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EVENIMENT / event

Prima marcă sonoră a fost înregistrată
pe cale naţională la AGEPI

Î

n luna august curent pe cale naţională a fost
înregistrată prima marcă sonoră „Mars”, cu nr.

21702, titularul fiind Compania „MARS INCORPORATED” din Statele Unite ale Americii. Marca a
fost depusă pentru clasele 29, 30, 32 ale Clasificării
internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul
înregistrării mărcilor, ce cuprind următoarele produ-

se: carne, peşte, fructe şi legume conservate, cafea,
ciocolată, ceai, cacao, bere, ape minerale şi gazoase,
băuturi de fructe şi sucuri ş.a.

Mărcile sonore (care conţin sau constau
din sunete) fac parte, alături de cele gustative, olfactive şi tactile, din categoria mărcilor
netradiţionale. Dat fiind faptul că mărcile
netradiţionale reprezintă tipuri noi de mărci,
care nu aparţin nici uneia dintre categoriile
preexistente (verbale, figurative, combinate),
uneori este dificil de a asigura protecţia lor
adecvată. Acest lucru se datorează, în special,
incapacităţii cadrului normativ de a face faţă
cu promptitudine progresului şi de a permite explorarea acestor noi oportunităţi pentru
dezvoltarea afacerilor.
De aceea, în vederea asigurării unei
protecţii sigure mărcilor netradiţionale, majoritatea ţărilor, inclusiv Republica Moldova, au recurs deja la modificarea de rigoare
a legislaţiilor naţionale în vederea înregistrării acestor tipuri de mărci.
Menţionăm faptul că, pentru a fi înregistrată, o marcă sonoră trebuie să corespundă următoarelor cerinţe de bază:

▪▪ să fie susceptibilă de reprezentare grafică şi
▪▪ să permită deosebirea produselor/servicii-

lor unui agent economic de cele ale concurenţilor.

***
Pe plan internaţional, prima marcă sonoră înregistrată este marca Companiei National Broadcasting Company (NBC), constând
din sunetul clopotelor, depusă la oficiul SUA
de Brevete şi Mărci la 2 noiembrie 1947 pentru a identifica serviciile de radiodifuziune.
La nivel comunitar, prima cerere de înregistrare a unei mărci sonore, constând din
răgetul leului, a fost depusă la 01.04.1996
de către compania „Metro-Goldwin-Mayer”,
însă a fost respinsă pe motivul imposibilităţii reprezentării sale grafice. Astfel, prima
marcă sonoră înregistrată la nivel comunitar este marca cu nr. 000907527, înregistrată la 19.09.2000 pe numele companiei
European Broadcasting Union. Până în prezent la nivel comunitar au fost depuse spre
înregistrare 150 de mărci sonore.
În aceeaşi ordine de idei, menţionăm
că prima marcă sonoră, având Republica
Moldova ca ţară desemnată, a fost înregistrată pe cale internaţională la 30.07.2003,
iar la momentul actual avem deja 3 mărci
sonore înregistrate pe cale internaţională prin Sistemului de la Madrid, titulari fiind Henkel AG&Co (Germania) – 2 mărci şi
HARMSEN&UTESCHER (Germania) – 1 marcă.

Exemple de mărci sonore înregistrate sunt prezentate la adresa:
http://www.agepi.md/md/noutati/detail.php?ID=6347
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conf. univ., dr. Iurie

BADÂR,
Direcţie Economie şi Finanţe,
AGEPI
şef

n abordarea instituţionalistă dimensiunea economică a obiectelor dreptului de autor este apropiată de

cea a invenţiilor.

Ea se manifestă în două ipostaze: obiec-

tele menţionate dispun de capacităţile bunurilor economi-

ce; ele asigură încurajarea elaborării acestor bunuri cu o
repartizare optimală a resurselor.1

În cadrul prezentului compartiment nu vom
pune accentul pe argumentarea necesităţii de protecţie a obiectelor dreptului de autor, deoarece în
linii mari ea nu diferă conceptual de necesitatea de
acordare a protecţiei produselor intelectuale în ansamblu.2 Totodată, obiectul protecţiei operelor ce
ţin de domeniul dreptului de autor şi modalităţile
acesteia au un caracter specific pronunţat în raport
cu protecţia obiectelor proprietăţii industriale.
Acesta constă în următoarele:
▪▪ spre deosebire de obiectele proprietăţii industriale, în cazul dreptului de autor este supusă
protecţiei nu esenţa rezultatului final al creativităţii,
Елисеев А.Н., Шульга И.Е. Институциональный анализ
интеллектуальной собственности, Москва, ИНФРА- М.
2005, Р. 108-110
2
În acest context vom menţiona că Hegel s-a pronunţat
extrem de categoric atât în favoarea protecţiei realizărilor
ştiinţifice şi de ordin tehnic, cât şi a creaţiilor literare şi artistice. Dânsul menţionează că „prima cerinţă a ştiinţelor
şi artelor este de a-i asigura pe cei care lucrează în cadrul
lor împotriva furtului şi de a le acorda protecţie proprietăţii lor, după cum prima şi cea mai importantă cerinţă a
comerţului şi industriei era de a le asigura contra hoţilor de
drumul mare” (Hegel G.W.F. Principiile filozofiei dreptului.
Bucureşti, Ed. IRI, 1996, p. 85)
1
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Dimensiuni economice ale dreptului
de autor şi drepturilor conexe (2)

adică opera, ci forma expunerii acesteia, expresia
creaţiei respective. Diversitatea enormă a obiectelor dreptului de autor impune utilizarea unor modalităţi diferite de protecţie. În acest context, un caracter specific evident îl au operele cinematografice şi
audiovizuale, emisiunile radio şi TV, programele de
calculator, bazele de date etc.;
▪▪ durata protecţiei se extinde pe perioada vieţii
autorului la care în mod tradiţional se adaugă un
termen de 70 de ani, pe parcursul căruia moştenitorii autorului beneficiază de protecţia operelor
acestuia. Astfel, durata protecţiei obiectelor dreptului de autor depăşeşte considerabil termenul de
protecţie al invenţiilor, al modelelor de utilitate şi al
desenelor industriale, fiind constituită din două perioade. Prima perioadă este variabilă, în funcţie de
durata vieţii autorului operei, iar cea de a doua, de
care beneficiază moştenitorii lui, este fixă şi durează
70 de ani.
▪▪ operele literare, muzicale, de artă plastică şi
alte lucrări originale ce ţin de domeniul dreptului
de autor şi drepturilor conexe dispun de o capacitate
mare de irepetabilitate ca urmare a individualismului strict personificat al oamenilor de creaţie ce se
reflectă în mod inevitabil în rezultatele obţinute,
fapt ce se manifestă în imposibilitatea creării unor
opere artistice identice de către diferiţi autori;
▪▪ obţinerea protecţiei în baza prevederilor dreptului de autor nu este condiţionată de vreun procedeu
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obligatoriu de depunere a cererii, de depozitare, examinare sau înregistrare, solicitare a unor permisiuni,
îndeplinire a altor cerinţe formalizate, ea aplicânduse practic în mod automat tuturor operelor, din
momentul creării lor. Legislaţia naţională a unor ţări
impune propriilor cetăţeni anumite formalităţi de
fixare pe suport material a unor opere de creaţie,
ceea ce serveşte drept probă suplimentară în cazul
litigiilor privind utilizarea nesancţionată a acestora;
▪▪ în cadrul acordării protecţiei obiectelor dreptului de autor nu se prevede achitarea unor taxe.
Spre deosebire de obiectele proprietăţii industriale,
protecţia obiectelor dreptului de autor se acordă în
mod gratuit şi necondiţionat de îndeplinirea oricăror
formalităţi birocratice;
▪▪ transformarea rezultatelor activităţii de creaţie ce ţin de domeniul dreptului de autor în mărfuri şi
comercializarea lor în formă materializată (cărţi, reviste, opere de artă plastică, CD-uri etc.) sunt mult
mai profund integrate în relaţiile de piaţă în comparaţie cu brevetele de invenţie. Astfel, dacă licenţierea
sau cesiunea brevetelor se efectuează de la caz la
caz, atunci publicaţiile literare, fonogramele muzicale, înregistrările video demult s-au transformat în
mărfuri de larg consum, comercializate frecvent şi
în proporţii enorme pe pieţele deschise;
▪▪ unele obiecte ale dreptului de autor dispun de
un pronunţat specific al formelor de manifestare a
caracterului lor imaterial, în acest sens fiind extrem de
neuniforme. Astfel, în cazul operelor literare este comercializată expresia lor condiţionată, suportul material al acestora care, la rândul său, asigură accesul
la conţinutul creaţiilor respective. În cazul operelor
de artă plastică, este supusă comercializării opera
ca atare, expresia acesteia având un caracter exclusiv material de ordin estetic, spiritual. Referitor la
operele cinematografice vom menţiona prezenţa
formală a suportului material, dominant fiind efectul, expresia imaterială;
▪▪ conform prevederilor Convenţiei de la Berna,
protecţia obiectelor dreptului de autor în ţările membre se extinde asupra tuturor titularilor originari din
aceste ţări, fără aplicarea unor proceduri formale de
confirmare suplimentară. Astfel, dreptul de autor iniţial, din momentul creării operelor respective, are un
caracter transnaţional, spre deosebire de obiectele
proprietăţii industriale, protecţia cărora în străinătate este condiţionată de depunerea cererii de înregis-
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trare în acele ţări şi achitarea unor taxe, în conformitate cu actele normative naţionale în vigoare.
Specificul menţionat al obiectelor dreptului de
autor şi evoluţia izolată a protecţiei acestora, în
raport cu obiectele proprietăţii industriale, nu diminuează gradul de integritate a proprietăţii intelectuale, întemeiată pe provenienţa sa creativă, pe
caracterul intangibil şi oportunitatea asigurării protecţiei patrimoniale drept condiţie imanentă a continuităţii procesului de creaţie şi utilizării eficiente a
rezultatelor sale.
Ca şi în sfera proprietăţii industriale, în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe
persistă destule probleme şi dificultăţi teoretice şi
practice. Una din aceste probleme majore constă în
însăşi oportunitatea aplicării principiului proprietăţii private asupra creaţiilor intelectuale, racordată la
rolul enorm al cunoştinţelor şi informaţiilor în promovarea progresului social şi economic.
În opinia noastră, instaurarea proprietăţii private asupra creaţiilor intelectuale, prin legiferarea
şi recunoaşterea drepturilor patrimoniale asupra
lor, este, fără îndoială, o consecinţă a conştientizării faptului că acestea sunt cele mai adecvate modalităţi de eficientizare a elaborării şi valorificării
operelor spirituale. De altfel, această cauzalitate se
referă, şi mai evident, la patrimoniul de ordin material. Dar dacă în privinţa proprietăţii materiale nu se
mai pune la îndoială oportunitatea aplicării principiilor proprietăţii private, atunci în cazul obiectelor
proprietăţii intelectuale, mai cu seamă ale dreptului
de autor, o astfel de abordare a devenit destul de
frecventă.
În această ordine de idei, în majoritatea cazurilor
se face referire la contrapunerea, în actualul sistem
de protecţie a obiectelor dreptului de autor, a intereselor societăţii, ca utilizator al operelor respective,
şi ale autorilor, insistându-se asupra unor modificări
ce ar armoniza aceste interese. Punctul de pornire al
soluţiilor propuse sunt interesele utilizatorilor. Modificările dreptului de autor propuse tind spre egalarea drepturilor autorilor şi ale utilizatorilor asupra
creaţiilor spirituale. Promotorii acestor modificări
propun ca drepturile utilizatorilor să fie diferenţiate în funcţie de scopurile aplicării, specificându-se
cinci tipuri de utilizare a operelor încadrate în dreptul de autor şi drepturile conexe: democratică, informaţională, transformativă, personală şi comercială.

Вэриан Х. Экономическая теория авторских прав//
Вопросы экономики, 2007, № 2
4
Timpul, 20 mai 2010
3

acestora, fără aplicarea unor proceduri speciale
precum depunerea cererii, înregistrarea şi acordarea unor titluri de protecţie. Astfel, este paradoxală
situaţia când protecţia operelor se iniţiază fără aplicarea unor procedee formale, pe când renunţarea la
protecţie este grevată de acţiuni (eforturi) concrete.
În contextul protecţiei programelor pentru calculator nu pot fi trecute cu vederea opiniile lansate
de Richard Stallman privind oportunitatea utilizării
gratuite a operelor de creaţie. Miezul acestui concept constă în oportunitatea lansării spre utilizare
liberă a programelor care ulterior pot fi îmbunătăţite de utilizatori, fără obţinerea unor avantaje materiale, limitându-se doar la beneficii din valorificarea
lor necomercială. Abordarea în cauză a servit drept
temelie pentru constituirea şi activitatea Fondului
deschis software (Free Software Fundation) ce promovează insistent utilizarea gratuită a programelor
de calculator.
În opinia noastră, aceste tendinţe au apărut ca
urmare a accesului costisitor la utilizarea legală a
programelor pentru calculator, pe fundalul unei
protecţii extrem de vulnerabile şi ineficiente a acestora şi, totodată, al lipsei unui consens între publicul
utilizator şi comunitatea autorilor în vederea modalităţilor optimale de valorificare a programelor.
Aceste disensiuni se referă şi la celelalte obiecte ale
dreptului de autor, fiind determinate de contrapunerea neîntemeiată a caracterului patrimonial al
operelor protejate prin dreptul de autor şi rolul lor
exclusiv în dezvoltarea societăţii moderne, însă, în
mare măsură, şi de imperfecţiunea instrumentarului de protecţie utilizat.
Tendinţele menţionate practic subminează aplicarea principiilor proprietăţii private asupra obiectelor dreptului de autor şi securitatea patrimonială
a acestora. Revenind la proprietatea asupra obiectelor de ordin material, în această ordine de idei
vom menţiona faptul că importanţa acestora pentru
destinele economice şi spirituale ale societăţii a contat pe tot parcursul istoriei civilizaţiei umane şi mai
continuă să conteze, nu mai puţin decât importanţa
creaţiilor intelectuale. Însă, după eşecul general al
marelui experiment social numit socialism, ce s-a
soldat cu consecinţe tragice pentru destinele mai
multor popoare, actualmente nu se mai atestă eforturi teoretice serioase privind subminarea principiilor proprietăţii private asupra factorilor materiali ai
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În 1988, sub presiunea accesului liber la tehnologiile noi de imprimare a operelor audiovizuale, în
Marea Britanie au fost efectuate modificări ale legislaţiei pentru a asigura liberalizarea utilizării acestora în scopuri personale. Conform acestor prevederi,
copierea şi audierea (vizualizarea) gratuită a operelor poate fi efectuată doar în condiţii casnice. În caz
contrar, aceste acţiuni pot fi tratate ca infracţiuni.
În aceeaşi ordine de idei apare şi conceptul „utilizării echitabile” a creaţiilor fără consimţământul
prealabil al autorului. Prevederi ce permit o astfel
de valorificare persistă în legislaţia majorităţii ţărilor
şi în convenţiile internaţionale. Ele stipulează utilizarea liberă şi gratuită a operelor prin reproducerea
(copierea) acestora în scopuri personale, citarea cu
indicaţia numelui autorului şi sursei.
Acest concept a căpătat o extindere largă în SUA
unde, conform Legii privind dreptul de autor, adoptată în 1976, se permite reproducerea nelimitată şi
liberă a operelor în scopuri de instruire, critică (parodie), comentarii, cercetare, creare a unor noi cunoştinţe şi informaţii. Datorită acestor prevederi, a
devenit posibilă o extindere semnificativă a rolului
informaţional al bibliotecilor şi arenda còpiilor operelor de creaţie.3
În ultimii ani au apărut unele tendinţe influente
din partea anumitelor forţe ce promovează ideea
renunţării la protecţia creaţiilor spirituale prin intermediul dreptului de autor. Într-o anumită măsură,
acţiunile acestora subminează, desigur, valorile tradiţionale ale dreptului de autor şi drepturilor conexe. În această ordine de idei vom menţiona fondarea, la 1 ianuarie 2006, a Partidului Internaţional al
Piraţilor, programul căruia este axat pe reformarea
dreptului de autor în vederea asigurării liberei circulaţii a cunoştinţelor. În unele ţări, de exemplu Belgia, un asemenea partid se lansează deja în campanii electorale.4
O altă tendinţă semnificativă de acest gen este
promovată de către enciclopedia electronică Wikipedia, care expune, cu acordul autorilor, cunoştinţele şi informaţiile respective în regim gratuit. În acest
context apar probleme de ordin juridic, deoarece
dreptul de autor este un domeniu menit să asigure
protecţia operelor nemijlocit din momentul creării
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activităţii economice, pe când în domeniul proprietăţii intelectuale acestea persistă în permanenţă.
Într-o societate bazată pe principiile proprietăţii private şi ale economiei de piaţă, orice limitare
masivă a drepturilor de proprietate şi a relaţiilor comerciale urmează a fi privită ca o diminuare a consecinţelor benefice ale mecanismelor de piaţă în
optimizarea sectoarelor respective, o marginalizare
a importantului segment economic ce generează
cel mai valoros potenţial al economiei moderne –
creaţiile intelectuale.
În diversitatea extrem de neuniformă a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe, un loc
deosebit aparţine programelor pentru calculator
şi bazelor de date. Acestea s-au încadrat în domeniul dat relativ târziu – abia în anii 80 ai sec. XX. Conceptual, obiectele menţionate nu se încadrează în
dreptul de autor în calitatea acestuia de fenomen
ce ţine de protecţia creaţiilor artistice. Programele
pentru calculator şi bazele de date se asociază mai
mult cu obiectele proprietăţii industriale, dispunând, în aspect economic, de un evident caracter
utilitar şi productiv.
După cum se menţionează în literatura de specialitate, bineînţeles că includerea lor în componenţa
obiectelor dreptului de autor nu este întâmplătoare. Aceasta a fost determinată de următoarele circumstanţe:
▪▪ de regulă, programele pentru calculator sunt
prezentate în format textual, întrunind o expunere
consecutivă de operaţiuni, fapt ce le atribuie o asemănare, preponderent formală, cu operele literare;
▪▪ elaborarea unor algoritme, utilizarea unor teorii
şi metode redau programelor pentru calculator trăsături comune cu rezultatele cercetărilor ştiinţifice;
▪▪ imaginile audiovizuale şi graficele utilizate în
programele pentru calculator dispun de trăsături
analogice celor ale operelor artistice.
Totodată, luând în considerare faptul că programele pentru calculator adeseori sunt parte componentă a unor tehnologii noi sau elaborări tehnice,
ele pot fi brevetate în componenţa acestora. În
conformitate cu prevederile actelor normative ale
OMPI, ele urmează a fi incluse în componenţa unei
invenţii brevetate dacă nu constituie esenţa brevetului. Brevetarea programelor pentru calculator se
practică pe larg în SUA, Japonia, UE. În mare măsură aceasta a provocat opinii negative, cauzate de
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tendinţele marilor producători de programe de a-şi
consolida poziţiile dominante pe piaţă.
În procesul de valorificare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe este implicat un
număr enorm de subiecţi, iar fiecare dintre aceştia
poate fi titular al numeroase obiecte (opere literare,
muzicale, cinematografice, interpretări etc.) care, de
regulă, se utilizează, se promovează şi se gestionează în mod individual. Bineînţeles că fiecare scriitor,
compozitor sau interpret în parte, care dispune de
sute sau chiar de mii de opere ce se editează în zeci
de edituri, de ziare şi reviste, de numeroase studiouri, agenţii, posturi de televiziune şi de radio, de
lucrări care se interpretează în mii de localuri, deci,
aceşti titulari nu sunt în stare în mod individual şi
în regim curent să-şi gestioneze eficient creaţiile
lor. Această activitate impune acţiuni de negociere,
încheiere şi urmărire a respectării contractelor de
utilizare a operelor prin monitorizarea activităţilor
editoriale, a celor de difuzare, multiplicare, interpretare şi comercializare, de soluţionare a eventualelor
litigii privind folosirea ilicită a acestora – acţiuni extrem de dificile şi de costisitoare, practic incompatibile cu activitatea de creaţie artistică.
Primele încercări de soluţionare a dificultăţilor menţionate în vederea gestionării personale a
obiectelor dreptului de autor au fost întreprinse în
sec. XVIII. Astfel, în anul 1777 renumitul dramaturg
francez Pier Beaumarchais iniţiază crearea Biroului
de legislaţie dramatică pentru reprezentarea şi protejarea intereselor dramaturgilor în relaţiile lor cu
administratorii teatrelor. Mai târziu, în anul 1837,
H. de Balzac, A. Dumas, V. Hugo, alţi literaţi francezi
fondează în aceleaşi scopuri Societatea oamenilor
de litere. Aceste prime încercări de organizare a
gestionării operelor de creaţie prin intermedierea
intereselor autorilor s-au dovedit destul de eficiente
şi viabile. Către începutul sec. XX, organizaţii similare apar în majoritatea ţărilor dezvoltate. În 1926
reprezentanţii a 18 organizaţii naţionale de acest
gen creează Confederaţia internaţională a societăţilor de autori şi compozitori (CISAC), la care ulterior
au aderat organismele respective din majoritatea
ţărilor.5
Referitor la modalităţile de funcţionare a organismelor
de gestiune colectivă a se vedea lucrarea editată sub egida
OMPI: Ficsor M. Gestiunea colectivă a drepturilor de autor şi
a drepturilor conexe, Bucureşti, Universul juridic, 2010

5

ză acest domeniu, condiţiile licenţierii urmează a fi
identice pentru diferiţi utilizatori, care pot fi împărţiţi în categorii, dar fără dreptul de a respinge eliberarea licenţei pentru oricare dintre aceştia;
▪▪ colectarea de la utilizatori a plăţilor conform
prevederilor stipulate în contractele de licenţiere;
▪▪ stabilirea cuantumului remunerării pentru
utilizarea operelor, precum şi alte condiţii de licenţiere. Nivelul remunerării nu poate fi mai mic decât
nivelul minim stabilit prin decizii guvernamentale;
▪▪ repartizarea şi achitarea mijloacelor colectate de la utilizatorii obiectelor dreptului de autor şi
drepturilor conexe autorilor şi interpreţilor;
▪▪ soluţionarea litigiilor ce apar în procesul utilizării ilicite a operelor supuse gestionării colective;
▪▪ asigurarea exercitării protecţiei drepturilor ce
aparţin membrilor săi în străinătate prin încheierea
unor acorduri de reprezentare reciprocă cu organizaţiile de gestiune similare din alte ţări.
Astfel, titularii de drepturi deleagă împuternicirile lor organizaţiilor de gestiune colectivă în vederea
utilizării creaţiilor literare şi artistice. În cazul funcţionării eficiente a sistemului în cauză, acesta acordă
titularilor anumite avantaje cu costuri relativ mici.
Totodată, el asigură accesul legal al utilizatorilor la
operele solicitate.
Problema majoră a funcţionării organismelor de
gestiune colectivă a dreptului de autor şi a drepturilor conexe constă în colectarea sumelor destinate
remunerării care este extrem de dificilă în perioada
iniţială de organizare a asociaţiilor de gestiune colectivă şi în procesul de combatere a pirateriei, când
în societate domină o atitudine nihilistă faţă de respectarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe.
Evident, domeniul dreptului de autor, la fel ca şi
cel al proprietăţii intelectuale în ansamblu, dispune de mari rezerve şi oportunităţi de îmbunătăţire.
Optimizarea sectorului în cauză este dictată de imperfecţiunea actualului model de protecţie a obiectelor dreptului de autor, de diversitatea tipologiei
lor şi de extinderea continuă a modalităţilor de protecţie, precum şi de dinamismul epocii moderne,
de creşterea rapidă a rolului creaţiilor spirituale în
dezvoltarea social-economică.
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În prezent, instituţiile de gestionare colectivă a
obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe
s-au transformat într-o componentă integră şi extrem de importantă a infrastructurii domeniului de
proprietate intelectuală. De regulă, acestea sunt organisme ce activează din numele şi în interesul autorilor, iar în ţările cu relaţii de piaţă mai puţin mature
funcţionează sub egida statului. Activitatea organismelor de gestionare colectivă a drepturilor, în calitate
de reprezentante ale autorilor şi interpreţilor, este în
mod tradiţional organizată în baza principiului nonprofit. Însă acest principiu se referă doar la activitatea nemijlocită a asociaţiilor, ele asigurând utilizarea
principiilor de piaţă în relaţiile dintre oameni de creaţie şi producători de fonograme, editori, posturi de
radio şi TV, discoteci, restaurante, alţi consumatori ai
operelor literare şi artistice, pe care le intermediază.
De regulă, în multe ţări organismele de gestiune
colectivă activează în condiţii de monopolism, însă
asupra lor nu se extind principiile de reglementare
a legislaţiei antimonopol. Desigur, această situaţie
poate conduce la discriminarea unor utilizatori în
cadrul încheierii acordurilor de licenţiere sau a autorilor în procentul de repartizare şi achitare a onorariilor. Pentru evitarea acestor situaţii, este necesară o
transparenţă efectivă a activităţii instituţiilor respective şi un mecanism de control riguros din partea
organelor competente ale statului, responsabile de
funcţionarea domeniului proprietăţii intelectuale.
Acest impediment se depăşeşte în mod parţial prin
stabilirea unui statut juridic special al organizaţiilor
de gestiune colectivă şi prin caracterul nonprofit al
activităţii acestora. Statutul respectiv constă în faptul
că, conform prevederilor legislaţiei privind dreptul
de autor şi drepturile conexe, fondatori ai organizaţiilor de gestiune colectivă pot fi doar autorii înşişi.
Funcţiile principale ale organizaţiilor de gestiune
colectivă a obiectelor dreptului de autor şi a drepturilor conexe sunt următoarele:
▪▪ monitorizarea şi supravegherea legalităţii în
utilizarea operelor transmise în gestiune de către
titulari;
▪▪ organizarea activităţilor de eliberare a licenţelor privind valorificarea obiectelor gestionate.
Conform prevederilor legislative ce reglementea-
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Rezumat

Domeniul dreptului de autor, la fel ca şi cel al
proprietăţii intelectuale în ansamblu, dispune de
mari rezerve şi oportunităţi de îmbunătăţire. Optimizarea sectorului în cauză este dictată de imperfecţiunea actualului model de protecţie a obiectelor dreptului de autor, de diversitatea tipologiei lor
şi de extinderea continuă a modalităţilor optimale
de protecţie a acestora, precum şi de dinamismul
epocii moderne, de creşterea rapidă a rolului creaţiilor spirituale în dezvoltarea social-economică.
Abstract

The field of copyright, as well as that of intellectual property as a whole, has large reserves and
opportunities for improvement. Optimization in
question is dictated both by the imperfection of the
current model of protection of copyright objects,
diversity of their typology and continuous expansion of optimal modalities of their protection and
the dynamism of the modern era, rapid growth of
the role of spiritual creations in the socio-economic
development.
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C

erinţele faţă de aprecierea activităţii inventive

Legea 50-XVI/2008 privind
protecţia invenţiilor, în vigoare din 04.07.2008 (în continuare - Lege) şi Regulamentul privind procedura de
sunt prestabilite de

depunere şi examinare a cererii de brevet de invenţie şi de
eliberare a brevetului, în vigoare din 08.09.2009 (în continuare - Regulament).

