principiile fundamentale ale culturii ştiinţifice este 
accesibilitatea liberă la realizările ştiinţei. Numai 
dispunând de cunoştinţe care nu sunt limitate de 
dreptul de proprietate comunitatea ştiinţifică poate 
să disemineze informaţia şi să contribuie la dezvol-
tarea ştiinţei. Totodată, în multe domenii ale noilor 
ştiinţe este dificil a face diferenţieri între ceea ce 
este o invenţie, pe de o parte, şi ceea ce este o des-
coperire sau cunoştinţe ştiinţifice, pe de altă parte. 
În domeniile ştiinţifice noi, brevetele se oferă tehnic 
mult mai lejer, iar cerinţele faţă de activitatea inven-
tivă şi aplicabilitatea industrială sunt mult mai acce-
sibile. Astfel,  poate fi brevetat  chiar şi un joc loto, o 
anume cărămidă, şină sau sticlă de bere. Pentru in-
formare, este cazul să  menţionăm faptul că, recent, 
în Australia a fost brevetată „roata”.

Uneori, apar anumite probleme chiar „în inte-
riorul” ştiinţei, când savanţii încearcă să breveteze 
invenţiile ipotetice, de altfel „cu rezervă”, şi practic 
închid pentru alţii domenii întregi de cercetare. În 
plus, savantul este nevoit să se documenteze asu-
pra brevetelor, pentru a clarifica dacă cineva „mai 
grăbit” nu a acoperit prin brevet acel domeniu în 
care dânsul preconizează să efectueze cercetări.

O problemă ambiguă o constituie posibilitatea 
brevetării şi asigurării protecţiei programelor pentru 
calculator. La începutul anilor ’90 ai secolului XX, in-
strumentul de bază al protecţiei programelor pentru 
calculator a devenit dreptul de autor. De altfel, se 
crease impresia că întâietatea dreptului de autor în 
raport cu dreptul de brevet şi ideea creării dreptului 
special este definitivă. Însă în ultimii ani a crescut 
considerabil interesul pentru brevetarea programe-
lor pentru calculator. În conformitate cu legislaţia 
în vigoare, programele ca atare nu pot fi obiect al 
legii privind protecţia invenţiilor. Însă acest fapt 
nu poate împiedica brevetarea obiectelor, a căror 
noutate este determinată doar de programele ori-
ginale asigurate, toate celelalte componente fiind 
elemente standard. Apare întrebarea, oare nu sunt 
acestea de fapt brevete eliberate pentru programe 
de calculator? Şi care-i rostul acestor brevete? Dacă 
sunt necesare, atunci poate ar fi  mai rezonabil să fie 
eliminate prevederile inutile care limitează în sensul 
dat protecţia prin brevet, deşi, eventual, acest lucru 
ar afecta dezvoltarea cu succes a programelor cu un 
cod iniţial deschis. 
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Aspectul în cauză poate fi examinat şi din alt 
unghi de vedere. Şi anume, brevetarea ar reprezen-
ta nu atât o alternativă a deschiderii şi accesibilită-
ţii, cât o alternativă a clasificării [3]. Dacă se iniţia-
ză comercializarea unei noi elaborări, create prin 
activitatea organizaţiei ştiinţifice, firmei industriale 
şi/sau statului care  oferă în acest scop o parte din 
resursele materiale şi financiare necesare, atunci 
organizaţia-titular este interesată de securizarea 
acesteia, cu alte cuvinte, de transformarea elabo-
rării în know-how. Publicarea rezultatului are drept 
consecinţă dispariţia oricărui interes, în general, din 
partea organizaţiei/firmei în cauză de a participa 
la finanţarea lucrărilor.  De aceea, brevetul poate fi 
considerat drept o decizie de compromis, în care 
rezultatul final este dezvăluit, însă rămâne  mono-
polul titularului asupra acestuia.

Dreptul de autor în ştiinţă
Dreptul de autor oferă creatorilor de opere lite-

rare, ştiinţifice, artistice, programelor pentru cal-
culator şi bazelor de date dreptul exclusiv asupra 
acestora. Dreptul de autor protejează forma de ex-
primare a ideilor, însă nu şi ideile, datele sau concep-
ţiile, care pot fi accesibile pentru toţi sau protejate 
prin alte modalităţi. Operele din domeniul ştiinţei 
potenţial protejate prin dreptul de autor includ 
cărţi, registre de evidenţă ale laboratoarelor, arti-
cole, materiale ale conferinţelor, materiale instruc-
tive şi unele baze informaţionale de date (în format 
electronic sau pe hârtie). O excepţie frecventă în ca-
zul drepturilor exclusive o prezintă copierea şi/sau 
adaptarea operei. Primul deţinător al dreptului de 
autor este însuşi autorul, însă, de regulă, angajato-
rii obţin dreptul patrimonial asupra operelor crea-
te de angajaţi în procesul executării obligaţiunilor 
de serviciu. Drepturile morale reprezintă dreptul la 
paternitate, dreptul la nume, dreptul la divulgarea 
operei, dreptul la retractarea operei şi dreptul la 
respectarea integrităţii operei contra oricăror dena-
turări care ar aduce prejudicii autorului sau reputa-
ţiei acestuia. Pentru stabilirea dreptului de autor nu 
este nevoie de anumite formalităţi.

Protecţia dreptului de autor este universală, dato-
rită unui şir de acorduri şi convenţii internaţionale în 
domeniul dat, în special, Convenţia de la Berna cu pri-
vire la protecţia operelor literare şi artistice şi Acordul 
privind aspectele comerciale ale drepturilor de pro-

prietate intelectuală (TRIPS). Aceste acte determină 
perioada minimală şi nivelurile de protecţie, oferite 
de legislaţiile naţionale. Până nu demult, dreptul de 
autor funcţiona în ştiinţă la fel de eficient ca şi în alte 
domenii, asigurând remunerarea respectivă pentru 
autorii cărţilor şi manualelor şi încurajând disemina-
rea eficientă a rezultatelor cercetării prin intermediul 
revistelor ştiinţifice. De obicei, dreptul de autor (cu 
excepţia drepturilor morale) asupra articolelor publi-
cate aparţine editorului şi se realizează de către edi-
tor, acesta asumându-şi munca şi cheltuielile legate 
de recenzare, editare şi difuzare. De aceea, între autor 
şi editură drepturile sunt repartizate echivalent. Însă, 
odată cu extinderea tehnologiilor digitale, întregul 
sistem ce include distribuirea drepturilor de autor s-a 
pomenit în situaţia în care este atacat concomitent 
din câteva direcţii.

Monopolul asupra aplicării dreptului de autor de 
către editori nu mai  satisface de multă vreme nici 
autorii, nici angajatorii acestora, deoarece, în cazul 
editării lucrărilor angajaţilor, este necesară o licenţă. 
Editorul are nevoie nu de dreptul exclusiv, ci doar 
de licenţa care le asigură lucrărilor publicate o ex-
clusivitate limitată.

Pe de altă parte, editorul are nevoie să fie prote-
jat împotriva copierii nesancţionate a publicaţiilor, 
pentru a-şi asigura investiţiile proprii şi dezvoltarea 
ulterioară a afacerii.

O altă problemă o constituie schimbările inter-
venite în tehnologiile informaţionale şi extinderea 
dreptului de proprietate în raport cu deţinătorii 
acestuia. Noile tehnologii şi noile relaţii privind 
proprietatea intelectuală generează în acelaşi timp 
oportunităţi, dar şi eventuale ameninţări pentru şti-
inţă. Situaţia dată a condus la destabilizarea echi-
librului necesar între utilizator, autor şi deţinătorul 
de drept.

Păstrarea informaţiei în format digital, noile mo-
dalităţi de prelucrare a acesteia au creat posibilităţi 
pentru răspândirea imediată a textului şi informa-
ţiei la scară mondială. Performanţele respective au 
determinat o creştere considerabilă a numărului de 
publicaţii ştiinţifice în reţeaua Internet. Plasarea lu-
crărilor ştiinţifice pe Internet asigură un şir de avan-
taje şi, totodată, îi scuteşte pe autori de cheltuielile 
financiare excesive pentru editarea şi difuzarea ope-
relor, precum şi de un volum mare de muncă de ru-
tină. Cum e şi firesc, comunitatea ştiinţifică a apelat 
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la reţeaua Internet, creând noi modele de publicaţii 
ale rezultatelor ştiinţifice. Noile modele de relaţii ar 
trebui să fie preluate şi de către revistele ştiinţifice 
tradiţionale, spre exemplu, oferirea accesului total 
la textele publicate după expirarea termenului de 
interdicţie a divulgării.

Însă dreptul de autor este ignorat sistematic în 
reţeaua Internet. Titularii de drepturi  răspund la 
aceste încălcări prin introducerea măsurilor tehno-
logice noi de protecţie, spre exemplu, tehnologia 
de criptare, plăţile pentru vizualizarea imaginilor, 
utilizarea dreptului contractual, precum şi promo-
varea modificărilor în legislaţie.

Tendinţa de a maximaliza randamentul rezul-
tatelor cercetărilor ştiinţifice determină unele uni-
versităţi să reclame schimbarea bazelor dreptului 
de autor asupra produselor ştiinţifice. În mod tra-
diţional, dreptul de autor a aparţinut întotdeauna 
autorului, însă mai recent unele universităţi fac tot 
posibilul pentru a prelua  drepturile patrimoniale 
asupra produselor ştiinţifice ale angajaţilor. Efectul 
negativ al unor atare acţiuni este pierderea încrede-
rii în relaţiile dintre savanţi şi universităţi.

Încheiere
Economia modernă este, mai înainte de toate, o 

economie a cunoaşterii, progresul ei fiind determi-
nat în mare măsură de nivelul dezvoltării ştiinţei. În 
această ordine de idei, drepturile de proprietate in-
telectuală comportă un mare potenţial de stimulare 
a evoluţiei ştiinţei, însă aceste drepturi sunt limitate 
de legislaţia din domeniul respectiv. De menţionat 
faptul că proprietatea intelectuală este relevantă şi 
în sfera activităţii comerciale, protejând investiţii-
le în ştiinţă şi contribuind la mărirea veniturilor de 
care depinde însăşi prosperarea ştiinţei. În acest 
sens, numai o sumă de legi bine gândite şi raţional 
aplicate în sfera proprietăţii intelectuale favorizează 
efectiv inovarea, remunerarea adecvată a inven-
tatorilor şi antreprenorilor, promovarea profitului 
economico-financiar şi social, evitându-se instau-
rarea unor monopoluri inacceptabile sau restricţii 
nelegitime.

În universităţile şi instituţiile de cercetare din 
sectorul public de pe întregul mapamond se pune 
accentul pe obţinerea veniturilor din comercializa-
rea elaborărilor ştiinţifice şi a produselor de creaţie. 
Însă scopul prioritar al universităţilor şi al instituţi-

ilor ştiinţifice este instruirea studenţilor şi efectu-
area  cercetărilor ştiinţifice de o calitate înaltă, nu 
obţinerea veniturilor din comercializarea obiectelor 
de proprietate intelectuală. Tendinţa excesivă de 
dobândire a drepturilor de proprietate intelectua-
lă şi a profiturilor economice  generează conflicte 
de interese şi modifică scopurile iniţiale. Protecţia 
proprietăţii intelectuale poate ajuta la valorificarea 
rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, însă şi în situaţia 
aceasta pot apărea restricţionări privind  schimbul 
liber de idei.

Totodată, accesul limitat la informaţie constituie 
o ameninţare evidentă a dezvoltării ştiinţei, pe când 
toate acţiunile ar trebui să conveargă spre dezvol-
tarea ei. Dreptul de autor tradiţional a asigurat o 
protecţie suficientă pentru investiţiile editorilor, în 
perioada în care cea mai mare parte a informaţiei se 
păstra pe hârtie. Păstrarea digitală şi transmiterea 
revistelor ştiinţifice şi a cărţilor în format electronic 
pot permite difuzarea internaţională necostisitoare 
a informaţiei, dorită pentru savanţi şi necesară pen-
tru ştiinţă. Cu toate acestea, o asemenea evoluţie a 
evenimentelor ameninţă editorii cu pierderea profi-
tului, chiar până la imposibilitatea de a-şi recupera 
cheltuielile pentru activitatea lor. Iată de ce comu-
nitatea ştiinţifică trebuie să-şi asume un rol mult 
mai activ în menţinerea  canalelor eficiente pentru 
publicaţii în baza non-profitului.

Este necesar ca instituţiile care finanţează, orga-
nizează şi efectuează cercetările finanţate din mij-
loace publice să garanteze utilizarea liberă a produ-
selor ştiinţifice, a rezultatelor activităţii intelectuale. 
N-are sens să se cheltuiască banii statului pentru re-
alizarea unor cercetări ale căror rezultate rămân să 
se prăfuiască în birourile funcţionarilor şi nu devin 
accesibile pentru persoanele care le-ar putea folosi 
realmente.

Evident, monopolurile se pot dezvolta şi acolo 
unde informaţia ştiinţifică este protejată prin drep-
tul de autor, dar şi în sectoarele în care a fost atins 
un nivel înalt de aplicare a brevetelor. Legea privind 
protecţia concurenţei este foarte importantă, însă, 
cu regret, prevederile ei nu sunt aplicate cu toată 
rigurozitatea şi obiectivitatea cuvenită.

În general, instituţiile proprietăţii intelectuale 
contribuie la dezvoltarea ştiinţei şi promovarea re-
zultatelor  acesteia în multe domenii ale activităţii  
umane.  Drepturile de proprietate intelectuală sunt, 
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incontestabil, necesare pentru stimularea inovaţi-
ilor şi investiţiilor, or, în unele domenii structurile 
comerciale solicită modificarea legislaţiei în vigoare 
care, în opinia lor, limitează neîntemeiat şi  excesiv 
libertatea utilizării informaţiei şi efectuării cerce-

tărilor. În consecinţă, limitarea libertăţii fluxului 
informaţional şi a accesului la rezultatele ştiinţifice 
prin brevete sau prin dreptul de autor prejudiciază 
interesele pe termen lung ale societăţii şi  împiedică 
dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice.
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REZUMAT

Economia modernă este, mai înainte de toate, o 
economie a cunoaşterii, progresul ei fiind determi-
nat în mare măsură de nivelul dezvoltării ştiinţei. În 
această ordine de idei, drepturile de proprietate in-
telectuală comportă un mare potenţial de stimulare 
a evoluţiei ştiinţei, însă aceste drepturi sunt limitate 
de legislaţia din domeniul respectiv. De menţionat 
faptul că proprietatea intelectuală este relevantă şi 
în sfera activităţii comerciale, protejând investiţii-
le în ştiinţă şi contribuind la mărirea veniturilor de 
care depinde însăşi prosperarea ştiinţei. 

În acest sens, numai o sumă de legi bine gândite 
şi raţional aplicate în sfera proprietăţii intelectuale 

favorizează efectiv inovarea, remunerarea adecva-
tă a inventatorilor şi antreprenorilor, promovarea 
profitului economico-financiar şi social, evitându-
se instaurarea unor monopoluri inacceptabile sau 
restricţii nelegitime.

ABSTRACT

The modern economy is, first of all, a knowled-
ge economy, its progress being largely determined 
by the development of science. In this context, in-
tellectual property rights carry a great potential to 
stimulate scientific progress, but these rights are 
limited by the legislation in the field. It should be 
noted that intellectual property is also relevant in 
the sphere of trade, while protecting investments in 
science and helping to increase revenue which are 
indispensable to the prosperity of science.

In this sense, only an amount of well thought-out 
and rational laws applied in the field of intellectual 
property effectively favours innovation, adequate 
remuneration of inventors and entrepreneurs, pro-
motion of financial and economic and social profit, 
avoiding the establishment of unacceptable mono-
polies or undue restrictions.
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|viorel iustin, expert principal,
secţia chimie, bioloGie, medicină, aGepi

Fabricarea ilicită a unui produs al invenţiei 
– infracţiune de încălcare a dreptului 

exclusiv al titularului de brevet  

unicul titlu de protecţie a invenţiei este brevetul de 
invenţie care În republica moldova se acordă de 

către aGenţia de stat pentru proprietatea intelectuală 
(aGepi)1. invenţia este o soluţie care rezolvă o proble-
mă dintr-un domeniu al cunoaşterii, ce prezintă noutate 
şi proGres faţă de stadiul cunoscut până atunci2. pentru 
a fi brevetată, invenţia trebuie să Întrunească cumulativ 
criteriul de aplicare industrială, să fie nouă, să implice o 
activitate inventivă.

O invenţie se consideră nouă dacă nu este cu-
prinsă în stadiul tehnicii. Stadiul tehnicii include 
toate cunoştinţele accesibile publicului printr-o 
descriere făcută în scris sau oral, prin utilizare sau 
în orice alt mod, până la data depozitului cererii de 
brevet sau data priorităţii recunoscute. Stadiul teh-
nicii cuprinde, de asemenea, conţinutul cererilor 
de brevet depuse la AGEPI, aşa cum acestea au fost 
depuse, care au o dată de depozit anterioară şi care 
au fost publicate, conform art. 49 din Legea nr. 50-
XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor (în 
continuare – Legea nr. 50/2008). 

Se consideră că invenţia implică o activitate in-
ventivă dacă, pentru un specialist în domeniu, ea nu 
rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse în 
stadiul tehnicii.

O invenţie este considerată ca fiind susceptibilă 
de aplicare industrială dacă obiectul ei poate fi fa-
bricat sau utilizat în oricare dintre domeniile indus-
triale, inclusiv în agricultură3.

Obiectele de proprietate industrială care pot 
face obiectul unui brevet de invenţie sunt:

 ▪ produsul (dispozitive, substanţe, tulpini de 
microorganisme, culturi celulare de plante sau ani-
male, produse farmaceutice şi fitofarmaceutice);

 ▪ procedeul – activitate care are ca rezultat 
obţinerea sau modificarea unui produs (procese 
tehnologice, procese computerizate, procedee bio-
logice sau genetice etc.); 

 ▪ metoda – activitate care are un rezultat de 
natură calitativă (măsurare, analiză, reglare, control, 
metode computerizate, combinaţii algoritm/pro-
gram-proces);

 ▪ aplicarea unui produs, procedeu sau meto-
dă – aplicarea acestora cu o anumită destinaţie, cu 
condiţia ca aceasta să nu rezulte în mod evident din 
proprietăţile cunoscute ale produsului, procedeului 
sau metodei aplicate4.

Conform art. 20 din Legea nr. 50/2008, brevetul 
îi acordă titularului dreptul exclusiv de exploatare a 
invenţiei pe întreaga durată de protecţie a acesteia, 
adică: fabricarea, oferirea spre vânzare, vânzarea, 
folosirea, importul sau stocarea în aceste scopuri a 
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produsului care constituie obiectul brevetului, folo-
sirea procedeului care constituie obiectul brevetu-
lui sau, în cazul în care un terţ ştie sau este evident 
din circumstanţe că folosirea procedeului este inter-
zisă fără acordul titularului de brevet, oferirea pro-
cedeului spre folosire, la fel oferirea spre vânzare, 
vânzarea, folosirea, importul sau stocarea în aceste 
scopuri a produsului obţinut direct prin procedeul 
care constituie Obiectul brevetului. Totodată, art. 
21 din aceeaşi lege prevede că un brevet îi acordă 
titularului, pe lângă drepturile enumerate mai sus, 
dreptul de a interzice terţilor care nu au acordul său 
să efectueze acţiunile enumerate mai sus pe terito-
riul Republicii Moldova. Acest drept constituie posi-
bilitatea juridică, recunoscută titularului brevetului, 
de a opune tuturor celorlalte persoane prerogativa 
de a exploata invenţia brevetată5. 

Fabricarea ilicită a produsului constă în realiza-
rea materială a unui obiect identic ori similar cu cel 
ce formează obiectul-produs al invenţiei brevetate. 
În acest sens, este suficientă fabricarea produsului, 
chiar dacă acesta nu a fost utilizat ori pus în vân-
zare. În toate cazurile, fabricarea trebuie să fi fost 
finalizată, nu doar începută; cu toate acestea, dacă 
fabricarea a fost întreruptă de acţiunea formulată 
de către titularul brevetului, se poate considera că 
s-a produs o contrafacere parţială, în ceea ce priveş-
te porţiunile fabricate ori aflate în curs de execuţie.6 

În jurisprudenţa franceză7, s-a decis că dobândi-
torul produsului ce ţine de piesele de schimb sau 
reparaţii nu are obligaţia de a se adresa titularului 
brevetului spre a obţine acele piese de schimb ori 
spre a efectua reparaţia; o asemenea obligaţie exis-
tă însă dacă este vorba despre reparaţii care sunt 
echivalente cu reconstrucţia sau înlocuirea obiec-
tului supus reparaţiilor. 

În altă ordine de idei, se consideră că fabricarea 
chiar şi a unui singur obiect şi chiar dacă această fa-
bricare nu s-a realizat în scopul comercializării cade 
sub incidenţa legii, constituind o contrafacere. Re-
producerea în dimensiuni reduse a unui obiect bre-
vetat, ceea ce face imposibilă întrebuinţarea aces-
tuia în industrie (de exemplu, o maşinărie redusă în 
dimensiuni spre a servi drept model) nu constituie 
contrafacere.8 

Jurisprudenţa şi doctrina au elaborat, în decursul 
timpului, unele reguli generale referitoare la com-
pararea obiectului protejat prin brevetul de inven-

ţie cu obiectul contrafăcut prin fabricare, spre a se 
stabili dacă a fost încălcată ori nu exclusivitatea re-
cunoscută titularului de brevet, aşadar dacă a exis-
tat sau nu contrafacere.9  Astfel:

a) în primul rând, în cazul reproducerii servile, 
aceasta constituie întotdeauna încălcarea exclusivi-
tăţii recunoscute titularului brevetului;

b) în al doilea rând, conform “teoriei variantelor 
de execuţie”10, aplicabilă în cazul în care reprodu-
cerea nu este servilă, se consideră că a fost încălcată 
exclusivitatea dacă la obiectul reprodus se regăsesc 
elementele constitutive esenţiale ale invenţiei. Ast-
fel, simpla schimbare a materialului, a formei, a dis-
punerii, a dimensiunilor fără a se aduce un rezultat 
industrial nou nu constituie decât variante de exe-
cuţie a produsului protejat prin brevet;

c) în al treilea rând, contrafacerea se apreciază 
în raport cu asemănările, iar nu cu deosebirile. 
Cu alte cuvinte, nu prezintă importanţă dacă obiec-
tul reprodus conţine, în acelaşi timp, şi unele dife-
renţe faţă de produsul brevetat, în ipoteza în care, 
la comparaţie, rezultă existenţa asemănărilor sub 
aspectul elementelor esenţiale şi caracteristice ale 
invenţiei;

d) în al patrulea rând, conform teoriei echi-
valentelor, se consideră că există încălcarea ex-
clusivităţii atunci când un element din structura 
produsului este înlocuit cu un element diferit, care 
îndeplineşte aceeaşi funcţie şi determină un rezul-
tat identic sau chiar asemănător;

e) în sfârşit, regula inadmisibilităţii asocierii 
mai multor brevete arată că persoana care este 
titular al mai multor titluri de protecţie nu are drep-
tul de a le invoca în mod concomitent în privinţa 
obiectului fabricat de către terţ, susţinând că acesta 
a luat câte un element din fiecare brevet. Regula se 
explică prin aceea că brevetul constituie un titlu se-
parat şi distinct de orice alt brevet.11

Folosirea produselor reprezintă o formă de în-
călcare a exclusivităţii recunoscute titularului de 
brevet de invenţie şi este distinctă de “fabricarea” 
produselor, deşi, de cele mai multe ori, persoana 
care fabrică produsele le şi foloseşte; realizarea cu-
mulativă a acestor două activităţi constituie o cir-
cumstanţă agravantă.12 Există contrafacere atât în 
cazul folosirii produsului brevetat, cât şi în acela al 
folosirii procedeului ori a metodei brevetate, pre-
cum şi în cazul folosirii unui produs nebrevetat, dar 
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care a fost obţinut printr-un procedeu sau o meto-
dă brevetate.13 Existenţa ori absenţa calităţii de co-
merciant este nerelevantă, dar numai folosirea în 
scop comercial – nu şi aceea în scop personal – con-
stituie o încălcare a exclusivităţii.14 În toate cazurile, 
rea-credinţa celui care foloseşte produsele trebuie 
dovedită, deoarece este posibil ca produsele folo-
site să fi fost puse în circulaţie cu acordul titularului 
de brevet.15

Contrafacerea comercială este una dintre forme-
le cele mai periculoase de încălcare a drepturilor de 
proprietate intelectuală.16

Republica Moldova s-a confruntat cu problema 
contrafacerii mărfurilor încă în anii ’90 ai secolului 
trecut, când pe piaţa noastră au început să apară o 
gamă largă de produse contrafăcute purtând de-
numirea unor mărci notorii. Producerea şi realizarea 
produselor contrafăcute pe piaţa de desfacere a Re-
publicii Moldova reprezintă şi în prezent o problemă 
serioasă, care ameninţă permanent atât securitatea 
economică a ţării, cât şi viaţa şi sănătatea consuma-
torilor. Conform datelor statistice ale Comitetului 
Executiv al Comunităţii Statelor Independente (CSI), 
bugetele acestor ţări înregistrează pierderi colosale 
din cauza contrafacerii mărfurilor, de exemplu: în Fe-
deraţia Rusă – 3 miliarde de dolari anual, în Ucraina 
1,5 miliarde de dolari, în Belarus, Kazahstan, Republi-
ca Moldova – între 0,5 şi 1,4 miliarde de dolari. 

Prejudiciile aduse de mărfurile contrafăcute pot fi 
divizate în următoarele categorii:

 ▪ prejudicii economice, care se manifestă prin 
diminuarea încasărilor la bugetul de stat şi la buge-
tele titularilor de drepturi;

 ▪ prejudicii de imagine aduse atât ţării pe teri-
toriul căreia prosperă piaţa produselor contrafăcu-
te, cât şi titularilor de drepturi (OPI);

 ▪ prejudicii aduse vieţii şi sănătăţii locuitorilor 
ţării în care prosperă şi se dezvoltă piaţa produselor 
contrafăcute.

Contrafacerea unui produs prin fabricare, protejat 
prin brevet de invenţie, poate avea mai multe forme, 
inclusiv:

 ▪ contrafacere de asortiment, care reprezintă 
substituirea în întregime a produsului prin elemen-
te de altă categorie ori sort, cu păstrarea numai a 
unui sau a două elemente ale produsului;

 ▪ contrafacere calitativă, care reprezintă falsifi-
carea produselor originale prin adăugarea diferitor 

aditivi alimentari şi nealimentari sau/şi modificarea 
recepturii produsului datorită: adausului de apă, in-
troducerii componenţilor mai ieftini; prin utilizarea 
unui produs sintetic care imită produsul natural; 
prin substituirea unui component, utilizându-se 
componenţi care reprezintă deşeuri alimentare, di-
feriţi aditivi alimentari; prin depăşirea cantităţii de 
substanţe faţă de normele prevăzute în documen-
taţia tehnică sau prin depăşirea cantităţii de sub-
stanţe necalitative; prin introducerea conservan-
ţilor, antioxidanţilor şi antibioticelor fără indicarea 
acestora pe marcajul produsului;

 ▪ contrafacere cantitativă, care reprezintă indu-
cerea în eroare a consumatorului prin modificarea 
în dezavantajul acestuia a parametrilor produsului 
(masă, volum, lungime etc.), faţă de cei stabiliţi în 
documentaţia tehnică aferentă. Această formă este 
foarte răspândită şi constituie una dintre cele mai 
vechi metode de inducere în eroare a consumato-
rului.

Contrafacerea prin fabricare este o plagă a pro-
ducţiei industriale. În ultimii ani aceasta a luat 
proporţii inimaginabile şi s-a răspândit atât în eco-
nomiile în curs de dezvoltare, cât şi în cele industri-
alizate. Producătorii străini cu reputaţie au adesea 
îndoieli atunci când se propune fabricarea produ-
selor lor în ţări în care fenomenul contrafacerii este 
foarte răspândit. Drept consecinţă, astfel de ţări pe 
lângă faptul că pierd în mod direct investiţiile străi-
ne, nu pot beneficia nici de inovaţiile din domeniul 
tehnologiei.

Faptul că, în domeniul comercial, contrafacerea 
înregistrează un nivel atât de înalt şi de alarmant se 
datorează, în mare măsura, următorilor factori: 

1) profitabilitatea netă adusă de practicarea 
acesteia; 

2) absenţa sau caracterul neadecvat al legilor în 
multe ţări şi o lipsă generală a acţiunilor de aplicare 
a acestora; 

3) disponibilitatea echipamentelor de înaltă teh-
nologie, relativ ieftine, care favorizează copierea;

4) perceperea contrafacerii OPI ca fiind o infracţi-
une puţin dăunătoare.

În cazul contrafacerii unei invenţii prin fabricare, 
prejudiciul este de ordin economic şi poate aduce 
atingere vieţii şi sănătăţii oamenilor. Spre exemplu, 
în prezent pe piaţă este frecvent folosită pasta de 
carne, ca înlocuitor de carne la unele preparate. 
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Acest înlocuitor, cunoscut şi sub denumirea de 
MDM, este un produs obţinut din carne dezosată 
mecanic. Fabricarea acestui produs este foarte ex-
tinsă în UE, 90% din producţie fiind destinată expor-
tului în ţările din estul Europei unde, datorită nive-
lului scăzut de trai, pe piaţă predomină preparatele 
din carne ieftine, însă de slabă calitate. Folosirea 
în proporţii ridicate a acestui înlocuitor, pe lângă 
faptul că reprezintă o contrafacere prin fabricare a 
produselor în compoziţia cărora se regăseşte (unele 
sortimente de parizer conţin cca. 80% MDM), pre-
zintă şi o serie de riscuri pentru sănătatea consuma-
torilor: creşte riscul de contaminare cu salmonella, 
poate prejudicia dezvoltarea copiilor datorită con-
ţinutului mare de calciu din componenţa sa (când 
dezosarea mecanică se execută cu aparatură neper-
formantă). De remarcat şi faptul că în UE utilizarea 
acestei paste de carne este interzisă, ea putând fi fo-
losită numai într-o proporţie de 3-5% în preparate şi 
numai de către producătorii care fabrică şi acest tip 
de pastă de carne. Ţinând cont de efectele potenţi-
al nocive ale MDM asupra sănătăţii consumatorilor, 
unii producători de preparate din carne folosesc în 
reclame menţiunea lipsei MDM în produsele lor. 

Un alt exemplu: fabricarea ciocolatei care, de 
asemenea, adeseori constituie un obiect al contra-
facerii. Prevalează cazurile de inducere în eroare a 
consumatorilor prin intermediul ambalajului. Ast-
fel, pe ambalajele multor sortimente de ciocolată 
sunt reproduse imaginile unor fructe: mere, bana-
ne, vişine etc., colorate foarte atrăgător, sugerân-
du-se prezenţa acestora în compoziţia ciocolatei. 
În realitate, la capitolul compoziţie, cu litere foarte 
mici se specifică „aromă identic naturală”. La fel pot 
fi contrafăcute prin fabricare şi vinurile produse din 
arome sintetice, coloranţi, îndulcitori artificiali, alco-
ol etilic şi apă. 

Însă nu doar produsele alimentare pot periclita 
viaţa şi sănătatea consumatorilor, ci şi unele pro-
duse industriale, cum sunt, de exemplu, piesele de 
schimb pentru autoturisme sau utilajul electrocas-
nic. Potrivit estimărilor, pe piaţa autohtonă cca. 60% 
din comerţul cu piese auto, accesorii sau uleiuri este 
ilegal, mărfurile provenind din contrabandă sau fi-
ind contrafăcute.