Potrivit legislaţiei Republicii Moldova, „brevetul
se acordă pentru orice invenţie care are ca obiect
un produs sau un procedeu din orice domeniu tehnologic, cu condiţia ca invenţia să fie nouă, să implice o activitate inventivă şi să fie susceptibilă de
aplicare industrială” (art. 6 (1) din Lege). Activitatea
inventivă este şi se tratează ca o condiţie obiectivă,
de asemenea se apreciază ca atare, drept o noţiune
obiectivă a dreptului brevetului, care ţine cont în
mod exclusiv de diferenţele între invenţia revendicată şi stadiul tehnicii. În continuare se prevede că
„o invenţie este considerată că implică o activitate
inventivă dacă, pentru un specialist în domeniu, ea
nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse
în stadiul tehnicii” (art. 10 din Lege).
Activitatea inventivă este o condiţie de examinare complexă, care necesită o apreciere foarte clară şi
obiectivă pentru fiecare invenţie examinată. Activitatea inventivă se apreciază în raport cu stadiul tehnicii, conţinând elemente ale diferitelor soluţii apro-

piate şi similare cu elementele invenţiei. Aprecierea
valorică pe care o presupune examinarea activităţii inventive trebuie să ia în considerare rezultatul
obiectiv şi efectiv obţinut de invenţie. Examinarea
activităţii inventive se face numai pentru revendicările care îndeplinesc condiţia de noutate (secţiunea
a 15-a din Regulament), de asemenea ea se bazează
pe trei elemente principale, şi anume:
▪▪ se stabileşte problema tehnică pe care o rezolvă invenţia;
▪▪ se specifică persoana de specialitate, care
apreciază evidenţa sau nonevidenţa soluţiei;
▪▪ se determină stadiul tehnicii în raport cu care
se face această apreciere.
În cazul în care o anterioritate ce datează de
mult timp nu a provocat nicio dezvoltare semnificativă în direcţia propusă de invenţie, acest fapt
demonstrează nonevidenţa soluţiei, iar vechimea
anteriorităţii este chiar o indicaţie că soluţia nu este
evidentă. Totuşi, doar punerea în evidenţă a necesităţii soluţiei este insuficientă dacă, în cele din urmă,
aceasta decurge în mod evident din stadiul tehnicii
şi este, deci, evidentă.
Obiectivitatea îndeplinirii condiţiei privind activitatea inventivă se apreciază la data de depozit
sau, după caz, la data priorităţii revendicate. La baza
aprecierii activităţii inventive se află metoda numită
„abordarea problemă-soluţie”, având o tehnică so-
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lidă care urmăreşte obiectivitatea conceptului de
activitate inventivă.
Abordarea problemă-soluţie, stipulată în reg.
280 din Regulament, prevede trei etape principale:
▪▪ selectarea analogului proxim din stadiul tehnicii;
▪▪ stabilirea problemei tehnice obiective care
trebuie de rezolvat;
▪▪ aprecierea măsurii în care invenţia revendicată, pornind de la analogul proxim şi de la problema
tehnică obiectivă, ar fi fost evidentă pentru persoana de specialitate în domeniu la data depozitului
sau la data priorităţii recunoscute.
Referitor la stadiul tehnicii cel mai apropiat, se
specifică faptul că este posibilă combaterea mai
multor anteriorităţi sau părţi ale acestora, numai
dacă combinarea acestora rezultă în mod evident
pentru o persoană de specialitate. Potrivit legislaţiei
în vigoare (reg. 281 din Regulament), determinarea
problemei tehnice obiective poate fi diferită de problema tehnică prezentată de solicitant în descrierea
invenţiei, în funcţie de stadiul tehnicii determinat
de AGEPI. În orice caz, problema se formulează astfel, încât să evite o apreciere ulterioară, adică să fie
cea pe care şi-ar fi pus-o persoana de specialitate,
chiar dacă nu ar fi cunoscut soluţia revendicată.
O combinaţie de caracteristici care nu rezultă
evident din stadiul tehnicii şi în care caracteristicile combinaţiei îşi potenţează reciproc efectele şi se
obţine un rezultat tehnic nou, este o invenţie care
poate satisface condiţia activităţii inventive. Nu
este inventivă invenţia revendicată care constă numai dintr-o juxtapunere sau asociere de dispozitive
sau procedee cunoscute, fiecare funcţionând sau,
după caz, desfăşurându-se în modul său normal,
fără ca din funcţionarea dispozitivelor sau din desfăşurarea procedeelor să rezulte o interdependenţă
neevidentă şi, deci, inventivă. Condiţiile pe care le
îndeplineşte activitatea inventivă şi situaţiile în care
invenţia nu implică o activitate inventivă sunt prevăzute de reg. 282 şi 283 din Regulament.
Dacă în urma examinării se apreciază ca invenţia
nu implică o activitate inventivă, acest fapt se notifică solicitantului, acordându-i-se pentru răspuns
un termen de 3 luni de la data expedierii notificării
(reg. 285 din Regulament).
În cazul în care inventatorul primeşte o astfel de
notificare, acesta are posibilitatea să transforme ce-
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rerea de brevet de invenţie în cerere de brevet de
invenţie de scurtă durată. Astfel, transformarea se
efectuează prin depunerea de către solicitant a cererii
respective. Transformarea se efectuează cu respectarea datei de depozit sau, după caz, a datei de prioritate a cererii iniţiale. Respectiv, AGEPI verifică dacă cererea de transformare este completată corect şi dacă s-a
prezentat dovada de plată a taxei corespunzătoare în
termen de o lună de la depunerea cererii de transformare. De asemenea, solicitantul este în drept să transforme cererea de brevet de invenţie în cerere de brevet de invenţie de scurtă durată în timp de 2 luni de
la data expedierii hotărârii de respingere din motivul
nesatisfacerii condiţiei de brevetabilitate. Conform legislaţiei, transformarea nu este posibilă (reg. 321 din
Regulament) dacă cererea de transformare a fost depusă după expirarea termenului stabilit.
Aducem un exemplu al unei cereri de brevet de
invenţie care, în procesul examinării, a fost transformată în cerere de brevet de invenţie de scurtă durată: cererea de brevet de invenţie nr. a 2008 0001
cu titlul „Instalaţie de forţă eoliană”. Conform materialelor iniţiale, se revendică o instalaţie de forţă
eoliană, care constă dintr-un dispozitiv de captare a
vântului şi un rotor, caracterizată prin aceea că dispozitivele de captare a vântului sunt executate sub
formă de trunchi de piramidă cu laturi inegale, fixate rigid cu ajutorul unui cadru în jurul rotorului, formând un stator, şi sunt orientate astfel încât curentul vântului să fie perpendicular pe planul paletelor
rotorului, închise deasupra, totodată dispozitivele
de captare a vântului mai sunt dotate cu clapete
antivacuum, iar toată construcţia este protejată de
nişte panouri contra uraganelor.
Problema pe care o rezolvă invenţia constă în
„sporirea randamentului, simplificarea construcţiei,
mărirea fiabilităţii şi duratei de exploatare, protecţia
contra vântului de uragan, posibilitatea instalării sigure şi cu uşurinţă pe acoperişurile plane ale clădirilor cu multe etaje”.
În urma examinării cererii, s-a constatat că invenţia îndeplineşte condiţia de aplicabilitate industrială. A fost efectuată documentarea şi găsite următoarele soluţii: US 4269563 A 1981.05.26, SU 1721285
A1 1992.03.23 şi RU 2267647 C1 2006.01.10, fiind
selectată soluţia US 4269563 A 1981.05.26, ce reprezintă o turbină de vânt, în comparaţie cu care s-a
făcut analiza obiectului revendicat cu cea mai apro-

Aprecierea activităţii inventive pentru cererea de
brevet de invenţie de scurtă durată este prevăzută
în reg. 298 din Regulament, care accentuează că „o
invenţie care face obiectul unei cereri de brevet de
invenţie de scurtă durată este considerată ca implicând o activitate inventivă dacă, luând în considera-
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piată soluţie (tabelul 1). Elementele obiectului revendicat sunt prezentate în redacţia solicitantului.
Potrivit analizei prezentate în tabel, invenţia îndeplineşte condiţia de noutate.
Activitatea inventivă se apreciază în raport cu revendicările şi cu problema pe care o rezolvă invenţia.

Tabelul 1
Nr.
crt.

Elementele obiectului, prezentate în
revendicarea independentă din cererea
nr. a 2008 0001

Elementele obiectului
din certificatul de autor
US 4269563

Elementele identice
şi similare

Elementele distinctive

1
1.
2.
3.
3.1.

2
Instalaţie de forţă eoliană
care constă dintr-un rotor
şi dispozitive de captare a vântului
dispozitivele de captare a vântului sunt executate sub formă de trunchi de piramidă cu
laturi inegale
fixate rigid cu ajutorul unui cadru în jurul rotorului
formând un stator
sunt orientate astfel încât curentul vântului
să fie perpendicular pe planul paletelor rotorului
închise deasupra
dispozitivele de captare a vântului mai sunt
dotate cu clapete antivacuum
toată construcţia este protejată de nişte panouri contra uraganelor.

3
Turbină de vânt
care constă dintr-un rotor
aparate de ghidare
aparatele de ghidare sunt executate
sub formă de trunchi de piramidă cu
laturi inegale
fixate rigid cu ajutorul unui cadru în
jurul rotorului
formând un stator
sunt orientate astfel încât curentul
vântului să fie perpendicular pe planul
paletelor rotorului
închise deasupra.

4
+
+
+
+

5

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.

Comparând materialele prezentate cu materialele
depistate în stadiul anterior se constată că elementul „clapete antivacuum” este cunoscut din certificatul de autor SU 1721285 A1 1992.03.23. Deoarece
nu este expusă în mod detaliat executarea lor, elementul „panouri contra uraganelor” poate fi considerat similar cu elementul „panourile”, cu aceeaşi
destinaţie, din brevetul RU 2267647 C1 2006.01.10.
Deci, problema pusă de solicitant este rezolvată
prin folosirea în comun a trei soluţii cunoscute din
sursele US 4269563 A 1981.05.26, SU 1721285 A1
1992.03.23 şi RU 2267647 C1 2006.01.10, iar efectul
previzibil rezultă din simpla însumare a efectelor fiecărei soluţii (reg. 283 (g) din Regulament).
Examinarea a constatat că invenţia este evidentă
şi a propus solicitantului să transforme cererea de
brevet de invenţie în cerere de brevet de invenţie
de scurtă durată, cu prezentarea unui avantaj tehnic
sau practic, cerinţe stabilite de Lege pentru aprecierea activităţii inventive pentru brevetul de invenţie
de scurtă durată (art. 12 (2) din Lege). Solicitantul a
fost de acord şi a depus cererea de transformare şi,
respectiv, dovada de plată a taxei.

+
+
+
+
+
+

re stadiul tehnicii, ea nu este foarte evidentă pentru
o persoană de specialitate şi prezintă un avantaj
pentru utilizarea sau fabricarea produsului sau procedeului revendicat, sau prezintă un alt beneficiu
pentru utilizator”.
În exemplul prezentat anterior, este relevat că
obiectul invenţiei prezintă un avantaj. Examinarea a
constatat ca cererea de brevet de invenţie de scurtă
durată corespunde cerinţelor activităţii inventive şi
s-a adoptat hotărârea de acordare a brevetului de
invenţie de scurtă durată.
Cererile de brevet de invenţie de scurtă durată se
supun de asemenea verificării dacă îndeplinesc condiţiile de brevetabilitate şi, respectiv, în cazul în care
cererea respectivă este foarte evidentă, ea se respinge.
În concluzie, reiterăm faptul că activitatea inventivă este o condiţie de examinare complexă şi
dificilă, iar fiecare cerere în parte conţine situaţii şi
cazuri diferite. Din aceste considerente, examinarea
activităţii inventive trebuie să se efectueze de o manieră cât mai obiectivă.
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Rezumat

Activitatea inventivă se apreciază în raport cu
stadiul tehnicii, conţinând elemente ale diferitelor
soluţii apropiate şi similare cu elementele invenţiei.
La aprecierea valorică pe care o presupune examinarea activităţii inventive trebuie să se ia în considerare rezultatul obiectiv şi efectiv obţinut de invenţie. Examinarea activităţii inventive se face numai
pentru revendicările care îndeplinesc condiţia de
noutate. Obiectivitatea îndeplinirii condiţiei privind
activitatea inventivă se apreciază la data de depozit
sau, după caz, la data priorităţii revendicate. La baza
aprecierii activităţii inventive se află metoda numită
„abordarea problemă-soluţie”, având o tehnică solidă care urmăreşte obiectivitatea conceptului de activitate inventivă. Dacă în urma examinării se apre-
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ciază ca invenţia nu implică o activitate inventivă,
inventatorul are posibilitatea să transforme cererea
de brevet de invenţie în cerere de brevet de invenţie de scurtă durată.
Abstract

The inventive step is determined in relation to
prior art, containing features of various close solutions and similar to the features of the invention. In
considering the value that the examination of inventive step involves it must be taken into consideration the objective and effective result obtained by
the invention. Examination of inventive step is carried out only for claims which meet the condition
of novelty. The objectivity of compliance with the
condition of inventive step is assessed at the date
of filing or, where appropriate, the date of priority
claimed. The basis of assessing the inventive step
is the method called “problem-solution approach”
with a solid technique pursuing the objectivity of
inventive step concept. If following the examination is assessed that the invention does not involve
an inventive step, the inventor is able to convert the
patent application into a short-term patent application.
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Mărcile „înşelătoare” cu privire la natura
produselor în sensul art.7(1)g) din Legea
privind protecţia mărcilor

|

Ludmila Cocieru,
expert principal,
Secţia mărci internaţionale, AGEPI

C

riteriile pe care trebuie să le întrunească (sati-

sfacă) un semn pentru a fi utilizat în calitate de

marcă sunt, în fond, aceleaşi (uniforme) în întreaga lume.
Totuşi, aplicarea lor în practică poate să difere de la o
ţară la alta în funcţie de legislaţie şi de sistemul de înre gistrare a mărcilor.

În general, pot fi deosebite două tipuri de criterii:
▪▪ cele ce se referă la funcţia elementară a unei
mărci de a distinge produsele şi/sau serviciile unei
persoane fizice sau juridice de cele ale altei persoane fizice sau juridice, rezultând că o marcă trebuie
să fie uşor recunoscută;
▪▪ cele ce se referă la caracterele negative pe
care le poate avea o marcă, dacă este de natură să
înşele publicul sau dacă este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri.
Aceste două tipuri de criterii există, practic, în
toate legislaţiile naţionale privind mărcile. În Republica Moldova ele sunt stipulate în Articolul 7. Motive absolute de refuz din Legea privind protecţia
mărcilor nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 (în continuare – Lege). Prin sintagma „motive absolute de
refuz” se înţeleg acele motive pentru care un semn,
deşi susceptibil de reprezentare grafică, nu poate fi
înregistrat ca marcă.
Inducerea în eroare semnifică mult mai mult
decât confuzia. Ea poate crea consumatorilor o im-

presie falsă în ceea ce priveşte compoziţia, structura
sau provenienţa produsului. În numeroase ţări înregistrarea mărcilor ce induc în eroare consumatorii
în ceea ce priveşte natura, calitatea sau provenienţa
geografică a produselor sau serviciilor pentru care
sunt solicitate deseori este refuzată. Republica Moldova face parte din aceste ţări, refuzând înregistrarea mărcilor „mincinoase” în baza art.7(1)g), în care
se menţionează: „se refuză înregistrarea mărcilor care
pot induce în eroare consumatorul în ceea ce priveşte
originea geografică, calitatea ori natura produsului şi/
sau a serviciului”.
În continuare, vom încerca să tratăm doar un
aspect al acestui articol şi anume cel ce ţine de inducerea în eroare privind natura produselor şi/sau
serviciilor. Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, unul din sensurile cuvântului natură
este „caracter specific al unui lucru, însuşire caracteristică; calitate”. Ce l-ar putea induce în eroare pe consumator privind natura produselor sau serviciilor?
Un anumit element, ingredient din componenţa
produsului sau serviciului, sau însăşi materia primă
din care este confecţionat produsul?
Pentru ca o marcă să inducă în eroare consumatorul cu privire la natura produselor sau serviciilor,
ea trebuie să indice sau, cel puţin, să sugereze acel
produs (natura lui), caracteristici ale produsului sau
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un loc de origine (mărcile fanteziste nu sunt apte de
a induce în eroare consumatorul).
În cazul în care mărcile indică asupra componenţei produsului, ele furnizează o anumită informaţie
despre produs. Acest tip de mărci se utilizează pe
produsele pentru care o asemenea informaţie este
deosebit de importantă, sporind încrederea consumatorului faţă de ele şi lărgind posibilităţile de comercializare (vânzare) a lor. Procedeul dat poate fi
ilustrat prin exemplul mai multor mărci aplicate pe:

▪▪ preparate farmaceutice:
(IR
– 611833, decizia definitivă a Republicii Moldova –
accept doar pentru produsele farmaceutice, veterinare şi igienice conţinând sau pe bază de fier);
▪▪ îmbrăcăminte:
(IR –
1014372, decizia definitivă a Republicii Moldova –
accept doar pentru articolele de lenjerie);
(IR – 1014497, decizia definitivă
a Republicii Moldova – accept doar pentru ciorapi şi
colanţi);

▪▪ ţigări:
(IR – 670205, lista de produse
este limitată de către solicitant la produsele ce conţin sau pe bază de mentol);
▪▪ produse alimentare:
(IR
– 1035365, decizia Republicii Moldova – limitarea
produselor la cele ce conţin sau pe bază de cireşe);
▪▪
(IR – 1011147, decizia Republicii
Moldova – limitarea produselor la cele ce conţin sau
pe bază de cola).
Majoritatea mărcilor ce se referă la clasa 05,
preparate farmaceutice şi veterinare, reflectă clar
denumirea specifică a elementelor de bază sau
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componentele acestora. Uneori aceste cuvinte se
folosesc în întregime, alteori doar o parte din ele,
de ex. „Каффа-мин” pentru produse farmaceutice ce conţin cafeină şi vitamine, „Дюрасульф”
pentru preparate farmaceutice şi veterinare ce au
în componenţa lor derivate de sulfamide (medicamente pe bază de sulf).
Desigur că nu doar cuvintele pot indica asupra
elementelor unui produs, imaginile la fel îşi au locul
aici. Astfel a procedat compania „HUTESA AGROALIMENTARIA S.A.” din Spania pe mărcile sale pentru
olive şi măsline:

,

.

(IR
Figurativul mărcii internaţionale
– 1043709, solicitată pentru unele produse din clasa
32 – băuturi nealcoolice, suc de fructe, şi unele servicii din clasa 35) este destul de sugestiv. Consumatorul ar putea crede că produsele sunt preparate pe
bază de lămâie. Totuşi, decizia Republicii Moldova
nu se referă la elementul figurativ al mărcii date, deoarece imaginile stilizate ale fructelor şi legumelor
sunt deseori utilizate pe etichete şi consumatorii le
percep doar ca elemente estetice şi nu ca semne
distinctive. Dar, în unele cazuri, deoarece a devenit
uzual faptul ca pe etichetele unor produse (sucuri,
compoturi, dulceţuri etc.) să fie reprezentate fructele din care sunt realizate, desenul respectiv indică mai mult caracteristica produsului „… realizat
din…”, „conţine...” fructele reprezentate pe etichetă.
Deseori se întâlnesc mărci ce conţin şi elemente
verbale, şi elemente figurative ce indică asupra părţilor produsului, de exemplu
(IR –
951061, lista de produse este limitată de către solicitant la cafea; băuturi pe bază de cafea; cafea cu lapte).
Uneori sunt create mărci care reflectă întru totul
produsul. Forma acestuia, gustul, mirosul, materia
primă din care este fabricat şi altele pot avea rolul
de elemente de distinctivitate, dar din aceasta nu
rezultă că elementele respective ar fi şi un motiv
pentru înregistrarea mărcii.

, solicitată pentru a fi înregistrată pentru „textile şi articole textile; cuverturi şi feţe de
masă”. Aceasta ar putea fi refuzată de la înregistrare, deoarece prin marcă se sugerează faptul că este
vorba de articole din bumbac, pe când lista cuprinde produse în general, existând riscul de a induce în
eroare consumatorul cu privire la natura acestora.

Examinând marca internaţională
,
vedem că solicitantul a revendicat protecţia produselor şi serviciilor din clasele 32, 33 şi 43, fără a fi
limitate la cele ce conţin sau sunt pe bază de cola,
Republica Moldova înregistrând-o cu următoarea
limitare:
cl. 32 – toate produsele revendicate pe bază sau
ce conţin cola;
cl. 33 – toate produsele revendicate pe bază sau
ce conţin cola;
cl. 43 – totalitatea serviciilor.

Marca
, revendicată pentru o parte
din produsele din clasa 29 a fost acceptată parţial
de către Republica Moldova pentru următoarele
produse: măsline, olive conservate, uscate şi fierte;
ulei de măsline.
Produsele/serviciile

Decizia
Republicii
Moldova

IR – 871776

cl. 32 – băuturi
nealcoolice, şi
anume băuturi
răcoritoare, …

Refuz Total Definitiv (RTD) - motive absolute de
refuz – inducerea
în eroare privind
natura produselor

IR – 877948

cl. 03 – produse
pentru igiena
intimă a femeilor.

Accept

Marca

VODKA BULL

Un caz interesant îl prezintă marca internaţională
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În continuare, vom analiza câteva exemple pentru a înţelege modul în care sunt aplicate în practică
prevederile art.7(1)g), şi anume mărcile de natură să
inducă în eroare publicul cu privire la natura produselor.
Să considerăm marca combinată din imagine

, depusă de FERRERO S.P.A., Piaznr. 693659
zale Pietro Ferrero, 1, I-12051 ALBA CN, Italia, căreia
i-a fost limitată lista de produse în baza articolului
7(2)a) din Legea privind mărcile şi denumirile de origine nr. 588/1995, considerându-se că imaginea posedă un caracter înşelător privind natura produselor.
Determinarea caracterului înşelător al unei mărci
este, de fiece dată, o chestiune specifică. Practica internaţională cunoaşte în acest caz diverse situaţii. În
Olanda sunt refuzate mărcile sau anulate, dacă sunt
deja înregistrate, pe motiv că posedă elemente înşelătoare cu privire la calitatea sau la structura produsului. De exemplu:
▪▪ Menthol, pentru ţigări ce nu conţin mentol;
▪▪ Limentol, pentru medicamente ce nu conţin mentol;
▪▪ Genevit, pentru alte băuturi decât genièvre
(băutură alcoolică foarte puternică, aproximativ de
20% dacă este aromatizată cu fructe şi de 40% dacă
este în stare pură), fabricată din rachiu de cereale
(orz, grâu, secară, uneori ovăz), aromatizată cu pomuşoare de ienupăr (arbust răşinos, foarte ramificat,
cu frunzele întotdeauna verzi, în formă de ace, şi cu
fructele de culoare neagră-albăstruie). Este suficient
ca semnul înşelător să fie descoperit în una din cele
trei ţări ale Beneluxului şi ca în consecinţă marca să
fie lipsită de protecţie pe teritoriul acestora.
De exemplu, oficiul pentru proprietatea intelectuală din Federaţia Rusă a acceptat cu limitare mar-

ca

, depusă pentru înregistrare, deoarece
Decizia altor state

AM, BG, BY, GE, KZ – Refuz Total Definitiv (motive absolute de refuz – inducerea în eroare privind natura produselor)
NO – RTD (motive relative de refuz)
CH – RPD (limitarea produselor la „bere”)
TJ, TM – Refuz Parţial Definitiv (elementul verbal „VODKA” – neprotejabil)
RO, UA, TR – Accept
Majoritatea statelor desemnate în cerere au acordat protecţie
reprezentării grafice a mărcii, elementul verbal „aloe” fiind considerat nedistinctiv
AT – RPD (limitarea produselor la cele ce sunt pe bază sau conţin aloe)
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elementul verbal „cafea” indică un anumit tip de
produse concrete, dar este înşelător pentru o altă
parte de produse ce au fost revendicate în cerere,
cum ar fi: „ceai, orez, drojdie, sare, muştar, piper,
oţet”.
Danemarca şi Austria au considerat marca

susceptibilă de a induce în eroare consumatorul în ceea ce priveşte natura unor produse,
MILKTIME semnificând un anumit tip de produse
fabricate din lapte. Dar deciziile lor finale diferă: pentru Austria marca induce în eroare consumatorul în
ceea ce priveşte produsul „îngheţată pe bază de
apă”, iar pentru Danemarca – „îngheţată pe bază de
apă şi produse din iaurt congelat”.
Oficiul din Germania prezintă marca „KOMBUCHA” ca având un caracter înşelător pentru berea
în care nu a fost adăugată Kombucha, o ciupercă
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Rezumat

Inducerea în eroare a consumatorului în ceea
ce priveşte originea geografică, calitatea ori natu-
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fermentată în ceai sau într-o băutură probiotică naturală.
În continuare, ne vom referi la felul cum procedează alte state în cazul mărcilor deceptive privind
natura produselor şi/sau serviciilor:
Din tabelul dat rezultă că, în cazul primei mărci,
majoritatea statelor, printre care şi Republica Moldova, au dat refuz total pe motive absolute, şi anume au considerat marca respectivă de natură să inducă în eroare publicul consumator privind natura
produselor. În al doilea caz, un număr majoritar de
ţări, inclusiv Republica Moldova, au decis să acorde
protecţie pe teritoriul lor doar reprezentării grafice
a mărcii respective, fără ca această protecţie să se
extindă şi asupra elementului verbal „aloe”.
În concluzie, putem spune că, indiferent de tipul
mărcii – verbală, figurativă, combinată, ea trebuie
să fie pentru consumator distinctivă şi deosebită, şi
nu deceptivă.
ra produselor şi/sau serviciilor reprezintă unul din
motivele absolute de refuz de la înregistrare, atât
în Republica Moldova, cât şi în alte ţări. În prezenta
lucrare încercăm să tratăm doar un aspect al articolului 7(1)g din Legea privind mărcile, şi anume cel
cu privire la inducerea în eroare privind natura produselor şi/sau serviciilor prin prisma unor exemple
de mărci deceptive.
Abstract

Misleading of consumer as to the geographical
origin, quality or nature of goods and/or services
is one of the absolute grounds for refusal of registration, both in the Republic of Moldova and other
countries. In this paper we try to treat only one
aspect of Article 7(1) g of the Law on Trademarks,
namely that on misleading as to the nature of
goods and/or services through the prism of certain
examples of deceptive marks.
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Elena Bădărău,

ogoul (din grecescul

„Logos” –

dr. hab., prof. univ.

cuvânt, „tipus”

–

marcă, formă, model) este un semn (simbol), compus

din cuvinte sau grafică, o marcă a companiei.

La

modul

ideal, logotipul trebuie să exprime domeniul principal de

activitate al companiei. În sens larg, logoul reprezintă
un nume, simbol sau marcă comercială concepută pentru
recunoaşterea uşoară a companiei.
atragă atenţia consumatorilor.

Orice logo trebuie să

În viaţa de zi cu zi ne confruntăm cu mii de logotipuri. Ele se găsesc aproape pe orice produs
(industrial sau alimentar). Pe orice pachet puteţi
găsi logoul producătorului. Unele logouri sunt atât
de celebre, încât au devenit chiar o personificare a
unei profesii întregi. Orice cabinet medical are pe
fronton imaginea unui şarpe, încolăcit în jurul unui
toiag – caduceul. Comunitatea medicilor din întreaga lume utilizează acest logo, pe care îl cunoaşte
orice persoană. Diferite religii utilizau logouri din
cele mai vechi timpuri: Crucea şi Steaua lui David
sunt simbolurile a două dintre cele mai mari religii
– creştinismul şi iudaismul.
Importanţa logourilor a crescut astfel, încât copiii încep să le recunoască pe unele dintre ele chiar
înainte de a fi învăţat să vorbească. Ce copil nu recunoaşte logoul companiei McDonald’s? Utilizarea

USM
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Logotipul – un suport de succes
al brandului

Alexandru Gribincea,

logourilor ca mărci comerciale îşi are rădăcinile în
Renaştere, sec. XIII. Primele logotipuri utilizate ca
mărci au fost semnele distinctive pentru giuvaiere şi inscripţionările pe hârtie. În lumea publicităţii
mărcile comerciale oferă astăzi o modalitate uşoară
de a vă informa cu privire la orice produs convenţional. Denumirea lor este diferită: icoane, mărci sau
sigle, însă aceste embleme puternice au revoluţionat lumea publicităţii. Preţul la lucrurile „trendy”
de multe ori nu este determinat de calitatea sau
designul lor, ci de prezenţa sau absenţa logoului.
Pentru un logotip sau altul, consumatorul este gata
să plătească mai mult decât pentru un lucru de o calitate mai bună, dar fără logo. Trăsătură distinctivă
principală a logomanilor este că, dacă înainte cumpărătorul plătea pentru design, iar şi mai devreme
– pentru calitate, acum el este dispus să plătească
numai pentru logoul plasat pe produse. De fapt, noţiunea de calitate devine foarte relativă în raport cu
bunurile produse industrial sub o marcă oarecare.
Maşinile, hainele, accesoriile, parfumurile sunt rareori produse sub supravegherea directă a proprietarilor de brand, acestea fiind fabricate după licenţă,
absolut fără de niciun control din partea titularilor.
Multe branduri de prestigiu sunt produse unde
este mai ieftin, logoul fiind aplicat în ultimul mo-
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ment. Consumatorii plătesc bani pentru ceea ce reprezintă logoul respectiv. Logomania întruchipează
o dorinţa puternică de a se identifica în calitate de
consumatori, de a prezenta o imagine sau alta.
Logoul este o parte integrantă a produselor de
marcă, imaginea companiei, ceea cu ce va fi întotdeauna asociată compania dumneavoastră. Cu cât
mai bine este proiectat logoul, cu cât este mai simplu, mai scurt şi mai clar, cu atât este mai mare probabilitatea ca să fie memorizat de consumatori. Logotipul, fără exagerare, poate fi numit faţa companiei. În
cele din urmă, cu el se vor confrunta în primul rând
consumatorii de produse şi servicii, şi de faptul cât de
bine este elaborat logoul va depinde loialitatea consumatorilor faţă de brandul dumneavoastră. Astfel,
s-ar putea afirma că un logo bun este un pas sigur
spre succes. Acest simbol trebuie să afişeze în mod
clar principalele activităţi ale companiei, să arate prin
ce se diferenţiază compania dată de concurenţi.
Deci, logoul trebuie să exprime domeniul principal de activitate al companiei, să fie uşor de înţeles,
să fie original ca design, să îndeplinească obiectivele generale de poziţionare a companiei. Toate
elementele din componenţa logoului trebuie să se
combine după formă, culoare, dimensiuni. În plus,
trebuie să fie luminoase, clare, din moment ce clienţii vor trebui să recunoască după el compania. Logoul este plasat peste tot: pe documente, ambalaje,
cărţi de vizită etc. Cu cât logoul este mai individual
şi memorabil, cu atât brandul va fi mai cunoscut pe
piaţă. Logoul companiei trebuie să reflecte esenţa,
direcţia şi spiritul activităţii ei. Principala sarcină a
logoului este să fie asociat cu bunuri sau servicii
specifice, pe care le furnizează producătorul dat.
Nu în ultimul rând succesul pe piaţă al produsului sau serviciului depinde de modul în care a fost
rezolvată problema creării logoului, care este începutul dezvoltării unei astfel de caracteristici vizuale
importante a companiei cum este identitatea corporativă, deoarece logoul este temelia stilului corporativ şi elementul-cheie. Un logo corect, de înaltă
performanţă, va mări vizibilitatea, credibilitatea şi
memorarea, ceea ce înseamnă succesul în afaceri.
Caracteristicile pe care le întruneşte un logo includ:
memorabilitatea – logoul trebuie să fie pe prima linie pentru potenţialii clienţii, astfel încât să le
aducă aminte imediat de producătorul dat atunci
când au nevoie de ceva;

20

| Intellectus 3/2011

unicitatea – proprietate care îl ajută pe producător să se evidenţieze din mulţime. De exemplu,
dacă o companie din sectorul dumneavoastră de
piaţă foloseşte acelaşi caracter (precum agenţiile de
turism plasează de multe ori globul pământesc pe
logourile lor), încercaţi să găsiţi altceva ce ar trebui
să vă evidenţieze;
semnificaţia – logoul transmite caracteristicile
distinctive ale companiei dvs. Utilizaţi performanţa
în grafică, subpoziţii, contexte. Repetabilitatea ajută
oamenii să-şi amintească repede de producător;
scalabilitatea – logoul trebuie să arate la fel de
bine pe o carte de vizită, pe o vitrină sau panou şi,
desigur, în alte dimensiuni intermediare. Parte integrantă a acestor caracteristici este claritatea numelui companiei dvs. pentru diferite dimensiuni ale
logoului. Asiguraţi-vă că designerul a ales un font
care se citeşte bine;
profesionalismul – de la calitatea imaginii logoului până la hârtia pe care este imprimat materialul
dumneavoastră. Timeless logoul dumneavoastră vă
va convinge de revocări inutile, în câţiva ani. Investiţiile dumneavoastră şi importanţa logo design va
dura mult timp;
modificarea – este valabilă nu numai pentru
nuanţele logoului, dar, de asemenea, şi pentru semnificaţia sa. Trebuie să arate bine şi în varianta albnegru, şi în nuanţe de gri, astfel încât oamenii să-l
citească indiferent de culoare. Acum se vorbeşte
mult despre modul de a face un logo de adevărat
succes şi memorabil. Se crede că percepţia logoului este foarte dificilă dacă conţine linii de curgere.
Astfel de elemente îl îngrelează şi îi trag imaginea
în jos. Deoarece logoul este simbolul companiei,
nu trebuie să permitem consumatorilor să asocieze
compania cu declinul şi cu o mişcare descendentă. Cele mai de succes variante sunt acelea în care
toate elementele se etanşează în colţul din dreapta sus, creând impresia de mişcare ascendentă, de
dezvoltare. Dacă vă uitaţi la logourile companiilor
cu renume, puteţi verifica cu uşurinţă autenticitatea
celor spuse mai sus. Nu este nici un secret că fiecare
companie foloseşte la proiectarea unei producţii
publicitare un font propriu. Principala sa misiune
este de a atrage atenţia şi de a informa imediat
cumpărătorul. Cine nu a observat faptul că nu avem
nevoie să citim numele unei companii bine promovate: este de ajuns forma literei şi devine clar despre
ce produs este vorba. Fiecare companie trebuie să

venitul mediu, priorităţile vieţii. Produsul conceput
pentru persoanele serioase, de vârstă mijlocie, nu
poate fi însoţit de reclame cu culori neaşteptate. O
astfel de opţiune ar fi mult mai aproape de publicul
tânăr, creativ, care caută întotdeauna să se evidenţieze. În general, culorile pot fi variate. Principalul
lucru de reţinut – acesta este un element extrem de
important pentru identitatea corporativă, care formează o imagine completă a companiei.
Adesea fără policromie nu se poate face publicitate. Policromia este necesară pentru a arăta proprietăţile produsului, care ar părea neatractiv într-o
imprimare monocromă, cum ar fi florile, fructele,
maşinile, covoarele etc. Costurile întregului proces
de creare a unui logo poate varia. În plus, trebuie de
luat în considerare cheltuielile de aplicare a noului
logo pe toate atributele companiei: etichete, plicuri, pungi pentru cumpărături cu inscripţii etc. În
cele din urmă, în cazul în care o companie are propriul logo, este important ca acesta să fie înregistrat
şi protejat ca să nu fie utilizat de către alte companii.
Designerii care doresc să elaboreze un logo bun
şi memorabil trebuie să se familiarizeze cu toate tipurile existente de mărci, să analizeze avantajele şi
dezavantajele fiecăruia şi să aleagă varianta cea mai
potrivită, în conformitate cu cerinţele clientului.
Putem distinge următoarele tipuri de logouri:
1. Logouri simbolice. Simboluri, pictograme, fotografii – reprezentare grafică a companiei, cum ar fi
Shell sau Apple. Simbolurile aproape că nu sunt niciodată folosite în logouri, de cele mai multe ori ele
informează pur şi simplu despre ceva (de exemplu,
cioburile de pe o cutie de carton simbolizând bunuri
fragile). Este puţin probabilă utilizarea simbolului în
forma sa pură, dar, dacă faci totul foarte bine, poţi
obţine un logo foarte puternic şi sofisticat. Pentru a
crea un logo simbolic, trebuie să ai experienţă şi talent or, dacă îl faci neprofesional, va părea neatractiv
şi ar putea duce compania chiar la faliment.
2. Logouri text. Ele folosesc o literă sau câteva
litere din denumirea companiei, exprimând grafic
ceea ce este această companie. Uneori, literele sunt
desenate în formă de pictograme. Multe companii
utilizează acest tip de logo, cum ar fi Honda, Mazda, Hyundai. Unul dintre cele mai populare logouri
uşor de recunoscut este IBM. Acest tip de logo se
utilizează mai des decât cel simbolic, dar dacă este
corect utilizat poate crea o imaginea puternică pentru companie.
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depună eforturi pentru a obţine asemenea rezultate. Astfel, fontul este într-adevăr de mare importanţă în percepţia identităţii corporative. Fonturi
există din abundenţă. Ele sunt simple şi fine, subţiri
sau groase, drepte sau oblice, solide sau de contur,
compacte sau întinse etc. Fonturile pot mima limbile slava veche, greaca, scrisul hieroglific sau cuneiform. Posibilitatea de alegere este imensă.
Atunci când alegi un font, principalul lucru este
să urmezi câteva reguli simple. În primul rând, fontul trebuie să fie vizibil. Nu este necesar de a alege
fonturi înţelese doar de designerii care le-au creat.
De asemenea, este necesar să alegeţi un font care
se potriveşte cu specificul companiei şi cu publiculţintă. Este clar că firma care vinde echipamente de
construcţii nu ar trebui să aleagă fontul „dantelă”.
Acesta va arăta, cel puţin, amuzant. Şi, invers, este
puţin probabil să se potrivească fontul gotic pentru a face publicitate produselor pentru femei. În
general, pentru fiecare caz este necesară selectarea
opţiunilor potrivite. Fiecare culoare poartă o semnificaţie specială. Prin urmare, utilizarea culorilor corporative sunt nu numai o mişcare bună de branding,
dar şi o armă psihologică puternică. Selectarea culorii este importantă pentru a atrage atenţia asupra
companiei şi pentru a influenţa emoţiile consumatorilor, a-i determina să-şi facă diverse asociaţii sau
a le stimula dorinţa de a achiziţiona bunuri sau de
a utiliza servicii. Culoarea joacă un rol semnificativ
în mişcarea produselor pe piaţă, ajută consumatorul să-şi amintească de produsul sau serviciul dorit
şi să-l evidenţieze dintre cele ale concurenţilor. Psihologia descrie în detalii emoţiile cauzate de culori.
Astfel, în mintea oamenilor s-a stabilit deja că culoarea farmaciilor şi a obiectelor medicale este verde.
Anume această culoare este asociată cu sănătatea
şi longevitatea. Desigur, nimeni nu susţine că trebuie să folosim stereotipuri, dar nici să le neglijăm.
Există unele companii care nu mai sunt percepute
fără simbolismul culorilor lor. De exemplu, cine nu
ştie acum culorile operatorilor mobili? Ele sunt atât
de ferm înrădăcinate în mintea noastră, încât orice
repetare a acestei palete evocă asociaţii concrete.
Atunci când alegeţi culorile logotipului, ca şi ale
fontului, este recomandabil să se ţină cont de specificul companiei. În plus, n-ar fi rău să revizuiţi preferinţele publicului-ţintă. Pentru a alege culoarea, trebuie să ne folosim de câţiva parametri necomplicaţi
de estimare a publicului-ţintă, precum vârsta sa,
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3. Logouri alfanumerice. Acest tip de logo este
cel mai răspândit. Logouri alfanumerice ne înconjoară peste tot. Ele reflectă exact ortografia denumirii companiei sau a brandului. Exemple de astfel
de logouri sunt Kellogg’s, Microsoft, Sony, Ford şi
multe altele. Acestea sunt logouri valoroase şi simple în elaborare. Un rol important în procesul de
elaborare a acestui tip de logo îl joacă ansamblul
de elemente, culoarea, fontul, sarcina semantică a
textului şi mulţi alţi factori.

În concluzie, putem spune cu certitudine că un
logo conceput în mod profesionist poate oferi afacerii dvs. un impuls semnificativ în atragerea atenţiei potenţialilor clienţi, adică exact ceea ce este
necesar pentru a reuşi. Logoul va fi o reprezentare
vizuală a companiei dvs, oferind răspunsuri la întrebările referitoare la serviciile sau produsele propuse. Menţionăm faptul că pentru fiecare logo ar
trebui să fie utilizată o abordare unică.
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Rezumat

Brand-ul este personalitatea care identifică un
produs, serviciu sau companie (nume, termen,
semn, simbol, design sau o combinaţie a acestora)
şi modul în care se referă la circumscripţii-cheie: clienţi, personal, parteneri, investitori etc. Unii oameni
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Abstract

Brand is the personality that identifies a product, service or company (name, term, sign, symbol, or design, or combination of them) and how
it relates to key constituencies: customers, staff,
partners, investors etc. Some people distinguish
the psychological aspect, brand associations like
thoughts, feelings, perceptions, images, experiences, beliefs, attitudes, and so on that become linked
to the brand, of a brand from the experiential aspect. The experiential aspect consists of the sum of
all points of contact with the brand and is known
as the brand experience. The psychological aspect,
sometimes referred to as the brand image, is a symbolic construct created within the minds of people,
consisting of all the information and expectations
associated with a product, service or the company
(ies) providing them.
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Î

n majoritatea izvoarelor doctrinare este analizată cu predilecţie evoluţia reglementărilor ce ţin

de creaţiile intelectuale în general, formele dreptului de
proprietate privată, conţinutul acestuia, şi mai puţin cea

a reglementărilor şi cercetărilor ştiinţifice în domeniul
protecţiei juridice a proprietăţii intelectuale.

În opinia noastră, cele mai aprofundate cercetări
în domeniul evoluţiei reglementărilor juridice, inclusiv cu referire la protecţia creaţiilor intelectuale,
au fost realizate de doctrinarii Iolanda Eminescu,
Ioan Macovei, Viorel Roş, Dragoş Bogdan, Octavia
Spineanu-Matei, André Bertrand, Э.П. Гаврилов,
Делия Липцик ş.a. Aceşti autori elaborează studii
proprii asupra unor documente existente încă din
epoca antică, demonstrând faptul că, deşi creaţiile
intelectuale respective nu au fost întotdeauna expres protejate prin reglementări juridice distincte,
au existat, totuşi, o serie de mecanisme juridice, inclusiv la nivel public, care le asigurau un minimum
de protecţie prin normele stipulate de acestea.
Literatura de specialitate elaborată în Republica
Moldova înregistrează, de asemenea, realizări notabile în acest domeniu. O contribuţie însemnată o
constituie manualul Dreptul proprietăţii intelectuale
(autori: Victor Volcinschi şi Dorian Chiroşca), manualele Авторское право и смежные права, Право
интеллектуальной собственности (autor: Т.
Бодюл) ş.a.

Studiul nostru se întemeiază în mod special pe
reglementările din Codul Civil al Republicii Moldova, al Franţei şi al Federaţiei Ruse, precum şi pe cele
din Codul Penal şi Codul contravenţional ale Republicii Moldova şi Codul Penal al României. Dintre
sursele doctrinare autohtone a fost folosit cu predilecţie manualul Drept Civil, elaborat de Sergiu Baieş
şi Nicolae Roşca.
Legislaţia naţională, începând cu Constituţia ţării, reglementează şi protejează proprietatea intelectuală. Potrivit prevederilor art. 33 din Constituţia
Republicii Moldova, dreptul cetăţenilor la proprietatea intelectuală, interesele economice (materiale)
şi personale (morale) ce apar în legătură cu diferite
genuri de creaţie intelectuală sunt apărate de lege.1
Acelaşi articol garantează, de asemenea, libertatea
creaţiei artistice şi ştiinţifice.
Proprietatea intelectuală poate şi trebuie să devină unul din pilonii relansării economice şi reintegrării teritoriale a Republicii Moldova. În acest scop
este necesar de a promova o politică de stat coerentă în domeniul proprietăţii intelectuale, compatibilă
cu mecanismele Uniunii Europene şi ale altor state
de pe mapamond, asigurându-se efectiv protecţia
drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală şi integrarea sistemului naţional de protecţie în dezvoltarea economică, socială şi culturală a
Republicii Moldova.
1

Constituţia RM
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Obiectivele de bază ale activităţii privind reglementarea juridică a domeniului în cauză sunt următoarele:
▪▪ asigurarea unor condiţii favorabile pentru
crearea, protecţia şi implementarea obiectelor de
proprietate intelectuală;
▪▪ perfecţionarea bazei legislativ-normative a
sistemului de protecţie a drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală;
▪▪ crearea unui mecanism funcţional de contracarare a cazurilor de încălcare a drepturilor asupra
obiectelor de proprietate intelectuală, de importare, fabricare şi comercializare a producţiei contrafăcute;
▪▪ perfecţionarea activităţii de evaluare a obiectelor de proprietate intelectuală;
▪▪ pregătirea şi perfecţionarea cadrelor în domeniul protecţiei juridice a obiectelor de proprietate intelectuală;
▪▪ extinderea şi dezvoltarea colaborării internaţionale în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale (management, marketing, evaluarea proprietăţii intelectuale etc.);
▪▪ asigurarea informaţională a sistemului de
protecţie juridică a obiectelor de proprietate intelectuală.
În România, protecţia proprietăţii intelectuale se
realizează prin contribuţia a două instituţii de specialitate: Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM)
şi Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA),
reglementările naţionale ale proprietăţii intelectuale
fiind în mare parte armonizate la legislaţia europeană.2 În această ordine de idei, menţionăm faptul că
în Republica Moldova instituţia de stat care se ocupă
nemijlocit de problemele în cauză este Agenţia de
Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).
Până în prezent, Republica Moldova a aderat
la Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor
(PCT) privind brevetarea internaţională a invenţiilor, Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea
internaţională a mărcilor, Convenţia de la Berna
privind protecţia operelor literare şi artistice, Convenţia internaţională pentru protecţia drepturilor
interpreţilor, ale producătorilor de fonograme şi
ale organizaţiilor de difuziune, Convenţia Mondială
cu privire la drepturile de autor, Convenţia privind
I. Macovei. Dreptul proprietăţii intelectuale. ed. ALL
BecK. Bucureşti, 2005, p. 2
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protecţia producătorilor de fonograme împotriva
reproducerii neautorizate a fonogramelor lor. De
asemenea, ţara noastră a încheiat Acordul de Parteneriat şi Cooperare cu Uniunea Europeană, în care
este prevăzut următorul principiu: nivelul protecţiei
drepturilor de proprietate intelectuală în Republica
Moldova trebuie să fie analogic cu cel acceptat în
cadrul Uniunii Europene. Totodată, Republica Moldova este membru cu drepturi depline al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), fiind semnat
Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPs). Acordul
în cauză prezintă un tratat comercial multilateral
al OMC, obiectivele căruia constau în promovarea
unei politici eficiente privind drepturile de proprietate intelectuală în comerţul internaţional.
Aşadar, în cadrul protecţiei juridice un rol important îl are:
▪▪ perfecţionarea bazei legislativ-normative a
sistemului de protecţie;
▪▪ crearea unui mecanism funcţional de contracarare a cazurilor de încălcare a drepturilor asupra
obiectelor de proprietate intelectuală;
▪▪ pregătirea şi perfecţionarea cadrelor în domeniul protecţiei juridice;
▪▪ asigurarea informaţională a sistemului de
protecţie juridică etc.
De menţionat faptul că în ultimul timp organele
competente ale statului nostru au adoptat un număr impunător de acte normative privind protecţia
diferitelor obiecte ale proprietăţii intelectuale, ceea
ce reglementează şi facilitează activitatea din domeniul respectiv.
Având în vedere situaţia de criză economică şi
mijloacele financiare limitate, este deosebit de important de a stabili priorităţile dezvoltării economiei şi sferei sociale, de a crea mecanisme eficiente de
determinare a acestor priorităţi. Calea optimă pentru atingerea scopului propus este cea bazată pe un
pronostic complex, multilateral şi bine argumentat
al dezvoltării tehnico-ştiinţifice a ţării. Elaborarea
unei asemenea previziuni trebuie să fie prevăzută
de legislaţie.
Pentru stimularea activităţii inovaţionale, se va
recurge la unele măsuri din sfera politicii bugetarfiscale, inclusiv:
▪▪ elaborarea şi operarea unor modificări în legislaţie cu scopul de a atrage în circuitul economic
obiectele proprietăţii industriale;

3
Este cunoscut faptul că Organizaţia Mondială a Proprietăţii
Intelectuale reprezintă una din agenţiile specializate ale
Naţiunilor Unite. OMPI a fost creată în 1967 cu scopul declarat
de a încuraja activitatea creatoare şi promovarea proprietăţii
intelectuale oriunde în lume. OMPI are în componenţa sa
184 de state membre (http://www.wipo.int/members/en/),
administrează 24 de tratate internaţionale (www.wipo.int/
treaties/en/), având sediul la Geneva.
4
În accepţia OMPI, proprietatea intelectuală cuprinde patru
mari domenii: a) Drepturi de autor pentru operele literare şi
artistice, b) Drepturile conexe dreptului de autor, fiind protejate interpretările sau execuţiile artiştilor interpreţi sau executanţi, înregistrările sonore sau fonogramele producătorilor
de astfel de înregistrări sau fonograme, emisiunile de radio şi
televiziune, c) Dreptul de proprietate industrială, d) Alte drepturi de proprietate intelectuală neincluse în primele categorii.
5
I. Macovei. Dreptul proprietăţii intelectuale. Ediţia a 2-a.
Bucureşti: Editura C.H. Beck, 2006, p. 15

proprietăţii intelectuale. Există şi opinia conform căreia descoperirile ştiinţifice nu ar trebui menţionate
printre formele proprietăţii intelectuale, avându-se în
vedere faptul că nici o lege naţională şi nici un tratat
internaţional nu prevede vreun drept de proprietate
asupra descoperirilor ştiinţifice. De altfel, descoperirile ştiinţifice şi invenţiile nu sunt acelaşi lucru. Tratatul
de la Geneva cu privire la înregistrarea internaţională
a descoperirilor ştiinţifice (1978)6 defineşte descoperirea ştiinţifică la art. 1 alin.(1) lit.(i) drept „identificarea de fenomene, proprietăţi sau legi ale universului
material, nedescoperite până în prezent şi care pot
fi verificate”. La rândul lor, invenţiile sunt soluţii noi
pentru anumite probleme tehnice.7
Se ştie că eficacitatea dreptului internaţional depinde, în primul rând, de gradul de implementare şi
armonizare a normelor internaţionale, a principiilor
de bază în sistemul dreptului naţional. Totuşi, astăzi
se impune o cale inedită pentru domeniul protecţiei rezultatelor activităţii intelectuale, căci mecanismele existente nu sunt suficient de eficiente. Esenţa
constă în faptul că epoca contemporană se caracterizează printr-o continuitate de procese integratoare, ce se manifestă în diverse domenii: politic,
social-economic, cultural, precum şi în domeniul
dreptului. Iar când ne referim la eficacitatea protecţiei rezultatelor activităţii intelectuale ale omului,
suntem obligaţi să recunoaştem că nici acordurile
internaţionale universale, nici reglementările juridice internaţionale ale activităţii intelectuale nu-şi
ating întotdeauna scopurile scontate. Concluzia
poate fi explicată prin prisma activităţii unui element al sistemului complex al protecţiei operelor
literare, ştiinţifice şi artistice şi anume, mecanismul
regional al reglementării juridice.
În această ordine de idei, vom examina experienţa Uniunii Europene (UE) în domeniul protecţiei juridice a proprietăţii intelectuale, având în vedere faptul că UE reprezintă una din cele mai funcţionale şi
progresive organizaţii internaţionale regionale, comportând un caracter specific, deosebit de important,
atât din punct de vedere instituţional, cât şi politicojuridic. Experienţa UE referitoare la protecţia juridică
a proprietăţii intelectuale este deosebit de utilă pentru Republica Moldova, inclusiv din considerentul că
ţara noastră aspiră spre integrare în sistemul regional
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▪▪ dezvoltarea sistemului de investiţii venture (finanţarea extrabugetară a proiectelor cu risc sporit)
în domeniul tehnico-ştiinţific;
▪▪ dezvoltarea sistemului de asigurare a riscurilor inovaţionale;
▪▪ dezvoltarea sistemului de fonduri extrabugetare ramurale şi interramurale pentru atragerea mijloacelor financiare în scopul efectuării cercetărilor
ştiinţifice.
Aspectele examinate mai sus motivează necesitatea operării unor modificări în legislaţia ce reglementează raporturile apărute în rezultatul funcţionării sistemului naţional de protecţie juridică a
proprietăţii intelectuale şi de utilizare a obiectelor
de proprietate intelectuală.
Dreptul proprietăţii intelectuale a cunoscut o
consacrare definitivă şi oficială odată cu încheierea
Convenţiei care a condus la înfiinţarea Organizaţiei
Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI)3, semnată la 14 iulie 1967 la Stockholm. 4
În lucrarea sa „Dreptul proprietăţii intelectuale”,
profesorul Ioan Macovei susţine că proprietatea
intelectuală reprezintă, în cadrul strategiei dezvoltării economice, sociale şi culturale, o componentă
fundamentală care asigură protejarea creaţiilor inteligenţei umane şi garantează valorificarea în condiţiile pieţei libere.5
Drepturile de proprietate intelectuală trebuie să
fie protejate şi pentru a curma, de exemplu, folosirea
neautorizată a mărcilor, fapt care produce confuzii
pe piaţa consumatorilor, induce în eroare cu privire
la domeniul de provenienţă şi calitatea produselor,
generând diverse practici de înşelătorie în general.
Un domeniu menţionat în cadrul Convenţiei de
instituire a OMPI la punctul (D) - descoperirile ştiinţifice - nu aparţine nici uneia dintre cele două ramuri ale

Tratatul nu a intrat în vigoare
M. Dincă. Conceptul, definirea dreptului de proprietate
intelectuală şi a creaţiei intelectuale în lumina Convenţiei
pentru instituirea OMPI //Legea şi viaţa, nr. 11, 2010, p. 46

6
7
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al protecţiei proprietăţii intelectuale din UE.
cooperarea în domeniul protecţiei proprietăţii industriale din cadrul CSI este limitată la câteva
acorduri referitoare la unele probleme minore, iar în
domeniul dreptului de autor şi al celor conexe în cadrul CSI este semnat doar un singur acord general:
Acordul cu privire la colaborarea în domeniul ocrotirii dreptului de autor şi a drepturilor conexe din 24
septembrie 1993, conturând doar nişte vagi intenţii
privitor la cooperarea statelor CSI în acest domeniu,
care stabilesc importanţa obligaţiunilor şi responsabilităţilor derivate din acordurile internaţionale
cu caracter universal.8
În Republica Moldova, un rol determinant în
protecţia juridică a proprietăţii intelectuale îl au
instanţele de judecată. În procesul reglementării
multiplelor încălcări este implicată, de asemenea,
AGEPI, în cadrul său activând Comisia de contestaţii
care are menirea să soluţioneze, conform legislaţiei
în vigoare, litigiile apărute în domeniul protecţiei
proprietăţii intelectuale.
Informaţiile privind practica judiciară nu sunt
întru totul satisfăcătoare. Astfel, rezultatele generalizării practicii de examinare a litigiilor privind proprietatea intelectuală permit de a concluziona că la
momentul actual există un număr foarte mic de dosare examinate pe această categorie de cauze, deci
nu putem determina cu certitudine dacă instanţele
judecătoreşti aplică corect şi uniform legislaţia din
domeniul proprietăţii intelectuale. O bună parte
din cauzele civile de acest gen sunt în proces de
examinare la Curtea Supremă de Justiţie, în ordine
de recurs. La unele compartimente din acest domeniu lipseşte, în genere, practică judiciară. Pricinile
civile sunt adeseori soluţionate în temeiul prevederilor legilor vechi, care sunt deja abrogate.
În ceea ce priveşte dreptul de autor şi drepturile
conexe, nici în acest domeniu nu există un număr
suficient de dosare pentru a generaliza practica judiciară la acest capitol.9 Toate deficienţele semnalate confirmă o dată în plus faptul că în Republica
Moldova mecanismul judiciar încă nu este aplicat la
V. Lebedev, C. Smochină. Protecţia juridică internaţională a proprietăţii intelectuale in spaţiul Uniunii Europene.
“Revista Naţională de Drept”, 2003, nr. 5, pag. 28
9
Practica cu privire la cauzele civile a CSJ RM. Notă informativă cu privire la generalizarea practicii judiciare la
examinarea litigiilor privind proprietatea intelectuală din
14.07.2009.
8
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nivelul cerinţelor.
Şi în Federaţia Rusă un rol deosebit în protecţia
juridică a proprietăţii intelectuale îl au instanţele de
judecată, fapt ce reiese din conţinutul actelor normative, precum şi din datele statistice care denotă
că adresările în instanţele de judecată sporesc anual cu 38,7%. În practică, însă, este mult mai dificil
de a realiza protecţia proprietăţii intelectuale prin
intermediul acestor organe. nu doar titularii drepturilor de proprietate intelectuală întâmpină dificultăţi majore, ci şi judecătorii din instanţele judiciare,
aplicarea corectă a legii fiind periclitată de natura
complicată a obiectelor dreptului de proprietate.10
În concluzie, menţionăm că există mai multe modalităţi de protecţie a proprietăţii intelectuale, noi
referindu-ne doar la una dintre ele, protecţia juridică.
Deşi legislaţia în vigoare a Republicii Moldova conţine un număr impunător de acte normative privind
protecţia proprietăţii intelectuale, constatăm că mecanismul de protecţie al instanţelor judiciare încă nu
este inclus într-o măsură satisfăcătoare pentru a proteja acest drept constituţional important.
Rezumat

În articol se face o retrospectivă succintă a doctrinei din Republica Moldova, România şi Federaţia
Rusă, precum şi din alte state privind reglementarea
dreptului de proprietate intelectuală, protecţia juridică a acestuia. Sunt evidenţiate publicaţiile autorilor
care şi-au adus contribuţia la studierea problemei în
cauză. Este examinată legislaţia în vigoare şi practica
judiciară privind unele aspecte ale protecţiei juridice
a proprietăţii intelectuale în ţările de referinţă.
Abstract

The author makes a brief retrospective review of
the doctrine of the Republic of Moldova, Romania
and the Russian Federation and other states on the
regulation of intellectual property right, legal protection thereof. There are highlighted the publications of authors who contributed to the study of
matter at issue. It is examined the existing legislation and judicial practice on certain legal aspects of
legal protection of intellectual property in the reference countries.
10
О. Маркова. Роль судов при защите интеллектуальной собственности.”Российский судья”, 2007 г., N 6,
стр.16
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Mетодика оценки инновационной
деятельности в Республике Mолдова
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О

ценка результативности сферы

НИОКР (сово-

купность работ, направленных на получение но-

вых знаний и их практическое применение при создании нового изделия или технологии, в английском языке „Research

& Development” (R&D)) является основой
Она необходима для
сохранения и дальнейшего развития отечественной науки и повышения, на данной основе, инновационной активности в стране. В связи с этим, необходимо обеспечить долгосрочное участие Молдовы в мировом инновационном процессе и устойчивое движение к экономике, основанной на знаниях.
инновационной системы страны.