Odată cu dezvoltarea relaţiilor economice şi a 
pieţelor de desfacere, este de o stringentă actuali-
tate aplicarea efectivă a reglementărilor juridice cu 

privire la OPI, ameliorarea continuă a climatului so-
cial din acest domeniu.

Acţiunea de fabricare ilicită a OPI reprezintă mai 
multe fapte cu caracter alternativ. În cele ce urmea-
ză, ne vom referi doar la analiza juridico-penală a 
faptei de fabricare fără drept asupra invenţiei. 

Obiectul juridic reprezintă relaţiile sociale 
care se nasc, se dezvoltă şi se modifică în legătură 
cu apărarea drepturilor titularului brevetului de 
invenţie împotriva faptelor alternative: fabricarea, 
importul, exportul, transportarea, oferirea spre vân-
zare, vânzarea, alt mod de punere în circulaţie eco-
nomică sau stocarea în aceste scopuri a produsului. 
În cazul contrafacerii prin fabricare obiectul juridic 
reprezintă relaţiile sociale care se nasc, se dezvoltă 
şi se modifică în legătură cu apărarea drepturilor 
titularului brevetului de invenţie împotriva faptei 
de fabricare ilicită a obiectului invenţiei.

În cazul săvârşirii infracţiunii de contrafacere 
prin fabricarea unui obiect protejat prin brevet 
de invenţie, obiectul material nu există. Deşi s-ar 
părea că acţiunea de fabricare reprezintă obiectul 
unui brevet de invenţie, totuşi, acest bun este un 
produs şi nu obiectul infracţiunii. În cazul în care 
fapta se săvârşeşte prin celelalte modalităţi ver-
bum regens, considerăm că obiectul material al 
infracţiunii este însuşi obiectul proprietăţii indus-
triale, care poate fi produsul sau procedeul folosit. 

Latura obiectivă se realizează prin una din ur-
mătoarele fapte alternative: fabricarea, importul, 
exportul, transportarea, oferirea spre vânzare, vân-
zarea, alt mod de punere în circulaţie economică 
sau stocarea în aceste scopuri a produsului, efectu-
ate fără a avea dreptul la aceasta. În cazul infracţiu-
nilor cu conţinut alternativ, nu există o pluralitate 
de infracţiuni, ci o unitate de infracţiune, dacă ac-
tivitatea ilicită a făptuitorului corespunde mai mul-
tor modalităţi alternative, descrise în conţinutul 
normei incriminate. Soluţia unităţii naturale de in-
fracţiune este justificată prin echivalenţa juridică a 
termenilor alternativi (fungibilitatea acestora), folo-
siţi de legiuitor la crearea acestor norme de incrimi-
nare, a căror nerespectare sau încălcare, după caz, 
este sancţionată în aceleaşi limite de pedeapsă sau 
rezidă din structura unităţilor infracţionale. În cazul 
infracţiunii săvârşite prin fabricare, pentru existen-
ţa infracţiunii este suficient ca făptuitorul să realize-
ze un obiect care, prin însuşirile sale esenţiale, sea-
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mănă cu cel ce formează obiectului unei invenţii. În 
fiecare caz, acţiunea de fabricare se stabileşte prin 
compararea obiectului reprodus de făptuitor cu cel 
brevetat, ţinându-se seama de asemănările esenţi-
ale care există între cele două obiecte. 

Consecinţele contrafacerii prin fabricare a obiec-
tului unei invenţii constau în atingerea adusă drep-
turilor patrimoniale şi nepatrimoniale ale titularului. 
Între acţiunile făptuitorului şi consecinţele survenite 
trebuie să existe o legătură de cauzalitate care rezul-
tă, de regulă, din materialitatea faptei.

Latura subiectivă reprezintă vinovăţia, sub for-
mă de intenţie, care poate fi directă sau indirectă. 
În modalităţile normative ale ofertei şi importului 
intenţia este direct calificată prin scop. Fiind o ce-
rinţă ataşată laturii subiective a infracţiunii, pentru 
consumarea ei nu va fi necesară realizarea acestei 
condiţii, fiind suficient să se facă dovada că subiec-
tul a urmărit, după caz, să folosească sau să vândă 
acel produs care constituie obiectul invenţiei. Din 
etapele activităţii infracţionale care pot fi prezente 
în cadrul acestei infracţiuni formale sunt posibile 
acţiunile de pregătire şi tentativă, dar nu sunt incri-
minate şi nu sunt pedepsite.

Subiect al infracţiunii poate fi orice persoană, 
care îndeplineşte condiţiile generale ale răspunde-
rii penale, lipsind vreo calitate specială a acesteia. 

Infracţiunea se consumă în momentul în care 
oricare dintre acţiunile incriminate a fost realizată. 

Infracţiunea analizată prezintă mai multe mo-
dalităţi normative în raport cu modul în care este 
descrisă fapta incriminată, pentru consumarea 
infracţiunii fiind suficientă realizarea unei singu-
re modalităţi. Dacă aceeaşi persoană realizează în 
mod concret conţinutul mai multor modalităţi nor-
mative, unitatea infracţională nu va fi afectată, dar 
de acest aspect se va ţine seama la stabilirea gradu-
lui de pericol social al faptei comise şi la individuali-
zarea judiciară a pedepsei.

O altă modalitate de contrafacere poate fi şi fap-
ta de folosire fără drept a unui produs protejat prin 
brevet la fabricarea unui alt produs, astfel lezându-
se un drept exclusiv al titularului, prevăzut de art. 
20 (2) litera a) din Legea nr. 50/2008. Actualmente, 
această faptă nu este prevăzută de legea penală, în 
asemenea caz obiectul material al infracţiunii deve-
nind orice bun care este obiectul invenţiei sau care 
corespunde acestuia, deci chiar într-un bun contra-

făcut, indiferent dacă făptuitorul foloseşte un bun 
contrafăcut de el sau de altcineva.

Analizând literatura de specialitate, deducem 
că acţiunea de fabricare a unui produs prin folosi-
rea altui produs protejat este prevăzută de Legea 
nr. 50/2008, pe când legea penală omite această 
modalitate de săvârşire a infracţiunii. Deci, ceea ce 
nu este interzis de legea penală nu este pasibil de 
răspundere penală. În asemenea caz ne pomenim 
în situaţia că există un drept exclusiv al titularului, 
dar acesta nu poate fi protejat eficient. Totodată, 
în art. 1852 al. 3 din Codul penal al Republicii Mol-
dova (CPRM) pe lângă sancţiunea propriu-zisă nu 
este prevăzută reglementarea ce se referă la pro-
dusele contrafăcute şi utilajul care le-a produs, care 
reprezintă o proprietate privată. Astfel, produsele 
contrafăcute prin fabricare sau folosire pot reapă-
rea pe piaţă. Mai mult ca atât, Republica Moldova 
este parte la Acordul privind aspectele comerciale 
ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS), 
în care la art. 61 se stipulează că statele membre 
vor prevedea în procedurile lor penale sancţiuni de 
genul: „… Sancţiunile vor include închisoare şi/sau 
amenzi suficiente pentru a fi descurajatoare şi vor 
fi la un nivel comparativ cu cele aplicate unor de-
licte grave similare. În cazurile adecvate, sancţiunile 
posibile vor include şi sechestrarea, confiscarea şi 
distrugerea mărfurilor în cauză, precum şi a tuturor 
materialelor şi instrumentelor care au servit direct 
la comiterea delictului…”17. 

În legătură cu cele menţionate ar fi oportun, 
după părerea noastră, ca art. 1852 al. 3 din CPRM 
să conţină încă o acţiune alternativă distinctă de 
fabricare, şi anume acţiunea de folosire a produse-
lor protejate prin titlu de protecţie, care s-ar referi la 
acţiuni de contrafacere ce conduc la fabricarea fără 
drept a produselor industriale, iar sancţiunea să fie 
considerată ca una gravă şi să prevadă expres con-
fiscarea şi distrugerea mărfurilor contrafăcute, pre-
cum şi a tuturor materialelor şi instrumentelor care 
au servit direct la comiterea delictului.

În prezent pedepsele maxime pentru violarea 
drepturilor de proprietate intelectuală variază, în 
diferite ţări, de la câteva sute de euro în Grecia la câ-
teva mii în Olanda, iar pedeapsa cu închisoarea este 
de la 3 luni în Grecia până la 10 ani în Regatul Unit 
al Marii Britanii. Pentru îmbunătăţirea activităţii de 
combatere a infracţiunilor din domeniul proprie-
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tăţii intelectuale, a fost creată INTERPOL Database 
on International Intellectual Property Crime (DIIP), 
o bază de date autonomă care conţine informaţii 
despre crimele transnaţionale şi organizaţiile crimi-
nale. La nivelul Uniunii Europene, Directiva 2004/48 
CE, cunoscută şi sub denumirea de IPR Enforcement 
Directive sau IPRED, privind respectarea drepturilor 
de proprietate intelectuală stabileşte cadrul de pro-
tecţie împotriva contrafacerii în scopuri comerciale. 
Este vorba de drepturile de proprietate industrială 
(brevete de invenţii, certificate de protecţie com-
plementară, mărci, denumiri de origine, desene şi 
modele industriale, noi soiuri de plante, topografii 
de circuite integrate), precum şi bazele de date. Di-
rectiva europeană privind măsurile penale menite 
să protejeze drepturile de proprietate intelectua-
lă (Draft Directive on criminal measures aimed at 
ensuring the enforsement of intellectual property 
rights IPRED2, din aprilie 2006) are drept scop ar-
monizarea legislaţiilor cu privire la pedepsele pena-
le în cazul încălcării acestor drepturi. Directiva ca-

lifică drept infracţiuni toate încălcările intenţionate 
ale unui drept de proprietate intelectuală la scară 
comercială, precum şi tentativa, complicitatea sau 
incitarea la astfel de fapte. 

Pornind de la cele expuse, am dori să propunem 
o redactare a art. 1853 CPRM, acesta urmând să apa-
ră în următoarea redacţie: „Fabricarea, folosirea, im-
portul, exportul, transportarea, oferirea spre vânzare, 
vânzarea, alt mod de punere în circulaţie economică 
sau stocarea în aceste scopuri a produsului, folosirea 
de procedee, ceea ce constituie invenţii…”, iar sancţi-
unea să fie reformulată în următoarea redacţie: „…
se pedepsesc cu amendă de la 3000 la 7000 de unităţi 
convenţionale sau cu privaţiune de libertate de la 3 
la 6 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 
8000 la 14000 de unităţi convenţionale cu privarea 
de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un ter-
men de la 3 la 5 ani, în ambele cazuri cu confiscarea 
şi distrugerea mărfurilor în cauză, precum şi a tu-
turor materialelor şi instrumentelor care au servit 
direct la comiterea delictului”. 
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REZUMAT

Fabricarea ilicită a unui obiect de proprietate 
intelectuală protejat prin brevet, chiar dacă nu s-a 
realizat în scopul comercializării, cade sub incidenţa 
legii, constituind o contrafacere. Producerea şi reali-
zarea produselor contrafăcute pe piaţa de desface-
re a Republicii Moldova prezintă o problemă serioa-
să, care ameninţă atât securitatea economică a ţării, 
cât şi viaţa şi sănătatea consumatorilor. Totodată, 
fabricarea unui produs al invenţiei constituie o in-
fracţiune de încălcare a dreptului exclusiv al titula-

rului de brevet, fiind penalizată conform legislaţiei 
în vigoare.

ABSTRACT

Illicit manufacture of an object of intellectual 
property protected by patent, even if it was not 
done for marketing falls under the incidence of law, 
constituting an infringement. Production and sale 
of counterfeit products on the market of the Repu-
blic of Moldova is a serious problem that threatens 
the country’s economic security and the life and 
health of consumers. However, manufacturing a 
product of the invention is an offense of infringe-
ment of the patent owner’s exclusive right, being 
penalized according to law.
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|florentina GEORGESCU, 
expert, biroul brevete europene -  
taxe de menţinere În viGoare, osim

Brevetul european cu efecte în România, 
procedura de menţinere în vigoare

convenţia privind eliberarea brevetelor europene, 
denumită convenţia brevetului european, a fost 

adoptată la münchen pe 5 octombrie 1973, cu amen-
damentele ulterioare, actul de revizuire a acesteia fiind 
adoptat la münchen pe 29 noiembrie 2000.

Începând cu data de 01.03.2003, România a ade-
rat la Convenţia Brevetului European ca urmare a 
intrării în vigoare a Legii nr. 611 din 13.11.2002 pri-
vind aderarea României la Convenţia privind elibe-
rarea brevetelor europene, astfel încât:

 ▪ cererile de brevet european având data de 
depozit 01.03.2003 sau o dată ulterioară acesteia 
conţin desemnarea României;

 ▪ cererile internaţionale în care este desemnat 
Oficiul European de Brevete (OEB) conţin desemna-
rea României.

Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ca un 
brevet european să aibă efecte în România prevăd 
următoarele:

 ▪ cererea de brevet european să nu fi fost retra-
să sau considerată retrasă;

 ▪ cererea de brevet european să aibă o dată de 
depozit ulterioară datei de 01.03.2003;

 ▪ brevetul european să nu fi fost revocat ca 
urmare a procedurilor de opoziţie derulate în faţa 
OEB;

 ▪ titularul străin sau român care are domiciliul 
în afara ţării să fie reprezentat de un mandatar au-
torizat din România;

 ▪ titularul sau succesorul în drepturi al acestuia 
să depună la OSIM, în termen de 3 luni de la data la 
care OEB a publicat menţiunea eliberării brevetului 
european, o cerere de publicare a traducerii, însoţi-
tă de traducerea în limba română a fasciculului de 
brevet european şi de dovada de plată a taxei legale 
de publicare (conform art. 6 alin. (2) din Legea nr. 
611/2002);

 ▪ dacă traducerea în limba română nu este de-
pusă în termenul prevăzut de lege, titularul breve-
tului european poate să o depună la oficiu într-un 
termen de încă 3 luni, cu condiţia plăţii unei taxe 
suplimentare (conform art. 6 alin. (4) din Legea nr. 
611/2002); începând cu data de 01.03.2009, con-
form Ordinului nr. 112 din 21.11.2008 al Directoru-
lui general al OSIM, cererile de brevet european cu 
efecte în Romania se pot depune şi în formă elec-
tronică;

 ▪ să fie achitată în termen taxa legală de men-
ţinere în vigoare pentru anul de protecţie următor 
anului în care OEB a publicat menţiunea eliberării 
brevetului european;

 ▪ dacă, în urma unei opoziţii făcute la OEB, bre-
vetul european este menţinut în formă amendată, 



Intellectus 1/2012 | 45 

p
r

a
c

t
ic

a
 i

n
t

e
r

n
a

ţ
io

n
a

l
ă

/  
in

t
e

r
n

a
t

io
n

a
l
 p

r
a

c
t

ic
e

în termen de 6 luni de la data publicării de către 
OEB a menţiunii menţinerii brevetului în formă 
amendată titularul brevetului trebuie să depună la 
OSIM traducerea conformă a brevetului european 
amendat;

 ▪ dacă, în urma opoziţiei făcute la OEB, brevetul 
european este revocat şi OSIM publică menţiunea 
acestei revocări în Buletinul Oficial de Proprietate 
Industriala (BOPI).

Dacă sunt îndeplinite condiţiile prezentate, de 
la data publicării de către OEB a eliberării brevetu-
lui european acesta conferă pe teritoriul României 
aceleaşi drepturi ca un brevet naţional, conform 
prevederilor art. 33 din Legea nr. 64/1991 privind 
brevetele de invenţie;

Un brevet european are, în raport cu un brevet 
naţional, acelaşi efect din punctul de vedere al sta-
diului tehnicii ca şi un brevet naţional. În cazul în 
care nu sunt îndeplinite condiţiile prezentate, bre-
vetul european este considerat nul ab initio.

Un brevet european şi un brevet naţional, care 
protejează aceeaşi invenţie, au fost acordate acele-
iaşi persoane sau succesorului său în drepturi şi care 
are aceeaşi dată de depozit sau, dacă a fost revendi-
cată o prioritate – aceeaşi dată de prioritate, nu pot 
coexista printr-o protecţie simultană. În acest caz, 
brevetul naţional nu va mai produce niciun efect de 
la data la care a expirat termenul de depunere la OEB 
a unei opoziţii şi nu a fost depusă o opoziţie sau, în 
caz contrar, de la data la care a rămas definitivă o ho-
tărâre privind menţinerea brevetului european.

OSIM publică traducerea fasciculului de brevet 
european eliberat, precum şi orice traducere corec-
tată sau orice traducere a fasciculului corectat sau 
menţinut în formă limitată, publicat de către OEB.

Procedura de menţinere în vigoare a brevete-
lor europene în România

Procedurile efectuate de OSIM privind cererile 
de brevet de invenţie şi brevetele de invenţie, pre-
văzute de Legea nr. 64/1991 republicată şi de regu-
lamentul de aplicare a acesteia, sunt supuse taxelor, 
în cuantumurile şi termenele stabilite de lege în Or-
donanţa Guvernului nr. 41/1998 republicată privind 
taxele din domeniul protecţiei proprietăţii industri-
ale şi regimul de utilizare al acestora.

Taxele anuale pentru brevetele europene sunt 
plătite la OSIM pentru fiecare an ce urmează anului 

în care s-a publicat menţiunea eliberării brevetului 
european de Oficiul European de Brevete.

Taxele de menţinere în vigoare vor fi plătite la 
OSIM înainte de data aniversară a depozitului cere-
rii.

Taxa poate fi plătită până la împlinirea termenu-
lui de 6 luni de la data aniversară a depozitului cere-
rii, cu o majorare de 50%.

Taxa de menţinere în vigoare poate fi plătită de 
orice persoană, conform art. 39 alin.(3) din Legea nr. 
64/1991 republicată. Dacă mandatarul autorizat nu 
a achitat taxa de menţinere în vigoare până la sfârşi-
tul termenului de 6 luni de la data scadentă, iar pla-
ta a fost efectuată de către o altă persoană, atunci 
sunt îndeplinite condiţiile legale pentru menţinerea 
în vigoare a brevetului

Neplata taxei pentru menţinerea în vigoare a 
brevetului de invenţie european pentru un an de 
protecţie, după expirarea termenului de 6 luni de la 
data scadentă, atrage, conform prevederilor art. 43 
alin.(3) din Legea nr. 64/1991, decăderea titularului 
din drepturile conferite de brevet.

În cazul decăderii din drepturi a titularului de 
brevet, prevăzută la art. 43 alin. (3) din Legea nr. 
64/1991 republicată, titularul poate cere la OSIM 
revalidarea brevetului pentru motive justificate, în 
termen de 6 luni de la data publicării decăderii. În 
termen de 60 de zile de la înregistrare, OSIM hotă-
răşte asupra cererii de revalidare, sub condiţia plăţii 
taxei legale.

Menţiunea revalidării brevetului se publică în 
Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - Secţiu-
nea cereri şi brevete de invenţie europene cu efecte 
în România, în termen de 30 de zile de la rămânerea 
definitivă şi irevocabilă a hotărârii (conform art. 37 
din Legea nr. 64/1991 republicată).

Hotărârea privind revalidarea se înscrie în Regis-
trul naţional al brevetelor de invenţie, se comunică 
titularului, iar menţiunea se publică în BOPI.

Conform art. 39 din Convenţia Brevetului Euro-
pean, taxele de menţinere în vigoare sunt în bene-
ficiul OSIM într-un procent stabilit de către Consiliul 
de Administraţie al OEB, restul fiind în beneficiul 
OEB. În prezent cuantumul acesta este de 50%.

OSIM raportează trimestrial către OEB statutul 
juridic al brevetelor europene acordate, care au Ro-
mânia desemnată, şi ţine o evidenţă foarte strictă 
a taxelor.
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REZUMAT

Începând cu data de 01.03.2003, România a ade-
rat la Convenţia Brevetului European ca urmare a 

intrării în vigoare a Legii nr. 611/2002. În prezentul 
articol, autorul, expert la Biroul brevete europene - 
taxe de menţinere în vigoare, OSIM,  expune şi ana-
lizează efectele brevetului european pentru Româ-
nia, precum şi procedura de menţinere în vigoare a 
brevetelor europene în această ţară.

ABSTRACT

As from 01.03.2003, Romania joined the Euro-
pean Patent Convention following the entry into 
force of Law no. 611/2002. In this article, the author, 
expert of the European Patent Office – maintenan-
ce fees, OSIM displays and analyzes the effects of 
European Patent for Romania and the maintenance 
procedure for European patents in this country.
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Indicatorii de evaluare a cercetării 
autohtone şi tendinţele europene  
de dezvoltare a ştiinţei şi inovării

recent, ue a aprobat strateGia europa 2020, de-
finită ca o “strateGie europeană pentru o creşte-

re inteliGentă, ecoloGică şi favorabilă incluziunii” [1]. În 
baza acesteia, pentru anul 2020, comisia propune uniunii 
europene cinci obiective măsurabile care vor Ghida acest 
proces şi vor fi transpuse În obiective naţionale: ocuparea 
forţei de muncă, cercetarea şi inovarea, schimbările cli-
matice şi enerGia, educaţia şi combaterea sărăciei. astfel, 
documentul de referinţă stabileşte, drept element motric 
al creşterii economice pe durata deceniului În derulare, 
consolidarea cunoaşterii şi inovării. În contextul dat, ue 
Îşi propune un proGram ambiţios horizon 2020 care vine 
să succeadă proGramul cadru 7 şi care, În particular, 
conturează extinderea platformei de cercetare de la 1,5 
mil. cercetători, câţi are ue În prezent, până la 2,5 mil. În 
2020 cu o finanţare de 3% din pib. 

Priorităţile stabilite prezintă un interes deosebit 
şi pentru Republica Moldova, obligată de a-şi ajusta 
politicile sale la cele europene, reieşind din obliga-
ţiunile asumate prin semnarea mai multor tratate 
internaţionale la acest subiect (Bologna, Lisabona), 
asocierea la Programul Cadru 7, precum şi în baza 
intenţiilor declarate de aderare la UE. Dar şi fără 
aceste obligaţiuni ţara noastră n-are alte alternative 
de dezvoltare decât prin sistemele de cercetare şi 
educaţie de performanţă. În contextul dat, Strategia 
Republicii Moldova 2020 ar trebui să fie temeinic 
ancorată pe ştiinţă, inovare şi învăţământ. 

Pentru Consiliul Naţional pentru Acreditare şi 
Atestare (în continuare – CNAA), antrenat în evalua-

|
acad. V. CaNţEr, preşedinte cnaa, 
acad. S. toma, vicepreşedinte cnaa,
dr. hab. V. mINCIuNă, şef direcţie de evaluare şi acreditare,
dr. L. moCaNu, şef adjunct direcţie de evaluare şi acreditare,
dr. M. pISCENCo, specialist principal,
consiliul naţional pentru acreditare şi atestare 

rea, atestarea, acreditarea potenţialului de cerceta-
re, strategia menţionată prezintă un interes aparte, 
deoarece vizează direct domeniile de competenţă 
atribuite de cadrul normativ naţional. Obiectivele 
generale ale CNAA sunt axate pe implementarea 
anumitelor standarde în sfera ştiinţei şi inovării şi 
aprecierea vectorului perturbărilor ce au loc în ca-
drul acestui domeniu, pentru a sesiza structurile 
abilitate şi a întreprinde rectificări pe segmentele 
restante de activităţi. Pentru o interpretare corec-
tă a modificărilor ce au loc, CNAA practică estimări 
multifactoriale ale indicatorilor monitorizaţi, inclu-
siv prin prisma tendinţelor europene de dezvoltare 
a sferei ştiinţei şi inovării.  

Scopul prezentei analize a constat în conturarea 
unor tendinţe generale de evoluţie a sferei ştiinţei şi 
inovării din Republica Moldova în baza indicatorilor 
de activitate ai institutelor de cercetare acreditate 
pentru o nouă perioadă în ultimii 2 ani. 

Formatul analizei
Pentru realizarea obiectivelor preconizate, 14 in-

stitute de cercetare, reacreditate în anii 2010-2011, 
au fost distribuite conform următoarelor 3 domenii 
ştiinţifice: Ştiinţe exacte; Ştiinţe naturale; Ştiinţe 
medicale. În primul lot (Ştiinţe exacte) au fost inclu-
se: Institutul de Matematică şi Informatică, Institu-
tul de Energetică, Institutul de Inginerie Electronică 
şi Nanotehnologii „D. Ghiţu”, Institutul de Geologie 
şi Seismologie; lotul II (Ştiinţe naturale) a cuprins: 
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Institutul de Zoologie, Institutul de Microbiologie 
şi Biotehnologie; Institutul de Genetică şi Fiziologie 
a Plantelor, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatolo-
gie, Institutul de Ecologie şi Geografie, Institutul de 
Chimie, lotul  III (Ştiinţe medicale) a fost format din: 
Institutul de Cardiologie, Centrul Naţional de Sănă-
tate Publică, Institutul Oncologic, Institutul de Ftizi-
opneumologie “Ch. Draganiuc”. În cheia acestora s-a 
efectuat o analiză comparativă a indicatorilor medii 
anuali reflectaţi în procesul acreditării ştiinţifice 
iniţiale (anii 2000-2004/2001-2005) şi reacreditării 
pentru o perioadă nouă (2005-2009/2006-2010) a 
organizaţiilor de referinţă.

Conform cadrului nou de evaluare şi acreditare 
elaborat şi aprobat  de CNAA în anul 2009, evalu-
area unităţilor de cercetare se face în baza indica-
torilor de input - capacitatea instituţională de 
cercetare şi a indicatorilor de output - rezultate şi 
eficienţă. 

Sinteza analizei indicatorilor de intrare - ca-
pacitatea instituţională  

Modificarea capacităţii instituţionale a institu-
telor de cercetare a fost estimată în baza dinamicii 
indicatorilor de personal, precum şi a celor ce ates-
tă asigurarea logistică şi financiară a procesului de 
cercetare. Dinamica numărului total de cercetători 
ştiinţifici pe durata dintre 2 evaluări, la un interval 
de 5 ani, este prezentată în fig. 1. Astfel, numărul 
cercetătorilor, raportat la indicatorul stabilit în pri-

ma evaluare întreprinsă în scopul acreditării iniţiale 
a institutelor ştiinţifice, este în creştere cu 16,1%. 
Aceste modificări de personal sunt în concordanţă 
cu tendinţele generale europene la capitolul dat. 
Ultimele reflectă o sporire cu 2,8% anual [4] a resur-
selor umane implicate în sfera ştiinţei şi inovării a 
UE-27, pe durata aa. 2003-2008. În Federaţia Rusă, 
numărul cercetătorilor ştiinţifici, în perioada anilor 
2002-2007, s-a diminuat cu 4,6% [8].

O tendinţă pozitivă o constituie sporirea cu 4,7% 
a ponderii cercetătorilor ştiinţifici în vârstă de până 
la 35 de ani (fig. 2a). Dinamica indicatorului este 
determinată de creşterea ponderii cercetătorilor 
ştiinţifici tineri în domeniile Ştiinţelor naturale şi Şti-
inţelor exacte cu, respectiv, 7,0 şi 5,4%, fapt care a 
anihilat efectul descreşterii cu 2,6% a personalului 
ştiinţific pe acest segment de vârstă în lotul institu-
ţiilor din domeniul Ştiinţelor medicale  (fig. 2b).  

Cu toate acestea, ponderea cercetătorilor tineri 
se menţine sub nivelul reflectat de UE, unde perso-
nalul ştiinţific se distribuie echivalent pe trei seg-
mente de vârstă: sub 35 ani, 35-44 ani şi 45-64 ani 
[4], precum şi sub indicatorul reflectat de Federaţia 
Rusă, unde (în sectorul public) în anul 2006 acesta 
constituia 29,1% [8]. În urma analizelor efectuate în 
problema dată, în viitorul apropiat am putea miza 
pe o accedere către nivelul indicatorului mediu eu-
ropean doar pe segmentul Ştiinţelor naturale.

În scopul aprecierii activităţilor ce au avut ca 
obiectiv menţinerea şi dezvoltarea resurselor uma-
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Fig. 1. Numărul mediu de cercetători ştiinţifici per institut de cercetare în perioada de acreditare şi perioada 

de reacreditare: a) – integral; b) – conform domeniilor ştiinţifice



Intellectus 1/2012 | 49 

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

ne, a fost estimat procesul de atestare a cadrelor 
ştiinţifice de înaltă calificare. Astfel, a fost stabilit, 
că pe durata ultimilor ani de activitate numărul te-
zelor de doctor susţinute s-a majorat cu 30,0% (fig. 
3a). Această tendinţă de creştere depăşeşte puţin 
ca dimensiune dinamica indicatorului de referinţă 
redată de UE, unde numărul de persoane care au 
obţinut grade ştiinţifice în acest interval de timp a 
crescut cu 4,8% anual [4]. 

Cele mai multe teze de doctor pe durata ambe-
lor evaluări se susţin în cadrul instituţiilor din do-
meniul Ştiinţelor naturale (fig. 3b), dar menţionăm 
saltul cantitativ înregistrat în domeniul Ştiinţelor 

exacte, unde indicatorul de referinţă a sporit de 2,2 
ori, diminuând cu mult decalajul iniţial stabilit între 
aceste două domenii. Indicatorul mediu anual esti-
mat în institutele de cercetare medicale, pe durata a 
cinci ani, nu s-a modificat substanţial şi, ca rezultat, 
domeniul respectiv atestă şi cel mai mic număr de 
susţineri a tezelor de doctor.

Evaluarea suportului financiar al procesului de 
cercetare relevă o creştere semnificativă, de 4,7 ori, 
a bugetului mediu anual al organizaţiilor, calculat la 
etapa reacreditării instituţiilor, în raport cu cel sta-
bilit acum 5 ani, la acreditarea lor iniţială (fig. 4a). 
Acest spor depăşeşte considerabil rata medie anu-
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Fig. 2. Ponderea medie a cercetătorilor ştiinţifici <35 ani per institut de cercetare în perioada de acreditare 

şi perioada de reacreditare: a) – integral; b) – conform domeniilor ştiinţifice
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Fig. 3. Numărul mediu de teze de doctor susţinute per an per institut de cercetare în perioada de acreditare 
şi perioada de reacreditare: a) – integral; b) – conform domeniilor ştiinţifice
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ală de creştere a cheltuielilor pentru sfera ştiinţei şi 
inovării înregistrată în UE (3,3%), care oscilează de 
la 0,5% în Franţa la 15,9% în România şi la 19,1% în 
Malta [4].

În perioada anilor 2000-2004 (2001-2005), bu-
getul mediu anual al institutelor de cercetare din 

domeniul Ştiinţelor exacte era de 1,6 ori mai mic 
decât cel reflectat de reprezentanţii celorlalte două 
domenii (fig. 4b). Pe parcursul următorilor 5 ani in-
dicatorul de referinţă a înregistrat o sporire în ca-
drul tuturor loturilor estimate. O majorare mai sem-
nificativă a suportului financiar atestă institutele de 

cercetare din domeniul Ştiinţelor exacte – de 5,7 ori 
şi din domeniul Ştiinţelor naturale – de 5,4 ori. Insti-
tutele de cercetare medicale au înregistrat o sporire 
a volumului mediu al mijloacelor financiare destina-
te activităţii ştiinţifice de doar 2,5 ori. La etapa re-
acreditării, volumul mediu al mijloacelor financiare 

per organizaţie din domeniul Ştiinţelor naturale (cu 
cel mai mare buget) depăşea de 2,2 ori indicatorul 
respectiv, calculat pentru instituţiile din domeniul 
Ştiinţelor medicale (cu cel mai mic buget). 

A crescut de 4,0 ori şi volumul cheltuielilor per cer-
cetător ştiinţific (fig. 5a) către echivalentul în lei a cca 8 
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mii $ per persoană. În UE indicatorul respectiv a sporit, 
pe parcursul acestor ani, de 1,1 ori, iar în Rusia - de 1,5 
ori [7]. În pofida unei majorări semnificative a cheltu-
ielilor per cercetător ştiinţific, Republica Moldova este 
mult sub nivelul altor ţări: de 6,6 ori – sub cel înregistrat 
în Federaţia Rusă şi de 23,8 ori – sub cel stabilit în UE.

Evaluările separate potrivit domeniilor ştiinţifice 
au scos în evidenţă o sporire de 5,8 ori a volumului 
mijloacelor financiare per cercetător ştiinţific în lo-

tul Ştiinţelor exacte, în timp ce în instituţiile cu atri-
buţie la Ştiinţele naturale creşterea a fost de 4,1 ori, 
iar în cele medicale - de 2,3 ori (fig. 5b).

Volumul mijloacelor financiare reflectate de or-
ganizaţiile reacreditate a crescut pe durata dintre 
cele două evaluări întreprinse, în special, din contul 
alocaţiilor din bugetul de stat. Ponderea mijloacelor 
financiare speciale destinate activităţii ştiinţifice în 
cadrul institutelor vizate s-a diminuat în ultimii ani 
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Fig. 6. Ponderea medie a mijloacelor financiare speciale per an per institut de cercetare în perioada de acredi-

tare şi perioada de reacreditare: a) – integral; b) – conform domeniilor ştiinţifice
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estimaţi cu 16,1% (fig. 6a), fapt ce a determinat o 
creştere a ponderii alocaţiilor din bugetul de stat de 
la 67,5% (aa. 2000-2004) la  83,6% (2005-2009).

Aceste perturbări sunt contrare principiilor in-
ternaţionale de finanţare a sferei ştiinţei şi inovării. 
Spre exemplu, în UE ponderea mijloacelor financi-
are guvernamentale destinate activităţii ştiinţifice 
este de 33,5% [4] sau de 2,5 ori mai mică decât cea 
reflectată de Republica Moldova. În Federaţia Rusă, 
de exemplu, ponderea mijloacelor financiare aloca-
te din bugetul statului în susţinerea sferei ştiinţei şi 
inovării în a. 2007 constituia 62,6% [7], indicatorul 
relativ fiind apropiat celui reflectat de Republica 
Moldova pe durata aa. 2000-2004.

Iniţial, o cofinanţare extrabugetară mai semni-
ficativă a activităţii ştiinţifice atestau institutele de 
cercetare din domeniul Ştiinţelor medicale şi al Şti-
inţelor exacte, unde rata alocaţiilor bugetare avea 
o tendinţă de diminuare sub 60% din volumul total 
al mijloacelor financiare ale instituţiei (fig. 6b). În 
următorii 5 ani, creşterea semnificativă a alocaţiilor 
bugetare a diminuat ponderea mijloacelor financia-
re speciale reflectate de institutele de cercetare din 
domeniul Ştiinţelor medicale cu 20,8%; Ştiinţelor 
exacte – cu 17,5%; Ştiinţelor naturale – cu 12,1%.

Majorarea finanţării institutelor de cercetare a 
condus şi la înzestrarea lor logistică. Ca rezultat, cos-
tul utilajului per cercetător a sporit în 5 ani de 2,3 
ori (fig. 7a). Analiza separată a indicatorului dat con-

form loturilor de referinţă atestă un decalaj semni-
ficativ al acestuia la momentul acreditării iniţiale a 
institutelor de cercetare (fig. 7b): costul utilajului 
per cercetător din cadrul institutelor de cercetare 
medicale (care menţin şi dezvoltă logistica, inclu-
siv din contul mijloacelor financiare acumulate pe 
segmentul de activitate curativă) în aa. 2000-2004 
(2001-2005) depăşea de 7,9 ori indicatorul de refe-
rinţă calculat pentru instituţiile din domeniul ştiin-
ţelor naturale. Înzestrarea logistică a organizaţiilor 
din urmă era mai mică de 6,6 ori (reieşind din valori-
le indicatorului de referinţă) decât cea reflectată de 
entităţile din domeniul Ştiinţelor exacte.

Deşi sporirea volumului de finanţare a contribuit 
la majorarea costului utilajului, aceşti doi indicatori 
nu par a fi într-o corelare semnificativă. Cel mai mult 
a sporit costul utilajului institutelor de cercetare 
medicale – cu 107,1 mii lei per cercetător, urmate 
de institutele din domeniul Ştiinţelor exacte, unde 
costul aparatajului ştiinţific a crescut cu 105,1 mii lei 
per cercetător. Costul utilajului per cercetător în ca-
drul instituţiilor din domeniul Ştiinţelor naturale s-a 
majorat doar cu 35,2 mii lei.

Sinteza analizei indicatorilor de ieşire – rezul-
tate şi eficienţă

Rezultatele activităţii de cercetare şi inovaţio-
nale au fost apreciate în baza lucrărilor ştiinţifice 
publicate şi a brevetelor obţinute. Estimările între-
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Fig. 8. Numărul mediu de publicaţii per cercetător ştiinţific per an în perioada de acreditare şi perioada de 
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prinse reflectă o creştere a numărului mediu anual 
al publicaţiilor ştiinţifice în cadrul a 14 institute de 
cercetare reacreditate de la 118,1 lucrări în aa. 2000-
2004 (2001-2005) la 133,4 în aa. 2005-2009 (2006-
2010). Aceasta reflectă un spor de 11,5% pe par-
cursul a 5 ani. Deşi indicatorul reflectă o dinamica 
pozitivă, creşterea este inferioară celei înregistrate 
în UE, unde numărul publicaţiilor, pe parcursul ani-
lor 2000-2006, a crescut cu 18% anual [2]. 

Fig. 8 reprezintă dinamica indicatorului vizat, 
calculat per cercetător (per unitate de cercetător). 

Numărul integral mediu de publicaţii ştiinţifice, es-
timat în procesul acreditării iniţiale a institutelor de 
cercetare, se menţine la acelaşi nivel şi la reacredita-
rea acestora (fig. 8a).

Analiza separată atestă că, pe durata anilor in-
cluşi în prima evaluare, cele mai multe publicaţii 
per cercetător reflectau instituţiile din domeniul 
Ştiinţelor exacte, indicatorul fiind de 1,5 ori superior 
celui din organizaţiile din domeniul Ştiinţelor natu-
rale, unde se înregistra cel mai mic număr de lucrări 
publicate (fig. 8b).
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În procesul reevaluării s-a stabilit că, similar in-
dicatorului integral, numărul mediu al publicaţiilor 
per cercetător în institutele ştiinţifice din domeniul 
Ştiinţelor naturale a rămas intact. În domeniul Ştiin-
ţelor exacte indicatorul vizat a sporit cu 16,2%, dar 
această creştere, la efectuarea calculelor integrale, a 
fost umbrită de descreşterea cu 30,8% a indicatoru-
lui în cadrul institutelor de cercetare medicale.

O apreciere comparativă a situaţiei la acest capi-
tol prin prisma performanţei ţărilor UE este dificilă, 
dat fiind faptul că în statisticile oficiale sunt elucidaţi 
doar indicatorii preluaţi din baze de date internaţio-
nale, unde Republica Moldova este prezentată seg-
mentar. Fig. 9 reflectă indicatorii preluaţi de baza de 
date SCOPUS în procesarea SCImago Lab [5]. 

Reieşind din numărul total de publicaţii prelua-
te de baza de date menţionată, Republica Moldova 
este depăşită de majoritatea ţărilor UE, inclusiv de 
fostele republici sovietice (fig. 9a). De un număr in-
ferior de publicaţii dispune doar Malta.

Republica Moldova înregistrează, de asemenea, 
cel mai mic număr de publicaţii per cercetător şti-
inţific (fig. 9b), de 5,5 ori mai mic decât indicatorul 
mediu al UE (în calcule a fost utilizat numărul de 
cercetători reflectat de EUROSTAT [3] şi Biroul Naţi-
onal de Statistică al Republicii Moldova [6]). 

Spre deosebire de dinamica numărului total de 
publicaţii per cercetător ştiinţific, numărul de arti-
cole în reviste ştiinţifice per cercetător ştiinţific (fig. 
10) a atestat o creştere. 
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Fig. 10. Numărul  mediu de articole în reviste ştiinţifice per cercetător ştiinţific per an în perioada de acreditare 
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Numărul integral de articole per cercetător a spo-
rit cu 24,7% (fig. 10a), dar indicatorul de creştere os-
cilează de la 30,2% în lotul institutelor de cercetare 
medicale, la 29,0% în cadrul instituţiilor din dome-
niul Ştiinţelor exacte şi la 18,7%, reflectat de entităţile 
cu atribuţie în domeniul Ştiinţelor naturale (fig. 10b). 

Dinamica unor indicatori de personal şi rezultate 
reflectă realmente anumite procese pozitive ce au 
loc în cadrul sferei ştiinţei şi inovării, însă, cu toate 
acestea, problema competitivităţii rezultatelor ştiin-
ţifice continuă să persiste. Un indice relevant privind 
nivelul de performanţă şi vizibilitate internaţională a 
cercetării realizate este accederea în lista publicaţiilor 
ISI. Fig. 11 reflectă că indicatorul respectiv în cadrul 
sferei ştiinţei şi inovării din Republica Moldova, esti-
mat per cercetător, este de 4 ori inferior celui stabilit 
în UE, determinat în baza datelor reflectate de EU-
ROSTAT [3] şi rapoartele UNESCO [7]. 

Numărul mediu de publicaţii ISI per cercetător, 
calculat pentru 14 instituţii reacreditate (RM-14), 
este de 1,3 ori mai mare decât indicatorul integral 
pe sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova, 
dar cedează mult valorilor reflectate de UE.

Segmentul inovaţional al activităţii institutelor 
de cercetare a fost estimat în baza brevetării re-

zultatelor ştiinţifice. Numărul brevetelor de inven-
ţie per cercetător, obţinute în perioada dintre cele 
două evaluări, a crescut de 1,6 ori (fig. 12a). 

Indicatorul vizat a sporit de 1,4 ori în instituţiile 
din domeniul Ştiinţelor naturale, de 1,7 ori în orga-
nizaţiile ce reprezintă Ştiinţele exacte şi de 2,0 ori în 
entităţile cu atribuţie în Ştiinţele medicale (fig. 12b).    

În ultimii 5 ani evaluaţi, institutele reacreditate 
au obţinut peste hotarele republicii doar 8 breve-
te de invenţii. Acest fapt confirmă o dată în plus că 
problema brevetării rezultatelor ştiinţifice în afara 
ţării rămâne a fi de stringentă actualitate. În UE nu-
mărul cererilor de brevete pe durata aa. 2003-2008  
a crescut cu 2,7% anual [4]. 

Concluzii
Analiza efectuată reflectă o tendinţă de dezvol-

tare a potenţialului de cercetare existent, exprimată 
prin dinamica pozitivă a mai multor indicatori de per-
sonal, logistică, finanţare, dar şi de rezultate care, în 
valoare relativă, este comparabilă cu cea europeană. 

Rămâne a fi o problemă competitivitatea şi vizi-
bilitatea internaţională a rezultatelor cercetărilor în-
treprinse. Se impune, de asemenea, o impulsionare 
a activităţii inovaţionale. 
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REZUMAT

Articolul se referă la indicatorii de evaluare a 
organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din Repu-
blica Moldova, care au trecut procedura de reacre-
ditare în perioada 2010-2011. 

Accentul a fost pus pe analiza comparativă a 
valorilor indicatorilor de intrare (în legătură cu 
capacitatea instituţională) şi a celor de ieşire (în 
legătură cu rezultatele ştiinţei şi eficienţă) ai orga-
nizaţiilor reacreditate, acestea fiind prezentate în 
plan comparativ cu datele respective înregistrate 
în alte ţări.

ABSTRACT

The article refers to the assessment indicators 
of science and innovation organizations from the 
Republic of Moldova, which have passed the proce-
dure of reaccreditation during 2010-2011. 

The focus was put on the comparative analysis 
of values of input indicators (linked with the insti-
tutional capacity) and those of output ones (linked 
with science results and efficiency) of reaccredited 
Moldovan organizations and a comparison with 
corresponding data of some other countries was 
made.
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Crearea instrumentelor de memorie 
digitală pentru evaluarea ştiinţei: 

imperative şi impedimente

1. Societatea informaţională. dezvoltarea in-
formaţională Globală a societăţii, sau a socie-

tăţii informaţionale Globale (siG), presupune trecerea la 
o economie Globală informaţională. În această economie 
ştiinţa ocupă un loc dintre cele mai importante, repre-
zentând componenta care revoluţionează lumea. era in-
formaţiei spre care se Îndreaptă societatea de astăzi deja 
impune un nou cod comportamental, bazat pe diversitate 
şi descentralizare, fapt la care contribuie din plin inter-
netul şi tehnoloGiile de ultimă Generaţie. 

Altfel spus, azi nu mai putem exista fără acces 
la informaţie, chiar dacă ea, informaţia, ne sufocă, 
parvenind din toate părţile şi pe toate canalele în 
cantităţi nelimitate. Globalizarea informaţională 
este un fenomen ireversibil. El se va manifesta şi 
în continuare, oferind ţărilor şi organizaţiilor opor-
tunităţi excepţionale, dar şi generând noi riscuri şi 
ameninţări la adresa securităţii naţionale, regionale 
şi globale. „Organizaţiile bazate pe cunoaştere sunt 
susceptibile ca, în virtutea culturii lor specifice, să 
promoveze în societate valoarea pertinenţei con-
ceptuale ca sursă de influenţă, precum şi o etică a 

legitimităţii responsabile în comportamentele şi re-
laţiile actorilor sociali.” [1, p. 20].

2. Între datele publice şi rezultatele ştiinţifice 
publice. Guvernul Republicii Moldova, prin Centrul 
de Guvernare Electronică (www.e-gov.md), a iniţiat 
procesul de consultări cu societatea civilă privind 
conceptul Planului de Acţiuni pentru un Guvern   
Deschis. Documentul prevede o serie de angaja-
mente pe care guvernul şi le-a asumat  în efortul de 
asigurare a transparenţei şi combatere a corupţiei. 
38 de ţări au subscris deja la „Parteneriatul pentru 
guverne deschise”. Republica Moldova se numă-
ră printre acestea, urmând ca în cadrul forului din 
Brazilia să adere oficial la iniţiativă. Portalul datelor 
guvernamentale deschise (www.date.gov.md) găz-
duieşte şi componenta „ştiinţă”, astfel încât cetăţenii 
să poată urmări cât de eficient guvernul cheltuieşte 
banii publici alocaţi pentru cercetări ştiinţifice. La 
momentul actual aici se găsesc 4 documente: 1) 
Volumul alocaţiilor bugetare; 2) Lista programelor/
proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării, finanţate din 
bugetul de stat pentru anii 2008-2011; 3) Personalul 

|drd. iGor cojocaru, 
director interimar, institutul  
de dezvoltare a societăţii informaţionale 

|dr. elena UNGUREANU,
cercetător ştiinţific superior, institutul  
de dezvoltare a societăţii informaţionale
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din sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova 
(01.01.2011); 4) Lista organizaţiilor din sfera ştiinţei 
şi inovării din Republica Moldova (2011) [2].

„Datele publice pot fi considerate deschise dacă 
îndeplinesc condiţiile necesare, adică sunt: a) com-
plete; b) primare; c) furnizate la timp; d) accesibile; 
e) nediscrimi natorii; f ) procesabile de către calcu-
latoare; g) neproprietare/deschise; h) disponibile 
printr-o licenţă deschisă”. În Republica Moldova mai 
sunt disponibile şi alte site-uri pe care pot fi acce-
sate date publice, cum ar fi  baza de date a cheltu-
ielilor publice (http://www.mf.gov.md/ro/BOOST/; 
www.publicdata.eu; www.actelocale.md; www.
courts.justice.md etc.), prin intermediul cărora cetă-
ţenii se pot informa.

Înainte de a supune „ştiinţa” dificilului proces 
de evaluare (mai exact, rezultatele cercetărilor şti-
inţifice din republică), este nevoie de acumularea 
acestora într-un sistem (bineînţeles, cu suport in-
formatic), astfel încât toate rezultatele să fie vizibi-
le, transparente, accesibile, citabile, (re)utilizabile, 
măsurabile, comparabile între ele, precum şi cu cele 
obţinute de comunitatea ştiinţifică mondială – şi 
anume prin toate acestea evaluabile. Un asemenea 
produs informatic în Republica Moldova se află în 
proces de dezvoltare, iar de unele componente 
beneficiază întreaga comunitate ştiinţifică (EXPERT 
online – www.expert.asm.md). Societatea poate 
deveni cu adevărat „informaţională” doar dacă sunt 
canalizate forţele întregii societăţi, nu doar ale eli-
tei, fie ştiinţifice, fie guvernamentale, sau ale unui 
grup de entuziaşti. 

Cele mai relevante rezultate ştiinţifice sunt pu-
blicaţiile ştiinţifice şi brevetele. În conformitate cu 
practicile internaţionale, aceste publicaţii sunt sto-
cate, analizate (indicatori, factor de impact, top etc.) 
în sisteme digitale specializate. IBN (Instrumentul 
Bibliometric Naţional) este unul din aceste proiecte 
finanţate din banii publici, care a avut obiectivul de 
a deveni un depozit digital de nivel naţional, produ-
sul final al acestuia urmând să fie lansat în curând. 
De asemenea, evoluţia rapidă a bibliometriei spre 
„webometrie” şi „cybermetrie” denotă clar faptul că 
asemenea sisteme trebuie transformate din mers în 
instrumente webometrice sau info(r)metrice, care 
să furnizeze societăţii informaţii cât mai relevante şi 
interoperabile. 

 3. ACTA şi alte... acte – pro sau contra Interne-
tului, pro sau contra ştiinţei? Recentul tratat ACTA 
(engl. The Anti-Counterfeiting Trade Agreement – 
rom. Tratatul Comercial impotriva Produselor Con-
trafăcute – rus. Торговое соглашение по борьбе с 
контрафакцией), care a stârnit un val de indignare 
în lumea internauţilor (comparabil cu altele 2, la 
fel de controversate – PIPA (Protect IP Act – Legea 
pentru Protecţia IP-ului) şi SOPA (Stop Online Piracy 
Act) repune în discuţie mult discutata problemă a 
dreptului de autor. Cum însă dreptul de autor se 
extinde nelimitat, se pare, acesta va deveni piatra 
de încercare a Internetului. Deja peste 30 de state 
şi-au pus semnătura pe acest tratat.  Printre ele se 
numără: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemar-
ca, Finlanda, Franţa, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, 
Lituania, Letonia, Luxemburg, Malta, Polonia, Portu-
galia, Slovenia, Spania, Suedia şi Marea Britanie. La 
1 octombrie 2011 ACTA a mai fost semnată de Aus-
tralia, Canada, Japonia, Coreea de Sud, Maroc, Noua 
Zeelandă, Singapore, Statele Unite ale Americii etc. 
Actul nu va intra în vigoare dacă nu va primi acordul 
Parlamentului European în iunie anul curent. Româ-
nia, ţara care a anunţat iniţial că îl semnează, după 
o seamă de critici şi discuţii, a decis să amâne ratifi-
carea ACTA. Războiul pentru libertatea pe Internet 
se mută la Curtea Europeană. Contestatarii ACTA 
susţin că formulările vagi din tratat îngrădesc drep-
turile şi libertăţile omului, precum libertatea de ex-
presie, dreptul la viaţa privată sau libera circulaţie 
a ideilor. Aşadar, cu sau fără acest tratat, Internetul 
nu va mai fi la fel de liber – prima etapă a accesului 
global la lumea virtuală deja s-a consumat, intră în 
joc interese mult mai mari. Proprietatea intelectuală 
şi lupta împotriva pirateriei vor fi centrul societăţii 
informaţionale, iar maxima: „Cine deţine (controlea-
ză) informaţia – deţine puterea” este mai actuală ca 
oricând. Nu puţini sunt şi cei care susţin asemenea 
acte şi iniţiative legislative, văzând în accesul liber la 
informaţie riscuri enorme, cu care omenirea s-a con-
fruntat, de altfel, de la începuturile existenţei ei. Nu-
meroase semnale de alarmă, forumuri, organizaţii, 
simpli utilizatori de Internet, se pronunţă vehement 
împotriva acestui tratat [3; 4; 5]. Făcând legătura cu 
art. 19 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omu-
lui a Naţiunilor Unite (“Oricine are dreptul la opinie 
şi la exprimare deschisă. Acest drept include liberta-
tea de a promova o opinie fără niciun fel de îngrădire 
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şi de a căuta, a primi şi a comunica informaţii şi idei 
prin orice mijloace şi fără niciun fel de constrângere.”), 
un lucru începe să capete tot mai multă certitudi-
ne: “accesul la Internet va deveni curând un drept 
fundamental al omului” [6, p. 142]. ACTA şi alte acte 
legislative de acest tip au tangenţă directă cu ceea 
ce numim depozite digitale. Viitorul ştiinţei va fi în 
format online [7], iar accesul deschis la informaţia 
ştiinţifică în format electronic reprezintă cea mai 
eficientă modalitate de gestionare a ştiinţei şi asis-
tenţă în procesul decizional [8]. 

4. Depozitul digital. Sintagma depozit digital 
poate fi considerată sinonim parţial cu: bibliotecă 
electronică, arhivă digitală, (proiect) open access, re-
pozitoriu etc. Operăm cu definiţia dată de Angela 
Repanovici, „depozitele digitale sunt colecţii di-
gitale care stochează şi prezervă producţia intelec-
tuală a comunităţii academice, sunt componenta 
principală în reforma comunicării academice prin 
stimularea inovării într-o structură de publicare 
dezagregată şi indicatori intangibili ai calităţii in-
stituţiilor, crescând vizibilitatea, prestigiul şi valoa-
rea publică.” [9, p. 31]. Depozitul instituţional digital 
(la care a făcut referire în mod special monografia 
aceleiaşi autoare) reprezintă o bază deschisă de 
date, accesibilă pe Internet, unde este arhivată 
toată producţia ştiinţifică a unei universităţi (insti-
tuţii), cuprinzând: proiectele de diplomă, disertaţi-
ile masteranzilor, tezele de doctorat ale membrilor 
universităţii, materialul de predare, cursuri, lucrări 
ştiinţifice, cărţi, articole, lucrările conferinţelor orga-
nizate de universitate, rapoarte de cercetare, fişiere 
de date, materiale audio şi video, înregistrări insti-
tuţionale, orice fel de fişier digital, alte materiale pe 
care universitatea le consideră valoroase şi pot fi 
puse la dispoziţia membrilor universităţii sau a al-
tor universităţi [9, p. 20]. Accesul deschis (AD) oferă 
gratuitatea accesului la literatură. Literatura on-line 
gratuită facilitează numeroase activităţi: căutarea 
textului integral, indexarea, rezumarea, traducerea, 
interogarea, conectarea,  recomandarea,  alertarea şi 
alte forme de prelucrare şi analiză  [9, p. 24], fiecare 
din aceste procese constituind etape importante 
ale procesului de cercetare şi de gestionare a infor-
maţiei ştiinţifice. La întrebarea: „Au oare articolele 
ştiinţifice cu acces liber un impact mai mare asupra 
cercetării?” Kristin Antelman [10] afirmă că, pentru 

cele mai multe discipline, acestea într-adevăr au un 
impact mai mare decât articolele ştiinţifice care nu 
sunt liber disponibile. Ştiinţa nu numai că poate fi 
măsurată – ea trebuie măsurată/evaluată pentru 
binele societăţii, nu în detrimentul acesteia [a se ve-
dea, în acest sens,  şi 11]. 

5. Proiectele open access (OA). Deşi a fost gândit 
în special pentru domeniul ştiinţei (open access este 
accesul online, imediat şi permanent la textul întreg 
al articolelor de cercetare pentru oricine, în toată 
reţeaua globală, termenul „acces deschis” sau „acces 
liber” este acceptabil pentru orice tip de informaţie. 
Informaţia vine azi masiv prin Internet, care este cea 
mai mare revoluţie informaţională cunoscută de 
omenire. Aşadar, într-un anume sens, accesul des-
chis este sinonim cu Internetul. Societatea informa-
ţională, precum şi societatea bazată pe cunoaştere 
este de neconceput fără asemenea instrumente, 
care constituie obiect de discuţie sub numeroase as-
pecte (gestionar, beneficiar, cercetător, obiect al cer-
cetării, drept de autor, marketing, concurenţă, piaţa 
ştiinţei, perdant, contribuabil etc.). Fără cercetare nu 
este nimic de comunicat, iar fără comunicare cerce-
tarea nu progresează. Comunicarea în sfera cercetă-
rii trebuie să se alinieze la noile tehnologii [a se ve-
dea, în acest sens, 12, p. 38-96]. Actualmente există 
numeroase proiecte open access (biblioteci, arhive, 
repertorii, depozite, registre, portaluri, sisteme etc.), 
manageriate de specialişti care ştiu ce înseamnă in-
formaţia. DOAJ – Directory of Open Access Journals; 
Proiectul ROAR – Registry of Open ACCESS Reposi-
tory; Proiectul Harta Depozitelor Digitale; DRIVER – 
Networking European Scientific Repositories; Siste-
mele Archimede, ARNO, CDSware, Dspace, Eprints, 
Fedora, i-Tor, MyCoRe şi OPUS; SHERPA-Securing a 
Hybrid Environment for Research Preservation and 
Access; RoMEO – Publisher’s copyright & archiving 
policies; JULIET – Research funders archiving man-
dates and guidelines; OpenDOAR – worldwide Di-
rectory of Open access Repositories; SHERPA Search 
– simple full-text search of UK repositories – aşa cum 
le putem găsi trecute în revistă de A. Repanovici. În 
OpenDOAR România este una dintre puţinele ţări 
care nu a dezvoltat niciun depozit instituţional, în 
schimb este prezentă Republica Moldova – depozi-
tul ei cuprinde tezele de doctorat susţinute în RM în 
acces deschis.
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În prezent se optează tot mai insistent pentru ast-
fel de produse; a se vedea, de exemplu, motivaţiile pe 
care le găsesc specialiştii din Marea Britanie pentru 
crearea unor astfel de instrumente [14]. Există şi alte 
suporturi ale accesului deschis, precum: site-urile web 
personale, cărţile electronice, forumurile de discuţii, 
blogurile etc., care pe teren local se dezvoltă cu mult 
mai mare întârziere decât este de aşteptat. Distribui-
tor al accesului deschis este WWW. În RM, din cauza că 
avantajele depozitelor digitale nu sunt promovate pe 
larg, pe site-urile organizaţiilor sunt expuse în mare 
parte doar titlurile  articolelor ştiinţifice – dezavanta-
jul constă în faptul că acestea nu sunt interrelaţionate, 
nu au hyperlinkuri, nu se află deci într-un sistem. Mai 
rău de-atât – numeroase rezultate ştiinţifice aşa şi nu 
ajung să fie publicate, rămânând în sertare, altele nu 
mai ajung să vadă lumina zilei în format hârtie, iar de 
formatul electronic nici nu se pune problema. 

Trebuie sau nu să aibă toată lumea acces liber la 
toată informaţia, aşa cum o prevede articolul respec-
tiv din „Declaraţia Universală a Drepturilor omului?” 
Scopul principal al accesului deschis este eliminarea 
monopolului editorilor asupra publicării lucrărilor 
ştiinţifice. Pentru cine a înţeles – editurile tradiţionale 
încep să piardă terenul în faţa editurilor online, care 
în lume activează deja de un deceniu şi mai bine. În 
RM nu există nicio editură online (electronică), un fel 
de Internet-editură, iar Institutul de Dezvoltare a So-
cietăţii Informaţionale (IDSI) îşi propune să elaboreze 
un proiect în acest sens, pentru a putea oferi servicii 
de editare online a articolelor şi monografiilor ştiin-
ţifice. Editurile tradiţionale, care publică pe hârtie, 
sunt cele mai „afectate” de invazia Internetului şi de 
posibilitatea fiecărui utilizator de a deveni el însuşi 
un „mic-mare editor” al propriei producţii (ştiinţifice, 
literar-artistice sau de altă natură).

Editurile, în special cele academice, nemaivorbind 
de cele online, ar trebui să ia în considerare Open Ac-
cess în strategiile lor de afaceri şi politicile dreptului 
de autor, precum şi în cele de finanţare a cercetării. 
Cei mai importanţi editori de literatură ştiinţifică, 
cum ar fi, să zicem Elsevier, Springer şi Wiley, ale căror 
venituri numără miliarde de dolari, nu sunt deloc in-
teresaţi ca aceste politici de acces deschis să fie chiar 
atât de „deschise” [15]. 

La ora actuală, în lume există numeroase baze de 
date şi colecţii care se sprijină pe ideea de acces li-
ber. O trecere în revistă a situaţiei în domeniu pentru 

anul 2009 a se vedea, de exemplu, în [16]. Calea de 
aur se consideră că o constituie revistele; calea verde 
– când autorii postează pe net propriile lor variante 
electronice; iar calea galbenă – prin intermediul arhi-
velor. Întrebarea însă e următoarea: articolele ştiinţi-
fice – cu sau fără onorarii, cu sau fără plată pentru a fi 
publicate? Se ştie că majoritatea revistelor academi-
ce nu plătesc autorii pentru articolele publicate. Cer-
cetătorii scriu articole în reviste, deoarece promova-
rea cunoaşterii în domeniile lor reprezintă o cale de 
avansare a carierei lor. Ei scriu pentru impact, nu pen-
tru bani. Întrebarea noastră ar fi: de ce nu şi pentru 
bani? „Revistele academice nu plătesc autorii pentru 
articole şi nu au făcut acest lucru nici începând cu 
prima revistă lansată la Paris în 1665” [9, p. 16]. După 
aceeaşi autoare, revistele s-au împuţinat pentru că 
necesitau mult mai mult timp de realizare decât o 
carte. Pentru cititori, revistele erau mai bune decât 
cărţile, deoarece ofereau informaţii rapide despre 
munca recentă a altor autori; pentru autori – pentru 
că diseminau rapid cunoştinţe noi; pentru că ofereau 
prioritate autorului faţă de alţi oameni de ştiinţă, care 
deja lucrau la aceeaşi problemă; pentru că ofereau 
autorilor dreptul de a beneficia de o publicare rapidă 
a muncii lor. „Deoarece autorii erau răsplătiţi în acest 
mod puternic şi inegalabil, aceştia au acceptat fap-
tul că revistele îşi permiteau să nu-i plătească pentru 
munca lor. Cu timpul, veniturile revistelor au crescut, 
dar autorii au continuat tradiţia de a scrie articole nu 
pentru bani, ci pentru impact” [9, p. 17]. 