Система показателей инновационной сферы создает формализованную базу для принятия управленческих решений, как на макроэкономическом уровне, так и на уровне предприятий. Сбалансированная система показателей выражает стратегические интересы научных организаций или фирм, мотивирует персонал к инициативной работе.
результаты исследования

Лишь немногие предприятия имеют в своем распоряжении целостную систему показателей инноваций, которая гармонично сочеталась бы со стратегическими интересами компа-

нии. В тоже время, самая совершенная система
показателей это всего лишь инструмент, с помощью которого на микро- и макро-уровне поддерживается система управления идеями, но
именно восприимчивость менеджмента по отношению к инновациям является тем необходимым условием, без которого инновационный
процесс начать невозможно.
В существующей практике используются в
основном следующие самые распространненные показатели, характеризующие инновационную систему в целом по стране:
▪▪ доля внутренних затрат на исследования и
разработки в валовом внутреннем продукте;
▪▪ доля предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, в общем числе предприятий страны;
▪▪ доля инновационной продукции в общем
объеме продаж на внутреннем и мировом рынках;
▪▪ сальдо экспорта-импорта технологий.
Следует однако отметить, что в настоящее
время система сбалансированного мониторинга
инновационного процесса на всех уровнях еще
не получила распространения. на большинстве
предприятий, как правило, не располагают достаточным опытом для оценки инновационной
деятельностью в целом, как и инноваций. Вот
почему необходимо, в первую очередь, опреде-
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лить те группы показателей, которые необходимы для сбалансированной характеристики инновационного процесса в целом, и инноваций в
частности.
Показатели, характеризующие
инновационную деятельность

Наиболее часто для характеристики инновационной деятельности используются показатели, отражающие удельные затраты предприятий
на НИОКР в объеме ее продаж, и численность
научно-технических подразделений. Однако,
вряд ли эти показатели могут охарактеризовать
полноценно такую сложную деятельность. Следует отметить, что оптимальные наборы показателей и их значения могут различаться в зависимости от профильной деятельности организации, но существует группа базовых показателей
(или, как их иногда называют, - метрик), которые
можно применить на любом предприятии1:
1. коэффициент рентабельности инноваций (ROII - return on innovation investment)
Формула расчета ROII выглядит следующим
образом: коэффициент рентабельности инноваций = финансовый результат от инноваций
/ затраты на инновацию
где: финансовый результат от инноваций может представлять собой, например, (1) дополнительный доход, который получила компания от
реализации нового продукта; (2) величину превышения фактического дохода от вывода нового продукта на рынок над плановым показателем
в результате более эффективного выхода на рынок; (3) величину сокращенных операционных издержек на реализацию какой-либо услуги компании; (4) прибыль организации от проникновения
ее продуктов на новый сегмент рынка и т. д.
для расчета даного показателя необходимо
правильное определение показателя «Затраты на инновации», – фактические расходы в
денежной форме, связанные с осуществлением
различных видов инновационной деятельности,
выполняемой в масштабе предприятия (отрасли, региона, страны). Они складываются из перечисленных ниже составляющих, причем в знаменатель формулы не включаются расходы, свяСм. Дмитрий Хомутский, журнал «Управление компанией» (№ 2, 2006)

1
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занные с процессом реализации инновационного проекта.
В зависимости от вида инновационной деятельности выделяются:
▪▪ затраты на научные исследования и разработки, связанные с внедрением новых продуктов и технологических процессов;
▪▪ затраты на приобретение неовеществленных технологий – лицензий на использование
изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, прав на патенты, беспатентных лицензий, услуг технологического содержания;
▪▪ затраты на производственное проектирование;
▪▪ затраты на инструментальную подготовку,
организацию и пуск производства;
▪▪ затраты на подготовку и переподготовку в
связи с внедрением новых продуктов и технологических процессов;
▪▪ затраты на пробное производство и испытания;
▪▪ затраты на приобретение машин и оборудования, связанные с внедрением новых или
усовершенствованных продуктов и технологических процессов;
▪▪ затраты на маркетинговые исследования
по выпуску новых продуктов на рынок.
Затраты на инновации группируются также по
источникам финансирования.
2. Доля выручки от реализации новых продуктов в общем объеме прибыли за последние N лет. Это одна из самых популярных метрик, которые используют организации - лидеры
современного инновационного движения.
3. Изменение относительного роста рыночной стоимости предприятия по сравнению с относительным ростом отраслевого
рынка за последние N лет. В основе этого показателя лежит постулат о том, что именно инновации являются тем ключевым ресурсом предприятия, который обеспечивает ей дополнительные
конкурентные преимущества и позволяет опередить среднеотраслевой рост рынка.
4. Количество новых продуктов, сервисов
и бизнесов, которые предприятие вывело на
рынок за последние N лет. Эту метрику целесообразно использовать для сравнения результатов, достигнутых предприятием, со значения-

исходя из того, что для характеристики инновационного процесса используется огромное количество показателей, которые в сущности несбалансированы, необходимо выстроить
стройную систему статистических показателей,
необходимых для мониторинга инновационной
деятельности, как на микроэкономическом, так
и на макроэкономическом уровнях.
Однако, если остановиться на более детальном анализе, следует отметить, что наиболее
широкое применение для оценки инновационной деятельности имеют количественные показатели, которые можно систематизировать следующим образом:
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ми аналогичных показателей конкурентов, а также с собственными показателями прошлых периодов.
5. Количество инновационных идей, выдвинутых сотрудниками предприятия в течение последних N месяцев. Сравнивая показатели отчетных периодов, можно наблюдать динамику «инновационного настроя» на предприятии, чтобы в случае спада активности вовремя
принять меры для вывода организации из состояния апатии.
6. Отношение реализованных инновационных идей к общему числу выдвинутых
предложений. Это важнейший показатель, характеризующий эффективность корпоративной
системы управления идеями.
7. Время, прошедшее с момента инициирования (подачи) нового предложения до запуска инновационного проекта. Данный показатель характеризует эффективность работы корпоративной системы управления идеями.
Снижению значения этого показателя могут препятствовать далекие от оптимальных процедуры
движения документов внутри компании и чрезмерная «зарегулированность» алгоритмов принятия решений.
8. Отношение числа клиентов, считающих
ваше предприятие инновационным, к их общему числу. Очень важный показатель, позволяющий оценить позиционирование организации в глазах клиентов и их инновационные ожидания в отношении предприятия.
9. Инновационный индекс (innovation
index) - показатель, характеризующий в целом
способность организации к инновационной активности. Составляется обычно из нескольких
показателей, таких как: количество выдвинутых
новаторских идей, процент вовлеченности персонала в инновационный процесс, рост продаж
компании в результате инновационной активности и количество полученных организацией
патентов. Максимальное значение индекса равняется 100 единицам. Устанавливая начальное
значение, используются данные, собранные за
предшествующий период работы. Далее индекс
расчитывается регулярно, чтобы отслеживать
текущее состояние инновационных компетенций предприятия.

Показатели инновационной
деятельности организации2

I. Затратные показатели:
1. удельные затраты на НИОКР в объеме продаж, которые характеризуют показатель наукоемкости продукции фирмы;
2. удельные затраты на приобретение лицензий, патентов, ноу-хау;
3. затраты на приобретение инновационных
фирм;
4. наличие фондов на развитие инициативных
разработок.
II. Показатели, характеризующие динамику
инновационного процесса:
1. показатель инновационности ТАТ (TurnAround-Time)3;
2. длительность процесса разработки нового
продукта (новой технологии);
3. длительность подготовки производства нового продукта;
4. длительность производственного цикла нового продукта.
III. Показатели обновляемости:
1. количество разработок или внедрений
нововведений-продуктов и нововведенийпроцессов;
Инновационный менеджмент: Учеб.-метод. пособие/
Сост. С.В.Васильев/, Великий Новгород, 2006
3
Под этим показателем понимают время с момента
осознания потребности или спроса на новый продукт
до момента его отправки на рынок или потребителю в
больших количествах. Фирме «Мацусита» в цветном телевидении принадлежит своего рода рекордное значение показателя ТАТ, равного 4,7 месяцев.
2
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2. показатели динамики обновления портфеля продукции (удельный вес продукции, выпускаемой 2, 3, 5 и 10 лет);
3. количество приобретенных (переданных)
новых технологий (технических достижений);
4. объем экспортируемой инновационной
продукции;
5. объем предоставляемых новых услуг.
IV. Структурные показатели:
1. состав и количество исследовательских,
разрабатывающих и других научно-технических
структурных подразделений (включая экспериментальные и испытательные комплексы);
2. состав и количество совместных предприятий, занятых использованием новой технологии
и созданием новой продукции;
3. численность и структура сотрудников, занятых ниокр;
4. состав и число творческих инициативных
временных бригад, групп;
5. количество новых рабочих мест, созданных
в инновационных компаниях, в том числе для
ниокр;
6. полная или частичная занятость студентов,
магистрантов, докторандов и исследователей до
35 лет в созданных инновационных компаниях.
V. Показатели результатов инновационной
деятельности:
1. удельный вес инновационной продукции
(новой продукции, усовершенствованной продукции, прочей инновационной продукции) в
общем ее объеме;
2. сумма прибыли от реализации инновационной продукции и ее доля в общей сумме прибыли;
3. объем продаж инновационной продукции
на внешнем и внутреннем рынках и их доля в общих объемах продаж;
4. доступ к новым рынкам сбыта, доля на традиционных рынках сбыта;
5. показатели, характеризующие снижение
издержек производства в результате внедрения
инноваций;
6. экономический эффект от реализации инновации4;
7. рентабельность инноваций. Общеэкономи определяется как превышение стоимостной оценки результатов Р над стоимостной оценкой совокупных
затрат ресурсов З за весь период осуществления мероприятий: Э = Р – З.

4
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ческий эффект определяет результаты инновационной деятельности для всей национальной
экономики, регионов и отраслей и характеризуется показателями:
▪▪ выручка от реализации на внешнем и внутреннем рынках инновационного продукта;
▪▪ выручка от продажи лицензий, ноу-хау,
программного обеспечения;
▪▪ социальные и экологические последствия;
▪▪ поступления от импортных пошлин;
▪▪ кредиты иностранных государств, банков и
фирм и т.д.
ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Показатели уровня инновационной активности предприятий – это относительные показатели,
характеризующие степень участия предприятий в
осуществлении инновационной деятельности.
Уровень инновационной активности предприятий определяется как отношение количества инновационноактивных предприятий,
т.е. занятых какими-либо видами инновационной деятельности, к общему числу обследуемых предприятий. Используются также показатели, основанные на измерении результатов инновационной деятельности. Инновационная активность является одним из индикаторов уровня безопасности при выработке стратегии национальной безопасности страны.
Для оценки уровня инновационной деятельности необходим такой комплексный показатель,
как инновационный потенциал, так как этот параметр может помочь в выборе стратегии инновационного развития, а также в выработке взвешенных управленческих решений по ее реализации.
Для осуществления инновационной деятельности нужно обладать достаточной величиной
инновационного потенциала. Поэтому выбор
показателей и методики оценки уровня инновационного потенциала является крайне важным.
Обзор современной литературы позволил
сформировать систему показателей оценки инновационного потенциала страны, исходя из
следующих положений:
▪▪ система показателей должна обеспечивать характеристику всех составляющих инновационного потенциала: научного, кадрово-
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Исходя из самого определения инновации,
очевидно, что, если нет потребления инновационного товара, то нарушается сам принцип инновационной деятельности, а ресурсы, потраченные на разработку и производство инновационных товаров, услуг или технологий не будут
окупаться потреблением, а значит, будут потрачены впустую (рис.1.).

Передача
инновационного товара

Потребитель инновационной
продукции
Денежные
потоки

го, технического, финансово-экономического и
информационно-коммуникационного потенциалов;
▪▪ наличие предлагаемых показателей в статистической отчетности;
▪▪ возможность определения показателей в
однотипных единицах измерения (в долях единицы);
▪▪ все предлагаемые показатели являются
однонаправленными, т.е. чем выше значение показателя, тем выше инновационный потенциал
страны;
▪▪ возможность сведения предлагаемых оценочных показателей к единой величине с целью
определения общей величины инновационного
потенциала.
Как правило, для оценки инновационного потенциала предлагается использовать ряд показателей, характеризующих его различные компоненты. Большое значение приобретает вопрос сопоставимости используемых показателей. И здесь предлагаются различные подходы.
Инновационный потенциал это совокупность возможностей разработки и производства
инновационного товара или услуги (освоения
инновационной технологии) и возможностей
потребления инновационных товаров и услуг
(потребления товаров, произведенных по инновационным технологиям). Инновационный потенциал предприятия это способность предприятия обеспечивать такой уровень обновления своей деятельности (производимых товаров и услуг), который необходим для завоевания (удержания) конкурентных позиций в реально складывающихся условиях рынка, т.е способность предприятия к развитию.
Инновационный потенциал — степень готовности предприятия к реализации новшества (инновационного проекта), как «своего» (созданного своими силами), так и «чужого» (приобретенного в виде патентов, лицензий на изобретения,
ноу-хау и т.д.).
Оценивать инновационный потенциал разработок, товаров, технологий, отраслей следует исходя из принципа комплексного развития
инноваций (а именно – соответствие между возможностями производства и потребления инновационной продукции).

Производитель инновационной
продукции

Отчисления
в
бюджет

Рис. 1. Комплексность инновационного
потенциала

Оптимальных методик оценки инновационного потенциала в настоящее время не существует, поэтому целесообразно исследование
известных и часто применяемых оценок. Накопление опыта в этой области позволяет в дальнейшем выработать рекомендации по совершенствованию методов присвоения рейтингов
инновационного потенциала.
Для того чтобы посчитать инновационный потенциал товара, услуги, группы товаров (очень
приблизительно, не учитывая никаких его компонентов) можно использовать следующую
формулу:
I = ППроизв. х ППотр.,

где I – инновационный потенциал, ППроизв. –
возможный объем производства инновационного товара (услуги), измеряемый в леях, ППотр.
– возможный объем потребления инновационного товара (услуги), измеряемый в леях.
При этом следует учитывать, что инновационный потенциал определяется лишь наличием
производства или возможного производства инновационных товаров и услуг.
Использование данной формулы для расчета
инновационного потенциала позволяет, в первую очередь, определять наиболее перспективные направления инновационного развития и
соответственно приоритетные направления ин-
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новационной деятельности. Расчет инновационного потенциала дает возможность определения приоритетных направлений инновационной
деятельности для поддержки ее со стороны венчурных и государственных инвестиций по критерию потенциальных доходов, в том числе, поступлений в бюджет.
Условной величиной измерения инновационного потенциала является инновационная единица.
1 инновационная единица (1 ие) = 1 лей2

Результаты оценки целесообразно представлять в следующем виде:

говые и иные льготы субъектам инновационной
деятельности);
▪▪ кадровые (численность работников, занятых в сфере науки, исследованиями и разработками и т.п.);
▪▪ экономические (объем инновационной
продукции по степени новизны; внутренние текущие затраты на исследования и разработки и т.п.).
На основании этих показателей, используя метод экспертных оценок, следует вывести коэффициент значимости каждого показателя. В результате расчетов следует отобрать наилучший пока-

Таблица 1. Сводная таблица оценки инновационного потенциала
№

Наименование
инновационной
разработки (товара,
услуги)

Возможные объемы
производства
инновационного товара,
услуги, млн. лей

Возможные объемы
потребления
инновационного товара,
услуги, млн. лей

Инновационный
потенциал товара,
услуги,
Лей2 (х1012)

1.
2.
...
Итого:

Σ

Σ

Σ

Источник: согласно информации «Измеряем инновационный потенциал» http://www.rorit.ru/innpotenc.htm

В результате такого анализа мы получаем перечень инновационных проектов, который можно ранжировать и далее определять приоритеты работы с инновационными проектами. Также можно определить возможные доходы от инновационной деятельности, ряд других макро- и
микроэкономических параметров.
Для комплексной оценки инновационного
потенциала также можно использовать ряд показателей, составляющих пять групп5 :
▪▪ макроэкономические (валовой продукт;
численность экономически активного населения; среднедушевые доходы и т.п.);
▪▪ инфраструктурные (количество организаций, использующих коммуникационные и информационные технологии, число страховых
организаций и т.п.);
▪▪ правовые (законы, регулирующие инновационную деятельность, предоставляющие налоЗаусаев В.К., Быстрицкий С.П., Криворучко И.Ю.
Инновационный потенциал восточных регионов России
// ЭКО. — 2005. — Проблемы современной экономики,
N 10. — С.40–52.
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затель, а остальные «взвесить» с максимальным
значением, получая соответствующее значение
в долях единицы. Однако, данная методика несовершенна, так как не использует показатели состояния и использования основного капитала и
показатели информационно-коммуникационных
технологий.
При этом, используя данную методику расчета, интегральная оценка инновационного потенциала страны может быть получена путем суммирования значений всех показателей по каждому анализируемому субъекту инновационного процесса.
Можно использовать всевозможные группы
показателей, однако следует помнить о необходимости их коррелирования. Для анализа нельзя использовать различные и не совсем сопоставимые показатели, представленные в абсолютных единицах, так как при таком подходе анализируемые субъекты должны быть практически идентичными, иначе сравнение будет некорректным и предопределяет некоторую неточ-

лях единицы, что позволяет объективно оценить
величину инновационного потенциала (рис. 3.).
Предлагаемая нами система показателей позволяет не только проанализировать инновационную деятельность и определить величину инновационного потенциала, но и выявить возможности и резервы роста экономики, определить
направления государственной политики в области стимулирования инновационного развития.
Как представлено на рис. 3, показателям инновационного потенциала были присвоены
условные обозначения Н1, Н2, К1 и т.д. Затем
были рассчитаны количественные значения отдельных потенциалов, составляющих инновационный потенциал субъекта, как сумма значений
соответствующих показателей:

Кадровый
потенциал

Такой подход обусловлен тем, что инновационный потенциал представляет не просто сумму
составляющих его элементов, а их комплекс, находящийся в сложной и многогранной взаимосвязи. Преимуществом предлагаемого интегрального показателя является и то, что он охватывает все основные потенциалы, максимально приведенные в сопоставимый вид.
Предлагается использовать следующую градацию предприятий по уровню инновационного
потенциала: высокий, средний, низкий и крайне
низкий уровень.
В качестве показателей эффективности использования инновационного потенциала, характеризующих инновационную активность
страны, предлагается использовать показатели
представленные на рис. 4.
Для комплексной оценки инновационной
активности предлагается использовать инте-

Научный
потенциал

Инновационный
потенциал

Технический

потенциал

Финансовоэкономический
потенциал

Информационнокоммуникационный
потенциал

Рис. 2. Составляющие инновационного
потенциала

Кроме того, следует определить роль и значение каждого показателя в формировании величины инновационного потенциала с помощью
коэффициента весомости, расчет которого рекомендуется проводить с использованием метода
экспертных оценок. Все показатели являются относительными величинами и определяются в до-

Научный потенциал:
Кадровый потенциал:
Технический потенциал:
Финансовоэкономический
потенциал:
Информационнокоммуникационный
потенциал:
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ность определения инновационного развития.
Исходя из определения инновационного потенциала страны как совокупности научного,
кадрового, технического, финансово–экономического и информационно–коммуникационного потенциалов, обеспечивающей инновационную деятельность и определяющую уровень
развития экономики страны, проведем оценку
с помощью показателей, сведенных, как мы уже
говорили, в пять групп.
Успех инновационного развития зависит от эффективности взаимодействия вышеперечисленных составляющих инновационного потенциала,
находящихся в тесной органической связи (рис. 2).
Для комплексной оценки инновационного
потенциала следует использовать методику, позволяющую оценить величину потенциала, проанализировать сложившуюся ситуацию, выявить
основные тенденции и определить приоритетные направления его развития.
С целью усиления объективности оценки инновационного потенциала наилучшему показателю среди предприятий в каждом году рекомендовано присваивать максимальное значение – 1, по
отношению к которому должны рассчитываться в
долях единицы величины показателей остальных
предприятий, что позволяет уравновесить значения анализируемых показателей и привести их в
полностью сопоставимый вид.

НП = Н1 + Н2 + Н3 + Н4
КП = К1 + К2
ТП=Е1+Т2+Т3+Т4
ЭП=Э1+Э2
ИКП=И1+И2+И3+И4

Для комплексной оценки инновационного
потенциала предлагается использовать интегральный показатель, определяемый как корень
пятой степени из произведения всех пяти потенциалов:
ИП = 5 НП ⋅ КП ⋅ ТП ⋅ ЭП ⋅ ИКП
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Блоки

Показатели инновационного потенциала

Показатели научного потенциала (НП)

Показатели
кадрового потенциала (КП)

Показатели технического потенциала (ТП)

Показатели финансово-экономического
потенциала (ЭП)

Показатели информационнокоммуникационного потенциала (ИП)

Показатели

Условное
обозн.

Доля численности персонала, занятого
исследованиями и разработками, в
среднегодовой численности занятых в экономике
Доля численности исследователей,
занятых исследованиями и разработками, в
среднегодовой численности занятых в экономике
Доля численности докторов наук, докторов
хабилитат, докторантов и пост-докторантов в
среднегодовой численности занятых в экономике
Доля численности исследователей, имеющих
ученую степень, занятых исследованиями и
разработками, в среднегодовой численности
занятых в экономике
Доля работников с высшим образованием в
среднегодовой численности занятых в экономике
Отношение численности студентов ВУЗов к
среднегодовой численности занятых в экономике
Коэффициент годности основных средств
Коэффициент обновления основных средств
Фондовооруженность труда
Техновооруженность труда
Отношение объемов инвестиций в основной
капитал к ВВП
Отношение внутренних затрат на исследования и
разработки к ВВП
Доля организаций, использовавших Интернет, в
общем числе организаций, использовавших ИКТ
Доля числа абонентов сотовой связи в
численности населения
Отношение затрат на ИКТ к ВВП
Число персональных компьютеров на 100
работников

(Н1)
(Н2)
(Н3)
(Н4)

(К1)
(К2)
(Т1)
(Т2)
(Т3)
(Т4)
(Э1)
(Э2)
(И1)
(И2)
(И3)
(И4)

Рис. 3. Система показателей оценки инновационного потенциала страны

гральный показатель, определяемый как корень
пятой степени из произведения всех пяти показателей (рис. 2.4.):
ИА = 5 ИО ⋅ ИТ ⋅ СПТ ⋅ ИПТ ⋅ П .
В данном случае нужно учитывать, что уровень инновационной активности представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных
показателей, отражающих различные стороны инновационной деятельности. Преимущество предлагаемого интегрального показателя
заключается в том, что он охватывает основные
показатели инновационной активности в относительном выражении, которые приведены в сопоставимый вид.
С целью единого методического подхода для
анализа сопоставления, также как и для оценки
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инновационного потенциала, предлагается использовать такую же градацию предприятий по
уровню инновационной активности, как и по величине инновационного потенциала.
Таким образом, комплексная оценка инновационного потенциала предполагает:
▪▪ существование обоснованной и научно
выверенной системы показателей,
▪▪ наличие статистической базы.
Вот почему, для того чтобы провести комплексную оценку инновационного потенциала
Молдовы на базе разработанной системы показателей в сфере инноваций, необходимо разработать статистическую отчетность и методику
проведения статистического наблюдения.
Самое главное, показатель инновационного
потенциала не только предопределяет дальней-

Условное обозначение показателя

Доля организаций, осуществлявших технологические
инновации, в общем числе организаций
Доля инновационных товаров (работ, услуг) в общем объеме
отгруженных товаров (работ, услуг)
Отношение числа созданных передовых производственных
технологий на 10000 предприятий
Отношение числа использованных передовых
производственных технологий на 10000 предприятий
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Показатели оценки
инновационной активности
страны

Показатели

ИО
ИТ
СПТ
ИПТ

Отношение количества выданных патентов и свидетельств на
10000 занятого населения

П

Рис. 4. Показатели оценки инновационной активности страны

шее развитие страны, но и характеризует степень
ее готовности к созданию, освоению и распространению разного типа нововведений, к реализации результатов инновационной деятельности.
ВЫВОДЫ

Инновационная сфера Молдовы должна стать
объектом приоритетного внимания со стороны
органов управления. Основными направлениями
политики в области развития инновационной системы следует предусмотреть комплекс мер, направленных на формирование целостной системы организационных, правовых и экономических
условий для стимулирования инновационной деятельности. В их числе – создание системы статиЛИТЕРАТУРА
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РЕФЕРАТ

Система показателей инноваций создает формализованную базу для принятия управленческих
решений как на макроэкономическом уровне, так

стического наблюдения в сфере инновационной
деятельности по основным индикаторам развития инновационной системы.
Методология статистического исследования
инноваций в Молдове и используемый понятийный аппарат должны обеспечить адекватное отражение специфики отечественной экономики
и особенностей организации статистики в стране, достигая при этом максимального соответствия стандартизированным рекомендациям ведущих международных организаций – Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Статистическая служба Европейского Союза (Евростат).
и на уровне предприятий. Сбалансированная система показателей выражает стратегические интересы научных организаций или фирм, мотивирует персонал к созданию новых инноваций.
REZUMAT

Sistemul de indicatori ai activităţii de inovare
creează un cadru formal pentru luarea deciziilor,
atât la nivel macroeconomic, cât şi la nivel de întreprindere. Un sistem performant de indicatori reflectă clar interesele strategice ale organizaţiilor ştiinţifice sau ale firmelor, motivează personalul pentru а
crea noi inovaţii.
ABSTRACT

The innovation index system creates a formal
framework for decision making at both macroeconomic and enterprise level. The balanced index
system reflects the strategic interests of research
organizations or firms, motivating the staff to create new innovations
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Împachetarea produselor ca formă
de activitate inovaţională a băncilor

|
Î

conf. univ., dr. Ivan

Luchian,
Institutul Internaţional de Management
IMI-NOVA

mpachetarea produselor bancare înseamnă îmbinarea unor produse ce se completează reciproc.