Accesul deschis serveşte intereselor mai multor 
grupuri: a) autorilor, indiferent de celebritate, vizi-
bilitate şi impactul lucrării lor; b) cititorilor; c) bibli-
otecilor; d) universităţilor e) revistelor şi editorilor; 
f ) agenţiilor de finanţare; g) guvernelor – ca finan-
ţatori ai cercetării; h) cetăţenilor-contribuabili. Toţi 
putem fi beneficiari ai accesului deschis; în defini-
tiv, are de câştigat societatea. Conectând miliarde 
de oameni, inclusiv milioane de cercetători, mediul 
digital are ca efect final creşterea impactului şi a 
vânzărilor. Autorii ar trebui convinşi că beneficiile 
accesului deschis vor mări valoarea venitului lor sau 
că accesul deschis va determina o creştere netă a 
vânzărilor. Dar totul depinde de calitatea produsu-
lui, de necesitatea produsului pe piaţă, de cerere şi 
ofertă. Într-un amplu studiu dedicat implicaţiilor 
economice ale modelelor alternative de publicare 
academică [17, p. 231-234], autorii scot în evidenţă 
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faptul că noul mediu digital al ştiinţei moderne se 
confruntă cu numeroase provocări, care se mani-
festă la toate nivelele. Schimbarea formatului teh-
nic pe care se memorează producţia ştiinţifică (din 
formatul hârtie în formatul electronic) contribuie la 
economisirea cheltuielilor pentru „editarea” online 
a publicaţiilor ştiinţifice, de exemplu, imprimarea 
faţă de formatul electronic, ceea ce conduce, în de-
finitiv, la creşterea beneficiilor pentru comunitatea 
ştiinţifică: 

a) sporirea accesului la informaţie; 
b) facilitarea legăturilor cu alte comunităţi ştiin-

ţifice;
c) circulaţia şi incubarea rapidă a ideilor ştiinţi-

fice;
d) încurajarea şi activizarea citărilor în format 

electronic;
e) impactul mai puternic al citărilor;
f ) scurtarea ciclului de viaţă al publicaţiilor ştiin-

ţifice (în special a articolelor);
g) posibilitatea de a elabora articolele în format 

„lichid” (liquidpub);
h) capacitatea de verificare mai bună a calităţii 

publicaţiilor;
i) creşterea vizibilităţii publicaţiilor ştiinţifice; 
j) oferirea informaţiilor statistice relevante pri-

vind locul fiecărui cercetător în comunitate, precum 
şi locul fiecărei cercetări în particular; etc., etc.

Producţia ştiinţifică a unei naţiuni, instituţii, 
persoane reprezintă o valoare inestimabilă, de 
care dispune o comunitate, o instituţie sau o per-
soană fizică. Ea are o bogată semnificaţie spiritu-
ală, o misiune culturală nobilă, este componenta 
dezvoltării ştiinţifice, dar şi o componentă econo-
mică extrem de importantă. Anume de aceea acti-
vitatea de marketing este deosebit de importantă 
în procesul de gestionare a producţiei ştiinţifice. 
Chiar dacă autorii publică fără a mai avea preten-
ţia de a fi remuneraţi, publicarea articolelor ştiin-
ţifice comportă o semnificaţie majoră în opera de 
mişcare a informaţiei, satisfacţia utilizatorilor de-
pozitului va fi determinată de faptul că vor putea 
accesa surse şi colecţii despre care nici nu ştiau că 
există, că pot face descoperiri în unele discipline 
la care nu aveau acces. Dacă există o prejudeca-
tă gen totul se cumpără, totul se vinde, anume de 
aceea şi e nevoie de o serioasă politică de market-
ing a ştiinţei şi a produsului ştiinţific în RM. 

6. Indicatorii ştiinţei. Factorul de impact. IBN – 
un depozit pe cale de apariţie. Există 2 motive pen-
tru a publica într-un depozit de nivel naţional: 1) cer-
cetările reprezentanţilor sferei ştiinţei şi inovării din 
republică să fie stocate într-o singură bază de date pe 
Internet, accesibilă pentru oricine şi de oriunde – ca 
să nu existe prea multe şi mai puţin importante, de 
nivel instituţional (deşi şi aici se poate naşte o nouă 
formă de monopol, după cum demonstrează ACTA); 
2) creşterea vizibilităţii şi impactului cercetărilor in-
stituţiei. Toţi cercetătorii trebuie să beneficieze prin 
accesul deschis de toate revistele ştiinţifice, lucru pe 
care nicio bibliotecă nu şi-l poate permite deja de 
mult timp. Accesul deschis permite extinderea cer-
cetărilor dincolo de cercul academic, ceea ce repre-
zintă cea mai bună formă de interactivitate şi inter-
disciplinaritate. Aşa cum articolele ştiinţifice sunt un 
tezaur pentru comunităţile ştiinţifice şi tehnologice, 
publicarea articolelor prin acces deschis face posibilă 
unificarea literaturii cu textul integral într-un singur 
spaţiu informaţional. Ansamblul de date produse de 
o comunitate reprezintă date variabile şi pe acestea 
se sprijină indicatorii ştiinţei. Cele mai importante 
date statistice primare ale oricărei investigaţii scien-
tometrice sunt reprezentate de: autori, publicaţiile 
lor, referinţele bibliografice ale acestora şi citările 
pe care le primesc. În momentul de faţă, IBN se re-
zumă în special la primele două. Cât timp referinţele 
bibliografice şi citările nu vor fi procesate (conecta-
rea cu alte BD) – IBN-ul va rămâne totuşi de natură 
locală. Pornind de la rezultatele proiectului gestionat 
de IDSI, s-a ajuns la concluzia că IBN este un sistem 
informatic în care trebuie să se investească mai mul-
te forţe şi mijloace, deoarece acesta poate deveni cel 
mai mare capital intelectual al întregii comunităţi 
ştiinţifice din RM. Crearea şi mentenanţa lui în cali-
tate de instrument în scrutarea şi evaluarea în primul 
rând a cantităţii, pe care să se bazeze ulterior evalua-
rea calităţii cercetărilor – este primul pas în procesul 
deloc neted şi facil al evaluării ştiinţei în republică. 
Este adevărat, calitatea apare numai în ţările care au 
creat un mediu intelectual propice, liber, academic, 
anume de aceea standardele la care trebuie să se 
alinieze ştiinţa din Moldova (cu modestul impact de 
0,01% din totalul ştiinţei mondiale) trebuie să fie cele 
pe care le respectă marile puteri ştiinţifice ale lumii – 
iar acestea demult nu mai sunt izolate, ci corporative, 
de tip cluster.
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Un asemenea instrument ca IBN este necesar 
pentru specialiştii din domeniul bibliometriei, in-
fometriei, webometriei, cybermetriei; nu în ultimul 
rând însă pentru specialiştii din domeniul politicii 
ştiinţei şi managementului (evaluarea cercetării). 
Acesta din urmă este considerat în prezent cel mai 
important subiect în domeniu. Bibliometria nu este 
concepută pentru evaluarea rezultatelor cercetă-
rilor – experţii şi comisiile de expertizare sunt îm-
puterniciţi să o facă, dar o fac nu în ultimul rând cu 
ajutorul bibliometriei. 

Factorul de impact este o mărime care reprezintă 
raportul dintre numărul citărilor revistei respective 
într-o perioadă de doi ani şi numărul total al lucră-
rilor publicate în revistă în aceeaşi perioadă. Cu cât 
o revistă este mai prestigioasă sau mai importantă 
într-un domeniu al ştiinţei, cu atât ea va fi mai fo-
losită şi mai citată şi va avea un factor de impact 
mai ridicat. Lucrările publicate în alte reviste decât 
cele din fluxul principal sunt rareori citate şi cel mai 
adesea sunt pierdute pentru ştiinţă [9, p. 66]. Sco-
pul accesului deschis este maximizarea impactului. 
O publicaţie consultată prin acces deschis are mai 
multe şanse să fie studiată şi citată decât cele în 
schimbul cărora trebuie să plăteşti un abonament 
sau chiar dacă le cumperi. „Cu cât articolul este mai 
des citat, folosit şi accesat de utilizatori, cu atât este 
mai bine pentru respectiva cercetare, dar şi pentru 
cariera cercetătorilor” [9, p. 24]. Întrucât contribua-
bilul plăteşte pentru ştiinţă, acesta trebuie să aibă 
acces la rezultatele acesteia, pe care le-a finanţat. 
Comunitatea ştiinţifică din RM trebuie să înţeleagă 
că evaluarea cercetării nu este o barieră în calea ino-
vării şi ea trebuie să treacă la o etapă calitativ nouă, 
care nu se mai bazează pe indicatorii tradiţionali de 
evaluare, ci pe indicatorii pe care îi recomandă noile 
medii digitale [18].

Accesul deschis a fost din punct de vedere fizic 
şi economic imposibil în era tiparului, cu atât mai 
mult în epocile totalitariste. Afluxul de informaţie 
este prea mare, prea divers şi adeseori incontrolabil. 
Însă chiar criza preţurilor este doar un factor al dez-
voltării accesului deschis. Cercetătorii vor fi nevoiţi 
până la urmă să acceadă la astfel de sisteme cel pu-
ţin pentru a profita de avantajul Internetului ca cea 
mai spectaculoasă tehnologie a actualităţii. 

În baza unui studiu întreprins de IDSI (ianuarie 
2012), din cele 70 de reviste incluse în registrul na-

ţional al revistelor ştiinţifice din Republica Moldova 
– 50 au prezenţă în Internet, la unele reviste fiind 
disponibilă doar denumirea revistei, iar la altele – 
varianta electronică a tuturor articolelor ştiinţifice 
pentru ultimii ani. 18177 de articole publicate în re-
vistele ştiinţifice naţionale în format electronic sunt 
disponibile cu text integral în Internet, dintre care 
2284 de titluri au fost indicate şi în calitate de publi-
caţii ştiinţifice importante la înaintarea propuneri-
lor de proiecte la concursurile organizate de AŞM în 
perioada 2009–2011. 

Diseminarea lucrărilor ştiinţifice pe un portal unic 
poate avea un impact foarte mare asupra educaţiei, 
economiei, precum şi dezvoltării ştiinţei. Studenţii, 
masteranzii, doctoranzii, cercetătorii, profesorii vor 
putea utiliza rezultatele obţinute în baza proiectelor 
finanţate din bani publici în procesul de educaţie şi 
cercetare, iar businessul va putea mai uşor identifica 
acele idei inovative care pot fi implementate. Astfel, 
ştiinţa va utiliza beneficiile Internetului pentru a con-
tribui direct la dezvoltarea unei societăţi bazate pe 
cunoaştere, iar cetăţenii vor avea acces la rezultatele 
obţinute în urma investiţiei în ştiinţă.  

7. Citarea ca formă de recunoaştere. Citările 
sunt „amprente ale realizărilor ştiinţifice [...] drept 
martori la evoluţia ideilor” [9, p. 73]. Cel mai bine 
se vede impactul citărilor în articolele ştiinţifice 
care se publică relativ rapid în comparaţie cu mo-
nografiile, ideile ajung în comunitatea ştiinţifică în 
ritmuri mult mai alerte, se discută mai fervent şi cu 
mai mare interes, toate acestea constituind o formă 
de COMUNICARE ştiinţifică. Specialiştii în domeniu 
au remarcat în mai multe rânduri că citarea este 
extrem de importantă în procesul de evaluare a şti-
inţei, iar tehnologiile webometrice pot uşura sub-
stanţial procesul de monitorizare a citărilor. Faptul 
că am cam rămas în urmă cu elaborarea instrumen-
telor de măsurare a indicatorilor ştiinţifici reprezintă 
şi un avantaj în sensul că se va putea ţine cont de 
experienţa colegilor din străinătate şi vor putea fi 
evitate erorile strategice [a se vedea 19; 20]. Citarea 
reprezintă: recunoaşterea unei asociaţii conceptua-
le a ideilor ştiinţifice; prin ea se stabilesc conexiuni 
între cercetarea actuală şi activitatea anterioară şi, 
conform teoriei intertextualităţii, conexiuni cu vi-
itoarele cercetări; o datorie intelectuală şi morală 
faţă de munca altora [idem].
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Depozitele digitale au o clară funcţie de disemi-
nare în procesul cercetării ştiinţifice [21]. Dar pentru 
aceasta trebuie să fie creat mai întâi un organ res-
ponsabil de aceste politici de diseminare. În mass-
media electronică apar numeroase remarci de tipul: 
lipseşte o Autoritate (Direcţie) Naţională pentru 
Cercetare Ştiinţifică care să elaboreze, să imple-
menteze, să monitorizeze şi să evalueze politicile, 
strategiile şi instrumentele prin care statul susţine 
cercetarea ştiinţifică [pentru comparaţie, în Federa-
ţia Rusă, crearea şi monitorizarea unei Baze de Date 
a rezultatelor ştiinţifice şi tehnologice, cu acoperire 
bugetară, a fost pusă pe seama unei întregi institu-
ţii care se ocupă de expertiza lor (Федеральное го-
сударственное бюджетное научное учреждение 
«Центр исследований и статистики науки» [22]).

8. Spre o reţea naţională a oamenilor de ştiin-
ţă. Crearea instrumentelor de memorie digitală ar 
trebui să facă parte dintr-un program de stat, pen-
tru a avea un impact serios în comunitatea ştiinţi-
fică. Aceasta ar permite prezentarea rezultatelor în 
formă standardizată pentru a putea fi evaluate can-
titativ şi calitativ. Se va lua în calcul, de asemenea, 
crearea unor mecanisme organizaţionale în mediul 
academic care să determine cercetătorii să-şi depo-
ziteze online lucrările ştiinţifice, precum şi motiva-
rea financiară a cercetătorilor în funcţie de indica-
torii şi factorul de impact al rezultatelor ştiinţifice. 
Conectarea instrumentelor naţionale la cele inter-
naţionale va permite circulaţia mai bună a informa-
ţiei şi integrarea într-un spaţiu comun, globalizat. 
Se aşteaptă un interes mult mai sporit al cercetăto-
rilor din toate domeniile în ceea ce priveşte crearea 
site-urilor, blogurilor, forumurilor şi portalurilor de 
specialitate. Aceasta ar putea fi o bună platformă 
pentru crearea unei reţele naţionale a oamenilor de 
ştiinţă, de tipul Socionet [23] care să demonstreze, 
într-un final, trecerea la un nivel calitativ nou al sis-
temului de evaluare [24, p. 28].

În cazul în care politica unor reviste ştiinţifice 
specifică faptul că accesul public este oferit în prima 
perioadă, doar la rubricile Abstract, Cuvinte-cheie, 
Numele autorilor, iar accesul la articolul complet se 
face doar contra plată sau gratuit, însă doar peste 
o anumită perioadă de timp – IDSI poate propune 
mai multe soluţii IT, precum şi poate limita acce-
sul în conformitate cu fiecare politică a revistelor 

ştiinţifice. Reţeaua informatică ACADEMICA va 
cunoaşte o nouă etapă de dezvoltare, devenind o 
e-Infrastructură de diseminare a cunoştinţelor, iar 
cercetătorii vor putea avea acces direct la Baza de 
Date a lucrărilor publicate în revistele ştiinţifice din 
Republica Moldova.

9. Concluzii 
Analiza comparativă a IBN cu produse tip e-Li-

brary.ru, Springer sau ISI Thompson arată că este 
mai mult decât reală şi necesară crearea şi funcţio-
narea unor asemenea produse în spaţiul Republicii 
Moldova, care ar include lucrările publicate în revis-
tele ştiinţifice naţionale, cu posibilitatea de inter-
conectare cu depozite de date ale altor ţări sau cu 
baze de date ştiinţifice internaţionale. În concluzie, 
un sistem digital (altfel spus, crearea unui loc virtual 
unde toţi membrii comunităţii ştiinţifice îşi pot de-
pozita în format electronic lucrările ştiinţifice) con-
stituie un IMPERATIV din următoarele consideren-
te – un asemenea spaţiu:

a) stochează (prezervă) informaţia ştiinţifică pe 
termen lung;

b) gestionează, monitorizează şi manageriază;
c) permite accesul neîngrădit la informaţie;
d) validează calitatea informaţiei;
c) actualizează informaţia (o aduce la zi); 
d) prezintă informaţia în formulă interactivă;
e) face verificabilă informaţia;
f ) prelucrează informaţia în funcţie de necesităţi 

(mentenanţa);
g) promovează şi diseminează informaţia; 
h) creşte impactul cercetărilor, 
i) contribuie la obţinerea de recompense prin 

citări;
î) conservă informaţia ştiinţifică pe termen lung;
j) contribuie la stabilirea unei relaţii mai profita-

bile dintre producătorii şi consumatorii informaţiei; 
k) stabileşte relaţii intra-, intertextuale şi hyper-

textuale între articolele ştiinţifice ale cercetătorilor, 
care permit o interactivitate sporită, o vizualizare ra-
pidă a acestor legături, precum şi acces instantaneu 
prin intermediul linkurilor respective; 

l) creează noi locuri de muncă, legate de noile 
tehnologii, cum ar fi, de exemplu, web-masterul 
unui astfel de sistem sau al unei reviste (electronice) 
sau managerul depozitului digital. Pentru desfăşu-
rarea eficientă a procesului de creare a instrumen-
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telor de memorie digitală, este nevoie de o întreagă 
echipă de implementare a depozitului digital. 

***
În acelaşi timp, crearea şi lansarea unui aseme-

nea depozit digital întâmpină o serie de IMPEDI-
MENTE, soldate şi cu anumite riscuri – din următoa-
rele considerente:

a) schimbările tehnologice se produc în ritm ra-
pid, dacă nu chiar fulminant; cercetătorii nu reuşesc 
să le cunoască şi să le aplice;

b) efectele benefice ale utilizării surselor deschi-
se sunt insuficient cunoscute sau aduse la cunoştin-
ţa comunităţii academice din RM;

c) o mare parte a oamenilor de ştiinţă preferă lu-
crările tipărite pe hârtie; 

d) comunitatea academică din RM nu e suficient 
de receptivă la noutăţile din domeniul tehnologiilor 
informaţionale;

e) fiecare instituţie e înclinată să aibă ceva al său 
(îşi creează propriul model) în loc să se integreze 
într-un model superior (cluster) cu mai multă des-
chidere şi posibilităţi;

f ) pentru completarea bazei de date e nevoie de 
personal (echipă, departament, instituţie etc.);

g) pentru completarea bazei de date e nevoie 
de metadate obiective şi actualizate în permanenţă 
(informaţia parvenită de la responsabilii de cadre e 
adeseori precară);

h) neunificarea prezentării articolelor în reviste 
(lipsa abstractelor, cuvintelor-cheie etc.); 

i) neprocesarea referinţelor bibliografice şi a ci-
tărilor fac din IBN un produs de nivel local – aceste 
procese necesită personal şi investiţii; 

î) lipsa unui nomenclator în vigoare privind do-
meniile şi subdomeniile consonant cu standardele 
internaţionale; 

j) redacţiile revistelor ştiinţifice nu sunt obligate 
să aibă şi o variantă electronică; 

k) redacţiile revistelor nu sunt obligate să furnize-
ze revista într-un depozit ştiinţific de nivel naţional;

l) o ordonanţă în acest sens ar putea întâmpina 
o anumită rezistenţă din partea editorilor de reviste 

ştiinţifice, alimentată şi ea de neîncredere, lipsă de 
informaţie, teama de a „pierde” informaţia sau tea-
ma de plagiat; 

m) lipseşte un mecanism de finanţare pentru 
revistele ştiinţifice, iar colegiile de redacţie sunt ne-
voite să identifice de fiecare dată resurse financiare; 

n) directorii de proiecte de cercetare trebuie să 
atragă mai multă atenţie procesului de diseminare 
a cunoştinţelor obţinute în cadrul proiectelor de 
cercetare-dezvoltare-inovare: publicarea pe site-
urile organizaţiilor, pe site-urile proiectelor a rezul-
tatelor obţinute etc., etc.

P.S. Deşi se vor da mari lupte pentru libertatea 
Internetului, se pare că ştiinţa din RM nu va putea 
supravieţui fără open access. Cu cât este de nivel 
mai local, cu atât ştiinţa are mai multă nevoie de 
universalizare, de asamblarea la circuitul inter-
naţional. Specialiştii afirmă că accesul deschis 
la informaţie reprezintă cea mai spectaculoasă 
abordare mondială în domeniul cunoaşterii. Este 
un rezultat al nevoilor societăţii informaţionale şi 
al noilor tehnologii de comunicare. Mediul indis-
pensabil desfăşurării oricăror activităţi este în pre-
zent Internetul. În cadrul cercetărilor europene, al 
programului FP7 există obligativitatea publicării 
cercetărilor în reviste cu acces deschis. Depozitele 
instituţionale vor reprezenta memoria unei socie-
tăţi şi un factor de progres în cercetare. E un im-
perativ al imperativelor să contribuim la această 
memorie. Umberto Eco numeşte această memo-
rie „a computerelor” [25], care vine în continuarea 
altor 3 tipuri de memorie din istoria umanităţii: 
memoria bătrânilor, care îşi împărtăşeau experien-
ţa urmaşilor şi reprezentau memoria organică la 
nivelul ei cel mai evoluat; memoria minerală, apă-
rută odată cu primele semne înscrise pe tăbliţe de 
argilă sau pe pietre; memoria vegetală, care face 
trimitere la scoarţa de copac, la acea memorie ve-
getală născută odată cu scriitura, apoi la papirus şi 
hârtia de carte. Cea din urmă intră încetul cu înce-
tul în istorie, fiind înlocuită progresiv de memoria 
digitală.
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REZUMAT

Stocarea, gestionarea, accesul, diseminarea şi 
promovarea producţiei ştiinţifice şi nonştiinţifice a 
cercetătorilor se poate efectua cu mare impact prin 
intermediul arhivelor/depozitelor/repozitoriilor, 
care constituie instrumente de memorie digitală 
(numită în limbajul semioticii moderne şi „memo-
rie a computerelor” – diferită de memoria vegetală, 
care a dominat până nu demult cultura în-tipărită 
pe hârtie). În pofida dificultăţilor cu care se confrun-
tă, comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova 
are imperioasă necesitate de asemenea instrumen-
te, pentru a putea fi mai adecvat evaluată şi repusă 
în circuitul internaţional.

Cuvinte-cheie: societate informaţională globa-
lă, depozit digital, memorie digitală, date publice, 
rezultate publice, acces deschis, proiecte de cerce-
tare, evaluarea cercetării, reţea naţională a oameni-
lor de ştiinţă. 

ABSTRACT 

The storage, management, access, disseminati-
on and promotion of scientific and non-scientific 
production of the researchers can be performed 
with a significant impact by means of  digital archi-
ves/ repositories, which are digital memory instru-
ments (called in the language of modern semiotics 
„computer memory” as opposed to vegetal memo-
ry, which has dominated until recently the culture 
imprinted on paper). In spite of the difficulties it is 
facing, the research community of the Republic of 
Moldova needs desperately such instruments, in 
order to be properly evaluated and reintroduced in 
the international circuit. 

Keywords: global information society, digital re-
pository, digital memory, public data, public results, 
open access, research projects, research evaluation, 
national network of researchers.  
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|dr., conf. univ. elisaveta SANDULACHI, 
universitatea tehnică a moldovei |drd. viorel GORNEŢ, lector superior,

universitatea tehnică a moldovei

Optimizarea obţinerii produselor 
alimentare cu valoare nutritivă înaltă 

În societatea modernă, o atenţie deosebită se acordă 
alimentării corecte şi echilibrate În substanţe nutri-

tive. nutriţioniştii şi specialiştii din industria alimentară 
sunt preocupaţi de problema alimentaţiei funcţionale [2, 
6, 12, 18]. calitatea şi siGuranţa produselor alimenta-
re este dependentă de calitatea materiilor prime şi au-
xiliare utilizate, de condiţiile de procesare şi depozitare  
[1-6, 8, 19]. e cunoscut faptul că pe parcursul fluxu-
lui tehnoloGic şi În perioada de depozitare În alimente au 
loc În permanenţă modificări fizico-chimice şi biochimice, 
ce conduc mai mult sau mai puţin la pierderea  calităţii 
nutriţionale şi iGienice [1, 3, 10, 16]. 

Introducere
Prevenirea degradării grăsimilor, uleiurilor, com-

plexului lipidic, precum şi a celui proteic şi glucidic 
în produsele alimentare este o problemă extrem de 
complicată. La modul general, degradarea macro- 
şi micronutrimenţilor poate începe în materii prime 
şi continua în procesul de fabricare a alimentelor şi 
pe parcursul depozitării produselor finite [1-6, 15 
-17, 27]. De aceea, este necesar de a elabora noi 
tehnologii şi de a utiliza materii prime astfel încât 
produsele finite să posede o valoare nutritivă înaltă. 
Calitatea şi siguranţa produselor trebuie să satisfacă 
atât producătorii, cât şi consumatorii [2, 8, 27-31].

La fabricarea produselor funcţionale, cu un con-
ţinut de nutrimenţi apropiat celui din materiile pri-
me utilizate, este necesar de a se ţine cont de ca-
litatea acestora, precum şi de faptul că conţinutul 
de substanţe nutritive se modifică în permanenţă 
[5, 16, 21-25]. Indicatorii cel mai des utilizaţi în apre-
cierea produselor alimentare, sunt: VN10, indicele 
proteic (Chemical Score), indicele aminoacizilor 
esenţiali (EAA index), valoarea biologică (VB), utili-
zarea netă a proteinelor (NPU) şi coeficientul de efi-
cacitate proteică [2, 7, 13-16]. Tehnologiile noi de fa-
bricare a produselor funcţionale, calitative şi sigure 
pentru consum  trebuie să corespundă  prevederi-
lor fundamentale ale “Principiilor managementului 
calităţii” (standarde internaţionale ISO 9000:2000), 
cerinţelor sistemului HACCP şi reglementărilor “Co-
dex Alimentarius”.

În această lucrare se propune o modalitate de op-
timizare a valorii nutritive a produselor funcţionale.

Metodologia de obţinere 
Tehnologia propusă de obţinere a produselor 

funcţionale cu o valoare nutritivă înaltă se bazează 
pe utilizarea materiilor prime cu un conţinut spo-
rit de substanţe nutritive şi/sau fortificarea lor cu 
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ingrediente care suplimentează necesarul zilnic de 
substanţe biologic active. Aceasta presupune ela-
borarea algoritmelor ce permit utilizarea modelării 
matematice şi programarea produselor alimentare 
prin diverse sisteme. Modelarea compoziţiei este 
un proces important, în care trebuie să se ţină cont 
de factorii ce determină obţinerea unor produse cu 
calităţile dorite. Se propune ca respectivele compo-
ziţii alimentare să fie privite ca nişte sisteme com-
plexe, în care au loc diverse modificări fizico-chimi-
ce şi biochimice. Produsul final reprezintă o funcţie 
dependentă de factorii ce determină calitatea şi 
siguranţa alimentului.

P = f ( ΣMp, I CRA, CRL, aw, etc.) (1)
unde: Mp – materii prime;
I – ingrediente vegetale, emulgatori, proteine etc.;
CRA – capacitatea de reţinere a apei;
CRL - capacitatea de reţinere a grăsimilor;
aw – activitatea apei în produs.

Abordări şi sugestii
În ultimul timp, practic toate ramurile industriei 

alimentare utilizează aditivi alimentari în scopul ame-
liorării proprietăţilor organoleptice şi modernizării 
proceselor tehnologice. Interesul ştiinţific şi practic 
pentru diferiţi agenţi de ameliorare a calităţii creşte 
de la o zi la alta [8, 18-28]. Pe piaţa autohtonă se pro-
pun diverşi aditivi în vederea diversificării sortimen-
telor de produse alimentare, iar utilizarea lor trebuie 
efectuată în conformitate cu cerinţele prevăzute de 
regulamentele sanitare privind aditivii alimentari [8]. 

Funcţiile tehnologice ale ingredientelor vege-
tale, aditivilor şi altor substanţe de fortificare a ali-
mentelor sunt: stabilizarea caracteristicilor funcţi-
onale şi  tehnologice ale produselor finite; mărirea 
rezistenţei produselor la alterări microbiologice; 
stoparea şi încetinirea degradării oxidative a pro-
duselor; majorarea termenului de valabilitate al 
produselor; asigurarea unui pH optim; mărirea 
capacităţii de reţinere şi legare a apei în produse; 
stabilizarea culorii caracteristice produsului etc. 
În tabelul 1 prezentăm conţinutul de proteine şi 
aminoacizi esenţiali al unor surse proteice [12-14, 
16], iar în tabelul 2 – conţinutul de proteine şi ami-
noacizi esenţiali al unor produse proteice [12-14, 
16].

Datele prezentate în tabelele 1 şi 2 atestă faptul 
că există posibilitatea de a combina diverse materii 
prime şi ingrediente în scopul obţinerii unor pro-
duse alimentare cu o valoare nutritivă bine deter-
minată. În contextul celor abordate, propunem o 
modalitate de monitorizare a unui produs alimen-
tar funcţional care include: analiza propriu-zisă a 
mediului alimentar, privit ca un sistem complex; 
analiza factorilor de intrare (factorii ce determină 
calitatea şi siguranţa materiilor prime şi a adaosu-
rilor auxiliare); analiza factorilor de ieşire (factorii ce 
determină calitatea şi siguranţa produsului finit). 
În figura 1 prezentăm în mod schematic formarea 
unui produs alimentar.

Însuşirile tehnologice ale materiilor prime sunt 
determinate atât de cele morfo-structurale, cât şi 

Tabelul 1 
Conţinutul de proteine (g/100g) şi aminoacizi esenţiali (mg/100g) a unor surse proteice

Compo-
nente
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 d
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Li
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e

N
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Proteina 

etalon 
FAO/OMS 

g/100g 
proteină

Proteine 95 10,3 8,3 9,4 7,3 10,2 35 36,2 32 21 24,9 20  
Valină 4750 390 410 470 400 780 2090 1510 1100 1096 1238 920 5
Izoleucină 4275 430 410 362 390 520 1810 1615 1330 925 1018 1370 4
Leucină 6745 850 1160 649 730 810 2670 2743 1650 673 1809 1520 7
Lizină 7030 250 210 325 290 390 2090 1933 1660 1438 1740 1320 5,5

Metionină +
Cisteină 2565 300 250 325 290 380 1180 701 610 543 539 560 3,5

Treonină 3800 270 160 325 260 380 1390 1331 930 882 895 790 4
Triptofan 1235 100 60 106 90 170 450 289 200 348 223 210 1

Fenilamină +
Tirozină 7600 750 660 660 410 820 2670 2795 1800 1723 1897 1420 6
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de cele fizico-chimice [2]. Factorii care influenţea-
ză proprietăţile tehnologice ale unor materii prime 
sunt prezentaţi în figura 2.

Monitorizarea computerizată a tehnologiilor, uti-
lizarea utilajului şi aparatajului modern permit de a 
controla procesul tehnologic în regim real. În acest 
context, apare necesitatea elaborării unor noi direcţii 
şi metodologii care ar permite elaborarea noilor sorti-
mente şi crearea noilor tehnologii, în baza cărora s-ar 
fabrica produse calitative şi sigure pentru consum, 
cu o valoare nutritivă înaltă. Variind raportul dintre  

materiile prime, auxiliare şi ingrediente, putem mo-
difica proprietăţile reologice ale produselor alimen-
tare. Folosind ingrediente şi adaosuri funcţionale, 
putem obţine produse de o calitate biologic activă 
înaltă, cu proprietăţi fiziologice şi valoare nutritivă 
bine determinată. În acest context,  este evident că 
trebuie acordată o importanţă deosebită calculării şi 
testării reţetei de fabricare a produselor alimentare. 
Reţeta trebuie elaborată şi calculată în conformitate 
cu funcţia prezentată în formula 1, utilizând metoda 
modelării matematice. Propunem o schemă-algo-

Tabelul 2
Conţinutul de proteine (g/100g) şi aminoacizi esenţiali (mg/100g) a unor produse proteice

Componente Lapte 
praf Cazeină

Carne 
 de porcină 

grasă

Carne de 
pasăre

Carne de vită 
70% carne  

şi 30% grăsime
Ouă praf

Proteina 
etalon FAO/
OMS g/100g 

proteină
Proteine 26 86 2 23 14 46
Valină 1207 5900 84 1145 709 2558 5
Izoleucină 1327 4430 46 1219 645 1770 4
Leucină 2445 7890 123 1732 1119 3770 7
Lizină 1550 6010 146 1962 1174 2380 6
Metionină+Cisteină 770 920 41 936 491 2200 4
Treonină 1159 4210 58 975 533 2640 4
Triptofan 350 1250 6 270 49 720 1
Fenilamină+Tirozină 2649 9840 95 1695 999 4450 6

 

Materii prime: 
 masa, SU, 
 conţinutul de substanţe 

nutritive; 
 Ac, pH, rH, aw 

Materii auxiliare: 
 masa, SU, 
 conţinutul de substanţe 

nutritive; 
 Ac, pH, rH, aw 

 

Ingrediente, substanţe 
de fortificare 

Produsul finit 

 proprietăţi 
organoleptice, 

 texturale,  

 nutriţionale, 

 de gust 

Factorii de sistem variabili  
şi interdependenţi 

Factorii de intrare Sistemul alimentar 
Factorii de ieşire 

 

Materii 
prime 
vegetale, 
animale 
 
 

Apa 

Ingrediente 

Factorii 
extrinseci: 

τ, t oC, 
P atm 

 

Fig. 1. Reprezentarea schematică a unui produs (sistem alimentar)
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ritm de elaborare a reţetelor produselor funcţionale 
cu conţinut majorat de substanţe nutritive, prezenta-
tă schematic în figura 3.

În continuare, prezentăm aprecierea valorii nu-
tritive efectuată în baza studiului bibliografic şi 
experimental al compoziţiei chimice a produselor: 
carne şi ficat de bovine şi porcine [1-6, 12-17, 21].

Nutriţionistul ceh F. Strmiska a conceput un indice 
al valorii nutritive, luând în calcul 10 componenţi ai 
alimentului, determinaţi prin analiza chimică, şi care 
sunt valoroşi pentru buna funcţionare a organis-
mului. Aceşti componenţi sunt: proteinele, lipidele, 
glucidele, Ca, P, Fe, vitaminele A, B1, B2, C. Aprecierea 
VN10 în produsele testate a fost realizată în baza for-
mulei propuse de nutriţionistul F. Strmiska [2, 12-14], 
utilizându-se programul “Evaluarea valorii nutritive 
a produselor agroalimentare”, elaborat în Excel [11].

Pentru determinarea valorii nutritive şi energeti-
ce [2, 12-14] a produselor testate s-a ţinut cont de: 
conţinutul procentual al principalelor substanţe nu-
tritive din produsele alimentare (proteine, glucide, 
lipide); cantitatea de energie furnizată de fiecare 
gram de substanţă calorigenă: 1g proteină – 3,1 
Kcal; 1g lipide – 9,3 Kcal; 1g glucide – 4,1 Kcal.

Valoarea energetică a unui aliment (pentru 100 
g) se determină prin relaţia:

VE = 4,1x (%Pr) + 9,3 x (%L) + 4,1x(%G), 
(Kcal/100g)

(1)

în care: Pr, L şi G reprezintă conţinutul procentual 
de proteine, lipide şi glucide din produsele alimen-
tare.

Evaluarea calităţii proteinelor s-a efectuat cu 
ajutorul unor metode standardizate şi aprobate 
de Comitetul Internaţional FAO-OMS. În produsele 
testate a fost apreciat indicele chimic (CS – Chimical 
Score), conform formulei [14, 16], utilizându-se pro-
gramul în Excel [11].

Interdependenţa dintre indicii VN10 , CS, VE a fost 
efectuată în programul Excel, utilizându-se funcţia 
Pearson (r2) [9]. 

În tabelul 3 prezentăm rezultatele calculelor 
valorii nutritive (VN10, CS, VE) a cărnii şi ficatului de 
porcine şi bovine.

Datele prezentate în tabelul 3 atestă faptul că 
carnea şi ficatul prezintă surse importante de ma-
cro şi micronutrimenţi. Valoarea nutritivă a ficatu-
lui este aproximativ identică cu cea a cărnii, dar în 

 

Proprietăţile fizico-
chimice: 

- pH, 
- conţinutul de 

proteine; 
- conţinutul de 

lipide; 
- conţinutul de 

glucide; 
- conţinutul de 

substanţe pectice 
 

Însuşirile tehnologice ale 
materiilor prime: 

 

- capacitatea de hidratare; 
- capacitatea de reţinere a apei; 
- capacitatea de reţinere a 

grăsimilor; 

- capacitatea de emulsionare; 

- capacitatea de fermentare  etc. 

Însuşirile morfo-
structurale: 

 
- gradul de maturitate; 
-     raportul ţesutul 

muscular/conjunctiv
/ 
gras (pentru carne); 

- prezenţa enzimelor 
etc. 

Determină: 
- pierderi de umiditate la conservarea 

prin frig; 
- pierderi de masă la tratamentul 

termic şi, deci, consumul specific 

Factorii de influenţă 

Fig. 2. Factorii ce determină proprietăţile tehnologice ale unor materii prime

- gradul de maturitate;
- raportul ţesutul mus-

cular/conjunctiv/
gras (pentru carne);

- prezenţa enzimelor 
etc.
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Fig. 3. Schema-algoritm de elaborare a reţetelor 
produselor funcţionale cu un conţinut majorat de substanţe nutritive

 Materia primă vegetală sau animală 

Pentru consum 

 profilactic 

Pentru un larg 
consum 

Înlocuirea unor 
ingrediente  
din reţeta etalon. 
Fortificarea 
reţetei 

Înlocuirea 
proporţională a 
tuturor ingredientelor 
din reţeta etalon 

Adaosul de ingrediente în 
reţeta etalon 

Alegerea ingredientelor, adaosurilor, emulgatorilor etc. 

Alegerea  
valorii 

nutritive şi 
energetice 

Cu o valoare 
energetică joasă 

Cu o valoare 
energetică înaltă 

Cu o valoare energetică medie 

Modelarea matematică. Aprecierea valorii nutritive, 
aminoacizilor, indicele Score, VN10 etc. 

Formarea texturii, reglarea proprietăţilor reologice, a 
consistenţei, emulsionării, CRA, CLA, CLG etc. 

Aprecierea securităţii alimentare. Testarea 
indicatorilor microbiologici, organoleptici etc. 

Evaluarea efectului economic al reţetei 

 Materia primă vegetală sau animală 

Pentru consum 

 profilactic 

Pentru un larg 
consum 

Înlocuirea unor 
ingrediente  
din reţeta etalon. 
Fortificarea 
reţetei 

Înlocuirea 
proporţională a 
tuturor ingredientelor 
din reţeta etalon 

Adaosul de ingrediente în 
reţeta etalon 

Alegerea ingredientelor, adaosurilor, emulgatorilor etc. 

Alegerea  
valorii 

nutritive şi 
energetice 

Cu o valoare 
energetică joasă 

Cu o valoare 
energetică înaltă 

Cu o valoare energetică medie 

Modelarea matematică. Aprecierea valorii nutritive, 
aminoacizilor, indicele Score, VN10 etc. 

Formarea texturii, reglarea proprietăţilor reologice, a 
consistenţei, emulsionării, CRA, CLA, CLG etc. 

Aprecierea securităţii alimentare. Testarea 
indicatorilor microbiologici, organoleptici etc. 

Evaluarea efectului economic al reţetei 
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unele cazuri valoarea  nutriţională este cu mult mai 
relevantă în ceea ce priveşte conţinutul de amino-
acizi esenţiali, complexul vitaminelor B, conţinutul 
de I2 şi Fe. 

În figurile 4-5 se prezintă interdependenţa din-
tre indicatorii valorii nutriţionale a cărnii şi ficatului, 
evaluată în programul Excel, calculându-se indica-
torul Pearson (r2) [7, 11].

Concluzii
 ▪ Valoarea nutritivă a produselor alimentare 

este conferită atât de valoarea nutritivă a materiilor 
prime, cât şi de cea a adaosurilor folosite la fabricare.

 ▪ Stabilitatea valorii nutritive a unui aliment 
poate fi atinsă respectându-se parametrii tehnolo-
gici şi tehnici de procesare şi depozitare.

 ▪ În baza schemei-algoritm elaborate, putem 
obţine produse funcţionale cu o valoare nutritivă 
superioară, sigure pentru consum.

 ▪ S-a constatat că indicatorii valorii nutritive VN10, 
Cs, VE în ficatul de bovine şi porcine sunt aproximativ 
identici cu cei din carne, în unele cazuri chiar superi-
ori, fiind influenţaţi de mai mulţi factori: specie, vârstă, 
parte anatomică, modul de nutriţie a animalului.

 ▪ S-a constatat că ficatul prezintă o materie primă 
importantă în ceea ce priveşte calitatea nutriţională 
şi modalitatea utilizării în diversificarea sortimentelor 
de produse alimentare cu valoare optimizată.

y = -2,4568x + 28,74

0

5

10

15

20

25

30

9,203 8,164 8,691 8,732 8,576 8,76 9,1

CS

VN
10

y = -9,6839x + 190,23

0

50

100

150

200

250

20,19 20,18 26 27,66 25 6,94 6,42

VN10

V
E

a) VN10 = f (CS); r = -0,34686 b) VN10 = f (VE); r = 0,418285

Fig. 4. Interdependenţa dintre indicatorii valorii nutritive a cărnii de bovină

Tabelul 3
Indicatorii VN10, CS şi VE ai cărnii 

şi ficatului de bovine şi porcine

Produsul 
analizat VN10

VE, Kcal/ 
100g CS,%

Carne de 
bovină 20,19 124,55 9,2

Ficat de bovine 59,46 328,91 8,7

Carne de 
porcină 19,27 339,27 7,7

Ficat de porcine 56,69 117,34 9,4

y = 0,2804x + 56,659

50
51
52

53
54
55
56
57
58

59
60
61

8,669 8,329 8,72 8,662 9,01 8,725 8,8
CS

V
N

10

y = -28,126x + 294,09

0

100

200

300

400

59,46 55,56 53,98 58,7 60,05 58,85 57,86
VN10

V
E

a) VN10 = f (CS);  r =0,519537 b) VN10 = f (VE); r = - 0,33856

Fig. 5. Interdependenţa dintre indicatorii valorii nutritive a ficatului de bovine
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REZUMAT

Acest studiu include metodologia de obţine-
re a produselor funcţionale cu o valoare nutritivă 
înaltă, modalitatea de monitorizare a unui produs 
alimentar funcţional. Se caracterizează mediul ali-
mentar, care este privit ca un sistem complex. Se 
efectuează analiza factorilor de intrare (factorii ce 
determină calitatea şi siguranţa materiilor prime 
şi ingredientelor), precum şi analiza factorilor de 
ieşire (factorii ce determină calitatea şi siguranţa 
produsului finit).

Lucrarea include schema-algoritm de elaborare a 
reţetelor produselor funcţionale cu conţinut sporit 
de substanţe nutritive. Stabilitatea valorii nutritive 
a unui aliment poate fi atinsă respectând parametrii 
tehnologici şi tehnici de procesare şi depozitare.

În baza schemei-algoritm elaborate, putem obţi-
ne produse funcţionale cu o valoare nutritivă supe-
rioară, sigure pentru consum.

ABSTRACT

This study includes the methodology of ob-
taining functional products with high nutritional 
value and the way of monitoring a functional fo-
odstuff. It features the food environment, which is 
regarded as a complex system. The analysis of input 
factors (factors that determine the quality and safe-
ty of raw materials and ingredients) and the analysis 
of output factors (factors that determine the quality 
and safety of finished product) is performed. 

This paper includes the scheme-algorithm of ob-
taining the recipes of functional products with an 
increased nutritional value. The stability of nutritio-
nal value of a food may be achieved by respecting 
the technological and technical processing and sto-
rage parameters. 

Due to the developed scheme-algorithm we can 
obtain functional products with high nutritional va-
lue, safe for consumption.
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|marin Guţu, doctorand,
universitatea tehnică a moldovei

Energia eoliană,  
pilon al dezvoltării europene

dezvoltarea economică depinde, În mare măsură, 
de capacitatea de a asiGura necesarul de enerGie 

electrică, mecanică şi termică la un preţ rezonabil. resur-
sele reGenerabile de enerGie, precum şi tehnoloGiile de pro-
ducere cu o influenţă neGativă cât mai redusă asupra me-
diului Înconjurător constituie o prioritate incontestabilă.

1. Introducere
Pentru Republica Moldova, care importă cca. 

98% [1] din resursele energetice necesare, proble-
ma utilizării energiilor regenerabile este deosebit 
de importantă. Fiind un stat cu doar cca 10% de 
suprafeţe împădurite, cu o economie bazată pe 
agricultură, problema protecţiei mediului ambiant 
este una majoră. Se estimează că cca. 50 la sută din 
populaţia Republicii Moldova locuieşte la sate. Des-
fiinţarea gospodăriilor colective a condus la apariţia 
unui număr mare de gospodării ţărăneşti individu-
ale sau întrunite în mici colective cu diferite forme 
de cooperare. Condiţiile climaterice favorabile şi 
solurile mănoase facilitează cultivarea produselor 
agricole ecologice, care necesită, însă, irigaţie.

În acest scop, Guvernul a lansat “Strategia Ener-
getică a Republicii Moldova până în anul 2020”, care 
a stabilit obiectivul majorării cotei surselor regene-
rabile de energie (SRE) în bilanţul energetic al ţării 
până la 20% în anul 2020 [2].

 ▪ Cadrul legislativ existent în Republica Moldova [3]:
1. Legea privind conservarea energiei nr. 1136-

XIV din 13.07.2000.

2. Hotărârea Guvernului RM nr. 1092 din 31.10 
2000 cu privire la utilizarea surselor regenerabile 
de energie (SRE). Acest document este o primă în-
cercare de a realiza unele prevederi ale Strategiei  
energetice a Republicii Moldova.

3. Strategia naţională pentru dezvoltare durabi-
lă: Moldova XXI. Planul de acţiuni pentru implemen-
tarea obiectivelor Strategiei pe 2001-2020 prevede: 

 ▪ introducerea SRE  în balanţa de consum; 
 ▪ susţinerea cercetărilor şi informării privind 

tehnologiile utilizării surselor de energie regenera-
bilă etc.;

 ▪ lansarea unor programe speciale de educaţie 
şi instruire în vederea conservării energiei.

4. Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI din 
12.07.2007.

 ▪ Cadrul legislativ internaţional [1]:
1. Protocolul de la Kyoto care succede Conven-

ţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor 
climatice, adoptat la 11 decembrie 1997 la Kyoto, 
Japonia, intrat în vigoare la 16 februarie 2005. În 
noiembrie 2009, 187 de state au semnat şi ratificat 
protocolul în cauză;

2. Directiva 2001/77/EC din 27 septembrie 2001 
privind promovarea energiei electrice produse din 
SER pe piaţa unică de energie; 

3. Rezoluţia Parlamentului European din 13 mar-
tie 2008 privind Fondul mondial pentru eficienţă 
energetică şi energie regenerabilă (2007/2188(INI)).
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În martie 2007, Consiliul European a adoptat un 
plan energetic de dezvoltare industrială şi abordare 
a schimbărilor climatice, în care propunea creşterea 
eficienţei energetice cu 20%, reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră cu 20%, folosirea surselor de 
energie regenerabilă cu 20% din totalul de energie 
până în 2020.

2. Tendinţele dezvoltării energeticii eoliene 
pe plan internaţional 

În ultimii 20 de ani, datorită politicilor naţionale 
şi internaţionale în domeniul energiei regenerabile 
menţionate anterior, în Uniunea Europeană, şi nu 
numai, se prevede creşterea sigură a ponderii SRE 
în balanţa consumului total de energie. În figura 1 
este prezentată creşterea capacitaţii SRE în UE [4].

Tendinţele dezvoltării energeticii eoliene în plan 
mondial conform raportului global [5] sunt ilustrate 
în figura 2.

Tehnologiile avansate utilizate în construcţia 
turbinelor eoliene au condus la reducerea masei, 
creşterea dimensiunilor şi, respectiv, a puterii unei 
turbine (figura 3); scăderea costului unei unităţi de 
energie electrică produsă; costuri de mentenanţă 
reduse; durata de viaţă mai lungă.

România este, alături de Polonia şi Turcia, campi-
oană la energia electrică produsă din surse eoliene 
în estul Europei, având totodată şansa de a deveni 
numărul 1 în sector, după cum a declarat consultan-
tul în afaceri publice al Asociaţiei Române pentru 
Energie Eoliană (AREE), Ionel David.

Potrivit directorului executiv al Asociaţiei Româ-
ne pentru Energie Eoliană (AREE), Dana Duica, în 
2012 investiţiile în energie eoliană s-ar putea ridi-
ca la 1,5 miliarde de euro, iar capacitatea totală va 
creşte la aproape 1.600 MW, dublu faţă de 2011 [6].

3. Potenţialul SRE în Republica Moldova 
Republica Moldova are un potenţial mare de 

producere a energiei din surse regenerabile, care 
rămâne, deocamdată, neexploatat. În tabelul 1 
este prezentat potenţialul tehnic al surselor rege-
nerabile de energie în ipoteza folosirii: a 0,05% din 
teritoriul Republicii Moldova pentru instalarea co-
lectoarelor solare şi modulelor fotovoltaice (PV); a 
0,3% din suprafaţa teritoriului, amplasat pe coline şi 
văi deschise, pentru instalarea agregatelor eoliene 
la înălţimea de 50-70 m deasupra solului; a 25% din 
cantitatea anuală de 2,5⋅106 t de deşeuri agricole, 
a energiei cinetice a râurilor Nistru, Prut şi Răut prin 
instalarea microhidrocentralelor de flux fără baraje, 
minihidrocentralelor în derivaţie şi a energiei po-
tenţiale a scurgerilor din lacurile de acumulare [1].

Un deosebit interes prezintă şi costul unui kW·h 
de energie electrică produsă de diferite tipuri de 

Fig. 1. Creşterea capacităţii 
şi dezvoltarea tehnologilor SRE în UE

Fig. 2. Capacitatea mondială totală instalată MW

Fig. 3. Creşterea dimensiunilor şi, respectiv, a puterii 
unei turbine eoliene în timp
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centrale electrice. Conform Rheinisch-Westfälis-
chen Institute for Economic Research – RWI (Germa-
nia) [9], în tabelul 2 sunt prezentate aceste costuri 
pentru centralele electrice construite în anul 2010.

4. Argumentarea utilizării energiei eoliene  
în Republica Moldova 

Studiile efectuate recent de un grup de specialişti 
de la Universitatea Tehnică a Moldovei, Serviciul de 
Stat “Hidrometeo” şi Institutul InGeoCAD demon-

strează că pe teritoriul Republicii Moldova există 
zone cu un potenţial energetic eolian pronunţat [1], 
care se caracterizează prin viteze medii ale vântului 
egale cu 7 ÷ 7,5 m/s la înălţimea de 50 ÷ 70 m;

În tabelul 3 este prezentată clasificarea densităţii 
energiei eoliene pentru anumite înălţimi conform 
Asociaţiei Americane a Energiei Eoliene (AWEA). 
Moldova se încadrează cu succes în clasa a 4-a de 
densitate a energiei eoliene.

Argumentul forte pentru dezvoltarea parcurilor 
eoliene pe teritoriul RM este exemplul Germaniei 
care, în primul rând, a adoptat un cadru legislativ 
bine pus la punct ce stimulează acest domeniu, iar 
în al doilea rând, circa 50% din capacitatea sa eoli-
ană de 2800 MW este instalată în zonele unde vite-
zele medii ale vântului la nivelul anemometrului nu 
depăşesc 5 m/s [1].

Conform Departamentului american al energiei 
(U.S. Department of Energy’s), în figura 4 este prezen-
tat costul actual al 1 kWh energie electrică produsă 
de parcurile eoliene şi prognoza până în 2020 [10].

Tabelul 1
Potenţialul tehnic anual al principalelor SRE [7]

Tip SRE Potenţialul 
tehnic, Tj

Solară 51 000
Eoliană 20 800
Hidro 9 300

Biomasă

Deşeuri agricole 7 500
Lemne de foc, 
deşeuri lemnoase 9 000

Biogaz 2 900
Biodiesel 2 100

Total 102 000
Cel mai mare consum intern de 
energie din ultimii 10 ani (2005) 
conform [8]

95 595

Tabelul 3
Clasa densităţii energiei eoliene (conform AwEA)

Clasa

Înălţimea
10 m

Înălţimea
50 m

Densitatea energiei eolie-
ne (w/m2) *Viteza vântului m/s Densitatea energiei eoliene 

w/m2) *Viteza vântului m/s

1 0 – 100 0 – 4,4 0 – 200 0 – 5,6
2 100 – 150 4,4 – 5,1 200 – 300 5,6 – 6,4
3 150 – 200 5,1 – 5,6 300 – 400 6,4 – 7
4 200 – 250 5,6 – 6 400 – 500 7 – 7,5 
5 250 - 300 6 – 6,4 500 - 600 7,5 – 8
6 300 – 400 6,4 – 7 600 – 800 8 – 8,8 
7 400 – 1000 7 – 9,4 800 – 2000 8,8 – 12

* Viteza vântului este dată pentru condiţiile standard la nivelul mării

Tabelul 2
Costurile de producţie a energiei electrice  

la diferite centrale electrice construite în anul 2010

Tip centrală Costuri energie electrică, 
euro/Mwh

Termică, gaz 106 - 118
Termică, cărbune 88 - 107
Nucleară 107 - 124
Eoliană 50 - 97
Biomasă 77 - 116
Hidro 35 - 127
Solară PV 284 - 391

Fig. 4. Scăderea costului unei unităţi de energie 
electrică produsă pentru clasa de energie eoliană 

respectivă
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Totodată, dezvoltarea turbinelor eoliene de pu-
tere mică şi plasarea acestora ca surse descentrali-
zate de energie electrică ar putea avea o reuşită si-
gură. Generarea energiei electrice la scară mică este 
mai aproape de utilizatorul final, reducând semnifi-
cativ pierderile de transport. Acest lucru conduce la 
micşorarea costului energiei pentru consumatori şi 
asigură o mai mare eficienţă.

În zonele izolate, unde reţelele de electricitate 
lipsesc sau au o capacitate mică de transportare, 
pot fi dislocate turbine individuale sau grupuri mici 
de turbine de dimensiuni diferite. În astfel de cazuri, 
turbinele eoliene sunt conectate în sisteme hibride 
de generare, de obicei PV.

5.  Situaţia actuală din Republica Moldova  
în domeniul energiei eoliene 

În condiţiile crizei energetice actuale, vântul ar 
putea avea o pondere importantă în producerea 
energiei electrice în Republica Moldova, în special, 
pentru asigurarea cu energie a consumatorilor in-
dividuali prin utilizarea sistemelor de conversie de 
putere mică (până la 10 kW). Actualmente, Republi-
ca Moldova duce lipsă de sisteme de captare a ener-
giei eoliene, care ar funcţiona eficient şi ar putea fi 
puse la dispoziţia utilizatorilor individuali, situaţi în 
diferite zone ale ţării.

La Universitatea Tehnică a Moldovei au fost fă-
cuţi primii paşi siguri în domeniul valorificării ener-

giei eoliene prin pregătirea inginerilor, elaborarea 
modelelor, asamblarea şi montarea turbinelor eoli-
ene experimentale (figura 5).

Corporaţia Financiară Internaţională (CFI), mem-
bră a grupului Băncii Mondiale, investeşte în produ-
cerea energiei regenerabile în Moldova, în particu-
lar, a celei eoliene. 

Potrivit şefei misiunii CFI pentru România şi Re-
publica Moldova, Ana Maria Mihăiescu, CFI inten-
ţionează să participe în calitate de acţionar într-un 
proiect dezvoltat în Republica Moldova de compa-
nia internaţională “Renovatio”. Este primul proiect 
de acest gen în regiune, iar corporaţia va finanţa 
investiţia prin intermediul Fondului global pentru 
dezvoltarea proiectelor de infrastructură „IFC-Infra-
Ventures”.

Reprezentanţii CFI au apreciat climatul investi-
ţional în domeniul resurselor regenerabile din Re-
publica Moldova şi condiţiile naturale favorabile 
pentru producerea energiei electrice eoliene. Aceş-
tia şi-au exprimat disponibilitatea de a acorda asis-
tenţă tehnică în domeniul resurselor regenerabile.

Republica Moldova, care doreşte să se integreze 
cât mai rapid în structurile europene, trebuie să se 
racordeze la strategiile energetice ale ţărilor avan-
sate, cu urmărirea avantajelor naţionale pe termen 
lung. Energetica regenerabilă este unul din dome-
niile în care interesele naţionale se pot îmbina cu 
tendinţele internaţionale.

a b
Fig. 5. Turbine eoliene cu puterea de 10 kW instalate: 

a) s. Brînza, r-nul Cahul; b) parcul-muzeu al Universităţii Tehnice  
a Moldovei (sect. Râşcani)
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Concluzii
Dacă comparăm datele din figura 4 şi tabelul 2 cu 

costurile actuale ale energiei electrice din Republi-
ca Moldova, care constituie ≈ 10 eurocenţi pentru 
1 kW/h (1,5 lei), conchidem că energetica eoliană 
devine competitivă din punct de vedere economic 
cu cea tradiţională, chiar şi la vitezele vântului ca-
racteristice teritoriului Republicii Moldova.

Energia produsă din surse proprii are mai multe 
beneficii. Ea reduce dependenţa de importuri, spo-
reşte securitatea energetică a ţării, are costuri mai 
mici, permite dezvoltarea de noi afaceri şi crearea 
de noi locuri de muncă. În plus, energia din surse 
regenerabile reduce poluarea mediului ambiant.
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REZUMAT

Lucrarea conţine un studiu de caz privind utili-
zarea la scară europeană a surselor regenerabile de 
energie (SRE), în special energia eoliană. Totodată, 
este prezentat potenţialul SRE şi necesitatea dez-
voltării energeticii eoliene în Republica Moldova.

ABSTRACT

This paper contains a case study on a European 
scale use of renewable energy sources (RES), espe-
cially wind energy. It is also shown the RES potential 
is shown and the need to develop wind energy in 
the Republic of Moldova.
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Adaptarea şi aplicarea Fişei de siguranţă 
chirurgicală conform OMS (WHO Safe 

Surgery Checklist) în cadrul instituţiilor 
medicale spitaliceşti din Republica Moldova

actuaLitatea. Graţie dezvoltării tehnoloGiilor, 
chirurGia şi anestezioloGia modernă au atins un 

nivel Înalt de dezvoltare. totuşi, În medicină, În pofida 
dezvoltării tehnoloGiilor, erorile umane nu sunt excluse. 
chirurGia, ca specialitate medicală În sine, se confruntă 
cu aceleaşi deficienţe. 

Acest fapt are mai multe premise, printre care: 
1) chirurgia nu este recunoscută drept o proble-

mă de sănătate publică: conform datelor Organiza-
ţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), de la 3% la 16% din 
numărul intervenţiilor chirurgicale comportă com-
plicaţii, rata mortalităţii fiind de 0,4%-0,8%, patolo-
gia chirurgicală este în continuă creştere (chirurgia 
cardio-vasculară, traumatismul, politraumatismul, 
patologia oncologică), scade speranţa de viaţă, po-
pulaţia globului îmbătrâneşte, devenind o provo-
care pentru sistemul medical, în general, şi pentru 
chirurgie, în particular;

2) datele biostatistice cu privire la complicaţiile 
perioperatorii şi evoluţia pe termen de scurtă şi de 
lungă durată nu sunt exhaustive, adesea lipsind: 
ameliorarea postoperatorie, recuperarea şi reinte-
grarea socială rapidă este în funcţie de supraveghe-
rea postoperatorie concentrată asupra pacientului, 

asemenea facilităţi de supraveghere postoperato-
rie de rutină urmează să fie dezvoltate, iar impactul 
acestora pe termen lung urmează să fie evaluate;

3) know-how-ul existent în materie de siguranţă 
a pacientului este aplicat după o lungă perioadă de 
latenţă în practica clinică: antibiotico-profilaxia, ad-
ministrată în timp util, poate reduce rata complica-
ţiilor postoperatorii, neaderarea la standardele de 
monitoring intra-operator sporeşte de 100-1000 de 
ori rata complicaţiilor perioperatorii, în ciuda efor-
turilor depuse şi mediatizării largi se înregistrează 
numeroase cazuri în care pacientul este operat gre-
şit sau este efectuată o operaţie nepotrivită.

În acest sens, OMS a lansat iniţiativă globală Chi-
rurgia sigură salvează vieţi (Safe Surgery Safe Lives), 
care vizează următoarele obiective:

1) echipa va opera pacientul respectiv în confor-
mitate cu indicaţiile corespunzătoare;

2) echipa va utiliza metode cunoscute, preve-
nind riscul administrării eronate a anesteziei şi pro-
tejând pacientul de durere; 

3) echipa va recunoaşte şi va prepara efectiv 
toate cele necesare pentru căile aeriene dificile; 

4) echipa va recunoaşte şi va pregăti toate cele 
necesare pentru hemoragia masivă; 
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5) echipa va evita administrarea substanţelor 
alergice contraindicate pacientului  şi va evita inter-
acţiunile nedorite; 

6) echipa va utiliza efectiv metodele cunoscute 
pentru minimizarea riscului chirurgical şi a infectării 
plăgii postoperatorii; 

7) echipa va preveni lăsarea instrumentelor şi a 
meşelor în plaga chirurgicală; 

8) echipa va asigura transmiterea prelevărilor 
pentru laborator şi histologie; 

9) echipa va comunica eficient şi va face schimb 
de informaţie critică pentru desfăşurarea sigură a 
operaţiei; 

10) spitalele şi sistemul de sănătate publică vor 
stabili supravegherea de rutină a capacităţilor chi-
rurgicale şi a volumului acestora, precum şi a rezul-
tatelor înregistrate. 

Acordarea asistenţei chirurgicale de înaltă ca-
litate în ţările cu un nivel redus de dezvoltare so-
cio-economică reprezintă o provocare unică, care 
impune implementarea cât mai grabnică a iniţia-
tivelor de siguranţă a pacienţilor, în pofida tuturor 
impedimentelor. Mortalitatea asociată intervenţii-
lor chirurgicale în ţările dezvoltate este estimată la 
0,4-0,8%, şi poate fi de 10 ori mai mare în ţările în 
curs de dezvoltare [1-3]. În literatura de specialitate 
este menţionat faptul că mortalitatea generată de 
asistenţa anestezică neadecvată ar putea fi de pes-
te100 de ori mai mare în ţările în curs de dezvoltare 
comparativ cu ţările industrializate [4, 5]. Amelio-
rarea asistenţei chirurgicale şi a îngrijirilor perio-
peratorii în ţările dezvoltate este, în mare măsură, 
rezultatul aderării la standardele de bună practică şi 
implementarea noilor tehnologii.

Echipa chirurgicală include chirurgi, anestezio-
logi, asistente medicale, tehnicieni şi alt personal 
implicat în intervenţia chirurgicală. La fel ca şi pilotul 
unui avion, care se bizuie pe personalul de la sol, pe 
echipaj şi pe controlorii de trafic aerian, chirurgul, 
deşi este cel mai important actor în sala de operaţii, 
nu este singurul membru al echipei, responsabil de 
tratamentul pacientului. Prin urmare, echipa chirur-
gicală este formată din toate persoanele implicate 
în managementul cazului, fiecare având de îndepli-
nit sarcini importante pentru asigurarea siguranţei 
pacientului şi a succesului operaţiei chirurgicale, de 
aceea se impune o bună comunicare şi cooperare 
între toţi membrii echipei anestezico-chirurgicale 

în vederea coordonării efective a acţiunilor şi deci-
ziilor acestora.

Pentru consolidarea eforturilor echipei aneste-
zico-chirurgicale, sporirea siguranţei pacientului 
supus intervenţiei chirurgicale şi evitarea erorilor 
umane în actul anestezico-chirurgical au fost pro-
puse instrumente manageriale, denumite Check-
list-uri (Fişe de siguranţă chirurgicală), similare celor 
utilizate în aviaţie. Există mai multe modele de Fişe 
(Liste) de siguranţă chirurgicală, unul dintre acestea 
fiind cel elaborat de OMS. 