Aceste combinaţii prevăd nu doar îmbinarea produselor
bancare propriu-zise, ci şi a celor nonbancare. Activitatea în cauză, de regulă, face parte din sistemul vânzărilor încrucişate (cross-selling) şi are drept scop transformarea unui client întâmplător în unul fidel, astfel
stimulându-se cumpărarea unui număr maxim de produse
bancare [1].
Ca şi orice altă piaţă, piaţa produselor bancare
înregistrează anumite etape de dezvoltare. Astfel,
după o expansiunea extensivă, soldată cu creşterea reţelei teritoriale de unităţi, este logică trecerea la o dezvoltare intensivă, prin utilizarea la maximum a potenţialului clienţilor deja existenţi.
Anume la această etapă apare starea de saturaţie a pieţei cu produse bancare şi atunci băncile au
două soluţii: fie că aşteaptă creşterea nivelului de
trai al populaţiei, fie că identifică alte modalităţi,
satisfăcând cererea pentru necesităţile „reziduale”
ale clienţilor.
În condiţiile intensificării concurenţei în domeniul bancar, o importanţă deosebită se acordă
programelor de fidelizare a clienţilor, întrucât cea
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mai simplă metodă o constituie fidelizarea consumatorilor deja existenţi, prin oferirea a cât mai
multe produse ale băncii. Astfel, băncile încep să
vândă, la tarife preferenţiale, produse „la pachet”
care includ, printre alte priorităţi, poliţe de asigurare şi carduri.
Vânzările la pachet oferă băncilor următoarele
avantaje:
▪▪ cunoaşterea mai bună a clientului;
▪▪ posibilitatea fidelizării clienţilor;
▪▪ diminuarea riscurilor de neplată;
▪▪ sporirea vânzărilor de produse;
▪▪ implementarea mai eficientă a produselor
bancare noi;
▪▪ eficientizarea promovării produselor bancare puţin solicitate.
Avantajele pachetului de produse bancare pentru clienţi sunt, de regulă, următoarele:
▪▪ economisirea banilor, întrucât preţul produselor cumpărate la pachet este de cele mai multe
ori mai mic decât cel stabilit la cumpărarea separată a produselor bancare;
▪▪ pachetele financiare oferă posibilitatea de a
fi combinate conform necesităţilor clientului, sporind nivelul de satisfacere a acestora.

mari comparativ cu folosirea lor separată).
Dintru început, la formarea pachetelor ca produs de bază se ia depozitul bancar clasic. Plasarea
economiilor într-un depozit clasic nu mai asigură
un randament foarte bun. Dobânzile oferite sunt
uneori chiar sub nivelul inflaţiei. Anume din acest
motiv băncile au început să-şi promoveze noile
combinaţii, după ce ani la rând produsele de creditare au ţinut capul de afiş.
Pentru atragerea economiilor populaţiei, se
caută cele mai ingenioase soluţii, fiind create produse „hibrid” (combinaţii de produse fără posibilitate de separare, considerate drept un produs nou
integru) sau pachete de produse, rezultat al unor
diverse combinaţii. Din noile combinaţii apar produse de economisire alcătuite mai inteligent, acest
fapt asigurându-le un profit major [3].
Ulterior, pachetele au început să fie configurate
în dependenţă de creativitatea personalului bancar şi nevoile reale ale clientului. De exemplu, în
România în ultima perioadă băncile au lansat pachete prin care sunt combinate trei produse bancare diferite: cont curent, card de debit şi Internet
Banking. Costurile sunt destul de reduse, iar serviciile de Internet Banking presupun efectuarea de
operaţiuni bancare online, fără a fi necesară deplasarea clientului la ghişeul băncii. Sunt versiuni prin
care utilizatorii pot constitui orice tip de depozit la
termen şi pot citi contractele încheiate cu banca
[4].
Astfel, HVB Ţiriac Bank are în portofoliu o serie
de produse care grupează conturi curente, carduri
Visa sau MasterCard, carduri partener, Online Banking şi serviciul de asistenţă. Pentru clienţii ezitanţi
banca a anunţat că cei care cumpără aceste produse la pachet beneficiază de un cost de până la 2,5
ori mai redus decât costul cumulat al produselor şi
serviciilor achiziţionate separat. Produsele financiare care compun pachetul pot fi combinate după
necesităţile clientului, care obţine ca bonus o asigurare de călătorie şi o reducere de 10% faţă de
tariful standard pentru închirierea de autoturisme
de la o firmă parteneră băncii [5].
Din anul 2010, Banca Românească a lansat
pachetul „Acces uşor”, un instrument bancar prin
intermediul căruia clienţii vor avea acces perma-
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Metodele de împachetare a produselor bancare
sunt următoarele [2]:
▪▪ Împachetarea cu scopul reducerii cheltuielilor.
Se poate configura sub forma: (1) pachetului de
servicii zilnice; (2) pachetului on-line – preţuri speciale la serviciile acordate la distanţă.
▪▪ Majorarea vânzărilor încrucişate: (1) pachetul
serviciilor bancare de bază în perimetrul unui produs; (2) împachetarea produsului bancar împreună cu unul nebancar.
▪▪ Creşterea loialităţii clienţilor prin economisirea de către aceştia a resurselor la procurarea unor
produse bancare (1) din volumul total al tranzacţiilor şi serviciilor prestate de către bancă sau (2)
numai la un anumit produs.
▪▪ Examinând experienţa actuală a unor ţări,
constatăm o tendinţă generală de combinare a
acestor metode de împachetare.
De asemenea, împachetarea produselor bancare poate fi de următoarele tipuri:
▪▪ la iniţiativa clientului – pachetul este format
de însuşi clientul, acesta selectând simultan produsele din oferta băncii – prin selecţie liberă sau
combinator de produse, în conformitate cu un
anumit algoritm stabilit (de exemplu, îmbinarea
depozitului bancar cu cardul de debit, la care se
vor transfera dobânzile de la depozit); de asemenea, nu se exclude îmbinarea funcţională a produselor băncii cu produsele altor agenţi economici
(de exemplu, îmbinarea cardurilor de credit cu cardurile de fidelitate ale unor reţele comerciale prin
folosirea simultană a acestora);
▪▪ prin impunere din partea băncii – vânzarea
unui produs este strict condiţionată de procurarea
altuia (de exemplu, se oferă un depozit cu o dobândă puţin mai ridicată decât celelalte oferte ale
băncii sau ale concurenţilor, cu condiţia că clientul
comandă, să zicem, un card de debit cu anumite
costuri, la care se vor transfera dobânzile de la depozit);
▪▪ prin opţiune – clientului i se oferă posibilitatea de a alege din variantele de pachete formate
de bancă (atunci când promovează pachete concrete de produse, care în complex devin prin esenţă produse bancare noi. De obicei, avantajele produselor îmbinate în pachet sunt pentru clienţi mai
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nent la fondurile lor 24/7 [6]. Pachetul „Acces uşor”
combină trei produse bancare diferite: cont curent, card de debit şi Internet banking. Dobânda
oferită în prezent pentru disponibilul contului curent dedicat pachetului este de 5% p.a. (la RON), fiind net superioară celei practicate la contul curent
obişnuit.
Un exemplu interesant al împachetării produselor bancare îl găsim în oferta băncii române BRD
Groupe Société Générale, care adaptează pachetele la anumite segmente ale pieţei bancare ale
persoanelor fizice (tabelul 1) [7]:
▪▪ pachetul Clasic,
▪▪ pachetul Select,
▪▪ pachetul Premium.

Pachetul Premium este primul pachet dedicat
clienţilor VIP de pe piaţa bancară românească, care
include o gamă diversă de servicii bancare şi extrabancare, precum şi posibilitatea de a alege unul
dintre cardurile GOLD, oferă dobândă excepţională de 4,50% la PractiCont în lei.
În Republica Moldova, pionier în domeniul împachetării instrumentelor financiare poate fi considerată B.C. “Victoriabank” S.A., care a oferit, prima din ţară, posibilitatea îmbinării depozitelor cu
cardurile de debit, prin transferul dobânzilor de la
depozite la conturile de carduri [8]. În prezent, asemenea pachete oferă şi alte bănci: B.C. „Fincombank” S.A., B.C. „Comerţbank” S.A., B.C. „Eximbank”
S.A. etc. [9, 10, 11].

Tabelul 1
Caracteristicile de bază ale pachetelor de produse ale BRD
Servicii incluse
Cont curent

Card la alegere (în moneda
pachetului)
O asigurare Confort pentru
cardul clientului cu o primă
preferenţială

Pachetul Clasic
în lei sau euro

Maestro / MasterCard
Standard în Euro / Cardul personalizat A La
Carte
detalii

Pachetul select
remunerat PractiCont în lei sau
euro, cu dobândă preferenţială

Pachetul Premium
remunerat PractiCont în lei sau
euro, cu dobândă excepţională
0 - 70000 RON : 4,50%

0 - 10000 RON: 4%

70000 RON + : 0,1%

10000 RON+ : 0,1%

0 - 20000 EUR : 1,5%

0 - 3000 EUR : 1%

20000 EUR + : 0,1%

3000 EUR + : 0,1%
Visa Clasic / MasterCard Standard în euro / MasterCard Standard în lei / Cardul personalizat
A la Carte
detalii

Servicii gratuite
3

MasterCard Gold în lei sau euro /
Visa Gold în lei
detalii

Consultări de sold la ATM
din reţeaua băncii (în fiecare
lună)
Retrageri de numerar de la
ATM din reţeaua băncii (în
fiecare lună)
Internet Banking

1

3

5

BRD-NET opţional

BRD-NET opţional

BRD-NET opţional
BRD@ffice opţional

Mobile Banking

MOBILIS opţional

MOBILIS opţional

MOBILIS opţional

1

5

Sursa: www.brd.ro

Cu pachetul Clasic, clientul are cont curent în
lei sau euro cu card la alegere ataşat, acces gratuit
la consultarea contului prin Internet sau telefon şi
o gamă diversă de servicii extrabancare.
Pachetul Select oferă mai multe beneficii extrabancare şi, în plus, un cont curent special cu
dobândă preferenţială de 4% la PractiCont în lei.
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De menţionat, de asemenea, faptul că în anul
2010 B.C. „Unibank” S.A. a lansat o promoţie care
constă în opţiunea clientului de a deschide în paralel cu un cont de depozit şi un card bancar gratuit Visa Electron, pe contul căruia să fie transferate
dobânzile de la depozit [12].

“Fidel” are o serie de avantaje şi servicii conexe
menite să faciliteze realizarea aspiraţiilor clienţilor
B.C. “Moldova Agroindbank” S.A. Prin intermediul
cardului de credit “Fidel“ clienţii au posibilitatea
să contracteze un împrumut în mărime de până la
10 mii de lei pentru o perioadă de maximum 36
de luni, la o rată a dobânzii de 19,5%. Rambursarea creditului va putea fi efectuată în părţi egale
pe parcursul ultimelor 24 de luni ale perioadei de
utilizare. La solicitarea clientului, cardul poate fi
personalizat în cele mai diverse moduri: dotarea
cardului cu un microcip de protecţie, imprimarea
pe card a unei imagini preferate sau a unei fotografii cu cei dragi.
În condiţiile Republicii Moldova cardurile de
credit oferă posibilităţi largi de perfecţionare a
modalităţilor de împachetare a acestor instrumente financiare cu alte produse bancare. Drept exemplu poate servi iniţiativa B.C. „Eximbank” S.A., care
a oferit un produs bancar nou, complex, ce îmbină
[11]:
▪▪ o limită de credit;
▪▪ un card bancar VISA Classic sau MasterCard
Standard;
▪▪ un cont de depozit.
Contul de card poate fi deschis în lei moldoveneşti, dolari SUA sau euro.
Deţinătorii de carduri de credit beneficiază de
următoarele avantaje:
Primo. Ei pot beneficia de o limită de credit fără
achitarea dobânzilor pentru sumele utilizate din ea
pe o perioadă de până la 50 de zile. Limita de credit
este stabilită în mărime de până la 70% din valoarea
contractului de depozit încheiat cu banca.
Secundo. Pe perioada utilizării mijloacelor
băneşti din limita de credit, banca calculează dobânzi la mijloacele băneşti depuse în bancă.
Terţio. Limita de credit stabilită permite deţinătorului de card să beneficieze în orice timp de
mijloacele băneşti din contul de card.
Mai mult decât atât, B.C. „Eximbank” S.A. prima
a recunoscut depozitul clientului drept formă a
garanţiei pentru rambursarea creditului oferit prin
intermediul cardului.
Recent, B.C. “Mobiasbancă” S.A. a început să
ofere opţiunea de împachetare a cardului de cre-
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Din anul 2008, B.C. “Victoriabank” S.A. oferă
carduri multifuncţionale care, în esenţă, constituie nişte pachete de produse ataşate tehnic de un
suport informaţional. Este vorba de 4 conturi deschise prin opţiune la iniţiativa clientului, care sunt
gestionate prin intermediul contului de card [8]:
1. contul de card este contul principal al cardului multifuncţional prin care se efectuează toate
operaţiunile şi este în acelaşi timp un cont de credit;
2. contul de depozit este contul la care clientul
poate depune mijloace băneşti pe un termen anumit, iar banca plăteşte dobândă pentru depozit;
3. contul curent „Bonus” este un cont special
care îmbină caracteristicile unui cont curent şi de
depozit şi poate fi deschis în lei sau valută;
4. contul curent în euro este un cont obişnuit,
deschis în euro, foarte comod în timpul călătoriilor, deoarece la efectuarea operaţiunilor cu mijloace băneşti din acest cont convertirea valutei nu are
loc. (În acelaşi timp, trebuie de menţionat faptul
că, la momentul actual, facilitatea funcţionează
doar pe teritoriul Republicii Moldova).
În aceeaşi ordine de idei, prin lansarea programului „Victoriashoping” (bazat pe parteneriatul
băncii cu unii agenţi economici) clienţii acestei
bănci au obţinut posibilitatea de a îmbina din proprie iniţiativă cardurile emise de B.C. „Victoriabank”
S.A. cu cardurile de fidelitate ale altor emitenţi nebancari (centre comerciale, farmacii, centre de fitness etc.).
Recent, B.C. „Moldindconbank” S.A. a combinat
cardurile de credit cu serviciile bancare în baza Internetului (vizualizarea pe pagina Web specială a
soldurilor şi a istoriei mişcării mijloacelor băneşti
în cont, posibilitatea efectuării plăţilor legate de
achitarea serviciilor comunale) [13].
În scopul recompensării loialităţii clienţilor, B.C.
“Moldova Agroindbank” S.A. a lansat, în cadrul
unui nou proiect de fidelizare valabil până la aniversarea băncii în anul 2011, cardul de credit “Fidel” [14]. Acest card este destinat clienţilor, care
dispun deja de un card salarial de la B.C. „MoldovaAgroindbank” S.A. şi este emis în baza informaţiei
deţinute de către bancă.
În opinia lucrătorilor băncii, cardul de credit

39

economia PI/ip economy

dit „NEOS” cu serviciul de asigurare a acestui card
de la compania „Moldasig”. De rând cu aceasta,
banca menţionată a demarat o campanie promoţională cu cardurile de credit „Neos”. Dacă clientul
foloseşte cardul său „NEOS” pentru achitarea cumpărăturilor (în magazine, prin reţeaua Internet),
el primeşte până la 60 de zile perioadă de graţie.
Dacă plăteşte valoarea cumpărăturilor până la finele perioadei de graţie, atunci dobânda pentru
creditul utilizat va fi de 0% [15]. Astfel, clienţilor li
se oferă posibilitatea de a împacheta din proprie
iniţiativă cardurile „NEOS” cu cardurile de fidelitate
ale altor vânzători (de exemplu, reţele comerciale).
Totodată, banca nominalizată a oferit 3 pachete
noi de produse [15]:
1. Pachetul „Garanţie” — pentru cei ce doresc
un depozit la termen sau un card de debit:
▪▪ depozit la termen — Classique (opţional);
▪▪ card de debit — Cirrus/Maestro (MDL), MasterCard Standard (MDL/USD/EUR), MasterCard
Gold (MDL);
▪▪ asigurarea cardului.
2. Pachetul „Portemonnaie” — pentru cei ce
doresc un credit neasigurat:
▪▪ credit de consum neasigurat (ToTo, Leger)
obligatoriu la momentul deschiderii pachetului;
▪▪ card de debit — Cirrus/Maestro (MDL), MasterCard Standard (MDL);
▪▪ asigurarea cardului (doar pentru cardul de
debit);

▪▪ card de Credit — NEOS.
3. Pachetul „Voyage” — pentru cei ce doresc
un card pentru plecarea peste hotare:
▪▪ Card de debit — Cirrus/Maestro (MDL), MasterCard Standard (MDL/USD/EUR), MasterCard
Gold (MDL);
▪▪ Card de debit secundar;
▪▪ Asigurarea ambelor carduri.
Unele bănci sunt dispuse să promoveze oferte
speciale VIP-clienţilor persoane fizice, inclusiv a
top-managerilor clienţilor corporativi, oferind relaţii de management la cel mai înalt nivel, preţuri
eficiente şi produse special create, orientate spre
atragerea şi menţinerea celor mai importanţi clienţi ai pieţei locale (de exemplu, B.C. „Mobiasbancă” S.A., B.C. „Moldindconbank” S.A., B.C. „MoldovaAgroindbank” S.A.).
În unele cazuri, împachetarea produselor bancare are loc de la sine, în mod firesc. De exemplu,
atunci când sunt oferite serviciile Client-bancă,
Internet-bancă şi SMS-bancă, precum şi în cazul
plăţilor programate şi a debitării directe, contul
curent al clientului apare ca o componentă firească a pachetului. De asemenea, sistemul bancar din
Republica Moldova oferă pachete impuse de produse. Astfel, clientul care doreşte să procure valori
mobiliare de stat pe piaţa primară este impus să
deschidă un cont curent în dealer primar-banca
pentru care a optat.
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Rezumat

Împachetarea produselor bancare înseamnă
combinarea unor produse ce se completează reciproc. Aceste combinaţii prevăd nu doar îmbinarea produselor bancare propriu-zise, ci şi a celor
nonbancare. Activitatea în cauză care, de obicei,
face parte din sistemul vânzărilor încrucişate
(cross-selling) are drept scop transformarea unui
client întâmplător în unul fidel, astfel stimulânduse fiecare client pentru cumpărarea unei cantităţi
maxime de produse bancare. În condiţiile îmbinării lor armonioase, pachetul de produse bancare
devine, de fapt, un produs bancar nou menit, pe
deoparte, să satisfacă plenar cerinţele clienţilor şi,
pe de altă parte, să eficientizeze activitatea băncii.
Acest articol prezintă experienţa băncilor din
Republica Moldova şi România privind elaborarea
pachetelor de produse într-un mediu concurenţial.
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18. Instrucţiunea cu privire la plasarea, circulaţia
şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă
de înscrieri în conturi (aprobată prin HCA a BNM nr.
201 din 09.08.2007 şi publicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova nr. 136-140 din 31.08.2007)

Selling new products to existing customers has
long been on most banks’ agenda. When establishing cross-selling strategies, banks must remember that the ultimate goal is improving the bottom
line. Banks need to understand that it takes a great
deal of time, effort and teamwork to successfully
cross-sell beyond the traditional bank product
set. Credibility and motivation are very important
aspect here. Cross-selling comes with its advantages. It considerably reduces customer acquisition
costs, servicing, and marketing and communication costs and thereby substantially increases
spread for banks. It is well understood and key
finding that greater the number of products held
by customer leads to an increased probability of
retention.
As well this article is presenting the experience
of Moldovan and Romanian banks in cross-selling
strategies in the competitive environment.
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Cadrul legal de protecţie în România
a creaţiei tehnice prin brevet de invenţie (1)

|

prof. univ., dr. ing.

Ştefan IANCU,
Academiei Oamenilor de Ştiinţă
din România, Secretar ştiinţific al Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia
Informaţiei a Academiei Române, Secretar ştiinţific al Comitetului
Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii din Academia Română
membru fondator/titular al

„Ce noroc ar avea omenirea dacă ar exista multe
naţii care să-i fi adus – faţă de numărul de locuitori –
atât cât i-a adus naţia română în ultimii 120 de ani”.
Henri Coandă,
1970, Aula Academiei Române

I

storia dezvoltării ştiinţei şi tehnicii a evidenţiat în
mod pregnant faptul că s-au dezvoltat şi se dezvol-

tă cu succes, în ritmuri rapide, numai acele ţări care, pe de
o parte, dispun de un ridicat potenţial tehnico-ştiinţific,
iar pe de altă parte, valorifică acest potenţial într-o permanentă preocupare pentru identificarea şi promovarea
prin protecţie şi aplicare a rezultatelor activităţii creative, în special prin punerea în valoare a invenţiilor soluţii
tehnice unice, noi, calitativ superioare, cu aplicabilitate
industrială imediată sau de perspectivă.

Un rol important în stimularea activităţilor creative îl poate juca legislaţia care reglementează protecţia creaţiei tehnico-ştiinţifice prin documente de
protecţie, iar înţelegerea corectă a rolului şi funcţiilor acestor documente - instrumente de protecţie
a creaţiei tehnice originale - este definitorie pentru
prevenirea transmiterii gratuite a informaţiilor tehnico-ştiinţifice, pentru promovarea progresului tehnic prin aplicarea noilor soluţii tehnice concepute.
O privire retrospectivă a evoluţiei reglementărilor juridice privind protecţia proprietăţii industriale
ajută la o mai bună înţelegere a situaţiei de azi.
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Odată cu pătrunderea ideilor maşinismului pe
teritoriul României, actele domneşti sau cele date
de biserică au dobândit tot mai mult elemente de
exclusivitate. Pentru exploatarea unei instalaţii,
a unei maşini sau a unui procedeu de prelucrare,
domnitorii au acordat, începând cu secolul XIX, privilegii unor persoane, numai după o verificare amănunţită a noii tehnici.
Apariţia germenilor dezvoltării industriale în deceniile 4-6 ale secolului XIX, în Ţara Românească şi
în Moldova, posibilitatea creării unei pieţe interne
mai dezvoltate ca urmare a Unirii Principatelor, întârzierea dezvoltării unei producţii industriale proprii, au impus adoptarea unor măsuri protecţioniste
care să ocrotească dezvoltarea industriei pe teritoriile României.
1. Evoluţia sistemelor de acordare a brevetelor de invenţie în România în secolul XIX şi la
începutul secolului XX
În secolul XIX, odată cu intensificarea mişcării
generale de emancipare socială şi naţională, Ţările
române se angajează într-un curent general de
renovare politică, economică şi tehnico-ştiinţifică.
Contemporanii erau conştienţi de necesitatea
dezvoltării industriei moderne. În mesajul domnesc
din 6/18 decembrie 1859 se evidenţia că ,,industria” urma să joace un rol temeinic în consolidarea
naţională”.1

al Principatului România.4 Şi acest proiect de lege
nu a cunoscut dezbateri şi aprobări în corpurile
legiuitoare ca urmare a presiunilor politice exercitate de firmele româneşti în formare şi aflate sub
influenţa mentalităţii otomane.
Problema elaborării unei legi asupra brevetelor de invenţie a fost reluată în România după
ratificarea Convenţiunii comerciale încheiate cu
Austro-Ungaria la 22 iunie 1875. În Monitorul Oficial nr. 117/30 mai 1876 s-a publicat un referat al
lui Mihail Kogălniceanu, ministru de externe în guvernul Manolache Costache Epureanu, ,,cu privire
la dispoziţiile ce trebuie a se lua pentru aplicarea
Convenţiunii de comerţ încheiate între România şi
Austro-Ungaria la Viena, la 22 iunie 1875”. În aplicarea unor asemenea dispoziţiuni, printr-o scrisoare
adresată ministrului afacerilor străine, ministrul
agriculturii, comerţului şi domeniilor a solicitat
ca ,,să se dispună ca agenţii diplomatici de la Paris, Roma, Berlin şi Viena să transmită còpii după
următoarele legi:
1. legea asupra mărcilor, desemnurilor şi modelurilor de fabrică şi de comerţ şi a reglementărilor
în aplicaţie;
2. legi, decrete şi decizii ministeriale relative la
brevetele de invenţie”.5
La 15 aprilie 1879, cu ocazia promulgării legii
asupra mărcilor de fabrică şi de comerţ, problema
,,înfiinţării de brevete industriale” pe teritoriul
românesc s-a reluat. În expunerea de motive la
această lege asupra mărcilor se arată că ,,într-o ţară
ca a noastră, unde industria şi comerţul încep a lua
oarecare dezvoltare, ar fi de dorit ca în cel mai scurt
timp să se prezinte dezbaterilor şi un proiect de
lege privitor la brevetele de invenţiune şi la desemnurile şi modelurile de fabrică, legi care garantează
proprietatea industrială şi care stau în legătură cu
legea mărcilor de fabrică”.6
În condiţiile obţinerii independenţei ţării, Monitorul Oficial al României nr. 73 din 29 martie/10
aprilie 1880 a publicat pentru prima oară un proiect
de lege asupra brevetelor de invenţie care urma să
fie supus dezbaterii parlamentului român. În expunerea de motive la acest proiect de lege, brevetul
industrial era apreciat nu numai ca un ,,stimulent
intelectual”, ci şi ca ,,pârghia cea mai puternică
care a ridicat industria la gradul de dezvoltare şi
de perfecţiune la care s-a ajuns în ţările unde se
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A doua jumătate a secolului XIX a fost marcată
de încercări menite să creeze cadrul juridic pentru
protecţia invenţiilor. O primă iniţiativă legislativă,
menită să conducă la dezvoltarea industriei autohtone, a fost primul proiect de lege asupra brevetelor de invenţie, propus de ministrul finanţelor, C.
Steriade, în februarie 1860.2 Proiectul de lege nu
a fost supus dezbaterilor şi aprobărilor din cauza
lipsei unei structuri administrative adecvate, capabile să se pronunţe asupra unor proiecte de legi
menite să reglementeze domenii noi, necunoscute
în Principatele Unite la acea dată.
În septembrie 1865, generalul Ioan Emil Florescu,
ministru de interne, agricultură şi lucrări publice, s-a
adresat Consiliului de Stat (organ legislativ, înfiinţat
la 11 februarie 1864), propunând un proiect de lege
asupra brevetelor de invenţie în care se preciza: ce
anume se considera a fi o ,,invenţiune”, ce invenţie
nu putea fi brevetată, care era durata de valabilitate a brevetului, care erau formalităţile necesare
pentru acordarea brevetelor, despre certificatele
de ,,adăugire”, despre drepturile străinilor, despre
nulităţi şi pierderi de drepturi, despre acţiunile relative, despre acţiunile în nulitate şi în decădere,
despre urmăriri şi despre pedepse, un capitol distinct fiind destinat ,,osebitelor dispoziţii în avantajul industriei nebrevetate în România” etc. Erau
incluse, de asemenea, prevederi pentru stimularea
dezvoltării industriei autohtone.
După aprobarea de către Consiliul de Stat a
proiectului de lege asupra brevetelor de invenţie
propus de generalul Florescu, la 11 ianuarie 1866,
Consiliul de Miniştri al Principatului România l-a
dezbătut şi a hotărât ca, după aprobarea şi semnarea lui de către Principele Domnitor Al. I. Cuza,
proiectul să fie trimis ,,corpurilor legiuitoare”.3 La 11
februarie 1866, Principele Al. I. Cuza a fost obligat să
abdice şi nu a mai putut semna actul de trimitere
a proiectului de lege spre dezbatere şi aprobare de
către corpurile legiuitoare.
Al treilea pas către crearea unui cadru legal de
protecţie a proprietăţii industriale în România s-a
făcut la 22 februarie 1873, când domnitorul Carol I a transmis Adunării Deputaţilor un proiect
de lege asupra brevetelor de invenţiuni, aprobat
de Consiliul de Miniştri, proiect elaborat de Nicolae Kreţulescu, ministrul agriculturii, comerţului şi
lucrărilor publice, şi aprobat de Consiliul de Miniştri
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conferă brevete”. Subliniindu-se rolul brevetului, în
aceeaşi expunere de motive se arată că ,,un obiect
brevetat este mai cu încredere căutat şi cumpărat
de consumatori decât un alt obiect nebrevetat”.7
Proiectul de lege asupra brevetelor de invenţie,
supus dezbaterii parlamentului român în martie 1880, nu a fost adoptat. cu toate acestea,
prin bogăţia conţinutului de idei, el are o mare
importanţă pentru istoria protecţiei creaţiei tehnice
originale în România, deoarece reprezintă sinteza
preocupărilor în domeniu în cea de a doua jumătate
a secolului XIX. Neadoptarea proiectelor de lege
asupra brevetelor de invenţie din 1860, 1865, 1873
şi 1880 trebuie înţeleasă şi prin aceea că practica
dezvoltării industriei şi comerţului român din acea
perioadă nu era influenţată de rigiditatea etică ce
avea să caracterizeze mai târziu relaţiile economice.
În ultimul sfert al veacului XIX, România era o
ţară aflată la începuturile dezvoltării sale industriale, dezvoltare care se desfăşura lent, atât din
cauza relaţiilor şi mentalităţilor agricole dominante
încă în societatea românească, cât şi a eficienţei reduse a importurilor industriale în raport cu costurile
de producţie internă. În plus, corpul tehnic românesc se ocupa numai cu construcţia şi întreţinerea
şoselelor; la celelalte servicii din Ministerul
Lucrărilor Publice, precum serviciul hidraulic, controlul căilor ferate în exploatare sau în construcţie,
conducerea era încredinţată străinilor şi nu întotdeauna alegerea acestora era nimerită. Monopolul
tutunului era concesionat, exploatarea căilor ferate
era concedată Societăţii Strussberg şi Oppenheim,
construcţia căii ferate Ploieşti-Predeal şi AdjudOcna era concesionată Societăţii Crawley. În astfel
de condiţii nu era posibil să se dezvolte un corp
tehnic naţional. Puşi la muncă prin hotărârile lui Ion
Brătianu1, inginerii români au putut dovedi că sunt
la înălţimea celor din ţările civilizate din Occident.8
În conformitate cu procedura existentă în alte
state, care aveau un cadru legal pentru protecţia
invenţiilor, inventatorii români solicitau, spre
sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX,
obţinerea de brevete de invenţii care se acordau,
în România, prin legi speciale. Având în vedere
caracterul teritorial al acestor legi, ele erau destul
Ion C. Brătianu, inginer prin formaţie, a susţinut că “Ţara
se poate ridica numai prin ingineri”. Deci nu şi cu ingineri,
ci numai cu ei.