Aşadar, pentru a ameliora aderarea internaţiona-
lă a diferitelor ţări la standardele de bună practică 
medicală în chirurgie, precum şi pentru a încuraja 
comunicarea şi cooperarea în echipă anestezico-
chirurgicală, OMS a elaborat şi a propus un instru-
ment compus din 19 elemente – Fişa de siguranţă 
chirurgicală (WHO Safe Surgery Checklist). Eficienţa 
acestui instrument privind reducerea complicaţiilor 
şi mortalităţii postoperatorii a fost demonstrată în 
diverse centre clinice de pe glob [6].

Graţie eficienţei sale, aplicarea Fişei de siguranţă 
chirurgicală, conform OMS, a fost decretată drept o 
măsură obligatorie de mai mult de 20 de ministere 
ale sănătăţii din lume [7]. Cu toate acestea, respec-
tiva fişă nu a fost aplicată în ţările cu un nivel redus 
de dezvoltare socio-economică, deoarece un com-
ponent esenţial al acesteia este pulsoximetria, care 
lipseşte în mai bine de 50% din sălile de operaţii din 
aceste ţări [8].

Pulsoximetria reprezintă un standard internaţi-
onal principal de monitoring intra-anestezic. Este 
demonstrat faptul că pulsoximetria are capacitatea 
de a îmbunătăţi de 19 ori rapiditatea şi frecvenţa 
detectării episoadelor intraoperatorii de hipoxemie 
[9, 10, 14]. Nu era, însă, stabilit dacă Fişa de siguran-
ţă chirurgicală poate fi adaptată şi implementată cu 
succes la nivel de instituţie clinică sau la nivel naţi-
onal în ţările slab dezvoltate din punct de vedere 
socio-economic. În această ordine de idei, fişă a fost 
modificată şi adaptată la condiţiile Centrului Naţi-
onal Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă (CNŞP-
MU) şi în prezent, conform ordinului nr. 264 din 27 
septembrie 2010 al directorului CNŞPMU, se aplică 
în toate sălile de operaţii, pentru fiecare intervenţie 
chirurgicală.

Conform statisticilor OMS, în lume se efectuează 
anual circa 230 mil. de intervenţii chirurgicale, dintre 
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care 7 mil. se soldează cu complicaţii postoperatorii, 
multe din ele fiind evitabile, iar 1 mil. de pacienţi de-
cedează în urma acestor complicaţii. În contextul dat, 
prin aderarea la standardele internaţionale de bună 
practică medicală şi ajustarea managementului insti-
tuţional, la nivelul Republicii Moldova pot fi evitate 
cu succes complicaţiile survenite în urma tratamen-
tului chirurgical al câtorva mii de pacienţi.

Anesteziologia asigură calitatea şi siguranţa în-
grijirilor medicale acordate în aplicarea anesteziei, 
terapiei intensive, în situaţii de urgenţă şi manage-
mentul durerii, în întregul proces perioperatoriu, 
precum şi în multe alte situaţii în afara şi în cadrul 
spitalelor, atunci când sunt implicaţi cei mai vulne-
rabili pacienţi. Din această perspectivă, Societatea 
de Anesteziologie şi Reanimatologie din Republica 
Moldova (SARRM) a optat pentru implementarea 
unor măsuri noi, care ar conduce la ameliorarea si-
guranţei pacientului.

Astfel, în anul 2009, SARRM a susţinut apelul co-
mun al European Board of Anesthesiologist (EBA) şi Eu-
ropean Society of Anaesthesiology (ESA) privind ame-
liorarea siguranţei pacientului, pentru a stabili care 
sunt realizările recente, precum şi ce urmează de în-
treprins în acest scop. Drept rezultat, în iunie 2010 a 
fost semnată Declaraţia de la Helsinki cu privire la Si-
guranţa Pacientului în Anestezie. Pe lângă ESA, EBA şi 
societăţile naţionale, printre care SARRM, declaraţia a 
fost adoptată şi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
(OMS), Federaţia Mondială a Societăţilor Anestezişti-
lor (WFSA) şi Federaţia Europeană a Pacienţilor (EPF).

Scopul grupului de lucru constă în adaptarea şi 
elaborarea metodologiei de implementare a Fişei 
de siguranţă chirurgicală, conform standardelor 
OMS (WHO Safe Surgery Checklist), la rigorile acti-
vităţii clinico-chirurgicale din Republica Moldova, 
pentru a ameliora siguranţa pacientului prin redu-
cerea complicaţiilor şi erorilor medicale periopera-
torii prevenibile. 

Obiectivele grupului de lucru constau în urmă-
toarele:

1. ameliorarea siguranţei pacientului;
2. aderarea la iniţiativa OMS Chirurgia sigură sal-

vează vieţi, prin implementarea Fişei de siguranţă 
chirurgicală;

3. ajustarea Fişei de siguranţă chirurgicală, con-
form OMS, la particularităţile de funcţionare a ser-
viciilor anestezico-chirurgicale; disponibilitatea re-

surselor umane şi economice; fluxul pacienţilor în 
instituţiile medicale; structura morbidităţii periope-
ratorii; profilul socio-cultural în Republica Moldova;

4. traducerea şi familiarizarea personalului medi-
cal cu Fişa de siguranţă chirurgicală, conform OMS;

5. instruirea personalului medical în vederea 
utilizării Fişei de siguranţă chirurgicală;

6. utilizarea Fişei de siguranţă chirurgicală, con-
form OMS, în fiecare sală de operaţie, pentru fiecare 
intervenţie chirurgicală;

7. implementarea pulsoximetriei, standard 
obligatoriu de monitorizare intraanestezic, drept 
element esenţial al Fişei de siguranţă chirurgicală, 
conform OMS; 

8. monitorizarea eficienţei Fişei de siguranţă 
chirurgicală în condiţiile Republicii Moldova.

Materiale şi metode. Una dintre măsurile pro-
puse în Declaraţia de la Helsinki privind siguranţa 
pacientului în anestezie, precum şi de iniţiativa 
OMS Chirurgia sigură salvează vieţi, pentru ameli-
orarea siguranţei pacientului, este implementarea 
Fişei de siguranţă chirurgicală, elaborată de OMS 

(fig. 1), drept un instrument ieftin, robust şi efica-
ce. Fişa de siguranţă chirurgicală elaborată de OMS 
este un instrument managerial, menit să organize-
ze activitatea echipei anestezico-chirurgicale. Re-
spectiva Fişă încorporează elemente de siguranţă a 
pacientului bine cunoscute sub aspect chirurgical, 
a căror realizare însă este uneori ignorată sau omisă 
din cauza unui program încărcat, a lipsei de timp, a 
chirurgiei de urgenţă. 

Fig. 1. Fişa de siguranţă chirurgicală 
elaborată de OMS
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Până în prezent, eficacitatea Fişei de siguranţă 
chirurgicală elaborate de OMS a fost demonstra-
tă, din păcate, doar pentru ţările dezvoltate [11], 
nefiind evaluată în condiţiile ţărilor în curs de dez-
voltare ori sărace, cu resurse limitate, unde nu este 
posibilă monitorizarea intraoperatorie a tuturor 
pacienţilor chirurgicali cu ajutorul pulsoximetru-
lui, element esenţial al fişei date. De aceea, pentru 
a evalua eficacitatea Fişei de siguranţă chirurgicală 
în condiţiile ţărilor cu resurse economice limitate, a 
fost creat un consorţiu internaţional în componen-
ţa OMS, Şcoala de Sănătate Publică de la Harward, 
şi trei centre spitaliceşti în ţările sărace, printre care 
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Ur-
gentă din Republica Moldova. Scopul consorţiului 
constă în adaptarea şi evaluarea eficienţei Fişei de 
siguranţă chirurgicală după OMS la condiţiile locale 
ale ţărilor subdezvoltate.

În cadrul proiectului, la CNŞPMU au fost ana-
lizate aspectele intervenţiei chirurgicale pe care 
le vizează Fişa de siguranţă chirurgicală conform 
OMS. Ulterior, reieşind din particularităţile socio-
economice, socio-culturale şi etico-morale ale ţării 
noastre, din structura complicaţiilor postoperatorii 
şi particularităţile  organizării şi funcţionării sălii de 
operaţii, tradiţiile şi practicile manageriale locale, 
Fişa elaborată conform OMS a fost revizuită şi adap-
tată la condiţiile Republicii Moldova.

Astfel, Fişa de siguranţă chirurgicală conform 
OMS este formată din 3 compartimente (fig. 1), pe 
când fişa adaptată la condiţiile Republicii Moldova 
cuprinde 4 compartimente (fig. 2).

Compartimentul 1. În cadrul IMSP CNŞPMU, 
pentru a facilita aderarea personalului medical la 
Fişa de siguranţă chirurgicală conform OMS şi par-
curgerea acesteia în cadrul fiecărui act chirurgical, a 
fost stabilită utilizarea ei obligatorie, printr-un ordin 
intern al instituţiei. Fişa de siguranţă chirurgicală 
a devenit parte componentă a fişei de observaţie 
a pacientului, ceea ce a determinat dezvoltarea 
compartimentului 1 al Fişei adaptate. Acesta con-
ţine: numele, prenumele pacientului, vârsta, sexul, 
instrucţiuni succinte privind completarea fişei. De 
asemenea, compartimentul are rezervat un spaţiu 
anume pentru fiecare membru al echipei anestezi-
co-chirurgicale, implicat în actul chirurgical, pentru 
ca respectivul medic să semneze Fişa de siguranţă 
chirurgicală, asumându-şi responsabilitatea pentru 
parcurgerea corectă şi conştiincioasă a acesteia.

Compartimentul 2. Conţine mai mulţi itemi, 
inclusiv: identitatea pacientului, locul/zona inter-
venţiei, procedura (intervenţia), acordul/consim-
ţământul, marcarea locului operat, plasarea pul-
soximetrului, faptul dacă pacientul are o alergie 
cunoscută, căile respiratorii dificile/risc de aspirare, 
riscul de hemoragie, măsurile întreprinse pentru 
contracararea riscurilor. De asemenea, comparti-
mentul conţine un item introdus în Fişa de siguran-
ţă chirurgicală pentru prima dată în Moldova – efec-
tuarea profilaxiei tromboembolismului. Prevederile 
acestui compartiment ajută echipa anestezico-chi-
rurgicală să opereze în toate cazurile doar patolo-
giile care trebuie operate, la pacientul diagnosticat 
exact, pe partea exactă, după o pregătire corectă.

Compartimentul 3. Acest compartiment vizează 
câteva aspecte: siguranţa anesteziei şi a măsurilor 
de resuscitare, minimalizarea riscului infecţiei intra-
operatorii, eficientizarea lucrului în echipă prin co-
municare adecvată. Compartimentul 3 constă din 
următorii itemi: confirmarea identităţii membrilor 
echipei, durata operaţiei, pierderea anticipată de 
sânge, paşii critici sau neaşteptaţi, motive de în-
grijorare legate de conduita anestezică, sterilitatea 
echipamentului, buna funcţionare a echipamentu-
lui, efectuarea antibiotico-profilaxiei. 

Compartimentul 4. Ultimul compartiment vi-
zează, de asemenea,  comunicarea eficientă între 
membrii echipei prin verificarea numărului instru-
mentelor, meşelor, tampoanelor, etichetarea prele-
vatelor, evidenţierea deficienţelor echipamentului, 

Fig. 2. Fişa de siguranţă chirurgicală 
adaptată la condiţiile RM
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stabilirea programului de tratament postoperatoriu 
al pacientului.

Argumentarea implementării Fişei de siguranţă 
chirurgicale derivă din necesitatea de a reduce rata 
erorilor generate de factorul uman pe parcursul 
intervenţiei chirurgicale, de a consolida eforturile 
echipei anestezico-chirurgicale în reducerea numă-
rului de complicaţii chirurgicale evitabile, precum 
sunt: infecţia plăgilor chirurgicale, reintervenţii, 
pneumonii, intubări neprogramate, stop cardio-
respirator, accidente cerebro-vasculare, hemoragie 
abundentă, deces [15]. 

Fişa de siguranţă chirurgicală a fost implemen-
tată etapizat. Iniţial, timp de două săptămâni s-a 
aplicat în două săli de operaţii, în care se desfăşurau 
doar intervenţii selective. Implementarea etapizată 
a fost dictată de:

1)  diminuarea stresului şi disconfortului gene-
rat, în mod normal, de implementarea unei inovaţii;

2) depistarea posibilelor dificultăţi în implemen-
tarea Fişei de siguranţă chirurgicală;

3) recepţionarea feedback-ului de la personalul 
medical (opinii, obiecţii, sugestii);

4) asigurarea supravegherii video şi suprave-
gherii directe a procesului de implementare, pentru 
depistarea lacunelor;

5) implementarea simultană în toate sălile de 
operaţii ar fi expus la risc adiţional pacientul, perso-
nalul medical nefiind familiarizat cu utilizarea prac-
tică a fişei;

6) implementarea Fişei de siguranţă chirurgica-
lă în sălile de urgenţă a fost amânată până la etapa 
când personalul medical va deprinde utilizarea co-
rectă a acesteia.

Pe parcursul primelor două săptămâni s-au efec-
tuat ajustări continui în procedura de parcurgere a 
fişei. După implementarea ei în două săli de opera-
ţii, au fost analizate materialele supravegherii video, 
au fost desfăşurate debreefinguri cu personalul care 
a participat la implementare. Ca rezultat, s-a sta-
bilit că parcurgerea Fişei de siguranţă chirurgicală 
durează nu mai mult de 7-10 minute şi nu distor-
sionează desfăşurarea actului chirurgical. Întrucât, 
în condiţiile Republicii Moldova, este practic impo-
sibilă prezenţa în sala de operaţii a unei persoane 
ce s-ar ocupa în mod special de îndeplinirea fişei, a 
fost stabilită formula optimă de repartizare a sarci-
nilor între membrii echipei anestezico-chirurgicale 

pentru parcurgerea sa eficientă. De asemenea, pe 
marginea acestei probleme, în cadrul unor mese ro-
tunde şi-a împărtăşit experienţa personalul impli-
cat în aplicarea fişei în primele două săli de operaţii.

Ulterior, a fost începută implementarea Fişei de 
siguranţă chirurgicală în toate sălile de operaţii. 
Membrii grupului de lucru au vizitat fiecare sală de 
operaţie timp de o zi, acordând asistenţă în imple-
mentarea fişei. La ultima etapă, după ce tot perso-
nalul fusese familiarizat cu modul de aplicare a fişei 
în condiţii clinice, s-a purces la implementarea aces-
teia în sălile de operaţii urgente.

Pentru a facilita implementarea Fişei de siguran-
ţă chirurgicală, în fiecare sală a fost plasat un poster 
lavabil, suficient de mare ca fişa să poată fi văzută 
din orice punct al sălii, servind drept instrument im-
portant pentru rememorarea itemilor. Pe parcursul 
implementării fişei, grupul de lucru a fost deschis 
faţă de orice solicitare, propunere, sugestie privind 
aplicarea şi ajustarea acesteia.

Pulsoximetria este un component esenţial al Fi-
şei de siguranţă chirurgicală, aceasta având capa-
citatea de a reduce frecvenţa episoadelor hipoxice 
intraoperatorii. Pentru a asigura implementarea cu 
succes a fişei, au fost organizate, cu sprijinul OMS, 
WFSA, Asociaţiei Anesteziştilor din Marea Britanie 
şi Irlanda, ateliere, conferinţe cu prezentarea unor 
materiale video, scenarii clinice privind utilizarea 
corectă a pulsoximetrului. 

Fişa de siguranţă chirurgicală împarte operaţia 
în trei etape. Fiecărei etape îi corespunde o fază 
specifică în desfăşurarea normală a intervenţiei chi-
rurgicale: perioada de până la inducerea anesteziei 
(pregătirea pentru intervenţia chirurgicală); perioa-
da de după inducerea anesteziei şi înainte de incizia 
chirurgicală (pauza de verificare înainte de opera-
ţie); perioada ce intervine după suturarea plăgii chi-
rurgicale, însă înainte de transferul pacientului din 
sala de operaţii (finele intervenţiei chirurgicale). La 
fiecare etapă, prin intermediul fişei se verifică dacă 
echipa anestezico-chirurgicală a efectuat toţi paşii 
necesari pentru siguranţa pacientului (descrişi în 
secţiunea respectivă a fişei), înainte de continuarea 
procedurii. 

Una din problemele nesoluţionate definitiv este 
următoarea: cine dintre membrii echipei anestezi-
co-chirurgicale are nemijlocit responsabilitatea de 
a parcurge Fişa de siguranţă chirurgicală? În lite-
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ratura de specialitate mai recent se menţionează 
faptul că fişa este parcursă de un coordonator care 
nu participă la actul chirurgical (medic, asistentă de 
operaţie). Din considerente de ordin economic şi 
managerial, noi am stabilit ca acest lucru să fie înde-
plinit de persoane din componenţa echipei aneste-
zico-chirurgicale, şi anume de asistenta de operaţie, 
medicul anesteziolog şi medicul chirurg. 

În CNŞPMU, Fişa de siguranţă chirurgicală este 
parte componentă a fişei de observaţie a pacien-
tului supus intervenţiei chirurgicale, cu indicarea 
datelor personale ale pacientului (nume, prenume, 
sex, vârstă) şi este semnată de către asistenta de 
operaţie, medicul anesteziolog şi medicul chirurg la 
finele operaţiei.

Etapa 1. Înainte de inducerea anesteziei. Par-
cursul acestei etape este realizat de către asistenta 
de operaţie, în prezenţa pacientului şi a medicului 
anesteziolog. Asistenta de operaţie va verifica în 
mod verbal informaţiile cu privire la pacient: dacă 
identitatea pacientului a fost confirmată, dacă in-
tervenţia şi locul intervenţiei sunt corecte, dacă a 
fost obţinut acordul pacientului pentru operaţie. 
Asistenta de operaţie va confirma vizual marcarea 
locului operaţiei (dacă este cazul) şi dacă pacientul, 
cu adevărat, este monitorizat printr-un pulsoxime-
tru funcţional. De asemenea, se vor verifica în mod 
verbal informaţiile privind activitatea anestezistu-
lui: care este riscul unei hemoragii masive, existenţa 
căilor aeriene dificile şi a reacţiei alergice, precum şi 
dacă a fost efectuată o verificare de siguranţă a pro-
cedurii/echipamentului de anesteziere. Este de do-
rit ca chirurgul să fie prezent în timpul etapei „Pre-
gătirea pentru intervenţia chirurgicală”, deoarece el 
cunoaşte mai bine care este pierderea anticipată de 
sânge, alergiile sau riscul altor complicaţii proba-
bile. Totuşi, prezenţa chirurgului nu este esenţială 
pentru completarea acestei părţi a fişei.

Etapa 2. Înainte de incizie/începutul opera-
ţiei. „Pauza de verificare”. De parcurgerea etapei 
date, în CNŞPMU este responsabil medicul aneste-
zist. La acest stadiu fiecare membru al echipei se va 
prezenta şi va preciza care este funcţia sa în timpul 
intervenţiei. Dacă intervenţia chirurgicală curen-
tă nu e prima în programul operator al zilei şi este 
efectuată de aceeaşi echipa anestezico-chirurgi-
cală, membrii echipei pot doar să confirme faptul 
că sunt toţi prezenţi în sala de operaţii şi se cunosc 

reciproc sau vor fi prezentaţi membrii noi ai echipei. 
Înainte de incizia pielii, se va face o mică pauză în 
scopul confirmării verbale a faptului că se efectu-
ează operaţia corectă la pacientul identificat corect 
şi pentru a verifica elementele critice ale operaţiei, 
utilizându-se ca bază Fişa de siguranţă chirurgicală. 
Chirurgul va confirma  denumirea intervenţiei pre-
conizate, durata presupusă, pierderile estimate de 
sânge, paşii critici posibili. Anestezistul va comuni-
ca echipei particularităţile cazului, iar asistenta de 
operaţie va fi întrebată dacă a fost verificată steri-
litatea materialului şi echipamentului, dacă există 
toate instrumentele necesare. Se va verifica admi-
nistrarea profilactică a antibioticului în ultimele 60 
de minute şi, după caz, dacă au fost afişate toate 
rezultatele examenelor imagistice necesare.

Etapa 3. Încheierea intervenţiei chirurgicale. 
Această etapă este parcursă de către medicul chi-
rurg. Echipa va evalua împreună şi va confirma ver-
bal operaţia efectuată, vor fi numărate: tampoane-
le, meşele chirurgicale, instrumentele folosite; vor fi 
etichetate toate probele prelevate. De asemenea, 
se vor evalua toate erorile de funcţionare a echipa-
mentului sau cele legate de alte aspecte nefavora-
bile. În sfârşit, membrii echipei vor analiza şi evalua 
strategia managementului postoperator şi de recu-
perare a pacientului, înainte de transferul acestuia 
din sala de operaţii.

Pentru implementarea reuşită a Fişei de siguran-
ţă chirurgicală este nevoie de adaptarea sa la prac-
ticile şi condiţiile locale, lucru realizat de către noi 
în CNŞPMU. Aceasta reprezintă şi o propunere de 
inovaţie. În scopul implementării fişei, adaptată la 
condiţiile locale, a fost întreprinsă o serie de paşi: 

 ▪   Administraţia CNŞPMU a declarat siguranţa 
pacientului drept o prioritate a instituţiei. CNŞPMU 
a aderat la iniţiativa Globală a OMS Chirurgia sigu-
ră salvează vieţi. A fost emis un ordin instituţional 
privind elaborarea şi implementarea Fişei de sigu-
ranţă chirurgicală conform OMS, adaptată la con-
diţiile locale. Fişa în cauză a fost elaborată de către 
grupul de experţi ai OMS şi adaptată la condiţiile 
locale cu susţinerea grupului de studiu de la Har-
vard School of Public Health, care coordonează un 
studiu de eficienţă a Fişei de siguranţă chirurgicală 
în condiţiile ţărilor economic subdezvoltate. În ca-
drul acestui proiect, CNŞPMU a beneficiat de un lot 
de pulsoximetre, echipamente necesare pentru să-
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lile de operaţie, monitorizarea pacientului printr-un 
pulsoximetru fiind un punct de verificare al Fişei de 
siguranţă chirurgicală.

 ▪ Pentru şefii de secţii, medicii anesteziologi 
reanimatologi, chirurgi, asistentele anesteziste şi 
asistentele de operaţie au fost organizate, de către 
grupul de studiu de la Harvard şi instructorii locali, 
traininguri privind prevederile iniţiativei OMS pri-
vind siguranţă chirurgicală şi obligativitatea aplică-
rii Fişei de siguranţă chirurgicală. 

 ▪ Înainte de implementarea Fişei chirurgicale 
adaptate au fost efectuate traininguri cu echipele 
chirurgicale, incluzând filmarea şi analiza ulterioară 
a acţiunilor echipei anestezico-chirurgicale în sala 
de operaţii. Ulterior, fişa a fost implementată, gra-
dual, în toate sălile de operaţii. 

 ▪ Pentru verificarea parcurgerii Fişei de sigu-
ranţă chirurgicală, aceasta este semnată de către 
următorii membri ai echipei: asistenta de operaţie, 
chirurgul, anesteziolog, asistenta anestezistă.

Cazuri clinice. În continuare prezentăm câteva 
cazuri clinice care demonstrează metodologia ela-
borată de noi privind implementarea Fişei de sigu-
ranţă chirurgicală, capacitatea acesteia de a preveni 
incidentele nedorite în sala de operaţii. 

Pacientul N., bărbat, 39 de ani, a fost preluat în 
sala de operaţie pentru intervenţie programată – co-
lecistectomie. În urma parcurgerii etapei 2 a Fişei de 
siguranţă chirurgicală, a fost stabilit că pacientul nu 
a primit antibiotico-profilaxie în preoperatoriu, mai 
mult ca atât, antibioticul nu era disponibil în sala de 
operaţie. A fost stopată intervenţia chirurgicală, în 
sală a fost adus antibioticul, s-a efectuat antibiotico-
profilaxia. Ulterior, operaţia a continuat fără inciden-
te. La a 5-a zi postoperatorie pacientul o fost exter-
nat. Neefectuarea antibiotico-profilaxiei expunea 
pacientul la un risc sporit de infecţie postoperatorie, 
ceea ce ar fi generat costuri adiţionale de tratament, 
spitalizarea şi recuperarea prelungită a pacientului.

Pacienta M., 59 de ani, a fost preluată în sala de 
operaţii pentru intervenţie programată – artroplas-
tie de şold. După parcurgerea etapei 2 a Fişei de si-
guranţă chirurgicală, a fost depistată funcţionarea 
neadecvată a electrocoagulatorului. Ca urmare, 
aparatul a fost înlocuit cu unul funcţional. Ulterior, 
operaţia a decurs fără alte incidente. Electrocoagu-
latorul defect, în cazul unei eventuale hemoragii, ar 
fi  împiedicat efectuarea unei hemostaze adecvate, 

pacientul fiind expus la o hemoragie masivă. Luând 
în considerare vârsta pacientei, un volum potenţial 
sporit al hemoragiei ar fi generat o suprasolicitare a 
sistemului cardiovascular, diminuarea performanţei 
sistemului imun, sporirea riscului infecţiilor siste-
mice, un eventual  hematom în regiunea plăgii cu 
infectarea ulterioară a acestuia. 

Discuţii. Necesitatea aderării comunităţii me-
dicale din Republica Moldova la standardele inter-
naţionale de bună practică medicală şi siguranţă a 
pacientului, prin afilierea la iniţiativa OMS Chirurgia 
sigură salvează vieţi, Declaraţia de la Helsinki cu pri-
vire la siguranţa pacienţilor în anestezie, implemen-
tarea Fişei de siguranţă chirurgicală conform OMS 
etc. este de o stringentă actualitate.

Metodologia elaborată de ajustare şi implemen-
tare a Fişei de siguranţă chirurgicală conform OMS, 
adaptată condiţiilor sălilor de operaţie din Repu-
blica Moldova, se referă, în particular, la o metodă 
oportună de aderare a comunităţii medicale din 
ţara noastră la standardele internaţionale de bună 
practică medicală şi de siguranţă a pacientului. 
Metoda este optimă şi accesibilă în condiţiile socio-
economice şi socio-culturale ale Moldovei.

Metodologia propusă este recomandabilă pen-
tru implementarea Fişei de siguranţă chirurgicală în 
toate instituţiile medicale din Republica Moldova, 
indiferent de tipul instituţiei, profilul intervenţiilor 
chirurgicale practicate. Menţionăm că pentru buna 
implementare a fişei la nivel local este esenţială vo-
inţa administraţiei instituţiei medicale de a adera 
la standardele bunei practici medicale şi siguranţei 
pacientului, iar la nivel naţional este necesară voin-
ţa politică a Ministerului Sănătăţii.

Fişa poate fi adaptată în funcţie de particularită-
ţile fiecărei instituţii în parte, respectându-se proce-
sele practicate, metodele de lucru în sălile de ope-
raţie şi gradul de înţelegere existent între membrii 
echipei. Cu toate acestea, se recomandă evitarea 
eliminării unor etape ce ţin de siguranţă pe motiv 
că acestea nu pot fi realizate în situaţia sau circum-
stanţele date. Etapele de siguranţă trebuie să pro-
ducă o schimbare eficientă şi, în final, respectarea 
fiecărui element al fişei de către echipa de specia-
lişti implicaţi în intervenţia chirurgicală.

În vederea asigurării conciziei, Fişa de siguranţă 
chirurgicală nu pretinde a fi una exhaustivă. Insti-
tuţiile medico-sanitare sunt încurajate să efectueze 
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completări privind etapele ce ţin de siguranţă. Echi-
pele de medici, la rândul lor, pot adăuga alte aspecte 
pentru anumite proceduri specifice, în special dacă 
acestea fac parte dintr-un proces de rutină stabilit 
în cadrul instituţiei medicale. Fiecare etapă trebuie 
utilizată ca o posibilitate de verificare a faptului că 
paşii esenţiali de siguranţă au fost respectaţi în mod 
consistent. Paşii suplimentari pot include disponibi-
litatea unor implanturi esenţiale (transplant de piele 
sau proteză), alt echipament sau rezultate importan-
te ale biopsiei efectuate preoperatoriu, rezultate de 
laborator sau grupă de sânge. Instituţiile medico-sa-
nitare sunt încurajate să reformateze, reordoneze sau 
analizeze fişa pentru a o adapta la practicile locale, 
respectând, în acelaşi timp, într-un mod eficient teh-
nicile de securitate de bază. Cu toate acestea, com-
plicarea excesivă a fişei ar face-o imposibil de aplicat.

După cum am spus, pentru implementarea reuşită 
a fişei este nevoie de adaptarea ei la practicile şi con-
diţiile locale. Acest lucru nu va fi posibil fără angajarea 
conducătorilor spitalelor. De asemenea, şefii secţiilor 
de chirurgie, anestezie şi asistentele medicale trebuie 
să recunoască în mod public faptul că siguranţa pa-
cienţilor este un factor de importanţă prioritară şi că 
prin utilizarea Fişei de siguranţa chirurgicală, elabora-
tă de OMS, poate deveni realitate. Pentru a demon-
stra acest lucru, cadrele medicale trebuie să utilizeze 
fişa în activitatea lor şi să se consulte în mod repetat 
cu alte echipe de medici pentru a analiza modul în 
care se desfăşoară implementarea.

Dacă liderii instituţiei nu demonstrează că sigu-
ranţa actului chirurgical este prioritară, introducerea 
unei fişe de acest fel poate să ducă la nemulţumiri şi 
reacţii antagoniste. Experienţa arată că barierele de 
implementare pot fi depăşite prin educaţie, practi-
că şi ajutor din partea liderilor şi administratorilor. 
Cu planificare şi angajament adecvat, paşii prevă-
zuţi în fişă pot fi realizaţi cu uşurinţă şi pot oferi în 
final un rezultat care îmbunătăţeşte în mod semni-
ficativ siguranţa intervenţiei chirurgicale.

Metodologia de implementare a Fişei de sigu-
ranţă chirurgicală în ţările cu resurse limitate, elabo-
rată de grupul de lucru de la CNŞPMU, a fost apreci-
ată de experţii de la Şcoala de Sănătate Publică din 
Harward drept una de succes. Ca urmare, grupul de 
lucru de la CNŞPMU a fost solicitat de experţii de la 
Harward să acorde asistenţă în implementarea Fişei 
de siguranţă chirurgicală conform OMS, prin inter-

mediul web-conferinţelor, centrelor spitaliceşti din 
Africa şi America de Sud.

Concluzii. Fişa de siguranţă chirurgicală con-
form OMS poate fi adaptată la necesităţile locale, 
este susţinută de factori reali, este evaluată în dife-
rite condiţii în toată lumea, promovează aderarea la 
practici recunoscute de siguranţă, necesită resurse 
minime pentru implementare. 

În ansamblu, Fişa de siguranţă chirurgicală con-
form OMS, adaptată la condiţiile locale ale Republicii 
Moldova, este un instrument robust, ieftin şi de con-
solidare a eforturilor echipei chirurgicale în sporirea 
siguranţei pacientului, reducerea complicaţiilor tra-
tamentului chirurgical, util pentru crearea sau menţi-
nerea culturii organizaţionale în practica chirurgicală.

Scopul fişei constă în consolidarea practicilor de 
siguranţă acceptate şi cultivarea comunicării efective, 
lucrul în echipă al diferitelor specialităţi clinice. Fişa de 
siguranţă nu reprezintă un mecanism de reglemen-
tare sau o componentă a politicii oficiale, ci doar un 
instrument pus la dispoziţia clinicienilor interesaţi de 
îmbunătăţirea siguranţei operaţiilor pe care le efectu-
ează şi de reducerea numărului de decese şi compli-
caţii evitabile legate de intervenţiile chirurgicale.

Recomandări. Fişa de siguranţă chirurgicală 
după OMS trebuie să fie adaptată la fiecare insti-
tuţie medicală în măsură de a corespunde circum-
stanţelor şi condiţiilor locale, pentru a spori sigu-
ranţa pacientului şi a reduce rata erorilor medicale 
evitabile. 

Fiecare câmp din Fişa de siguranţă chirurgicală 
a fost inclus în baza dovezilor clinice sau a opinii-
lor experţilor. Faptul serveşte drept temei suficient 
pentru a concluziona că includerea sa în rutina cli-
nică va reduce incidenţa erorilor chirurgicale grave 
evitabile, iar implementarea acestuia nu va pune în 
pericol viaţa şi integritatea psiho-somatică a paci-
entului şi nu va genera cheltuieli exagerate. 

Fişa este succintă şi lesne de utilizat, parcurgerea 
ei nu durează mai mult de 7-10 minute. Mulţi dintre 
paşii din fişă sunt deja acceptaţi ca practică de ruti-
nă în instituţiile medicale din lume, deşi sunt rare-
ori urmaţi în totalitate. Personalul din fiecare secţie 
de chirurgie trebuie să înveţe să utilizeze fişa şi să 
încerce să integreze paşii esenţiali de siguranţă în 
desfăşurarea normală a activităţii lor. 

Fişa este eficientă şi ameliorează securitatea paci-
entului chirurgical doar în condiţiile în care instituţia 
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medicală aderă în totalitate la ea. Fiind utilizată pen-
tru managementul fiecărui caz, este necesară o ree-
valuare a filosofiei şi managementului instituţional. 
În acest caz, este importantă implicarea personalului 
medical la toate nivelele: administraţie, şefi de secţii, 
medici, rezidenţi, asistente medicale, personal auxi-
liar. Pentru a facilita aderarea personalului medical 

sunt necesare instruiri, traininguri, sesiuni de simu-
lare, cu participarea persoanelor cu experienţă în 
domeniul utilizării Fişei de siguranţă chirurgicală. 
De asemenea, este binevenită afişarea în sălile de 
operaţii a unor postere cu conţinutul Fişei de sigu-
ranţă chirurgicală, pentru a facilita memorarea con-
ţinutului fişei.
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REZUMAT

Siguranţa pacienţilor constituie o preocupare se-
rioasă în întreaga lume şi, totodată, un indicator al 
calităţii şi performanţei în sistemul ocrotirii sănătă-
ţii. În mod special, pentru OMS siguranţa pacienţilor 
este un principiu fundamental de îngrijire a sănătă-
ţii. OMS desfăşoară o activitate intensă dedicată pri-
orităţilor globale şi regionale din domeniul sănătă-
ţii, îndrumând, consultând şi susţinând statele sale 
membre întru îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei 
de îngrijire a pacienţilor.

Fişa de siguranţă chirurgicală conform OMS, ca 
instrument de siguranţă, a fost elaborată cu scopul 
de a reduce morbiditatea şi mortalitatea chirurgica-
lă în toată lumea, însă nu a fost niciodată utilizată 
în ţările cu venituri reduse, precum este Republica 
Moldova.
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Pentru a evalua impactul aplicării Fişei de sigu-
ranţă chirurgicală conform OMS în ţările cu resurse 
limitate, OMS şi Harvard School of Public au dema-
rat un studiu-pilot internaţional, multicentric. Cen-
trul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă 
(CNŞPMU) din Republica Moldova a aderat la acest 
consorţiul de studiu.

Echipa CNŞPMU a elaborat metodologia de apli-
care a Fişei de siguranţă chirurgicală conform OMS 
în cadrul sălilor de operaţii din Republica Moldova 
ce corespund exigenţelor privind asigurarea cu re-
surse umane şi economice, având caracteristici eti-
ce şi de gestionare satisfăcătoare.

Echipa locală a completat Fişa de siguranţă chi-
rurgicală conform OMS cu un nou compartiment şi 
un nou element, propunând o metodă inovatoare 
de distribuire a sarcinilor între membrii echipei chi-
rurgicale la completarea Fişei de siguranţă.

Datorită raţionalizărilor propuse, Fişa de siguran-
ţă chirurgicală conform OMS a fost implementată cu 
succes în cadrul sălilor de operaţii din Republica Mol-
dova.

ABSTRACT

Patient Safety is a serious concern all over the 
world and an indicator of quality and performan-
ce of Health System. For WHO, patient safety is a 
fundamental principle of health care. WHO has 

deployed extensive work dedicated to global and 
regional health priorities, guiding, advising and 
supporting its Member States in improving quality 
and safety of care. 

WHO Safe Surgery Checklist, as safety tool, has 
been shown to reduce surgical morbidity and mor-
tality all over the world in high resource settings 
countries. But it was never used in low income 
settings countries like the Republic of Moldova. 

WHO and Harvard School of Public proposed 
an international, multicentre pilot study in order to 
measure impact of WHO Safe Surgery Checklist im-
plementation in resource-limited settings. National 
Scientific Practical Centre of Emergency Medicine 
(NSPCEM), Republic of Moldova joined the study 
consortium. 

NSPCEM study team elaborated the methodolo-
gy of implementation of WHO Safe Surgery Checklist 
in the settings of operation theatre of the Republic 
of Moldova that fits local available human and eco-
nomic resource, ethic and management local team 
added one new compartment to WHO Safe Surgery 
Checklist and new one item, proposed an innovative 
method to share the duties between surgical team 
members on completing of the Checklist.

Due to proposed measures WHO Safe Surgery 
Checklist was successfully implemented in the 
settings of the operation theatre of the Republic of 
Moldova.
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Reliability analysis of power distribution 
systems the voltage of which is 6 and 10 KV

systems for the distribution of electricity are a 
component part of the electric power systems and 

the entire process on the supply of electricity to all con-
sumers depends on their mode of operation. operation of 
distribution systems is accompanied by many problems of 
which the most important is the reliability of these syste-
ms, which at present is the key issue for the development 
of electroenerGetics [3, 5]. 

Introduction
To determine the level of reliability is an essential 

process, which can be both of foresight and of real 
calculation in the process of operation of respecti-
ve systems.  The process of analysis and calculation 
of reliability of distribution systems shall be carried 
out by means of reliability indicators.  The determi-
nation of these indicators for the current systems is 
quite a difficult matter due to the fact that at the 
time these systems are very complicated. 

To simplify the calculation mode, the indicators of 
reliability of these complicated systems can be deter-
mined on the basis of their decomposition into sub-
systems, but the determined indicators must reflect 
the stability of the quality of operation of the entire 

system. To determine the indicators of reliability it is 
required in relation to the studied system to designate 
all the requirements that these systems are to meet. 

This article is devoted to the calculation of key 
indicators of reliability of systems for the distribu-
tion of electric energy in the Republic of Moldova 
resulting from the influence of random factors that 
have caused the occurrence of interruptions in 
electricity supply to all customers.

Material and method 
Research on the evolution of indicators of relia-

bility of distribution systems have been carried out 
during the last 5 years. The distribution systems 
have been analyzed and studied according to their 
geographical-territorial deviation from the central 
and southern part of our country. Characteristics of 
electric energy distribution systems studied in this 
paper are presented in table 1. 

To assess the development of the reliability in-
dicators of electric energy distribution systems, 
during the investigated period, the outages that 
occurred in those schemes were analyzed and stu-
died: random (R), scheduled (S) and exercises (E).  
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These interruptions were recorded daily during the 
years 2006-2010.

In Figure 1 is shown an excerpt from the scheme 
of a surveyed subsystem of distribution.

Reliability indices of researched distribution sys-
tems have been determined, on the basis of varia-
tion of interruptions in different periods, and that 
have taken place according to the action of random 

Fig. 1. Real outline of a researched subsystem of distribution

Table 1 
Main characteristics of the studied distribution systems

System Subsystem Number of supplied con-
sumers

Summary length of the distribution 
networks 6-10 kV, km

1 2 3 4

Chisinau
Chisinau 287114

2829,288
Criuleni 30576

Anenii Noi

Anenii Noi 28862

3857,236
Causeni 31490
Hincesti 41068
Ialoveni 33938

Stefan-Voda 27217

Orhei

Calarasi 25065

3196,428
Nisporeni 22765

Orhei 45441
Straseni 32802
Telenesti 25860

Cahul

Cahul 29046

2159,293
Cantemir 19485
Cimislia 33472
Leova 18423

Comrat

Ceadir-Lunga 22889

2013,195
Comrat 25428
Taraclia 13114

Vulcanesti 19954
Total 20 814009 14055,440
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factors of influence. For the processing of statistical 
data computers have been used with the compu-
ting programs “Microsoft Office Excel”, “Matcad”, 
“Statgrafixs”. Because the process of assessing the 
reliability of distribution systems is quite difficult 
and includes a lot of operations in order to syste-
matize the process of calculation the structural 
scheme and algorithm of reliability indicators were 
developed. The values of the researched indicators 
have been determined in accordance with the fol-
lowing analytical expression for calculation [4, 5]: 

Results and discussions
As a result of researches the values of flows of 

random interruptions that occurred in systems re-
searched for five years have been obtained.  The 
results are presented in table 2.  Analyzing these 
values you can see that the number of unplanned 

interruptions is big enough. This is due to the acti-
on of the various factors which have a random cha-
racter and have a particularly high influence on the 
indicators of reliability in the supply of electricity to 
consumers.  In Figure 2 is shown the example of the 
variation of random interruptions in the researched 
systems that have occurred in the year 2006.

As a result of analytical calculations the values 
of indicators of reliability were obtained for vario-
us periods (2006, 2007, 2008, 2009, 2010): average 
duration of the interruption of the τm, frequency of 
interruption λm, frequency of restoration μm, ave-
rage time of interruption Tmed. As an example in 
Table 3 are shown the respective indicator values 
determined for the period of 2006.  

The mode of variation in time of the calculated 
indicators of reliability is presented in Figure 2.

Based on the analysis of the obtained results it 
can be stated that the assessment of the reliability 
of the systems of power distribution can be achie-
ved by means of calculated indicators, taking into 
consideration their variation over time, based on 
the influence of random factors. The obtained valu-
es of the analyzed indicators fully correspond to the 
actual level of reliability of distribution systems and 
allow you to define ways of increasing the safety of 
operation of these systems.

Conclusions
The level of reliability of energy distribution sys-

tems is characterized by means of reliability indica-
tors. To assess the reliability of these systems it is 
sufficient to determine the four indicators: average 
duration of the interruption of the τm, frequency of 
interruption λm, frequency of restoration μm, ave-
rage time of interruption Tmed.

Calculation of reliability indicators can be per-
formed using an algorithm of simplified operations, 
allowing of determining the variation of these indi-
cators, given the influence of random factors that 
have caused the occurrence of interruptions on va-
rious periods.

The determined  indicators fully characterize the 
level of reliability of the researched distribution syste-
ms and the values obtained in this paper confirm that 
their variation in different periods is uneven for the 
Republic of Moldova, which is due to the action of the 
various factors which have a randomized influence.
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where: 
NCi - the number of consumers that have been 
interrupted the supply of electricity during the 
i interruption; 
T - time, the interruption i of the supply of elec-
tricity, h;
NC - the number of served consumers during the 
year.
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Table 2  
Number of random interruptions that took place in the investigated systems

System Subsidiaries
Number of random disconnections from different periods

2006 2007 2008 2009 2010 Mean %
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Chisinau
Chisinau 1102 907 1093 858 1112 1014 11,2
Criuleni 749 353 377 501 566 509 5,6
TOTAL 1851 1260 1470 1359 1678 1524 16,8

Anenii Noi

Anenii Noi 270 186 403 425 573 371 4,1
Causeni 651 614 567 524 644 600 6,6
Hincesti 1040 1160 840 622 845 901 10,0
Ialoveni 529 458 530 403 567 497 5,5

Stefan-Voda 210 122 260 386 385 273 3,0
TOTAL 2700 2540 2600 2360 3014 2643 29,2

Orhei

Calarasi 260 250 460 277 379 325 3,6
Nisporeni 412 235 309 237 320 303 3,3

Orhei 680 415 1011 596 650 670 7,4
Straseni 498 472 875 383 636 573 6,3
Telenesti 130 198 265 372 495 292 3,2

TOTAL 1980 1570 2920 1865 2480 2163 23,9

Cahul

Cahul 330 580 340 286 481 403 4,5
Cantemir 411 240 320 283 407 332 3,7
Cimislia 520 468 650 485 546 534 5,9
Leova 359 202 320 208 233 264 2,9
TOTAL 1620 1490 1630 1262 1667 1534 16,9

Comrat

Ceadir-Lunga 243 250 220 231 313 251 2,8
Comrat 259 165 270 245 360 260 2,9
Taraclia 297 195 349 316 391 310 3,4

Vulcanesti 324 350 301 396 492 373 4,1
TOTAL 1123 960 1140 1188 1556 1193 13,2

TOTAL SYSTEMS 9274 7820 9760 8034 10395 9057 100

Fig. 2. Variation of random interruptions in the researched systems that have occurred in the year 2006
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Table 3

Indicators of reliability of researched systems calculated for the period of 2006

System Consumers Indicator
Seasonal values

Annual
Spring Summer Autumn winter

1 2 3 4 5 6 7 8

Chisinau 316441

τm 0,92 1,12 1,09 1,23 4,36
λm 3,49 1,23 3,28 1,35 9,35
μm 0,26 1,71 1,59 1,88 0,47

Tmed 3,81 3,54 3,58 3,88 3,70

Anenii Noi 162467

τm 5,88 6,97 5,52 7,64 26,01
λm 5,76 4,48 5,41 4,92 20,56
μm 1,02 4,66 2,36 5,11 1,26

Tmed 5,95 6,29 5,59 6,89 6,18

Orhei 151827

τm 8,22 8,73 7,72 9,57 34,23
λm 5,36 7,01 5,04 7,69 25,10
μm 1,53 5,60 1,53 6,15 1,36

Tmed 7,28 8,04 6,84 8,82 7,75

Cahul 100429

τm 4,40 4,64 4,13 5,09 18,26
λm 4,48 3,47 4,20 3,81 15,96
μm 0,98 2,92 0,98 3,21 1,14

Tmed 4,01 6,95 3,77 7,62 5,58

Comrat 81389

τm 2,46 5,78 2,31 6,34 16,89
λm 2,39 4,37 2,24 4,80 13,80
μm 1,03 2,90 1,03 3,18 1,22

Tmed 4,87 4,29 4,57 4,70 4,61

Total 811787

τm 3,99 7,03 3,74 7,71 22,47
λm 3,64 3,67 3,42 4,02 14,75
μm 1,09 4,22 1,09 4,63 1,52

Tmed 5,19 3,63 4,87 3,98 4,42
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Fig. 3. Variation in time of calculated indicators of reliability
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ABSTRACT

Electric power distribution systems are a compo-
nent part of power systems, on their good functio-
ning depends the whole process of electric power 
supply of consumers. 

At present, in the Republic of Moldova the elec-
tric power distribution process is accompanied by 
several difficulties, the key issue being the reliabi-
lity of electric power supply to all consumers, this 
aspect requiring special attention. 

This paper is devoted to problems of calculation 
and evaluation of reliability indicators of the sys-
tems of electric power distribution and supply to 
both agricultural and industrial consumers.

REZUMAT

Sistemele de distribuţie a energiei electrice sunt 
o parte componentă a sistemelor electroenergetice, 
de buna lor funcţionare depinzând întregul proces 
de alimentare cu energie electrică a consumatorilor.

La etapa actuală, în Republica Moldova procesul de 
distribuţie a energiei electrice este însoţit de mai mul-
te dificultăţi, problema-cheie constituind-o fiabilitatea 
alimentării cu energie electrică a tuturor consumatori-
lor, acest aspect necesitând o atenţie deosebită. 

Lucrarea de faţă este dedicată problemelor de 
calculare şi apreciere a indicatorilor de fiabilitate a 
sistemelor de distribuţie şi alimentare cu energie 
electrică atât a consumatorilor agricoli, cât şi a celor 
industriali.
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|conf. univ. tamara HACINA, 
catedra anatomia omului,  
universitatea de stat de medicină  
şi farmacie „n. testemiţanu”,

|cerc. şt. lilian BÎRZOI,
spitalul clinic municipal de urGenţă

Variabilitatea individuală a corpului 
adipos Rindfleisch sub aspect clinic 

Actualitatea temei
Există un şir de observaţii ale clinicienilor, care 

costată faptul că traumatizarea plicii adipoase a 
aortei ascendente în timpul operaţiilor provoacă 
creşterea mortalităţii postoperatorii, însă deocam-
dată nu se atestă explicaţii morfofuncţionale nece-
sare, deşi au apărut multiple lucrări ştiinţifice ce re-
flectă structura şi funcţiile acestei porţiuni a aortei. 

Metode: observaţie, fotografiere, coloraţie cu 
reactivul Schiff.

Rezultate şi discuţii
Corpul adipos al aortei ascendente serveşte 

drept reper în cardiochirurgie: 
1) proximal de corpul adipos, se face canularea 

aortei şi aplicarea pensei hemostatice; 
2) la nivelul acestuia, se efectuează cardioplegia 

retrogradă şi are loc introducerea cateterului în by-
passul coronar proximal şi cardiopulmonar. 

Totuşi, structura respectivă rămâne până în prezent 
o enigmă, se cunosc puţine date despre ea, problema 
în cauză nu se abordează profund şi multilateral. 

În primul deceniu al secolului XXI, aceste fapte 
au suscitat un interes deosebit faţă de morfologia şi 

semnificaţia corpului adipos Rindfleisch. Analizând 
sursele de specialitate, am constatat o imperfecţiu-
ne în terminologia ce se referă la această structură 
anatomică. Mai întâi, trebuie menţionată prezenţa a 
3 corpi adipoşi în regiunea aortei ascendente: 1) la 
baza aortei ascendente; 2) pe faţa anterioară, între 
aorta ascendentă şi trunchiul pulmonary (pernuţa 
adipoasă epicardială anterioară) [7]; 3) structură 
oblică sau orizontală pe faţa anterioară a jumătăţii 
inferioare a aortei ascendente (fig. 1).

În articolele ce abordează această temă [1, 2, 4] 
de multe ori lipsesc imaginile şi nu se utilizează ter-
menii ce ar reflecta integral forma şi localizarea ei 

Fig. 1. Corpii adipoşi ai aortei ascendente
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său în fiecare caz concret, pentru a demonstra de-
pendenţa patului sangvin de structura macroscopi-
că. Cunoaşterea acestui fapt va ajuta cardiochirurgii 
să elaboreze o anumită tactică în alegerea locului 
de acces. În toate cazurile examinate, corpul adi-
pos include vasa vasorum interne, care participă la 
formarea plexurilor vasculare, alături de alte surse 

(tab. 1), astfel fiind dificil de a diferenţia care anume 
structură este discutată. Adeseori, aspectul corpu-
lui adipos nu seamănă deloc cu plica sau cu creasta, 
localizarea fiind foarte variabilă. În legătură cu acest 
fapt, a apărut necesitatea de a aplica o terminologie 
mai precisă. În opinia noastră, denumirea mai adec-
vată a structurii adipoase este corpul adipos Rind-
fleisch, deşi după aspectul său şi localizare, acestea 
pot fi plici, creste ş.a. Variabilitatea lor este mai am-
plă decât prezintă datele lui Lebona (1993), obţinu-
te în Republica Sud-Africană (fig. 3). Variantele mai 
rar întâlnite sunt: corpii ovali sau rotunzi, localizaţi 
pe faţa dreaptă sau posterioară a aortei ascendente, 
corpii fragmentaţi şi cei bifurcaţi sau ramificaţi.

Diferă şi datele despre dimensiunile (tab. 2, fig. 2) 
şi localizarea (tab. 3, graf. 1) corpului adipos examinat. 
Conform cercetărilor noastre, efectuate pe un număr 
de 210 obiecte, această structură are frecvent dimen-
siuni mai mari decât cele reliefate de alţi autori.

O atenţie deosebită se acordă variantelor indivi-
duale ale corpului adipos Rindfleisch şi aspectului 

Tabelul 1 
Termenii utilizaţi de diferiţi autori pentru relevarea corpului adipos,  
localizat la nivelul contactului auricolului drept cu aorta ascendentă

Autorii Termenii

Rindfleisch (1884) Plica semilunară, creasta, vincula

Davis, 1927 Corpul adipos periaortal 

Fettring, Smetana, 1930 Inelul adipos

Robertson, 1930 Pernuţa adipoasă periaortală

Parke, Michels, 1966 Creasta aortală

Lebona, 1991 Plica aortală ascendentă

Gross, 1921; Davis, 1927; Hafferl, 1957; Felix Unger, 
W. Gerald Rainer, 1999; George Falkowski, Ilya Dzigi-
vker, Dani Bitran, 2001

Plica transversală a aortei

Zev Davis, H. Kurt (2000, 2004) Pernuţa adipoasă a aortei

G.T. Lebona (1993) Plici: oblică, orizontală, verticală, ovală, orizontal-oblică, vertical-oblică, 
vertical-orizontală, vertical-orizontal-oblică, ovală, oblică 

J.J. Morrison, M. Сodispoti, C. Campanella, 2003 Creasta transversală

Felix Unger (2005), J. J. Morrison, С., 2003 Creasta 

Wesley W. Parke, Nicholas A. Michels, 2005 Creasta cu pernuţă

Hacina T., 2011 

Corpul adipos Rindfleisch:
a) după aspectul extern: bandă, cilindru, creastă, plică, corp rotund sau 
oval (simple, bifurcate, ramificate, fragmentate, combinate: banda-plică, 
banda-pernuţă, cilindrul-pernuţă, creasta-pernuţă ş.a.)
b) după localizare: oblică, orizontală, verticală, orizontal-oblică (ascenden-
tă, descendentă), vertical-oblică, vertical-orizontală, vertical-orizontal-
oblică (ascendentă, descendentă)

Tabelul 2
Date despre dimensiunile corpului adipos Rindfleisch

Rindfleisch (1884) Lungimea: 1-3 сm 
Lăţimea: 2-5 мм 

J.J. Morrison, M. 
Сodispoti, C. Cam-

panella, 2003 

Lungimea: 2-3 сm 
Lăţimea: 0,5 mm

Ocupă 20%-30% din circumferinţa 
aortei ascendente 

Hacina T. (2011) Lungimea: 1-7 сm 
Lăţimea: 2-6 mm

Mai frecvent ocupă 20%-30% din 
circumferinţa aortei ascendente, 
deseori atinge 50%-70% (fig. 3), 

având 6-7 cm. 



98 | Intellectus 1/2012

c
o

m
u

n
ic

ă
r

i 
ş
t

ii
n

ţ
if

ic
e

/  
s
c

ie
n

t
if

ic
 c

o
m

m
u

n
ic

a
t

io
n

s

vasculare. În segmentele corpului adipos, fără de-
puneri masive de grăsime, arterele trec de-a lungul 
corpului, plexurile fiind formate la nivelul depunerii 
mai bogate de ţesut adipos (fig. 4).

Faţa anterioară a corpului adipos Rindfleisch con-
ţine baroreceptori, paraganglioni, noduli şi vase 

limfatice, este intersectată de colectorul limfatic al 
regiunii nodului sinuzal. Localizarea plexului vas-
cular depinde de acumulările ţesutului adipos: prin 
urmare, reţeaua vasculară, în funcţie de tipul corpu-

lui adipos, poate fi localizată în unele cazuri pe faţa 
anterioară, în altele – pe faţa dreaptă sau posterioa-

Fig. 2. Dimensiunile corpului adipos Rindfleisch: 
a - aspectul posterior; b - aspectul din dreapta; c - aspectul anterior

Graf. 1: Nivelul localizării corpului adipos Rindfleisch

Tabelul 3
Date despre localizarea corpului adipos Rindfleisch

Rindfleisch (1884) Faţa anterioară la baza aortei, cu 2-3 сm mai sus de origine 
G.T. Lebona (1999) Faţa anterioară porţiunii iniţiale a aortei ascendente
Felix Unger, Gerald  Rainer (1999) Dintre rădăcina aortei şi locul fixării pericardului la aortă 
J.J. Morrison, M. Сodispoti, C. Campanella 
(2003 )

Faţa anterioară porţiunii intrapericardiale a aortei, cu 5 сm mai sus de valva aortală 

Wesley W. Parke, Nicholas A. Michels 
(2005)

Faţa anterioară porţiunii medii a aortei ascendente 

Hacina T. (2011 ) De regulă, porneşte pe faţa anterioară şi continuă pe cea dreaptă şi posterioară; 
uneori, este localizată numai din dreapta sau numai din cea posterioară
Se află de-a lungul locului de contact al marginii auricului atriului drept cu aorta 
ascendentă
Cel mai jos nivel – deasupra 1/6 proximale a aortei ascendente 
Cel mai înalt nivel – mijlocul aortei ascendente 
Cel mai frecvent – dintre 1/3 proximală şi medie a aortei ascendente 
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Fig. 3: Variantele individuale ale corpului adipos Rindfleisch
1 - bandă, 2 - cilindru, 3 - creastă, 4 - plică, 5 - corp oval, 6 - corp rotund,  

7 - corp cilindric ramificat, 8 - bandă-plică, 9 - cilindru-pernuţă, 10 - creastă-pernuţă

II

A B

I

A B

III

A

Ba b

Fig. 4 . Patul vascular în diverse variante ale corpului adipos Rindfleisch 
I – plică oblică; II – corp rotund pe faţa posterioară; III – creastă ramificată  

A – aspectul macroscopic; B – aspectul macro-microscopic (coloraţia cu reactivul Schiff): 
1 – circumferinţa anterioară; 2 – circumferinţa posterioară, 3 – localizarea plexului vascular; 4 – vasa vasorum internae
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ră. Evitarea acestei reţele în intervenţii chirurgicale 
conduce la prevenirea hemoragiilor postoperatorii, 
ce solicită resternotomia, iar păstrarea integrităţii 
segmentelor corpului adipos, ce includ dispozitive 
nervoase, receptorii şi căile de drenaj ale regiunii 
nodului sinuzal, constituie mijlocul de profilaxie a 
fibrilaţiilor atriale.

Datele prezentate completează informaţia des-
pre zonele aortei ce au valoare clinică, puţin cer-
cetate şi insuficient descrise în literatura de speci-
alitate, iar în sursele didactice, chiar în instituţiile 

medicale de învăţământ superior, ce se bucură de 
un prestigiu mondial, nici nu sunt menţionate.

Concluzii
Aplicarea datelor expuse va contribui la redu-

cerea complicaţiilor postoperatorii. Considerăm că 
includerea datelor obţinute în procesul instructiv-
metodic al studenţilor de la Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, folosin-
du-le pentru pregătirea postuniversitară a specialiş-
tilor (rezidenţiat, perfecţionări profesionale) este un 
imperativ al timpului.
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REZUMAT 

În baza cercetării unui număr de 210 obiecte, a 
fost completată lista variantelor individuale ale cor-
pului adipos Rindfleisch, descrise de Lebona, 1993. 
S-a efectuat clasificarea variantelor şi descrierea 
particularităţilor patului vascular în diverse forme, 
reflectându-se rolul aplicativ al acestuia.

ABSTRACT

Based on a number of 210 objects, it was com-
pleted the list of individual variants of adipose body 
Rindfleisch described by Lebona, 1993. It was per-
formed the classification of variants and description 
of vascular bed features in various forms, reflecting 
the applicative role of this fact.
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|dr., conf. cerc. tamara LEAH, 
director adjunct, institutul de pedoloGie, 
aGrochimie şi protecţie a solului „n. dimo”

Managementul durabil al resurselor  
de soluri şi implementarea tehnologiilor 

conservative în agricultură 

solul este un mijloc de producţie limitat În spaţiu 
şi se află Într-o continuă evoluţie sub influenţa 

factorilor pedoGenetici, reprezentând stratul superficial 
al pământului În care se dezvoltă viaţa veGetală. ca su-
port şi mediu de viaţă pentru om, plante şi animale, solul 
reprezintă o avuţie inestimabilă a ÎntreGului popor care, 
indiferent de forma de proprietate, trebuie să fie folosit 
corespunzător intereselor dezvoltării economiei naţio-
nale, În conformitate cu prevederile leGislaţiei În viGoare.

Fertilitatea naturală (potenţială) a solului este 
un rezultat al fenomenelor naturale (fizice, chimice, 
biologice), antropic influenţate, care se dezvoltă 
continuu, este determinată de compoziţia fizică şi 
biochimică a solului, de condiţiile de climă şi relief şi 
se manifestă prin capacitatea de reproducere spon-
tană a vegetaţiei. 

Fertilitatea economică (antropogenă) a solurilor 
apare ca urmare a unor activităţi modificatoare ale 
omului, care depinde de aplicarea corectă a tehni-
cilor agricole corespunzătoare (lucrări agrotehnice, 
îngrăşăminte, irigaţii, desecări).

Managementul resurselor de sol este o 
problemă socială primordială. Majorarea  producţiei 
agricole poate fi realizată numai prin folosirea 
raţională a resurselor de sol. Agricultura durabilă 
efectivă, bazată pe tehnologii conservative, poa-
te fi concepută în cadrul unui sistem de protecţie 
şi păstrare pe termen lung a calităţii şi capacităţii 

de producţie a solurilor. Conform directivei nr. 2 
din 25.01.2011, Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare a solicitat elaborarea Programului de 
dezvoltare şi implementare a tehnologiilor conser-
vative în agricultură.

La 1 ianuarie 2011, suprafaţa totală a Repu-
blicii Moldova constituia 3384,6 mii ha, inclusiv: 
2498,28 mii ha (73,8%) terenuri agricole, din care: 
1812,73 mii ha (72,6%) terenuri arabile, 298,78 mii 
ha (12,0%) plantaţii perene, 352,55 mii ha (14,1%) 
fâneţe şi păşuni, 34,21 mii ha (1,4%) pârloage.

După tipul de proprietate, categoriile de terenuri 
sunt divizate în:

 ▪ terenuri proprietate publică a statului;
 ▪ terenuri proprietate publică a unităţilor admi-

nistrativ-teritoriale;
 ▪ terenuri proprietate privată.

Suprafaţa terenurilor proprietate publică consti-
tuie 781,9 mii ha (23,1%), suprafaţa terenurilor pro-
prietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale 
– 721,0 mii ha (21,3%), suprafaţa terenurilor propri-
etate privată – 1881,7 mii ha (55,6%).

La aceeaşi dată, suprafaţa terenurilor cu desti-
naţie agricolă constituia 2008,7 mii ha sau 59,3% 
din suprafaţa totală a republicii. În comparaţie cu 1 
ianuarie 2010, suprafaţa acestor terenuri s-a mărit 
cu 1,1 mii ha în legătură cu  scoaterea terenurilor  
ocupate de construcţii şi anexele gospodăreşti ale 
fostelor unităţi agricole din fondul de rezervă.
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Acum un an, în republică activau:
 ▪ 232 de cooperative agricole cu suprafaţa tota-

lă de 126,3 mii ha, sau 6,3% din suprafaţa terenuri-
lor cu destinaţie agricolă;

 ▪ 161 de societăţi pe acţiuni cu suprafaţa totală 
de 40,4 mii ha (2,0%);

 ▪ 4624 de societăţi cu răspundere limitată cu 
suprafaţa de 683,2 mii ha (34,0%);

 ▪ 398,7 mii de gospodării ţărăneşti (de fermieri) 
cu suprafaţa de 555,1 mii ha (27,6%);

 ▪ 74 de întreprinderi agricole de stat cu supra-
faţa totală a terenurilor agricole de 177,7 mii ha, 
mărimea medie a unei întreprinderi constituind 
2401 ha;

 ▪ 75 de instituţii de cercetări şi învăţământ care 
dispun de terenuri, cu suprafaţa totală a terenurilor 
agricole de 22,2 mii ha, mărimea medie a unei între-
prinderi – 296 ha;

 ▪ 15 gospodării auxiliare, cu suprafaţa totală a 
terenurilor agricole de 0,4 mii ha, mărimea medie a 
unei întreprinderi – 29,2 ha;

 ▪ 119 alte întreprinderi, cu suprafaţa totală a te-
renurilor agricole de 70,6 mii ha, mărimea medie a 
unei întreprinderi – 594 ha.