1
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de ineficiente şi, de aceea, majoritatea inventatorilor români preferau să-şi breveteze creaţiile lor
în străinătate, acolo unde industriile dezvoltate
creaseră deja condiţii pentru aplicarea acestor
invenţii.
Punerea în discuţie a unor legi speciale pentru
acordarea de drepturi exclusive crea de fiecare
dată prilejul solicitării unei legi privind acordarea
brevetelor de invenţie. De exemplu, la discutarea
legii speciale referitoare la plugul-sapă, invenţia autorului Ioan N.G. Daniilescu, la 27 ianuarie 1900, N.
Fleva, ministrul domeniilor, industriei, comerţului
şi agriculturii, a cerut să se retragă proiectul de
lege specială propus şi s-a angajat ca în 15 zile să
propună Camerei un proiect de lege asupra brevetelor de invenţie.
Ministerul domeniilor, industriei, comerţului şi
agriculturii a organizat în 1900 o anchetă prin care
s-a solicitat punctul de vedere al industriaşilor români şi al camerelor de comerţ şi industrie judeţene
asupra oportunităţii adoptării unei legi a brevetelor.
Ancheta a fost încheiată printr-un congres al Camerelor de comerţ şi industrie din România care, la 9
mai 1900, a adoptat următoarea rezoluţie cu privire
la brevetele de invenţie: ,,Brevetarea invenţiunilor
nu este nici legitimă, nici oportună în Tara
românească. Rămâne ca invenţiunile merituoase să
se breveteze prin legi speciale şi după un examen
prealabil.”9 În cadrul acestui congres s-au făcut şi
propuneri raţionale, cum a fost aceea a inginerului
Al. Pretorian, secretarul Camerei de comerţ şi industrie din Ploieşti, care a susţinut că nu adoptarea unei
legi prezintă pericol pentru industria românească ci
,,modul cum se va elabora această lege, cum vor fi
redactate articolele legii, ce se va pune în lege de
către cei chemaţi a o face”.10
Discutarea legii asupra brevetelor de invenţiune
şi adoptarea acesteia în 1906 a trezit vii opuneri în
ceea ce priveşte contrafacerea, în special din partea
Uniunii generale a industriaşilor din România care
considera că ,,… o lege a brevetelor de invenţie ar
constitui un adevărat pericol, căci ea ar proteja pe
inventatorii străini în contra producătorilor români.
Industriile noastre ar fi silite să-şi întrerupă anumite
ramuri de fabricaţie sau să-şi încarce cheltuielile de
fabricaţie cu plata dreptului de a exploata brevetele”.11

bunurilor corporale mişcătoare sau nemişcătoare,
urmând progresele civilizaţiei, s-a întins treptat şi
asupra lucrurilor nemateriale, astfel s-au introdus
succesiv în legislaţia popoarelor civilizate proprietatea literară, cea artistică şi cea a invenţiunilor, consfinţită prin legile asupra brevetelor de invenţiune.
Într-o ţară care tinde spre o dezvoltare din ce în ce
mai mare, protecţia legală a proprietăţii industriale
în toate sensurile este o necesitate incontestabilă
şi, din această cauză, cele mai multe ţări au decretat
de mult legi prin care se proteg invenţiunile. Numai
prin ajutorul unei legi raţionale asupra brevetelor
de invenţiune spiritul inventator şi cu el industria
poate să se ridice”.15.
Oponenţa industriaşilor români la aplicarea retroactivă a prevederilor legale din timpul dezbaterilor pentru aprobarea legii menţionate s-a manifestat şi după promulgarea în 1906 a legii asupra
brevetelor de invenţie, promulgare care s-a făcut
sub presiunea capitalului străin, în special a celui
german.
Rolul industriei germane, în special al celei de
armament, în adoptarea legii din 1906 se evidenţiază în mod pregnant prin statistica înregistrărilor,
care arată cine s-a grăbit să beneficieze printre primii de mijloacele de protecţie create prin lege. În
anul 1906, anul adoptarii legii asupra brevetelor
de invenţiune, au fost înregistrate de către firme
din Germania 239 de cereri de brevet, din care 90,
ceea ce reprezenta circa 37% din cererile de brevet
germane înregistrate, aparţineau firmei Krupp. În
aceeaşi perioadă, firme din Austro-Ungaria au înregistrat 206 cereri de brevet, iar inventatorii români
au depus numai 107 cereri de brevet. De asemenea,
este notoriu faptul că numai după promulgarea legii asupra brevetelor de invenţiune statul român a
putut obţine din Germania „arme mai perfecţionate
de tip Manlicher în locul celor Mauser, care se învechiseră şi nu mai corespundeau perfecţionărilor
aduse în dotarea armatelor străine”.16 De altfel, preponderenţa cererilor de brevet germane şi austroungare în numărul total de cereri de brevet înregistrate în România s-a menţinut pe toată perioada de
dinaintea primului război mondial.
Legea asupra brevetelor de invenţiune, adoptată
în 1906, a avut un efect pozitiv asupra dezvoltării
industriei noastre naţionale, deoarece, prin artico-
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Potenţialul creativ tehnic românesc la începutul secolului XX era relativ limitat, lucru explicabil
dacă evidenţiem faptul că în perioada 1903-1904,
conform statisticii profesiunilor asupra impozitului
de patentă, în România existau numai 151 de ingineri români, iar nivelul tehnic al industriei, după
cum se arată în ziarul ,,Expres” din 15 februarie 1905,
era ,,dat în special de maiştrii cu practică dar lipsiţi
de orice altă educaţie superioară. O asemenea stare
de lucruri face mai întâi ca toată activitatea noastră
industrială să nu fie decât o copie după industria
din Occident”.12
Oponenţa fermă a industriaşilor români la adoptarea unei legi a brevetelor de invenţie a rămas fără
rezultat, deoarece capitalul străin, în special cel german, care pe de o parte îşi vedea interesele atinse
prin adoptarea noului tarif vamal, iar pe de altă
parte nu putea să pretindă sancţiuni economice
pentru cei care produceau prin copiere produse
industriale de concepţie germană, a exercitat presiuni pentru a se adopta legea asupra brevetelor de
invenţiune. Industria germană, mai ales cea de armament, care era la acel timp singura noastră furnizoare de arme şi muniţii, ,,a intervenit direct pentru
adoptarea acestei legi”.13
Monitorul Oficial nr. 229/17 ianuarie 1906 a publicat prima lege asupra brevetelor de invenţiune
din România, lege sancţionată cu decretul regal
nr. 102/13 ianuarie 1906. În conformitate cu prevederile art. 1 al acestei legi, ,,orice persoană care a
făcut o invenţiune nouă sau a adus o perfecţionare
la o invenţiune deja stabilită, susceptibilă de a
fi exploatată ca un obiect de industrie sau de comerciu, va putea obţine drepturi exclusive şi timporale de exploataţie în România prin acordarea unui
,,brevet de invenţiune” sau ,,de perfecţionare”.14 Deşi
legea nu dă o definiţie explicită noţiunii de invenţie,
din analiza prevederilor art. 1 rezultă că, pentru a
se putea acorda brevet, era necesară îndeplinirea
cumulativă a criteriilor de noutate şi de exploatare
industrială a invenţiei. Legea din 1906 nu amintea
de criteriul activităţii inventive, care a devenit un criteriu conturat şi legiferat numai în urma acumulării
experienţei în procesul examinării invenţiilor.
În expunerea de motive la legea asupra brevetelor de invenţiune din anul 1906 se spunea că ,,dreptul de proprietate, limitat la început la posesiunea
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lul 9, aliniatul c, se prevedea că un brevet îşi pierde
valabiltatea sa ,,când brevetul n-a fost exploatat
real şi efectiv pe timp de 4 ani de la data brevetării
sau când exploatarea a fost întreruptă pe timp de
2 ani”.17
Legea asupra brevetelor de invenţiune adoptată
în 1906 stimula, într-o anumită măsură, introducerea progresului tehnic prin punerea în aplicare a
invenţiilor, stipulând în art. 13 că: ,,proprietarii de
brevete, care probează că au fondat un stabiliment
în scop exclusiv de a executa obiectul brevetat, se
pot bucura de avantajele legii pentru încurajarea
industriei naţionale”. În felul acesta, se asigurau
condiţii preferenţiale numai pentru titularii unui
brevet de invenţie, care dispuneau de capital pentru fondarea unei unităţi de producţie.
Pentru inventatorul care nu dispunea de nici o
posibilitate de a investi un capital, legea din 1906
prevedea, la art. 39, că ,,taxele adunate după brevete
se vor depune la Casa de depuneri şi consemnaţiuni,
iar fondul va servi pentru înfiinţarea de muzee şi
agenţii industriale în ţară şi în străinătate, precum şi
la subsidii de încurajări la românii lipsiţi de mijloace,
în scop de a executa aparatul brevetat”. În ciuda
acestor prevederi generoase, atât literatura cât şi
mass-media din acel timp nu au consemnat nici
un caz de stimulare a valorificării vreunei invenţii
din fondul constituit din ,,taxele adunate după brevete”.18
Cadrul juridic existent în perioada de dinaintea
primului război mondial a reglementat şi mijloacele juridice de apărare a drepturilor privind invenţiile, atât Legea din 1906, cât şi Regulamentul de aplicare a acestei legi având capitole separate despre
acţiunile în nulitate şi decădere din drepturi şi despre urmărirea şi pedepsirea contrafacerii, precum
şi dispoziţii exprese privind licenţele obligatorii.
Cadrul juridic menţionat nu reglementa posibilitatea revendicării calităţii de autor şi nici instituţia de
contestare administrativă a hotărârilor adoptate de
Serviciul de brevete.
2. Protecţia invenţiilor în perioada interbelică
Gândirea şi creaţia ştiinţifică, artistică, literară
şi tehnică româneşti au contribuit şi s-au integrat în mod firesc în mişcarea creativă europeană
şi mondială. În consecinţă, şi istoria protecţiei
creaţiei intelectuale româneşti este strâns legată de
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evoluţia reglementărilor juridice privind proprietatea intelectuală pe plan internaţional.
În urma încheierii primului război mondial şi a
înfăptuirii statului naţional unitar român, s-a pus
problema perfecţionării legislaţiei privind protecţia
creaţiei tehnice originale, fapt ce decurgea din
necesitatea unificării celor patru legislaţii diferite,
dintre care trei - din provinciile revenite la ţară prin
Marea Unire, şi a includerii în legislaţia română a
prevederilor ce se impuneau ca urmare a aderării
României la Convenţia de la Paris, precum şi a prevederilor art. 257 al Tratatului de la Trianon şi al art.
274 al Tratatului de la St. Germain cu privire la validarea drepturilor de protecţie industrială, valabile
în teritoriile româneşti care, înainte de Marea Unire,
s-au situat sub suveranitatea altor state.
În scopul pregătirii unui anteproiect de lege
privind brevetele de invenţie, în anul 1921 a fost
numită o comisie formată din ing. Carpen Vasilescu, rectorul Politehnicii din Bucureşti, preşedinte,
şi ing. G. Constantinescu, ing. M. Manoilescu, ing.
G. Fratostitzeanu, lt. col. Gh. Popescu, avocat C.
Colintineanu, avocat C. Corodeanu şi ing. Raphael
Racovitză, şeful Oficului de Proprietate Industrială
din România. La elaborarea anteproiectului de lege
s-a ţinut seama de legislaţiile existente în Marea Britanie, SUA., Olanda, Elveţia şi Franţa. Anteproiectul
de lege asupra brevetelor de invenţie elaborat, deşi
conţinea unele idei valoroase, nu a întrunit aprobarea forurilor conducătoare şi, de aceea, nici nu
a fost adus în discuţia parlamentului, deşi schimbarea legii din 1906 era o necesitate economicojuridică, prevederile ce decurgeau din tratatele
internaţionale la care România aderase fiind incluse
în cadrul legislaţiei prin decizii, aşa cum a fost decizia ministerială nr. 873/18 decembrie 19222 priviLa 17 iunie 1920, statul român, prin Decretul-lege 2641,
a aderat, sub rezerva ratificării, la Convenţia de la Paris încheiată în 1883, revăzută la Bruxelles la 14 decembrie 1900
şi la Washington la 2 iunie 1911etc. Prin decizia Ministerului Industriei şi Comerţului nr. 873/18 dec.1922, publicată
în Monitorul Oficial 209/24 dec.1922, s-a hotărât, în baza
raportului Oficiului Proprietăţii Industriale, înregistrat cu
nr.776/02.12.1922, că “oricine va voi să se prevaleze de proprietatea unei cereri anterioare de brevet urmează să facă
odată cu cererea şi declaraţia indicând data şi statul în care
a fost înregistrată prima cerere”. La 27 martie 1924 s-a ratificat decretul - lege nr. 2641/17 iunie 1920 privind aderarea
României la Convenţia de la Paris şi de aceea în literatura
de specialitate contemporană s-a făcut uneori afirmaţia că
la noi în ţară Convenţia de la Paris s-ar fi aplicat începând
cu anul 1924, când, în realitate, ea s-a aplicat din anul 1922.
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tuţii similare din Germania, Anglia, Franţa, Italia,
Spania etc. s-a constituit la Bucureşti Societatea de
cercetări tehnice şi invenţiuni care-şi propunea ca
principal scop „…să strângă laolaltă forţe tehnice şi
forţe industriale în jurul invenţiunii utilizabile”. Prin
cercetări de laborator şi prin legături cu industriaşii,
societatea îşi propunea ,,să pună în valoare ideile
noi tehnice care-i sunt prezentate”.20
Societatea de cercetări tehnice şi invenţiuni
şi-a început activitatea constituind o comisie care
să facă o examinare preliminară a oricărei invenţii
pentru care se solicită avizul. Dacă rezultatul acestor cercetări indica o posibilă valorificare a invenţiei,
atunci Societatea căuta să stabilească legături cu reprezentanţii compartimentului industrial.
În programul de dezvoltare al Societăţii se mai
prevedea şi înfiinţarea unui Institut de cercetări tehnice în care inventatorul să-şi poată urmări singur
ideea până ce invenţia se concretiza într-o formă
utilizabilă. Institutul, după înfiinţare, urma să stabilească legături de colaborare ştiinţifică cu Institutul
de cercetări ştiinţifice ,,Regele Carol al II-lea“.
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toare la aplicarea aderării la Convenţia de la Paris
pentru Protecţiea Proprietăţii Industriale.
Lipsa oricărei facilitări a promovării invenţiilor
concepute de oameni fără posibilităţi de investiţii
a determinat ca între cele două războaie mondiale să se găsească modalităţi dintre cele mai diverse
pentru valorificarea invenţiilor. La 20 ianuarie 1931,
de exemplu, tipografia ,,Cartea medicală” a publicat
un prospect al unui Comitet de iniţiativă, format din
trei ingineri, pentru înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni ,,INVENTA”, al cărei scop declarat era punerea
în producţie a unei invenţii intitulate: ,,Procedeu
pentru crearea de curenţi de aer prin gaze de combustiune”. Prin prospectul publicat era chemată să
participe orice persoană care doreşte să contribuie
la traducerea în fapt a ,,unei invenţii care promite să
revoluţioneze tehnica industrială a motoarelor şi a
multor aparate tehnice”.19
O altă iniţiativă, cu acelaşi scop de a promova
invenţiile româneşti, a avut loc în anul 1934. Revista „Invenţiuni şi Cercetări Tehnice”, apărută lunar în
perioada iulie-septembrie 1934, informa cititorii,
în primul său număr, că după modelul unor insti-
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Rezumat

Abstract

La începutul lucrării este prezentată o analiză
comparativă a tuturor proiectelor de lege privind
brevetele – aşa cum au fost găsite în arhivele secolului 19. Faptul că proiectele de lege din 1865,
1873 şi 1880 nu au fost aprobate îşi are explicaţia
în modul în care dezvoltarea industriei româneşti şi
a comerţului din acele timpuri, sub influenţa normelor otomane, nu a fost influenţată de rigiditatea
tehnică caracteristică joncţiunilor din cadrul relaţiilor economice. Lucrarea prezintă condiţiile adoptării primei legi româneşti privind invenţiile, evoluţia
cadrului legal românesc de protecţie a creaţiei tehnice prin brevet de invenţie după primul şi al doilea război mondial şi în perioada în care legalitatea
românească s-a dezvoltat sub dictatul sovietic. În
partea finală a lucrării este examinată evoluţia legii
româneşti privind brevetele de invenţie după douăzeci şi unu ianuarie 1992, când a fost adoptată, în
consens cu normele europene, o nouă lege privind
brevetele.
Lucrarea demonstrează că studiul etapei iniţiale
ne ajută să înţelegem mai bine situaţia actuală din
domeniul de protecţie a creaţiei tehnice prin brevet
de invenţie, precum şi necesitatea de întreprinde
măsurile de rigoare în vederea perfecţionării reglementărilor juridice ale proprietăţii industriale.
Cuvinte-cheie: Proprietatea industrială; legea privind brevetele de invenţie; protecţia creaţiei tehnice

The paper starts with a comparative analysis of
all the draft bills on patents - as they were found
in the 19th century archives. The fact that the 1865,
1873 and 1880 draft bills did not pass should be understood in the way that the development of the
Romanian industry and trade during those times,
under the influence of the Ottoman rules, were not
influenced by that technical rigidity which must
characterize the economic relations hips. The paper presents the conditions of the adoption of the
first Romanian invention law, the evolution of the
Romanian legal framework for the protection of the
technical creation through patent invention after
the First and Second world war and in the period
when the Romanian legality has been developed
under the Soviet influence. The paper presents, in
its ultimate part, the evolution of the Romanian
patent law after 21 January 1992 when a new patent law that respects the European rules has been
adopted.
The paper demonstrates that the study of the
beginnings helps us understand better the present
situation in this field of the protection of the technical creation through invention patent, as well as the
necessity of taking measures to improve the industrial property juridical regulations.
Key words: Industrial property; invention patent
law; protection of the technical creation
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Ghid sintetic: elementele-ancoră
ale cercetării ştiinţifice în pedagogie

dr. hab., prof. univ. Tatiana

I

CALLO,
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare

ntenţionăm să abordăm problematica elaborării unei
teze de doctor în pedagogie dintr-o perspectivă se -

lectivă şi interpretativă, pentru a pune în relaţie un şir de
elemente componente într-o viziune a evoluţiilor în pedagogia actualizată a timpului nostru şi reieşind din unele
constatări reale, în baza expertizării tezelor de doctor
în pedagogie elaborate în ultimii ani. Trebuie să remarcăm
din start că pedagogia „se maturizează” permanent, de păşindu-şi proto-istoria şi devenind un „câmp” proliferat
de dezbateri teoretice şi aplicative în cadrul schimbărilor
economice, sociale, culturale şi compensându-şi, în cele
mai multe cazuri, potenţialul său valoric.

Educaţia are un caracter universal, ca funcţie de
bază a educaţiei, întrucât păstrează la modul teoretic şi practic elementele comune diferitelor epoci
şi comunităţi cu identităţi culturale diferite, promovează valori neafectate de trecerea timpului şi de
diversitatea mediilor culturale. Educaţia orientează
formarea persoanei pentru a face faţă cerinţelor societăţii în schimbare, pentru a răspunde provocărilor ei, pentru a anticipa un profil uman în concordanţă cu exigenţele societăţii viitoare. Situaţia actuală
este dificilă, deoarece distincţia dintre modernitate
şi postmodernitate reflectă creşterea unei preocupări pentru posibila apariţie a unui cadru proeuropean cu orientare posteuropeană, în care pedagogia
europeană „se introduce pe sine” în contextul mai
larg al culturilor interconexe.

Înţelegerea rădăcinilor unui fenomen pedagogic
este un lucru destul de complicat, de aceea excursul
de viziune în domeniul cercetării ştiinţifice în pedagogie ni se pare a fi oportun în permanenţă, cu atât
mai mult în contextul dezvoltării accelerate pe care
o trăim. Este, probabil, necesar de a revizui mecanismele care contribuie la realizarea unor cercetări
în ştiinţele educaţiei mai „deschise” paradigmatic
şi mai fundamentale pragmatic.
Viitorul este structurat prin educaţia făcută în
momentul prezent, aici şi acum. În pofida enormei
diversităţi a sistemelor de educaţie de la o ţară la
alta, mondializarea sfidărilor epocii noastre antrenează o mondializare a problemelor de educaţie. Nu
există reţete-minune, există totuşi un centru unic de
interogaţie care duce la o fiinţă neîncetat re-unită.
Ştim doar că există întrebarea: naşterea unei lumi
necunoscute, imprevizibile, navigând spre Larg,
spre actualizarea tuturor posibilităţilor [5, p. 153].
▪▪ Itinerarul cercetării ştiinţifice. Explicaţii metodologice în raport cu recomandările „Ghidului privind
perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor”
(2009).
Numitorul comun al unei cercetări în pedagogie rezidă în depistarea şi formularea corectă a
p r o b l e m e i de cercetare, ca provocare a sistemului educaţional, care poate fi una de: (a) stare
confuză; (b) stare contradictorie; (c) stare necunoscută. Asumarea acestei provocări contează enorm,
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problema este importantă, însă nivelul de angajare
în rezolvarea ei, printr-un studiu ştiinţific de calitate,
este şi el destul de valoros. Problema este „o pată
albă” pe harta ştiinţei pedagogice. Printr-o parafrază putem afirma că o „problemă nu face primăvara”, dar cât de importantă este soluţionarea acestei
probleme! Prin urmare, nu poate exista cercetare
ştiinţifică acolo unde nu există o problemă de rezolvat, indiferent dacă aceasta este una de cunoaştere
ori de natură pragmatică. În aria cercetărilor ştiinţifice în pedagogie este cunoscut faptul că trebuie
să analizăm ce anume ţine în general de o problemă,
pentru ca, pornind de aici, să putem pune în lumină, prin cercetarea ştiinţifică, problema privitoare la
un fenomen pedagogic ca una privilegiată. Orice problemă este o căutare, iar orice căutare îşi primeşte
orientarea premergătoare de la ceea ce este căutat.
Problema presupune o căutare cognitivă care devine investigare atunci când ia forma determinării ce
îl scoate la iveală pe acel „ceva” în privinţa căruia se
pune întrebarea. În întrebarea investigatoare, adică în cea specific teoretică, ceea ce este vizat prin
această întrebare urmează să fie determinat şi adus
la nivelul conceptual. Punerea explicită şi cu deplină
transparenţă a întrebării cu privire la sensul fenomenului pedagogic pretinde o explicare ştiinţifică
adecvată. Modul de acces şi de explicitare trebuie
să fie ales în aşa fel, încât această existenţă să se
poată arăta în ea însăşi, pornind de la ea însăşi în
primă instanţă, adică în cotidianitatea ei medie. În
această cotidianitate nu trebuie scoase la suprafaţă
structuri arbitrare şi aleatorii, ci structurile esenţiale,
cele care determină în chip constant existenţa fenomenului pedagogic în fiecare mod de a fi al său.
Urmărind îndeaproape constituţia fundamentală a
cotidianităţii fenomenului pedagogic, vom ajunge
să degajăm esenţa acestei existenţe într-o manieră
premergătoare.
În ultimul timp, tot mai insistent se face simţită
abordarea problematologică într-o teză de doctor
în pedagogie, fapt care consemnează deschiderile
cercetărilor viitoare. Demersul problematologic se
configurează ca o interogativitate radicală, răspunsul, în acest caz, nu „închide” problema, ci „deschide”
calea întrebărilor. În timp ce răspunsul şi soluţia justificatoare suprimă problema, soluţia şi răspunsul
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problematologic o amplifică, o diversifică, soluţiile
noi fiind nişte alternative constructive ale altor probleme.
Formularea unei teme pentru teza de doctor
în pedagogie se produce prin consultarea conducătorului/consultantului ştiinţific şi, la necesitate, a
altor experţi în domeniul ales. Tema se formulează
reieşind din: interesele ştiinţifice ale doctorandului,
unele rezultate obţinute în domeniul dat şi deschiderea unor noi direcţii de cercetare, orientările prioritare ale ştiinţei în domeniu, necesităţile formulării
unor soluţii ale problemelor apărute în domeniul
respectiv. Formula temei trebuie să răspundă concret la întrebările: de ce anume această problemă
trebuie să fie studiată şi cum să numesc acest lucru,
respectând următoarele cerinţe generale:
▪▪ indicaţia de nou, de inedit în titlu;
▪▪ aria formulării titlului: formulare concisă, nu
mai mult de 10-12 cuvinte, în termeni clari, neambigui;
▪▪ caracterul de problemă în formularea temei;
▪▪ nivelul de interes suscitat trebuie să fie unul
de interes general, bine evidenţiat;
▪▪ caracterul de originalitate;
▪▪ integralitatea formulării temei: tema trebuie
să conţină o idee, un gând finit, clar; nu se recomandă un titlu care conţine doar denumirea fenomenului, printr-o îmbinare, sintagmă, deoarece nu oferă
indicaţii la contextul, sfera de cercetare concretă;
▪▪ tema trebuie să conţină indicaţii clare ale procesualităţii cercetării;
▪▪ tema trebuie formulată absolut corect gramatical şi stilistic.
În capitolul Introducere al tezei de doctor în
pedagogie este necesar să se descrie actualitatea
temei, aceasta implicând descrierea premiselor teoretice şi practice prin prisma temei şi a problemei
formulate, care conferă temei actualitate ştiinţifică şi
practică, şi importanţa problemei abordate, fapt ce
urmează să ilustreze relevanţa problemei pentru cercetarea pedagogică şi relaţiile acesteia cu alte teme
de interes pedagogic. Problema cercetării trebuie să
fie raportată la contextul educaţional specific momentului în care se realizează cercetarea ştiinţifică şi
aplicativă. Motivându-se alegerea temei, se indică şi
direcţiile care nu au fost explicate sau care solicită investigaţii suplimentare şi reconsiderări.

Pedagogie generală, la domeniile de studiu pot fi
indicate următoarele: educaţia cognitivă/intelectuală, procesul de formare, fundamentele curriculare,
finalităţile educaţionale, managementul educaţiei,
proiectarea pedagogică, metodologia constructivismului în educaţie, funcţiile educaţiei, conţinuturile
învăţării, sistemul de învăţământ, formele educaţiei,
noile educaţii, educaţia părinţilor, comunicarea pedagogică cu determinativele corespunzătoare etc.
Deoarece pedagogia deţine în acelaşi timp statutul de ştiinţă descriptivă, teorie normativă şi realizare practică [1, p. 14], aceste trei componente
urmează să formeze elementele structurale ale unei
teze de doctor în pedagogie. În acest caz, cercetarea pedagogică este o strategie de acţiune de maximă relevanţă pentru planul ştiinţifico-teoretic al
educaţiei, consemnând: investigarea, cunoaşterea,
interpretarea, valorizarea, identificarea, reprezentarea, aprecierea, previziunea, analizarea, modelarea,
metodologizarea, conceptualizarea, clarificarea etc.
problemelor educaţiei, precum şi pentru planul
practic, consemnând: orientarea, prospectarea,
valorificarea, inovarea, optimizarea, reformarea,
activizarea, promovarea, vehicularea, promovarea,
elaborarea, instrumentarea, reglarea, articularea,
echilibrarea etc. practicilor educaţionale.
Analiza situaţiei în domeniul tezei constituie
conţinutul Capitolului 1 al tezei de doctor în pedagogie şi presupune o trecere în revistă a teoriilor
existente, rezultatele studiilor publicate în domeniu, depistându-se variabilele ce sunt în legătură cu
tema care interesează cercetătorul în diversele studii investigate. Nu trebuie să ne intereseze lucrarea
ca atare, ci problema, domeniul, aspectele elucidate de un autor sau altul. În excursul analitic faptele pedagogice expuse se interpretează, adică li se
conferă un sens clar, precizându-se şi semnificaţiile
acestora, se trece de la ceva posibil, probabil la ceva
real în contextul temei abordate. Se realizează operaţiuni de ordonare a informaţiilor, ideilor pentru a
descifra liniile de evoluţie în funcţie de valoarea pe
care o prezintă aspectele analizate. Capitolul 1 presupune un studiu al contextului teoretic al problemei de cercetare, în care relaţiile dintre punctele de
vedere discutate în suportul teoretic şi cercetarea
propriu-zisă trebuie evidenţiate în mod deosebit.
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Scopul şi obiectivele cercetării trebuie să ducă
spre modul de rezolvare sau investigare a problemei, obiectivele acoperind strict acţiunile întreprinse de cercetător pentru studierea problemei, să nu
includă generalităţi fără semnificaţie în contextul
cercetării.
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică conţine
o descriere a rezultatelor conceptuale: ce concepte, termeni, noţiuni, concepţii, legi, legităţi, teze, idei
ştiinţifice etc. a formulat cercetătorul în contextul
problemei abordate. Se precizează în ce domenii se
introduc schimbări, prin ce se completează ştiinţa
pedagogică.
Problema ştiinţifică importantă soluţionată este o componentă a originalităţii ştiinţifice şi
se formulează concret, formulându-se un răspuns
compact la întrebarea/problema formulată la demararea investigaţiei, acest răspuns elucidând foarte convingător finalitatea cercetării în ansamblu.
Semnificaţia teoretică sintetizează rezultatele
capitolului 2, descriindu-se rezultatele cercetării în
aspect teoretic: ce s-a obţinut, ce repere teoretice
noi au fost formulate în cadrul cercetării problemei.
Aici se ilustrează prin ce modalităţi, mecanisme,
criterii, principii etc. pot fi implementate în practică rezultatele ştiinţifice inovative şi se proiectează
impactul potenţial al acestor implementări.
Valoarea aplicativă a lucrării reflectă ce neajunsuri ale practicii au fost corectate/pot fi corectate cu ajutorul rezultatelor materializate în acţiuni de
formare/dezvoltare, perfecţionare, îmbunătăţire,
optimizare, sporire a calităţii, modernizare etc.
Capitolul Implementarea rezultatelor ştiinţifice descrie la ce nivel, unde, în ce contexte au fost
utilizate materialele cercetării în vederea aplicării şi
validării corectitudinii şi valorii lor ştiinţifico-practice.
Rezultatele ştiinţifice principale înaintate
spre susţinere cuprind câteva teze cu caracter conceptual, formulate ca afirmaţii ce reflectă realizările
obţinute de cercetător, pe care le susţine ca ştiinţific
adevărate.
Concretizarea domeniului de studiu este o acţiune de precizare a sectorului pedagogiei, a compartimentului din cadrul specialităţii ştiinţifice, nu
specialitatea ca atare. De exemplu, la specialitatea
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Cercetătorul trebuie să-şi aleagă un criteriu unitar
de trecere în revistă a problemelor din literatura de
specialitate, deoarece descrierea separată a acestora creează impresia unei abordări fragmentare, haotice. De asemenea, este nevoie să se respecte selectarea literaturii de specialitate cu maximă atenţie şi
rigurozitate, evitându-se redundanţele, respectând
specificul temei de cercetare şi făcându-se apel la
consideraţiile critice şi punctele de vedere proprii
asupra ideilor, faptelor, fenomenelor expuse. Este
recomandabil a fi evidenţiate erorile, neajunsurile,
contradicţiile depistate şi expus modul cum acestea
sunt soluţionate în cercetarea de faţă.
Capitolul se încheie cu reformularea/redefinirea problemei sau problemelor şi evidenţierea direcţiilor de soluţionare a lor (ipotezele cercetării).
Acestea sunt nişte idei cu statut provizoriu, care se
produc în legătură cu problema care se cere a fi soluţionată şi care va fi verificată prin recursul la fapte,
în special la cele experimentale. Ipoteza presupune
punerea în prealabil a problemei identificate în legătură cu sistemul educaţional, procesul sau activitatea educaţională; ea reprezintă întrebarea la care
se caută răspuns. Ipotezele/direcţiile de soluţionare
a problemei constau în presupunerea principiilor
explicative ale unor cauze admise pentru o anumită
categorie de fenomene pedagogice. Este o operaţie de gândire prin care cercetătorul construieşte
explicaţii posibile pentru fenomene sau fapte deocamdată necunoscute. Formularea ipotezelor (direcţiilor de soluţionare a problemei) este începutul
procesului de rezolvare a problemei formulate, luând forma unor afirmaţii ce urmează a fi testate. Admiterea sau respingerea direcţiilor de soluţionare a
problemei (ipotezelor) reprezintă concluziile generale principale ale cercetării. Un aspect important
al verificării ipotezelor este faptul că cercetătorul
nu trebuie să fie presat de obligativitatea validării
tuturor ipotezelor. Tot aici se va reformula scopul şi
obiectivele cercetării ulterioare.
În Capitolul 2 urmează să fie prelucrate faptele
culese, punându-se în evidenţă caracteristicile lor
dominante şi organizarea informaţiei în sisteme ce
constituie configuraţia fenomenului studiat într-o
lectură nouă a cercetătorului. Prin aceste operaţii
de mare fineţe în ordonarea şi subordonarea faptelor, a concretizării relaţiilor şi interconexiunilor
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cercetătorul urmează să construiască un model al
fenomenului pedagogic abordat, care surprinde
imaginea interrelaţiilor semnificative dintre elementele componente ale respectivului fenomen,
şi să-l explice prin judecăţi, prin argumente, prin
demonstrări şi constatări pertinente. Esenţa cercetării în acest capitol este de a depista factorul care
explică şi asigură dezvoltarea, perfecţionarea, modernizarea, progresul. Ceea ce se produce acum, la
această etapă a cercetării, este o sumă a elementelor interpretative anterioare, dar şi ceva mai mult,
deoarece acum cercetătorul procedează sistematic
şi complet, utilizând toate datele obţinute anterior.
În acest caz, criteriile adoptate ca fundament în
ordonarea şi sistematizarea faptelor trebuie să fie
reale, nu nişte invenţii apriorice, iar concluziile să
fie verificate prin cât mai multe din datele obţinute
prin demersul investigativ. Contradicţiile depistate
este necesar să fie elucidate plenar şi să fie integrate în demersul explicativ general, stabilindu-se
relaţiile existente sau posibile din perspectiva fenomenului cercetat. Demersul interpretativ asigură
validarea faptelor acumulate, transferând valoarea
informaţiilor acumulate, prin precizarea semnificaţiilor pedagogice/educaţionale, la un nivel superior
celui incipient. Interpretarea datelor demersului investigativ trebuie să se raporteze în permanenţă la
informaţiile din sursele bibliografice valorificate în
construirea cadrului teoretic al problemei studiate,
indicându-se similitudini şi diferenţe în raport cu
cercetările existente.
Este recomandabil de a elabora tabele, figuri,
care constituie o modalitate eficientă de organizare
a datelor după anumite criterii clar delimitate. Descrierea studiilor în formă sintetică permite compararea acestora şi oferă o imagine de ansamblu a ideilor şi constatărilor în raport cu problema abordată.
Acest capitol trebuie să asigure un echilibru între
perspectiva teoretică asupra problemei şi ilustrarea
cercetării similare realizate de către cercetător, analiza critică fiind unul din factorii maturităţii investigative a cercetătorului.
Capitolul 3 urmează să includă, la început, designul cercetării experimentale, argumentându-se
metodologia cercetării aplicative şi conferindu-i
acesteia credibilitate. Cercetătorul prezintă şi de-

ne amintim de faimoasa întrebare a lui W.B. Yeats
„Cum poate deosebi cineva dansatorul de dans?”.
Conţinutul şi forma se pot schimba şi, de fapt, se
schimbă, însă întotdeauna împreună. De aceea,
respectarea unor reguli privind forma unei teze de
doctor în pedagogie este una din condiţiile calificării acesteia.
Problema educaţiei nu este şi nu a fost niciodată o problemă oarecare. Actualmente, ea formează
orizontul global al unor discursuri eterogene, care
duc la „inflaţia” semnului educaţiei. Ştiinţele educaţiei sunt incluse într-un proces de precizare a domeniului teleologic şi a raportului cu ştiinţele sociale,
cultura şi ştiinţele umane. Sunt actuale întrebările:
ce prezintă educaţia: un proces de instruire, de socializare sau de transmitere a culturii; cum contribuie educaţia la stabilitatea şi progresul social; cum se
schimbă educaţia sub influenţa europenizării, internaţionalizării, globalizării.
Educaţia are de rezolvat sarcini colosale, deoarece schimbările ce se produc în societate sunt foarte
rapide şi aşteptările de multe ori întrec posibilităţile
educaţiei. Prezentul nostru este cel al emergenţei
unei noi civilizaţii, o civilizaţie care se dovedeşte
marcată substanţial de umanism. În prezent, cu cât
creşterea şi transformarea societăţii sunt determinate din ce în ce mai mult de raţionalitatea externă a proceselor de cercetare, cu atât mai puţin
este dependentă de civilizaţia scientizată, de „ştiinţa” şi conştiinţa persoanelor. Soluţia se conţine în
schimbarea situaţiei conştiinţei înseşi, prin acţiunea
practică a unei teorii care nu manipulează mai bine
lucruri şi reificări, ci promovează, mai curând, prin
reprezentările penetrante ale unei analize, interesul
raţiunii pentru maturitate, pentru autonomia acţiunii şi eliberarea de dogmatism. Anume o teorie bună
orientează cu exactitate, „indicând” care problemă
merită să fie abordată. Evenimentele practice au o
infinitate de proprietăţi observabile şi anume teoria
este cea care determină care dintre aceste multiple
proprietăţi sunt relevante pentru un anumit domeniu, în cazul nostru cel al educaţiei.
Astăzi noi ne aflăm în situaţia lui Prometeu care a
furat focul cerului. Numele său înseamnă cel ce gândeşte înainte. Am descoperit focul ascuns în măruntaiele atomului. Ne aflăm şi în situaţia lui Epimeteu,
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scrie eşantionul/lotul de cercetare, instrumentele,
etapele şi procedura de investigare experimentală,
menţionează metodele de analiză şi sinteză a datelor. Se descrie succint procedura de eşantionare,
cu accent pe detaliile relevante, volumul/numărul
subiecţilor, structura eşantionului. Metoda experimentului pedagogic cere foarte multă imaginaţie
şi, pe măsură ce se practică, solicită o adevărată măiestrie din partea cercetătorului, creativitate, scopul
fiind ilustrarea noutăţii şi originalităţii cercetării,
căci, „în spatele” tuturor statisticilor şi tehnicilor se
„ascund” fenomene pedagogice noi, necunoscute,
ce trebuie puse în evidenţă cu iscusinţă. Se ştie că
pentru ştiinţă experienţa înseamnă o bună observare provocată şi măsurată, care face să ni se îmbogăţească gândirea, deoarece este o artă a construirii
de dovezi şi o artă a inventarierii sistematice [5, p.
78]. Metoda experimentului pedagogic este una
din principalele surse de autoritate într-o cercetare
pedagogică, care cere nonconformism şi respectarea criteriului adevărului şi fecundităţii.
Rezultatele experimentale sunt descrise prin raportarea la obiective şi prin invocarea direcţiilor de
soluţionare a problemei. Se recomandă o substanţială organizare şi prezentare grafică a rezultatelor.
Fiecare dintre rezultatele practice va fi semnificat în
raport cu contextul şi studiile teoretice anterioare.
Se recomandă, de asemenea, ca analiza rezultatelor
să pună în evidenţă şi eventualele limitări generate
de natura metodologiei sau de contextul în care s-a
realizat cercetarea.
Concluziile generale şi recomandările reprezintă o sinteză a perspectivelor teoretice şi a rezultatelor demersului de cercetare. Concluziile generale se constituie în răspunsuri sau soluţii la ipotezele/
direcţiile de soluţionare a problemei. De asemenea,
se va face referire şi la implicaţiile cercetării pentru practica educaţională sau pentru studiile de
perspectivă în domeniu, sugerându-se eventuale
teme, subiecte pentru cercetare, modele de design,
noi modalităţi şi direcţii de analiză.
Ştiinţa pedagogică obiectivează educaţia, transformând experienţa într-o ordine bine structurată.
Statutul unei teze de doctor în pedagogie este
consemnat atât de conţinut, cât şi de forma sa. Să
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fratele lui Prometeu, numele lui însemnând cel ce
gândeşte după. Între Prometeu şi Epimeteu, între cel
ce gândeşte înainte de a face ceva şi cel ce gândeşte
după ce a făcut ceva, suntem obligaţi să găsim poziţia
justă, a celui ce priveşte şi acţionează [3, p. 84]. Astăzi
concilierea lui „pro” şi „contra” nu se poate produce decât pe un alt nivel de realitate, unde pro şi contra au aspectul a doi poli contradictorii ai unei unităţi mai largi,
ceea ce înseamnă a fi împreună, a lua în considerare
ceea ce este pozitiv, constructiv şi în pro, şi în contra.
Astfel, ţinând seama de caracterul atât de important al deschiderii cercetărilor ştiinţifice în contextul
actual al ştiinţelor educaţionale şi considerând că
discursul ştiinţific este locul adecvat pentru a gândi
şi a proba un raport suplu şi dialectic între deschidere şi schimbare, suntem de părerea că „aşezarea”

cercetărilor în pedagogie pe noi fundamente este
un imperativ, în care se înscrie necesitatea investigaţiilor într-un şir de domenii, cum ar fi: fundamentarea social-filosofică a educaţiei, teoria şi practica
constructivistă, pedagogia socială, antropologia pedagogică, controlul social al educaţiei etc.
Şi, poate nu în ultimul rând, trebuie să menţionăm că anume valorile noastre ne ajută să înţelegem realităţile, obiectivitatea fiind una dintre
acestea şi oferindu-i posibilitate cercetătorului să
învingă opacitatea şi complexitatea unui material. Trebuie mereu să ne întrebăm cum respectăm
obiectivitatea şi să reflectăm asupra condiţiilor în
care acţionăm în acest sens, ca „furtul intelectual” să
nu-şi elaboreze „un regulament de funcţionalitate”
în spaţiul cercetărilor în pedagogie.
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Rezumat

Abstract

Elaborarea unei teze de doctor în pedagogie
este un proces de responsabilitate sporită, care implică personalitatea onestă a cercetătorului, competenţele sale de reflecţie, analiză şi interpretare,
luarea în considerare a recomandărilor privind corectitudinea unei cercetări ştiinţifice în pedagogie.

Development of a doctoral thesis in pedagogy
is a process of increased responsibility, involving
the researcher’s honest personality, his powers of
reflection, analysis and interpretation, taking into
account of the recommendations on the correctness of a scientific research in pedagogy.
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conomia are conotaţie istorică, evoluând de la
modelul clasic al dezvoltării spontane, prin me -

canismul mâinii invizibile, la modelul keynesist, bazat pe
stimularea cererii.

Actualmente,

creşterea economică

este examinată ca fiind un proces continuu al dezvoltării
valorilor, provocărilor, oportunităţilor egale în cadrul
comunităţii, proces care a traversat calea de la teoria

clasică bazată pe avantajele comparative la cea contemporană a avantajelor competitive.

De

aici derivă un im-

perativ, aparent simplu, dar devenit, în ultimele decenii,
extrem de obsedant – creativitatea.

Funcţionalitatea noului sistem economic al Republicii Moldova, deschis faţă de lume, frecvent
marcat de dinamism, uneori de incertitudine şi risc,
alteori chiar de ostilitate, depinde în mod hotărâtor
de creativitatea oamenilor care pot construi afaceri
prospere pe fundamentul economiei moştenite.
Situaţia dictează stringent ca oamenii de afaceri să
dispună de aptitudini şi capacităţi inovaţionale sporite. Capacităţile inovaţionale, creativitatea reprezintă un „criteriu validat” al competenţei şi performanţei antreprenorilor.
1. Antreprenorul - „promotorul” economic al
societăţii
De-a lungul anilor, a apărut o mulţime de viziuni privind calităţile antreprenorului. În inventarul
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realizat de C. Kevin [5, 31] antreprenorul reprezintă: persoana care-şi asumă riscuri şi incertitudini
(Cantillon, Thunen, Mangoldt, Mill, Hawley, Knight,
Cole, Shackle); furnizor de capital financiar (Smith,
Turgot, Ricardo, Bohm-Bawerk, Edgeworth, Pigou,
Mises); decident (Cantillon, Menger, Marshall, Wieser, Walker, Deynes, Mises, Shackle, Cole, Kirzner,
Schultz); lider industrial (Say, Marshall, Wieser, Walker, Sombart, Weber, Schumpeter); manager sau
superintendent (Say, Mill, Marshall, Menger); organizator sau coordonator de resurse economice
(Wieser, Schomoller, Sombart, Weber, Clark, Schumpeter); proprietar de firmă (Wieser, Pigou); utilizator
al factorilor de producţie (Walker, Keynes, Wieser);
contractant (Bertham); arbitru (Cantillon, Kirzner);
persoană care alocă resurse pentru utilizări alternative (Kirzner, Schultz, Herbert, Kink); persoană care
concepe, dezvoltă şi concretizează viziuni (Fillion);
inovator (Bandeau, Bentham, Thunen, Schomoller,
Sombart, Weber).
Evident că orice om de afaceri, pentru a avea
succes, trebuie să posede, practic, toate calităţile
enumerate. Diferă doar proporţia în care aceste roluri sunt exercitate. Însă în toate cazurile cea mai importantă calitate este spiritul inovator, care se manifestă prin tendinţa spre înregistrarea unor realizări
de vârf, capacitatea de a soluţiona probleme noi
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(produse/servicii, proiecte). Inovatorul caută să rezolve chiar şi problemele vechi prin modalităţi noi.
În caz de nereuşită, inovatorul este capabil de a lua
decizii adecvate şi de a acţiona, fără a încerca să-şi
justifice insuccesele. Mai mult decât atât, în condiţiile economiei concurenţiale, unul din cele cinci
roluri (figura 1) atribuite de Henry Mintzberg întreprinzătorului este rolul de inovator. Nivelul gândirii
inovative a antreprenorului ţine de disponibilităţile
intelectuale, de competenţa şi performanţa acestuia.
INVESTITOR
INVENTATOR

PROPRIETAR
ROLURI

EXECUTANT

MANAGER

Fig. 1. Rolurile întreprinzătorului

Sursa: Ovidiu Nicolescu, Managementul întreprindrilor mici şi mijlocii, Ed. Economica, Bucureşti, 2001,
p. 54
ce caracteristici sunt necesare întreprinzătorului contemporan? Din multiplele trăsături, ce au
un impact cert (pozitiv sau negativ) asupra creativităţii inovative a antreprenorului, acredităm inteligenţa, competenţa şi performanţa.
2. Inteligenţa generală, competenţa şi performanţa
În anul 1983, H. Gardner de la Universitatea
Harvard elaborează teoria „inteligenţelor multiple”,
susţinând că nu există oameni proşti, ci doar oameni cu profiluri diferite ale inteligenţei şi că, pe
lângă inteligenţa în accepţiunea clasică (cognitivă), există şi o inteligenţă lingvistică, logico-matematică, muzicală, spaţială, naturalistă, inteligenţă
intra- şi interpersonală (capacitatea de a înţelege
emoţiile proprii şi pe ale celorlalţi). Cei care au
studiat inteligenţa consideră că ea are aplicaţii în
toate domeniile vieţii, deoarece a şti să lucrezi şi să
comunici cu oamenii este o calitate de care nimeni
nu poate fi scutit. Însă pornind de la faptul că rolul antreprenorului şi/sau managerului este cel de
a-i inspira şi motiva pe alţii, de a stimula atitudini
pozitive cu caracter inovaţional la locul de muncă,
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cei implicaţi în afaceri trebuie să dispună de abilităţi bazate pe inteligenţă. Deşi inteligenţa prezintă
un factor important pentru obţinerea succesului
profesional, această noţiune este înţeleasă „simplist”, uneori chiar greşit, mai ales de persoanele
din afara domeniului psihologiei, iar instrumentele propuse spre evaluarea acestei dimensiuni sunt
aplicate insuficient.
Una din caracteristicile fundamentale ale oricărui
individ este competenţa, care indică modalităţile
de gândire şi de comportament al acestuia atunci
când se confruntă cu o situaţie şi/sau sarcină. Competenţa antreprenorială, susţine Rosabeth Moss
Kanter [8], profesoară la Harvard Business School,
este „capacitatea de a executa ireproşabil şi de a
le oferi valoare clienţilor la standarde chiar mai ridicate, prin investiţii în aptitudinile mâinii de lucru
şi învăţare”. Competenţele omului de afaceri includ
abilităţile personale, de lider, analitice şi orientarea
spre activităţile inovative. Competenţele antreprenorului pot fi identificate pornind de la astfel de caracteristici, cum sunt: convingerea personală, încrederea în sine, hotărârea, optimismul, lipsa de teamă
în faţa impedimentelor, formularea şi exprimarea
fermă a opiniilor proprii, consecvenţă în susţinerea
punctului de vedere, a poziţiei adoptate, chiar şi în
condiţiile în care asupra persoanei în cauză se exercită anumite presiuni.
Diferenţierea competenţelor se produce în
funcţie de claritatea formulării obiectivelor, eficienţa planurilor de lucru, creşterea moralului echipei,
motivarea individuală efectivă a membrilor echipei
prin recunoaşterea contribuţiei lor etc. Accentuăm,
însă, faptul că nu sunt atât de importante competenţele omului de afaceri prin ele însele, cât efectele pe care le produc. ce fel de însuşiri îi sunt necesare antreprenorului contemporan pentru a se
manifesta ca un inovator? Dintre cele mai importante caracteristici ale omului de afaceri, eficient şi
performant, nominalizăm: sociabilitatea, receptivitatea, agreabilitatea, conştiinciozitatea, inteligenţa
care în activitatea antreprenorială este relaţionată la
performanţă.
Susţinem poziţia unor autori (spre exemplu,
Vitalie Belous) [2], care afirmă că performanţa este
un rezultat al acţiunii superior rezultatelor cunoscute. Astfel, pentru performanţă, primul atribut calitativ îl reprezintă superioritatea sau progresul faţă de

buie să realizeze schimbări, ci doresc să ştie cum să
le facă. Convingându-se că se pot documenta „cum
să le facă”, în perspectiva formării/schimbării mentalităţii şi a obţinerii performanţelor inovative pe care
şi le doresc, antreprenorii, în mod sigur, pot apela la
acumularea cunoştinţelor de rigoare prin învăţare.
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stadiul cunoscut în domeniu. Daniela Tatiana Corodeanu [4, 191] menţionează faptul că performanţa
poate fi caracterizată prin: autonomie, utilitate, remanenţă şi socialitate. Competenţele performanţei
caracterizează modul în care omul de afaceri îşi asumă şi îşi exercită rolul, determinând astfel rezultatul
obţinut. Calităţile performanţelor, după V. Belous
[2, 68], se pot împărţi în două categorii:
a. naturale (înnăscute), din care fac parte inteligenţa, creativitatea şi memoria. Aceste calităţi pot
fi cuantificate prin indicii de inteligenţă, de creativitate şi de memorizare;
b. dobândite prin instruire şi educaţie, în care
sunt incluse calităţile: dârzenia, tenacitatea, aspiraţia spre autodepăşire, nivelul înalt al aspiraţiilor, sensibilitatea la nou, originalitatea, anomicitatea (aderenţa la cerinţele societăţii şi refuzul de a le rezolva
convenţional-banal), flexibilitatea, fluenţa, motivaţia, capacitatea de vizualizare, cultura, capacitatea
de consonantizare-asociere-combinare-evocare,
imaginaţia, capacitatea de argumentare, capacitatea de logicizare, capacitatea de autopsihanaliză şi
introspecţie, capacitatea de a practica gândirea de
ordin superior (gândirea asupra propriei gândiri).
În pofida eforturilor depuse pentru a recruta în
afaceri persoane competente şi performante, care
dispun de cunoştinţele, pregătirea şi abilităţile necesare, rareori se înregistrează rezultate satisfăcătoare. Cei „perfecţi”, practic, nu sunt de găsit, numărul lor fiind cu totul insuficient. Conform cercetărilor
Danielei Tatiana Corodeanu [4, 184], doar 29% din
întreprinzătorii care au participat la sondaj se declară competenţi şi cu un grad ridicat de încredere în
sine. Şi mai redusă (19%) este ponderea întreprinzătorilor care afirmă că posedă abilităţile de a convinge alte persoane să întreprindă ceva, abilităţi imperios necesare oamenilor de afaceri. În plus, tot mai
frecvent oamenii de afaceri nu se întreabă dacă tre-

3. Educaţia universitară a antreprenorilor
Mulţi oameni de afaceri apreciază cu scepticism
educaţia, în special studiile universitare, ca un mod
de formare şi dezvoltare a însuşirilor intelectuale,
competenţei şi performanţei inovative. Ei consideră
că pentru omul de afaceri primordiale sunt calitatea
de lider şi spiritul de antreprenor, însă acestea nu
se învaţă în şcolile de business. Chiar şi unii dintre
experţi consideră că iniţiativa, imaginaţia, spiritul
inovator etc. sunt un dar de la natură. Prin urmare,
în opinia acestor experţi, este imposibilă formarea
unor astfel de calităţi prin învăţare. Abilitatea antreprenorială, consideră ei, se datorează talentului pe
care îl au doar 1-3% din oameni.
Noi susţinem opinia investitorului şi antreprenorului Robert Kiyosaki, care insistă asupra faptului că
antreprenoriatul trebuie învăţat din copilărie, căci
astfel talentul poate fi dezvoltat la persoanele care
îl posedă în stare „neşlefuită”. cei care doresc să se
implice în afaceri sau deja practică antreprenoriatul, administrându-şi afacerile, dacă au suficientă
înţelepciune, urmează să acumuleze cunoştinţele
necesare învăţând continuu.
Întreprinzătorii şi/sau managerii se lansează sau
se recrutează în afaceri, de regulă, din rândul acelor
absolvenţi ai instituţiilor universitare, care posedă o
anumită experienţă şi care au dovedit înclinaţii, aptitudini şi pasiune pentru acest segment al economiei naţionale. În Republica Moldova, cei mai mulţi
întreprinzători (25.5%) au studii secundare profesionale (tabelul 1), fiind urmaţi procentual de cei cu
studii superioare (20.4%).

Tabelul 1
Populaţia ocupată în activităţile economice din mediul rural, conform nivelului de instruire (anul 2008, mii persoane)
Activităţi

Populaţia
ocupată,
total

Superioare

Medii
speciale

Secundare
profesionale

Liceale

Gimnaziale

Primare sau
fără studii

1

2

3

4

5

6

7

8

Inclusiv cu studii

TOTAL

1251

255.7

206.3

319.0

252.3

203.0

14.8

Inclusiv în mediul rural

691.8

64.0

94.4

185.6

163.3

171.5

13.4
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1

2

3

4

5

6

7

8

Din care în: agricultură,
economia vânatului şi
piscicultură

371.7

9.7

27.3

95.5

101.5

125.2

12.5

Industrie

59.0

4.5

7.9

21.4

13.8

11.2

0.0

Construcţii

35.5

0.0

2.9

14.2

6.5

10.8

0.0

Comerţ, hoteluri
restaurante

56.6

5.1

11.1

19.8

11.4

8.9

0.0

Transporturi şi
comunicaţii

23.0

2.3

4.1

10.0

4.4

2.2

0.0

Administraţie publică,
învăţământ, sănătate şi
asistenţă socială

125.2

35.4

36.0

20.6

21.9

11.2

0.0

Alte activităţi

21.0

6.2

4.7

4.2

3.8

2.1

-

Sursa: calculele autorului după raportul „Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul”, Biroul Naţional de
Statistică al Republicii Moldova, Chişinău, 2009

După cum se constată, sub aspectul nivelului de
instruire, structura populaţiei din mediul rural diferă considerabil de cea din mediul urban, ponderea
persoanelor cu studii superioare constituind doar
9.25 la sută din totalul populaţiei angajate în câmpul muncii. O diferenţă şi mai mare se înregistrează
în structura populaţiei din mediul rural ocupată în
agricultură, ponderea persoanelor cu studii superioare constituind aici doar 2.6% din numărul total
al angajaţilor, sau aproximativ 3.8 la sută din totalul
persoanelor cu studii superioare din ţara noastră.
Este un imperativ al timpului pentru toţi cei care
doresc să se implice în afaceri sau deja practică
antreprenoriatul să-şi asigure competenţa şi performanţa necesare pentru a fi inovativi în antreprenoriat – prin instruire în instituţiile universitare, prin
formarea şi acumularea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice acestui gen de activitate. A-i face pe
oameni productivi prin educaţie – în viziunea lui
Peter Drucker [1, 76] – este „prima dintre provocările
epocii noastre”. Educaţia se realizează prin învăţare,
aceasta fiind, după cum afirmă cercetătorul Petington, citat de Daniela Tatiana Corodeanu [4, 122],
„procesul prin care abilităţile, cunoştinţele, aptitudinile şi comportamentul sunt formate şi dezvoltate”.
Pentru ţara noastră, aflată într-o dureroasă tranziţie
de la economia centralizată la cea bazată pe relaţiile
de piaţă, educaţia este imperios necesară, din perspectiva schimbării mentalităţii, altoirii calităţilor de
inovator, asigurării eficacităţii şi eficienţei economiei
naţionale.
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Cu certitudine, dezvoltarea competenţei şi performanţei oamenilor de afaceri este posibilă prin
instruire, prin învăţare, prin altoirea cunoştinţelor
şi deprinderilor inovative adecvate economiei concurenţiale. În această ordine de idei, este imperios
necesar un sistem de acumulare a cunoştinţelor
prin învăţare, care ar înzestra oamenii de afaceri cu
abilităţi inovative. Pe parcursul anilor pentru întreprinzători s-au conturat cel puţin două etape de învăţământ: până la lansarea în afaceri şi în perioada
de activitate ca antreprenor.
4. Învaţă şi vei deveni competent, performant
şi inovativ
Evident, până la lansarea în afaceri orice antreprenor trebuie să depună eforturi pentru a realiza un progres personal. În scopul de a deveni competenţi, performanţi şi inovativi, oamenii de afaceri învaţă multe
lucruri pe care nu le-au ştiut mai înainte şi de care au
nevoie pentru a face faţă atât problemelor curente,
cât şi celor ce urmează să apară. Fără îndoială, antreprenorii pot învăţa materiile în cauză şi în universităţi.
Multitudinea de instituţii universitare diferă
după structură, modul de organizare, calitatea procesului educaţional etc., aceşti factori materializându-se în nivelul de competenţă şi performanţă al
absolvenţilor, care constituie prestigiul respectivei
universităţi. Lider pe mapamond, conform clasamentului ARWU, este Universitatea Harvard din Statele Unite ale Americii. Din topul primele zece instituţii universitare (tabelul 2), opt le revin SUA şi două
Marii Britanii, inclusiv Universitatea Oxford, care

Acest ciclu se încheie cu promovarea examenului
de licenţă, care include o probă la o disciplină fundamentală, o probă la o disciplină de specialitate şi
teza de licenţă. Diploma de licenţă atestă că titula-

proprietatea intelectuală şi factorul uman/
intellectual property and human factor

ocupă locul 10. Din topul celor 500 de universităţi,
159, sau 31.8%, reprezintă SUA, 42 – Marea Britanie,
40 – Germania, 31 – Japonia, 23 – Franţa, 22 – Italia,
21 – Canada, 18 – China, 2 – Rusia.