Numărul întreprinderilor agricole de stat cu su-
prafaţa mai mare de 100 ha (în medie, 1009 ha) con-
stituia 268 unităţi, cu suprafaţa totală a terenurilor 
agricole de 270,5 mii ha sau 99,9% din suprafaţa 
totală a terenurilor agricole proprietate de stat.

În proprietate privată se aflau 1690,4 mii ha, nu-
mărul deţinătorilor funciari fiind de 1286575, dintre 
care:

 ▪ 232 de cooperative de producţie, cu suprafa-
ţa totală a terenurilor agricole de 126,3 mii ha, mări-
mea medie a unei cooperative – 518 ha;

 ▪ 161 de societăţi pe acţiuni, cu suprafaţa totală 
a terenurilor agricole de 40,4 mii ha, mărimea me-
die a unei societăţi – 510 ha;

 ▪ 4624 de societăţi cu răspundere limitată, cu 
suprafaţa totală a terenurilor agricole de 683,2 mii 
ha, mărimea medie a unei societăţi – 429 ha;

 ▪ 398,7 mii de gospodării ţărăneşti, cu suprafa-
ţa totală a terenurilor agricole de 555,1 mii ha, mări-
mea medie a unei gospodării – 1,5 ha;

 ▪ 765,9 mii de proprietari cu terenuri lucrate de 
sine stătător, cu suprafaţa totală a terenurilor agri-
cole de 205,7 mii ha, mărimea medie a unei gospo-
dării – 0,3 ha;

 ▪ 137,8 loturi pomicole auxiliare, alte întreprin-
deri cu suprafaţă mică, cu suprafaţa totală a terenu-
rilor de 75,5 mii ha, mărimea medie a unei gospo-
dării – 0,5 ha; 

 ▪ 1904 gospodării private având suprafaţa tere-
nurilor mai mare de 100 ha (în medie 447 ha), cu 
suprafaţa totală a terenurilor agricole de 850,5 mii 
ha sau 50,3% din suprafaţa totală a terenurilor agri-
cole proprietate privată, care necesită o consolidare 
ulterioară. 

În ansamblu, numărul întreprinderilor agricole 
proprietate privată şi de stat cu suprafaţa terenuri-
lor agricole mai mare de 100 ha (în medie 516 ha) 
constituie 2172 de unităţi, cu suprafaţa totală a te-
renurilor agricole de 1121,0 mii ha sau 56,5% din 
suprafaţa totală a terenurilor cu destinaţie agricolă. 
Tehnologiile conservative în agricultură pot fi im-
plementate, în primul rând, în aceste întreprinderi 
agricole mari.

Sistemul conservativ de lucrare redusă se dife-
renţiază de cel convenţional cu lucrări reduse prin 
suprafaţa rămasă acoperită cu resturi vegetale 
după semănat, care trebuie să depăşească 30%, şi 
prin frecvenţa şi intensitatea lucrărilor de afânare 
a solului care sunt mai reduse. Acesta include me-
tode de lucrare de la semănat şi  până la afânarea 
şi mobilizarea întregului profil de sol, excluzând 
întoarcerea brazdei şi arderea miriştii şi permiţând 
menţinerea resturilor vegetale pe suprafaţa solului 
sau aproape de suprafaţa solului şi/sau păstrarea 
afânată şi granuloasă a suprafeţei solului, în scopul 
reducerii eroziunii şi îmbunătăţirii solului cu apa.

Sistemul de lucrări conservative este recunoscut 
ca fiind baza agriculturii conservative.

Cel mai profund efect negativ al lucrării terenuri-
lor în întreaga lume îl constituie degradarea solului. 
Din anul 1970 până în anul 2010 nota de bonitate 
a terenurilor agricole în Republica Moldova s-a 
micşorat de la 70 până la 63 de  puncte. Pierderile 
anuale, ca rezultat al micşorării notei de bonitate a 
solurilor constituie 330 lei/ha de terenuri agricole 
sau 7,7 mlrd. lei pentru întreaga suprafaţă cercetată. 

Factorii principali de degradare sunt: eroziunea 
prin apă, suprafaţa afectată – 714 mii ha; colmata-
rea stratului arabil al solurilor cu material slab hu-
mifer, suprafaţa afectată – 51 mii ha; compactarea 
solurilor în urma dehumificării şi distrugerii structu-
rii, suprafaţa afectată – 1,2 mln. ha; soloneţizarea şi 
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salinizarea solurilor, suprafaţa afectată – 220 mii ha; 
înmlăştinirea solurilor arabile, suprafaţa afectată – 
20 mii ha; dehumificarea solurilor arabile neeroda-
te, suprafaţa afectată – 855 mii ha. 

Managementul raţional al fondului funciar în ca-
drul economiei naţionale şi exploatarea durabilă a 
resurselor de sol trebuie să se bazeze pe:

- producerea volumului necesar de producţie 
agricolă pentru satisfacerea necesităţilor populaţiei  
în produsele respective şi pentru export;

- organizarea agriculturii în asemenea mod, încât 
procesul de producţie agricolă să asigure protecţia 
solurilor, conservarea şi sporirea fertilităţii acestora. 

Pentru majorarea volumului de producţie agri-
colă, concomitent cu păstrarea pe termen lung a 
calităţii solurilor se recomandă implementarea teh-
nologiilor conservative, care cuprinde un com-
plex de măsuri organizatorice, pedoameliorative şi 
agrotehnice.

Implementarea tehnologiilor conservative în 
agricultură necesită:

 ▪ perfecţionarea sistemului naţional de cerce-
tări pedologice şi agrochimice, crearea sistemului 
informaţional computerizat al calităţii solurilor 
(monitorizarea stării de calitate a solurilor) pentru 
gestionarea şi utilizarea corectă a fondului funciar 
la nivel de parcelă, întreprindere agricolă, comună, 
raion şi republică; 

 ▪ elaborarea standardelor, regulamentelor teh-
nice, normelor de exploatare a terenurilor;

 ▪ perfecţionarea legislaţiei funciare, soluţio-
narea problemelor privind calcularea impozitului 
funciar, preţului pământului, plăţii pentru arendă, 
impozitului asupra operaţiunilor funciare, modului 
de acumulare şi folosire a mijloacelor colectate în 
formă de plăţi funciare; 

 ▪ precizarea formei şi limitelor supravegherii 
de stat asupra efectuării tranzacţiilor funciare, ordi-
nii relaţiilor contractuale şi responsabilităţii pentru 
aceste relaţii; 

 ▪ consolidarea terenurilor în exploataţii agri-
cole profitabile de mărimi optime, care ar permite 
implementarea asolamentelor şi tehnologiilor mo-
derne, elaborarea unui sistem de utilizare durabilă 
a resurselor de sol;

 ▪ crearea unui mecanism economic viabil care 
ar asigura perfecţionarea politicii de preţuri, de 
creditare şi impozitare şi care ar permite realizarea 

programelor cu destinaţie specială în complexul 
agroindustrial, în special în domeniul protecţiei, 
ameliorării şi utilizării raţionale a solurilor;

 ▪ crearea în diferite zone pedoclimatice a gos-
podăriilor-model de fermieri specializate, de o în-
altă rentabilitate şi mărimi optime, determinarea 
mărimii optime a gospodăriilor ţărăneşti de diferi-
te specializări, luându-se în considerare condiţiile 
pedologice şi economice ale teritoriilor concrete şi 
existenţa parcului necesar de maşini;

 ▪ repartizarea culturilor agricole în cadrul tere-
nurilor pentru crearea unui coraport raţional dintre 
sectorul culturilor de câmp şi cel zootehnic, care ar 
asigura producerea anuală a cel puţin 10 mln tone 
de gunoi de grajd, necesare pentru stabilizarea bi-
lanţului humusului în sol şi conservarea fertilităţii 
lui. 

Structura recomandată a culturilor va permite 
producerea volumului necesar de cereale pentru 
asigurarea securităţii alimentare a populaţiei, pre-
cum şi a volumului necesar de furaj pentru sectorul 
zootehnic şi a volumului necesar de culturi tehnice 
şi legumicole pentru necesităţile industriei de pre-
lucrare. Concomitent, această structură a culturilor 
va permite să fie aplicate în agricultură asolamente-
le protectoare de sol.

În legătură cu progresul tehnologiilor avansate, 
utilizate în ultimii ani în agricultură, se aplică tot mai 
amplu metoda minimă de lucrare conservativă a 
solului – la adâncimea de până la 15 cm. 

Părţile negative ale acestei metode agroteh-
nice sunt următoarele: îmburuienirea puternică a 
terenurilor agricole; dehumificarea stratului subi-
acent al solurilor; compactarea foarte puternică a 
stratului postarabil de 15-35 cm precedent destruc-
turat; micşorarea volumului edafic util de sol, în 
urma compactării stratului subiacent. 

Factorii pozitivi ai acestei tehnologii agricole 
sunt următorii: economisirea resurselor energetice; 
diminuarea eroziunii solului; reducerea pierderilor 
de umiditate din sol la lucrarea acestuia etc. 

Aplicarea sistemului minim de lucrare conserva-
tivă a solului este condiţionată de producerea unor 
maşini adecvate, care să permită executarea com-
binată a mai multor operaţiuni, de folosirea insec-
to-fungicidelor, erbicidelor, îngrăşămintelor şi maşi-
nilor pentru încorporarea lor în sol, de cunoaşterea 
particularităţilor culturilor agricole şi condiţiilor de 
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sol şi climă locale, de folosirea soiurilor şi hibrizilor 
adaptaţi la condiţiile create prin această tehnologie.

Pentru implementarea acestui sistem se recomandă: 
- testarea acestuia în 2-3 gospodării şi adaptarea 

sa la condiţiile Republicii Moldova;
- producerea eventuală a maşinilor şi agregate-

lor necesare la întreprinderile din republică.
Concluzii. S-a constatat că sistemul existent în 

agricultura țării noastre conduce atât la micşorarea 
volumului producţiei agricole, cât şi la degradarea 
resurselor de sol. Situaţia poate fi schimbată prin 
implementarea treptată, concomitent cu consoli-
darea terenurilor, a tehnologiilor conservative în 
agricultură, astfel încât agricultura şi cercetarea să 
fie preocupate nu numai de mărirea recoltelor, ci şi 
de optimizarea sistemului ca un tot întreg, pentru 
menţinerea productivităţii solurilor pe termen lung. 
Activitatea într-o gospodărie cu agricultură durabi-
lă se bazează, în primul rând, pe folosirea proceselor 

naturale, pe resursele biologice şi pe cele regenera-
bile ale gospodăriei şi numai în al doilea  rând – pe 
resursele procurate. O necesitate primordială rămâ-
ne a fi crearea coraportului raţional dintre sectorul 
culturilor de câmp şi cel zootehnic, care permite 
reîntoarcerea pe câmpuri a ierburilor perene şi pro-
ducerea necesarului de îngrăşăminte organice.

Susţinerea agriculturii reprezintă o prioritate 
majoră, or, în prezent se acordă o atenţie sporită 
noilor ramuri ale acesteia – agricultura de precizie, 
agricultura biologică, sechestrarea carbonului etc. 
– şi, concomitent, restaurării terenurilor degradate 
(agricultura conservativă), adică tuturor aspectelor 
ce ţin de consolidarea pământurilor. Provocarea 
supremă pentru ştiinţa solului o constituie acumu-
larea şi furnizarea informaţiilor utile ce ţin de utiliza-
rea adecvată, optimă a terenurilor agricole, luându-
se din timp măsurile de precauţie necesare pentru a 
păstra esenţialmente funcţiile vitale ale solului. 
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REZUMAT

Articolul oferă o prezentare generală a manage-
mentului resurselor de sol şi principiilor de imple-
mentare a tehnologiilor conservative în agricultura 
Republicii Moldova. Solul este supus unei serii de 
procese de degradare. Unele dintre aceste procese 

sunt strâns legate de agricultură: eroziunea hidrică, 
lucrările agricole de pregătire a solului; compacta-
rea; scăderea cantităţii de carbon organic din sol şi 
a biodiversităţii solului; salinizarea şi sodizarea etc. 
Procesele de degradare a solului implică necesita-
tea protejării, întreţinerii şi îmbunătăţirii calităţii 
solului prin implementarea tehnologiilor conserva-
tive. 

ABSTRACT

Article provides an overview of the manage-
ment of soil resources and principles of implemen-
tation of conservative technologies in the agricul-
ture of the Republic of Moldova. Soil is subject to 
a series of degradation processes. Some of these 
processes are closely related to agriculture: hydric 
erosion, soil preparation agricultural works; com-
paction; decline in soil organic carbon quantity and 
soil biodiversity; salinization and sodization etc. Soil 
degradation processes involve the need to protect, 
maintain and improve soil quality by implementing 
conservative technologies.
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Practica judiciară în domeniul PI

revista „intellectus” publică unele hotărâri ale 
instanţelor judecătoreşti naţionale pe cauze din 

domeniul proprietăţii intelectuale. textele publicate con-
stituie variante liber expuse ale textelor oriGinale şi nu au 
statut oficial. orice trimitere la prezenta sursă urmează 
a fi Însoţită, În mod obliGatoriu, de menţiunea privind sta-
tutul său neoficial. baza de date aGepi „practica judici-
ară” (http://www.aGepi.md/md/decizii_judecata/) se com-
pletează cu hotărâri ale instanţelor judecătoreşti, emise 
pe cauze din domeniul proprietăţii intelectuale, Începând 
cu 1 ianuarie 2007.

Litigii referitoare la mărcile  
de produse şi servicii

La data de 27.01.2011, reclamantul „Almaian” 
SRL a depus cererea de chemare în judecată împo-
triva Open-Type Joint Stock Company „ROT-FRONT” 
(Rusia), intervenient accesoriu Agenţia de Stat pen-
tru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova 
(AGEPI) privind decăderea parţială din drepturi pe 
teritoriul Republicii Moldova asupra mărcii interna-
ţionale „Золотая Нива”, nr. 840022 din 2004.09.22, 
pentru produsele din clasa 30: „zahăr, orez, făină, 
preparate din cereale, pâine, produse de patiserie” 
conform Clasificării internaţionale a produselor şi 
serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS), in-
vocând motivul de neutilizare a acesteia pentru o 
perioadă de mai mult de 5 ani.

În motivarea acţiunii sale, reclamantul a indicat 
că „Almaian” SRL fabrică produse marcate cu sem-
nul combinat „LANUL DE AUR” care, în conformitate 
cu CIPS, se referă la clasele 16, 30, 31, 39.

La data de 28.05.2009, reclamantul a depus la 
AGEPI o cerere de înregistrare a mărcii combinate 
„LANUL DE AUR”, nr. depozit 025332, pentru pro-
dusele şi serviciile claselor 16, 30, 31 şi 39 conform 
CIPS. După publicarea cererii în Buletinul Oficial de 
Proprietate Industrială (BOPI) nr. 7/2009 nici o per-
soană terţă interesată nu s-a opus acestei înregis-
trări. În cadrul examinării de fond, expertiza AGEPI a 
emis un aviz provizoriu de respingere parţială a în-
registrării mărcii, considerând că marca solicitată nu 
poate fi înregistrată pentru produsele solicitate din 
clasa 30, invocând motivele relative, stabilite în art. 

8 al.(1) lit.b) din Legea nr. 38/2008 privind protecţia 
mărcilor (Legea nr. 38/2008), şi anume, existenţa ris-
cului de confuzie pentru consumatori.

Reclamantul nu este de acord cu invocarea aces-
tui motiv de refuz, deoarece consumatorul nu are în 
faţă marca opusă pentru produse identice. Marca 
„Золотая Нива” nr. IR 840022, deşi are protecţie pe 
teritoriul Republicii Moldova, nu este utilizată efec-
tiv pentru toate produsele solicitate prin înregistrare. 
Art. 5 lit.c) din Convenţia de la Paris pentru protecţia 
proprietăţii industriale, art. 15 şi 19 din Acordul pri-
vind aspectele comerciale ale proprietăţii intelectu-
ale (TRIPS), art. 14 şi 20 din Legea nr. 38/2008 prevăd 
decăderea din drepturi asupra mărcii în caz de nefo-
losire a acesteia pe o perioada neîntreruptă de 5 ani.

Reprezentantul reclamantului mai invocă faptul 
că, deşi proba actelor de folosire a mărcii este pusă 
în sarcina pârâtului, reclamantul a studiat piaţa din 
Republica Moldova şi răspunsurile organelor com-
petente şi consideră că nu sunt notificate cazuri 
de utilizare efectivă a mărcii „Золотая Нива” nr. IR 
840022 pentru produsele solicitate, aşa încât să 
poată fi îndeplinită funcţia acesteia, reglementată 
prin dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 38/2008 în ca-
litate de semn susceptibil de reprezentare grafică 
care  „serveşte la deosebirea produselor şi/sau a 
serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele 
ale altor persoane”. Totodată, în Republica Moldova 
nu au existat în această perioadă motive ce nu de-
pind de voinţa pârâtului care ar justifica nefolosirea 
mărcii atât în mod personal, cât şi prin intermediul 
unor terţe persoane.

Conform prevederilor Legii privind produsele 
alimentare nr. 78-XV din 18.03.2004, acestea sunt 
supuse certificării, însă, potrivit răspunsului Institu-
tului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 91 
02-02 /27.01.2011, în ultimii 5 ani nu a fost eliberat 
nici un certificat de conformitate pentru produse-
le alimentare cu marca comerciala „Золотая Нива”, 
producător „ROT-FRONT” SRL. Deci, reclamantul 
consideră că aceste produse nu au putut fi comerci-
alizate pe teritoriul Republicii Moldova.

Reclamantul mai menţionează ca nici paginile 
web ale pârâtului din ţara sa de origine nu conţin, 
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în afară de produsele de cofetărie comercializate, 
alte produse incluse în protecţie prin înregistrarea 
internaţională contestată, şi anume: „zahăr, orez, fă-
ină, preparate din cereale, pâine, produse de patise-
rie”. Reclamantul consideră că prin aceasta pârâtul 
confirmă modul în care foloseşte real marca IR nr. 
840022, care în realitate este limitată la produsele 
de cofetărie.

În aceste condiţii, sunt aplicabile prevederile art. 
20 al.(2) din Legea 38/2008, or, pârâtul utilizează 
doar o parte din produsele pentru care dispune de 
marcă.

În această ordine de idei, pârâtul nu a adus pro-
be de utilizare a mărcii „Золотая Нива” nr. IR 840022 
pentru alte produse, în afară de cele de cofetărie, 
iar contractele prezentate ca probe au ca obiect 
comercializarea produselor de cofetărie cu utiliza-
rea mărcii în cauză pe teritoriul Republicii Moldova. 
Sondajul de opinie, prezentat de pârât, are de ase-
menea ca obiect studiul cunoaşterii produselor de 
cofetărie – p. 2 şi p. 3 ale sondajului – şi nu se referă 
la nici unul din produsele pentru care reclamantul 
pretinde înregistrarea mărcii. 

Reprezentantul pârâtului susţine că marca este 
utilizată, dat fiind faptul că în reţetele produselor 
de cofetărie sunt utilizate componente ca făina, 
zahărul etc. Reprezentantul pârâtului consideră că 
trebuie de păstrat lista produselor din clasa 30 în în-
tregime, după cum a fost înregistrată. La fel, acesta 
consideră că marca „Золотая Нива”, urmare utilizării 
sale în Republica Moldova, a devenit cunoscută. În 
acest sens a prezentat sondajul sociologic, efectuat 
în luna septembrie 2011 în unele centre comerciale 
din mun. Chişinău, Bălţi şi Tiraspol la tejghelele cu 
produse de cofetărie. În concluzie, autorii sondaju-
lui consideră că consumatorul nu confundă mărcile, 
iar marca „Золотая Нива” este cunoscută de 73% 
din consumatorii interogaţi.

De rând cu aceasta, reprezentantul pârâtului a 
recunoscut parţial acţiunea, în partea ce ţine de pro-
dusele din clasa 30: orez, tapioca, sago, făină şi pre-
parate din cereale, pâine, îngheţată, miere.

Reprezentantul intervenientului accesoriu –
AGEPI – s-a expus în favoarea  soluţionării pricinii 
la discreţia instanţei, în baza probelor prezentate 
de părţi, deoarece părţile nu invocă pretenţii faţă 
de AGEPI. Respectiv, nici AGEPI nu are pretenţii 
fată de părţile aflate în litigiu. 

Apreciind probele administrate în raport cu cir-
cumstanţele pricinii şi analizând temeinicia preten-
ţiilor înaintate, instanţa de judecată consideră că 
cererea de chemare în judecată este întemeiată şi 
urmează a fi admisă din următoarele motive: în con-
formitate cu prevederile art. 14 al.(1) din Legea nr. 
38/2008, dacă în decurs de 5 ani după înregistrare 
marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în 
Republica Moldova pentru produsele şi/sau servici-
ile pentru care este înregistrată sau dacă utilizarea 
mărcii a fost suspendată pe o perioadă neîntreruptă 
de 5 ani, titularul mărcii este decăzut din drepturi-
le asupra mărcii, cu excepţia cazurilor când există 
motive întemeiate pentru neutilizare. Art. 20 alin.(1) 
lit.a) al aceleiaşi Legi stipulează că titularul mărcii 
este decăzut din drepturile asupra mărcii în urma 
unei cereri de decădere din drepturi, depuse la Cur-
tea de Apel Chişinău, sau a unei cereri reconvenţio-
nale într-o acţiune de apărare a drepturilor, depuse 
la aceeaşi instanţă, dacă în decursul unei perioade 
neîntrerupte de 5 ani, fără motive justificate, marca 
nu a făcut obiectul unei utilizări efective.

În şedinţa de judecată s-a stabilit, de asemenea, 
că pârâtul comercializează pe teritoriul Republicii 
Moldova doar produse de cofetărie. Altfel, produ-
sele cuprinse în clasa 30 ar fi fost supuse certificării 
conformităţii obligatorii, conform Hotărârii Guver-
nului nr. 1469 din 30.12.2004, în vigoare în perioa-
da de litigiu. De asemenea, s-a stabilit că titularul 
nu a înregistrat în Republica Moldova vreo între-
prindere sau filială pentru a utiliza mărcile sale şi 
nu au existat motive întemeiate care ar justifica 
neutilizarea mărcii.

Astfel, informaţia obţinută exclude ipoteza utili-
zării efective a mărcii „Золотая Нива” pentru produ-
se identice cu cele ale reclamantului. 

Conform art. 20 alin.(2) din Legea nr. 38/2008, 
în cazul în care motivul decăderii este valabil doar 
pentru o parte din produsele şi/sau serviciile pentru 
care marca a fost înregistrată, titularul este declarat 
decăzut din drepturi numai pentru produsele şi/sau 
serviciile respective.

Sondajul de opinie, anexat la materialele pricinii 
dе către reprezentantul pârâtului se limitează la stu-
dierea cunoaşterii de către consumatori a produse-
lor de cofetărie, ceea ce nu este pertinent speţei.

Ţinând cont de faptul că pârâtul a recunoscut 
parţial acţiunea, fiind de acord cu limitarea listei de 
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produse la orez, tapioca, sago, făină şi preparate din 
cereale, pâine, îngheţată, miere şi că reclamantul a 
solicitat decăderea parţială din drepturi a pârâtului 
pentru produsele din clasa 30 (zahăr, orez, făină, pre-
parate din cereale, pâine, produse de patiserie) şi în 
conformitate cu prevederile art. 14, 20 şi 83 din Le-
gea nr. 38/2008, art. 239-241 Cod de procedură civilă, 
instanţa de judecată hotărăşte să admită integral ce-

rerea de chemare în judecată şi să declare compania 
Open-Type Joint Stock Company „ROT-FRONT” decă-
zută parţial din drepturi asupra mărcii internaţionale 
„Золотая Нива” nr. 840022 cu referire la produsele 
menţionate din clasa 30. 

Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea Su-
premă de Justiţie în termen de 20 de zile, prin inter-
mediul Curţii de Apel Chişinău.

Pentru conformitate – 
Patricia BONDARESCO,

şef Secţie contencios şi gestionare statut juridic OPI,  
Doina CIUş, jurist, AGEPI 
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Protecţia juridică a soiurilor de plante – necesitate 
stringentă în condiţiile economiei de piaţă 4/2011 30

PROCOPCIUC Vladimir,
drd., Universitatea de Stat din Moldova

Traducerea automată: trăsăturile de bază şi 
terminologia 2/2011 99

RACOVIŢĂ Vasile, 
doctorand, Universitatea de Stat din Moldova

Utilizarea tehnologiilor web pentru depunerea 
documentelor în format electronic 4/2011 24

ROTARU Sergiu, 
magistru în drept, şef Secţie control  
şi respectarea legislaţiei, AGEPI

Gestionarea colectivă a dreptului de autor şi a 
drepturilor conexe (studiu) (2) 1/2011 8

RUDIC Valeriu, 
acad., directorul Institutului  
de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM 

Procedee de obţinere a biomasei de Spirulina 
platensis cu un conţinut sporit de ficobiliproteine 1/2011 111

Optimizarea diagnosticului şi a tratamentului 
complex în stomatitele herpetice 2/2011 123

RUSANOVSCHI Vitalie,
dr. hab., şef Secţie gestiune electronică 
a documentelor, AGEPI

Utilizarea tehnologiilor web pentru depunerea 
documentelor în format electronic 4/2011 24

SIBOV Liviu, 
jurist principal, Secţia contencios  
şi gestionare statut juridic OPI, AGEPI

Litigii din domeniul mărcilor 4/2011 95

SINIŢÎNA Lilia, 
IMSP Institutul de Cercetări Ştiinţifice  
în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei  
şi Copilului, Secţia ştiinţifică morfopatologie, 
Secţia anatomie patologică centralizată,  
profil pediatric, obstetrică şi ginecologie

Metodologia diagnosticului morfopatologic in 
vivo al particularităţilor morfo-funcţionale ale fica-
tului prin puncţie-biopsie deschisă  în hidatidoza 
hepatică la copii (1)

3/2011 80

Metodologia diagnosticului morfopatologic in 
vivo al particularităţilor morfo-funcţionale ale fica-
tului prin puncţie-biopsie deschisă în hidatidoza 
hepatică la copii (2)

4/2011 75

SPĂTARU Tatiana, 
dr. hab., conf. univ., 
şef Secţie ştiinţe socioumanistice,
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare 

Sistemul naţional de atestare a cadrelor ştiinţifice 
şi ştiinţifico-didactice în contextul integrării în 
spaţiul ştiinţific internaţional

1/2011 51

STRATAN Alexandru,
dr. hab., director al Institutului de Economie, 
Finanţe şi Statistică

Consideraţii privind calitatea informaţiei statistice 4/2011 41

ŞAITAN Alexandru, 
şef Secţie modele şi desene industriale, AGEPI

Designul industrial - instrument de promovare a 
afacerii pe piaţa externă 2/2011 32

SOCOLOV Valeriu,
inventator, or. Anenii Noi

Cazane de încălzit cu sisteme automatizate de 
dirijare 3/2011 64

ŢURCAN Aurelia,
dr., conf. univ., consilier AŞM Consideraţii privind calitatea informaţiei statistice 4/2011 41

TODIRAŞ Mihai, 
dr. hab. în medicină, conf. cercetător,  
Centrul Ştiinţific în domeniul Medicamentului 
al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie 
„N. Testemiţanu”

Obţinerea extractului fluid şi a siropului de pădu-
cel cu acţiune antihipertensivă 2/2011 103

ŢURCAN Nelly,
dr., conf. univ., prodecan, Facultatea de Jurna-
lism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de 
Stat din Moldova

Evaluarea statistică a publicaţiilor ştiinţifice din 
Republica Moldova în revistele ISI 3/2011 72



Intellectus 1/2012 | 113 

Nr. 
crt. Autorul Titlul articolului Nr. rev. Pag.

UNCUŢA Diana,
dr., conf. univ., Universitatea de Stat  
de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”

Optimizarea diagnosticului şi a tratamentului 
complex în stomatitele herpetice 2/2011 123

UNGUREANU Elena,
dr., cercetător ştiinţific superior,  
Institutul de Filologie al AŞM

Peritextul electronic al e-publicaţiei ştiinţifice: clic 
pe link 2/2011 86

VALICA Vladimir, 
dr. hab. în farmacie, prof. universitar,  
Centrul Ştiinţific în domeniul Medicamentului 
al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie 
„N. Testemiţanu”

Obţinerea extractului fluid şi a siropului de pădu-
cel cu acţiune antihipertensivă 2/2011 103

VATAMAN Eleonora,
dr. hab., prof. univ., şef Laborator insuficienţă 
cardiacă, Institutul de Cardiologie

Factorii de pronostic nefavorabil ai insuficienţei 
cardiace la copiii cu cardiopatii congenitale şi 
hipertensiune pulmonară

4/2011 83

VELIXAR Elvira, 
doctor oftalmolog, cercetător ştiinţific  
în tuberculoza oculară, IMSP Institutul  
Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc” 

Metodă de tratament al tuberculozei oculare 3/2011 67

ZAVALISTÎI Ana, 
şef Secţie redacţia „Intellectus” 
şi mass-media, AGEPI 

Litigii referitoare la încălcări ale drepturilor din 
domeniul mărcilor 1/2011 124

Litigii din domeniul mărcilor 2/2011 139
Litigii referitoare la mărcile de produse şi servicii 3/2011 92

ГРОСУ Анна, 
магистр права, Молдавский 
государственный университет

Правовой статус средств массовой 
информации 4/2011 14

БОДЮЛ Татьяна, 
доцент, Кафедра предпринимательского 
права Государственного университета 
Молдовы, патентный поверенный РМ

Понятие аудиовизуального произведения, как 
особого объекта авторского права 2/2011 15

Правовой статус средств массовой 
информации 4/2011 14

КИРОШКА Дориан,
д-р права, доцент, Государственный 
университет Молдовы

Преподавание основ интеллектуальной 
собственности субъектам 
предпринимательской деятельности 
Республики Молдова

1/2011 72

ГУцУЛ Вера, 
д-р, доцент,  
Технический университет Молдовы 

Экономия энергии в системах вентиляции 
общественных зданий 4/2011 70

ЛУКАСЕВИЧ Олеся,
магистр права,
Государственный университет Молдовы

Понятие аудиовизуального произведения, как 
особого объекта авторского права 2/2011 15

НАДЕЖКИНА Наталья, 
д-р, гл. эксперт, Отдел агропромышленных 
технологий, AGEPI

О патентовании новых сортов растений в 
Республике Молдова 2/2011 43

ПУТИВЕц Сергей, инженер, 
Технический университет Молдовы

Экономия энергии в системах вентиляции 
общественных зданий 4/2011 70

ТИМОНИН Александр,
ведущий эксперт Отдела химии и медицины, 
Евразийское патентное ведомство 

Исследование условия патентоспособности 
«изобретательский уровень» в отношении 
краткосрочного патента на изобретение

1/2011 21

ШУШУ-цУРКАН Аурелия, 
д-р, доцент, н.с. АНМ

Роль инноваций в построении «экономики, 
основанной на знаниях» 1/2011 56
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