Tabelul 2
Clasamentul ARWU al universităţilor din lume, 2008
Universitatea

Ţara

Numărul
punctelor

Ratingul
general

regional

naţional

Univ. Harvard

SUA

100

1

1

1

Univ. din Cambridge

Marea Britanie

70.4

4

1

1

Univ. din Tokyo

Japonia

46.4

19

1

1

Inst. Fed. De Tehn. Zűrich

Elveţia

43.1

24

4

1

Univ. din Toronto

Canada

43.1

24

19

1

Univ. din Paris 06

Franţa

33.1

42

7

1

Univ. din Copenhagen

Danemarca

33.0

45

8

1

Univ. din Utrecht

Olanda

32.4

47

9

1

Karolinsca Inst. Stockholm

Suedia

31.6

51

11

1

Univ. din Munich

Germania

30.8

55

13

1

Univ. din Oslo

Norvegia

29.0

64

17

1

Hebrew Univ. Jerusalem

Israel

28.8

65

4

1

Univ. de Stat din Moscova

Rusia

28.1

70

20

1

Pe parcursul anilor, în ansamblul metodelor şi
procedeelor didactice practicate în instituţiile universitare, inclusiv din ţara noastră, a dominat monologul realizat prin tradiţionalele prelegeri şi seminare, orientate spre reproducerea materiei cristalizate
în manuale. De regulă, susţinătorul cursului îl copleşea pe viitorul antreprenor cu prea multe dogme şi
sentinţe, adesea obligându-l să accepte toate „sfaturile
şi îndrumările”. Acest lucru poate estompa caracterul
provocator al muncii întreprinzătorului, diminuându-i gradul de implicare şi responsabilitatea pentru
găsirea soluţiilor.
Desigur, pe parcurs s-au întreprins şi numeroase tentative de a eficientiza procesul educaţional.
Schimbări radicale s-au produs în învăţământul
universitar din Europa în rezultatul adoptării aşanumitului Proces de la Bologna, la care a aderat, din
20 mai 2005, şi Republica Moldova. Actualmente
învăţământul universitar, inclusiv cel din ţara noastră, este structurat în trei cicluri (figura 2). Durata
studiilor de licenţă la învăţământul de zi pentru
specialitatea „Business şi Administrare” este de 3 ani
şi prevede acumularea a minimum 180 de credite.

rul a obţinut cunoştinţe şi competenţe pentru continuarea studiilor în ciclul II, precum şi o pregătire
profesională care îi permite angajarea în câmpul
muncii.
Studiile superioare de masterat la ciclul II pentru
specialitatea „Business şi Administrare” au o durată
de 2 ani şi corespund unui număr de 120 de credite.
Studiile de masterat academic vizează dezvoltarea
capacităţilor de cercetare ştiinţifică şi constituie o
fază premergătoare obligatorie pentru studiile de
doctorat. Studiile de masterat profesional asigură
aprofundarea într-un domeniu de formare, fiind
axate pe competenţe şi performanţe cu conţinut
aplicativ. Studiile de masterat se finalizează cu susţinerea tezei şi acordarea titlului de master.
Studiile de doctorat au durata de 3-4 ani şi corespund unui număr de 180-240 de credite. Studiile de
doctorat se organizează prin învăţământ de zi sau
învăţământ cu frecvenţă redusă şi se finalizează cu
susţinerea tezei şi acordarea gradului ştiinţific de
doctor. Deţinătorii diplomei de doctor pot ocupa
posturi în organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării şi
în instituţiile de învăţământ superior, în alte instituţii şi organizaţii.
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Ciclul

Diploma obţinută

Posdoctorat

Doctor habilitat

Ciclul III
Doctorat (3 ani)

Doctor în ştiinţe
Piaţa muncii

Ciclul II
Masterat (1-2 ani)

Master
Piaţa muncii

Ciclul I
Licenţiat (3-4-5 ani)

Diplomă de licenţă

Liceu, Colegiu, Şcoală profesională (nu mai puţin de 12 ani)

Fig. 2. Structura învăţământului superior conform prevederilor procesului de la Bologna
Sursa: Ministerul Educaţiei www.edu.md

Procesul de la Bologna a impus modificări considerabile şi în aranjamentul procesului didactic. În
vederea pregătirii viitorilor oameni de afaceri, pentru o activitate mai creativă, unei ore de curs trebuie să-i revină două ore de seminare şi/sau studii de
caz şi trei ore de lucru individual.
În modelul de transmitere a cunoştinţelor pentru
formarea competenţei şi performanţei inovative ale
oamenilor de afaceri un accent major se pune pe
metodele activ-participative. Scopul acestor metode, valoroase din punct de vedere aplicativ, constă
în realizarea contactului efectiv al participanţilor cu
realităţile complexe, autentice pentru a le dezvolta antreprenorilor capacităţi decizionale şi abilităţi
inovative de a soluţiona problemele.
Metodele şi procedeele eficiente pe care cadrul
didactic le poate aplica, îmbinându-le în mod specific pentru altoirea deprinderilor antreprenoriale,
sunt axate pe confruntarea directă a studenţilor cu
situaţii reale, selectate din activitatea oamenilor de
afaceri. În orele de seminare, dezbateri şi/sau studii
de caz, jocuri de rol, viitorii antreprenori au posibilitatea de a compara cunoştinţele acumulate cu
diferitele idei şi situaţii întâlnite în activitatea antreprenorială, optând pentru cele pe care le consideră
mai aplicabile sau se dovedesc a fi mai compatibile cu
valorile de creativitate.
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Formula principală pentru orice antreprenor care
vrea să înveţe este: „Ajută-mă, dar lasă-mă să învăţ
singur!”. A „învăţa singur” semnifică faptul că studentul şi/sau antreprenorul trebuie să depună efortul necesar de sine stătător ca să devină competent, performant şi inovativ. Această formulă are la bază munca
individuală a studentului organizat şi controlat de
susţinătorii cursurilor prin aplicarea metodelor moderne, interactive, orientate spre cultivarea interesului, motivaţiei, activismului, iniţiativei, creativităţii
şi inventivităţii. De exemplu, în planul de învăţământ, specialitatea „Business şi Administrare”, studenţilor li se acordă pentru lucrul individual cel puţin o jumătate din totalul orelor ce revin cursului, în
timp ce personalului didactic nu i se planifică nicio
oră pentru organizarea acestei munci individuale a
studentului. Astfel, modul respectiv de instruire se
transformă de regulă, într-o formalitate.
În condiţiile economiei concurenţiale, nu pot
fi aplicate frecvent soluţiile cunoscute anterior şi
cristalizate în manuale, monografii şi alte publicaţii.
Situaţiile generate de economia bazată pe relaţiile
de piaţă reclamă investigaţii performante, necesitatea de a le forma viitorilor antreprenori competenţe de cercetător ce va asigura coerenţa ipotezelor,
analizei fenomenelor şi concluziilor, pe baza cărora
ei ar putea propune şi întreprinde acţiuni concrete,

5. Competenţa, performanţa şi inovativitatea
nu cunoaşte graniţe
Pentru a-şi continua activitatea antreprenorială,
orice om de afaceri trebuie să apeleze în mod sistematic la una din următoarele trei practici:
- îmbunătăţirea continuă a produsului sau serviciului, astfel încât acesta, în doi sau trei ani, să
devină calitativ diferit. japonezii numesc practica
respectivă kaizen;
- dezvoltarea următoarelor generaţii de produse
pornind de la succesele înregistrate;

- inovarea, care este necesar de a fi efectuată atunci
când primele două practici nu mai sunt eficiente. Inovarea trebuie să fie realizată în timp util şi într-un mod
sistematic.
Bineînţeles, pentru utilizarea fiecăreia dintre cele
trei practici sunt necesare cunoştinţe. Inovarea va
solicita, categoric, o bună pregătire pentru testarea
ideilor şi elaborarea conceptelor ce pot fi aplicate în
condiţiile dictate de situaţiile noi. Aceste concepte
trebuie să conveargă spre apropierea de activităţile curente, spre relaţiile de piaţă, tehnologiile noi,
schimbările ce intervin în mediu. Toate fenomenele
trebuie să fie observate şi valorificate. Prin urmare,
este stringent necesar ca oamenii de afaceri să aibă
o pregătire fundamentală, o instruire bazată pe teoriile deja elaborate şi, în primul rând, pe ceea ce a
fost deja formulat în cadrul doctrinelor şi şcolilor ce
s-au format de-a lungul anilor. Fiecare antreprenor
creează viitorul punând accentul pe sinteza cunoştinţelor ce îi oferă posibilităţi de inovare.
Adeseori întreprinzătorii învaţă „lovindu-se cu
capul” de problemele ce apar pe parcursul derulării
afacerii pe care şi-au creat-o. „A învăţa acţionând”
este o reţetă recomandată şi de Peter Drucker în
„Landmarks of Tomorrow” [1, 76], care afirmă că
„doar artele permit accesul direct la experienţă. A le
elimina din educaţie (...) e obscurantism antieducaţional”. Foarte mulţi oamenii deja lansaţi în afaceri
consideră că cel mai bine se poate învăţa din experienţă prin următoarele acţiuni:
- Observare şi reacţie. Antreprenorii se familiarizează cu comportamentul celorlalţi prin observare şi examinare. De obicei, dacă găsesc un astfel
de comportament favorabil, atunci acţionează în
acelaşi mod, imitându-l. De exemplu, dacă un întreprinzător observă că un coleg apelează la consultanţă şi are rezultate pozitive, atunci comportamentul acestuia din urmă poate fi imitat. Unul din
exemplele ce demonstrează cum pot învăţa prin
observare oamenii de afaceri, frecvent utilizat şi
devenit clasic în literatură, este cazul lui Arnold Hiatt, fost preşedinte al companiei producătoare de
încălţăminte Stride Rite, care învăţa prin observare,
uitându-se la picioarele altora. Bunăoară, călătorind
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adecvate realităţilor de azi. Orice individ care doreşte
să practice antreprenoriatul este obligat să aleagă şi să
aplice cea mai bună cale de acţiune. Incontestabil,
omul de afaceri trebuie să posede şi anumite deprinderi de a efectua cercetări ştiinţifice, care reprezintă căutarea orientată a explicaţiilor şi soluţiilor
pentru problemele generate de fenomene şi procese reale ce influenţează afacerea.
Planul de învăţământ include elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă ca modalitate de învăţare activă, participativă, în baza transferului de cunoştinţe,
a deprinderilor şi capacităţilor formate pe parcursul
anilor de studii. Teza de licenţă, care reprezintă o
cercetare ştiinţifică, permite studentului să identifice
probleme/teme actuale, să culeagă, să prelucreze şi
să analizeze informaţia ce ţine de problema sau tema
aleasă, să elaboreze concepte şi soluţii posibile, să-şi
formeze o poziţie proprie, corespunzătoare situaţiei
şi valorilor economiei concurenţiale. Teza de licenţă
facilitează abordările interdisciplinare, exprimă gradul de operaţionalitate a cunoştinţelor, priceperilor
şi deprinderilor însuşite, urmăreşte apropierea între
discursul teoretic şi caracterul practic/aplicativ al
acestora în situaţiile create de economia concurenţială. Un rol decisiv la elaborarea tezei de licenţă îi revine coordonatorului, care are sarcina de a consulta
studentul în ceea ce priveşte selectarea domeniului
de cercetare şi de formulare a temei, alcătuirea planului, selectarea metodelor şi tehnicilor de cercetare.
Coordonatorului îi revine misiunea de a orienta studenţii cu care lucrează nemijlocit, în direcţia cercetărilor proprii, în spaţiul propriilor interese ştiinţifice.
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cu avionul din Coreea de Sud la Hong Kong, el a
remarcat la încălţămintea unui copil existenţa unei
urechi, aceasta permiţându-i micuţului să se încalţe
singur. A rezultat ideea creării unui nou produs.
Totodată, susţinem, fără rezerve, demonstraţia
lui Karl Popper, care a arătat că mecanismele de
observare nu sunt chiar atât de obiective pe cât
s-ar crede, având o determinare teoretică. În cadrul
unei conferinţe, el a făcut o demonstraţie care a
ajuns vestită, cerând celor din public: „Observaţi!”,
la care riposta imediată a oamenilor a fost „Ce să
observăm?” Prin această demonstraţie el a arătat
că nimeni nu observă ceva fără a avea, de la bun
început, o idee despre ceea ce trebuie să caute.
Cu alte cuvinte, observaţia ştiinţifică este ghidată
întotdeauna de ipoteze şi teorii, iar ceea ce observăm depinde, în parte, de ceea ce ne aşteptăm să
vedem. Altfel zis, se cere ca observările să fie însoţite de conştientizarea consecinţelor, de sinteză şi
formularea conceptelor.
- Conceptualizare şi reacţie. Antreprenorii ce-şi
întemeiază afacerea pe experienţă şi pe observare
îşi vor da foarte repede seama că abordarea dată
este depăşită de realitate şi îşi pierde capacitatea de
funcţionare eficientă. Dintre motivele invocate de
întreprinzătorii care preferă să înveţe din experienţă, cel mai frecvent este lipsa de timp. Mulţi antreprenori îşi justifică opţiunea prin faptul că nu mai
au cum să se întoarcă la şcoală, considerând că au
depăşit o anumită vârstă. Considerăm că unul din
motivele învăţării prin experienţă îl constituie fenomenul genetic conservat, în virtutea căruia în societăţile anterioare o generaţie transmitea altei generaţii experienţa acumulată, în temei, prin activitate
practică. Paradoxal, dar şi în zilele noastre oamenii
de afaceri recurg mai întâi la experienţa proprie.
Doar atunci când experienţa proprie conduce la
eşecuri, cei antrenaţi în afaceri pun în aplicare aşazisa „experienţă indirectă”. Anume în situaţiile când
„miroase a faliment” se recurge la experienţa altora.
Formula „te scufunzi sau înoţi” nu-i valabilă pentru condiţiile dictate de economia concurenţială,
de dinamica sporită a schimbărilor şi de inovare.
Astăzi, categoric, se cere o pregătire teoretică bună
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în testarea ideilor şi în elaborarea conceptelor ce
pot fi aplicate în condiţiile dictate de situaţiile noi.
Considerăm că este imperios necesară organizarea
cursurilor de perfecţionare pentru persoanele care
practică antreprenoriatul.
Procesul de instruire a întreprinzătorilor şi/sau
managerilor ar trebui să dureze 60-90 de ore de
contact cu profesorul şi circa 360-450 de ore de activitate individuală pe parcursul a trei sau şase luni,
respectiv câte patru ore pe săptămână. Este necesar
ca procesul de instruire să includă trei componente,
după cum urmează:
a) o treime din activităţi să fie organizate după
programul format de cadrele didactice şi să includă cele mai actuale probleme privind dezvoltarea
afacerilor;
b) o treime din activităţi să fie organizate conform problemelor şi situaţiilor înaintate de întreprinzătorii şi/sau managerii ce urmează programul de
perfecţionare;
c) o treime din activităţi să fie atribuită elaborării
de către întreprinzător şi/sau manager, sub îndrumarea unui profesor-coordonator, a proiectului strategiei de dezvoltare a propriei afaceri.
Instruirea în două etape va asigura procesul educaţional continuu şi va contribui la ajustarea performanţei celor antrenaţi în afaceri la cerinţele curente ale
economiei concurenţiale.
Pentru a asigura continuitatea şi calitatea procesului de formare/dezvoltare a competenţei şi performanţei oamenilor de afaceri, considerăm drept
oportună organizarea, pe principii comerciale, a
unui Centru universitar pe lângă catedra „Administrarea Afacerilor” de la USM, care ar contribui la
integrarea şi consolidarea cunoştinţelor, formarea
deprinderilor şi dezvoltarea calităţilor de cercetare
ştiinţifică atât a persoanelor ce intenţionează să devină întreprinzători, cât şi a celor care practică antreprenoriatul. Un atare centru ar acorda consultaţii
oamenilor de afaceri, ar organiza manifestări ştiinţifico-practice pe problemele actuale ale dezvoltării
antreprenoriatului în ţara noastră, ar contribui la
intensificarea contactelor personalului didacticoştiinţific cu lumea afacerilor.
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Rezumat

Actualmente, Republica Moldova depune
eforturi pentru a-şi reforma economia. Punctul de
plecare spre reformarea economiei naţionale este
instituirea şi dezvoltarea unui sistem de afaceri
construit pe principii şi mecanisme moderne şi
eficiente, adaptate la realităţile perioadei pe care

o parcurgem şi în concordanţă cu rigorile economiei europene. Prosperitatea economică a oricărui
sistem depinde, în mod hotărâtor, de creativitatea,
competenţa şi performanţa antreprenorului.
În articol sunt examinaţi factorii ce influenţează
creativitatea, competenţa şi performanţa antreprenorului, analizându-se modul de formare al acestora şi propunându-se unele modalităţi de eficientizare a procesului de instruire a oamenilor de afaceri
şi/sau a administratorilor afacerilor.
Cuvinte-cheie: economie, antreprenor, afacere,
competenţă, performanţă, educaţie, eficienţă.

proprietatea intelectuală şi factorul uman/
intellectual property and human factor
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Abstract

The Republic of Moldova is currently exerting
every effort to reform its economy. The starting
point for reforming the national economy is the
establishment and development of a business system built on modern and efficient principles and
mechanisms, adapted to the realities of the period
we are going through and in accordance with the
rigors of the European economy. Economic prosperity of any system depends decisively on the creativity, competence and performance of the entrepreneur.
The article reflects on the factors that influence
the creativity, competence and performance of the
entrepreneur, studies the way of their formation
and proposes ways to streamline the process of training businessmen and/or business administrators.
Key words: economy, entrepreneur, business,
competence, performance, education, efficiency.
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Cazane de încălzit
cu sisteme automatizate de dirijare

|

Valeriu Socolov,
Inventator

P

reţul de cost al agentului termic şi al apei me -

najere fierbinţi, livrate consumatorilor, poate

fi redus cu peste

50% în timpul cel mai apropiat. fără

cheltuieli suplimentare mari se poate reduce consumul

resurselor energetice clasice, care la rândul său, va re duce eliminările bioxidului de carbon

(CO2)

şi a altor

gaze nocive în atmosferă. Totodată, vor fi excluse cheltuielile materiale exagerate, daunele ecologice aduse

infrastructurii localităţilor legate de construcţia şi

întreţinerea în stare de lucru a infrastructurii transportatoare de agent termic şi apă menajeră fierbinte.

Introducere

Pe parcursul dezvoltării societăţii umane, mai
ales în secolul al XX-lea, s-au acumulat şi agravat
o serie de probleme de ordin global, care vizează
într-o măsură mai mare sau mai mică toate ţările şi
popoarele lumii. Aceste probleme depăşesc cadrul
hotarelor naţionale ori pe cele ale unor regiuni şi soluţionarea lor necesită o colaborare strânsă pe plan
internaţional. Cele mai importante probleme sunt:
▪▪ problemele dezarmării şi menţinerii păcii pe
Pământ;
▪▪ problemele ecologice legate de degradarea
mediului geografic;
▪▪ problemele demografice, cauzate de creşterea
rapidă a populaţiei în ţările în curs de dezvoltare;
▪▪ problema alimentară, legată de subnutriţia
permanentă şi foametea pe larg răspândită în ţările
slab dezvoltate;
▪▪ problemele energetice şi cele ale asigurării cu
materie primă industrială, legate de volumul limitat
şi de epuizarea resurselor subterane;
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▪▪ problemele înapoierii economice a statelor în
curs de dezvoltare, care se agravează pe an ce trece;
▪▪ problemele ocrotirii Oceanului Planetar, în
legătură cu poluarea lui şi micşorarea resurselor biologice.
Există şi alte probleme globale, cum ar fi răspândirea bolilor incurabile (cancerul, SIDA), ocrotirea
stratului de ozon al planetei [1].
Problemele ecologice şi energetice existente, în
mare măsură sunt consecinţele folosirii neraţionale
de către omenire a resurselor naturale ale Planetei.
În urma dezvoltării intensive a energeticii şi utilizării unor cantităţi crescânde de cărbune, petrol şi
alte tipuri de combustibili, creşte cantitatea de CO2
eliminat în atmosferă care conduce la apariţia „efectului de seră”, exprimat prin încălzirea globală, ceea
ce poate avea consecinţe catastrofale pentru întreaga planetă, precum ridicarea nivelului Oceanului
Planetar ca rezultat al topirii gheţarilor [2].
Ritmurile înalte de valorificare a resurselor naturale au pus în pericol buna asigurare a economiei
mondiale în viitorul apropiat. Resursele mondiale
cunoscute (petrol, gaze naturale, metale feroase şi
neferoase, materii prime pentru industria chimică)
pot asigura consumul mondial necesar doar pe câteva zeci de ani [3].
multe probleme globale sunt provocate de producerea şi aprovizionarea consumatorilor cu agent
termic şi apă menajeră fierbinte, care provoacă
consumul exagerat al resurselor energetice ale Terrei. Totodată, după cum am spus, se aduc pierderi

Astfel, pentru a asigura funcţionarea rentabilă a
infrastructurii transportatoare a sistemelor centralizate de aprovizionare cu agent termic şi apă menajeră fierbinte este necesar de a încălzi o cantitate
mult mai mare decât cere necesarul spaţiilor încălzite. Totodată, din cauza uzării ţevilor, a utilajului sunt
provocate scurgeri directe ale agentului termic..
Toţi aceşti factori influenţează negativ asupra
preţului de cost al agentului termic şi a apei menajere fierbinţi livrate consumatorilor.
Deci, problema pe care ne propunem s-o rezolvăm prin prezenta lucrare constă în reducerea consumului de resurse energetice, păstrarea lor pentru
generaţiile viitoare, reducerea volumului de CO2 şi
alte gaze nocive în atmosferă, ceea ce va preveni urmările negative asupra planetei, dar în primul rând
reducerea cu peste 50% a costului agentului termic
şi a apei menajere fierbinţi livrate consumatorilor.
Totodată, se vor exclude cheltuielile exagerate pentru construcţia şi întreţinerea infrastructurii transportatoare de agent termic şi apă menajeră fierbinte, daunele ecologice.
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materiale foarte mari, daune ecologice asupra localităţilor, legate de construcţia şi întreţinerea în stare
de lucru a infrastructurii transportatoare de agent
termic şi apă menajeră fierbinte. Factorii principali
ce conduc la apariţia acestor probleme sunt:
a) cazanele de încălzit cu randament redus, folosite în sistemele autonome şi centralizate pentru producerea agentului termic şi a apei menajere fierbinţi;
b) încălzirea la o temperatură mult mai înaltă decât cea necesară în sistemele centralizate a agentului termic şi a apei menajere fierbinţi;
c) încălzirea unei cantităţi mult mai mari de
agent termic şi apă menajeră fierbinte în sistemele
centralizate de aprovizionare;
d) pierderile din temperatura iniţială a agentului
termic şi a apei menajere fierbinţi la transportare;
e) pierderile directe la transportarea agentului
termic şi a apei menajere fierbinţi;
f) pierderile energiei electrice folosite la transportarea agentului termic şi a apei menajere fierbinţi;
g) pierderile legate de construcţia şi întreţinerea
infrastructurii transportatoare.
Din cauza construcţiei şi amplasării nereuşite
a cazanelor de încălzit, folosite în sistemele autonome şi centralizate pentru producerea agentului
termic şi a apei menajere fierbinţi, acestea nu pot
asigura efectul necesar în procesul de transmitere a
căldurii. Suprafeţele mici de încălzire prin convecţie şi amplasarea lor incorectă au un efect redus la
transmiterea căldurii. De asemenea, schimbătoarele de căldură cu ţevi, cuplate cu mantaua de apă,
cu care sunt îmbinate multe cazane, nu pot asigura
necesarul de transmitere a căldurii, deoarece curentul termic acţionează cu randamentul necesar doar
pe partea din faţă. Aici produsele arderii combustibilului se mişcă haotic şi au un timp limitat de contact cu suprafeţele de încălzire prin convecţie. Toate
acestea minimalizează randamentul de transmitere
a căldurii, deoarece: ”Intensitatea transmiterii căldurii se caracterizează prin densitatea curentului
termic, adică prin volumul de căldură, transmis într-o unitate de timp printr-o unitate de suprafaţă”
[4]. Produsele arderii combustibilului se evacuează din aceste cazane cu temperaturi ce depăşesc
100ºC. Ca rezultat, pentru a obţine cantitatea de
agent termic şi apă menajeră fierbinte transportate la distanţe mari este necesar de a consuma mult
mai multe resurse energetice.

Propuneri de rezolvare a problemei

Se propun cazane de încălzit, cu un efect de până
la 100% de transmitere a căldurii, pentru producerea agentului termic şi a apei menajere fierbinţi, folosite în sistemele autonome şi centralizate pentru
încălzirea autonomă a încăperilor, clădirilor cu dirijare automată autonomă şi centralizată.
În Republica Moldova au fost obţinute 3 brevete de invenţie cu titlul „cazane de încălzit (apă)” [5].
produsele arderii combustibilului în unele cazuri pot
fi eliminate cu aerul debitat în arzător. efectul de
transmitere a căldurii de 100% poate fi obţinut dacă
camera de ardere cu arzătorul sunt amplasate în
partea superioară a unui canal de gaze în formă de
labirint cu circulaţie descendentă, care este executat
din elemente cave, cuplate cu mantaua de apă, cu
suprafeţe (pentru intensificarea transmiterii căldurii) şicane de încălzire prin convecţie, unde în partea
inferioară este amplasat racordul pentru gazele de
ardere. În aceste cazane s-a folosit circulaţia îndreptată a produselor arderii combustibilului în interiorul lui, ceea ce permite de a mări timpul de contact
al produselor arderii combustibilului cu suprafeţele
de încălzire prin convecţie. Elementele cave, cuplate
cu mantaua de apă, cu suprafeţe şicane de încălzire
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prin convecţie, permit de a mări suprafaţa şi timpul
de contact şi de a acţiona cu cea mai mare temperatură asupra suprafeţelor de încălzire.
Circulaţia descendentă în canalul de gaze în formă de labirint permite de a mişca produsele arderii
combustibilului în întâmpinarea apei reci debitate
în cazan, spre racordul pentru gaze şi evacuarea
condensatului creat. În aşa fel, se reduce temperatura produselor arderii combustibilului şi se obţine
un efect maxim de transmitere a căldurii. Schimbătorii de căldură cu ţevi cuplate cu mantaua de apă
din camera de ardere, în construcţia propusă de
autor, permit de a se acţiona cu temperatura cea
mai înaltă, pe o suprafaţă mai mare şi un timp mai
îndelungat asupra suprafeţelor de încălzire prin
convecţie, ceea ce îndeplineşte pe deplin condiţiile fizicii termice. Procesul tehnologic de fabricare a
cazanelor, propus de autor, permite fabricarea lor în
serie, cu diferite capacităţi de încălzire. Revendicările brevetelor de invenţie obţinute permit o astfel de
amplasare a elementelor constructive.

Dirijarea automată autonomă şi centralizată a
cazanelor este asigurată de următoarele elemente:
un sistem automatizat de dirijare şi control al regimului de lucru al cazanului, care include un bloc
computerizat, conectat cu un bloc de control. la
rândul său, acesta este conectat cu un bloc al arzătorului, un bloc de distribuire a apei fierbinţi, un
bloc de încălzire a apei menajere şi un bloc de securitate. Toate aceste blocuri sunt conectate între ele
şi cu elementele de lucru ale cazanului, precum şi
cu un bloc de alimentare. blocul computerizat este
conectat totodată la un post computerizat aflat la
distanţă, cu alimentare.
Sistemul automat permite de a dirija unul sau
mai multe cazane. Cazanele pot fi amplasate pe
clădiri, ceea ce exclude construcţia coşurilor de fum
înalte. clădirile pot fi deconectate cu uşurinţă de la
sistemele centralizate de încălzit şi conectate la cazane, fără mari cheltuieli, lăsând toată infrastructura
din interiorul clădirilor neschimbată.
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Rezumat

Problema pe care o rezolvă prezenta lucrare constă în reducerea consumului de resurse energetice,
păstrarea lor pentru generaţiile viitoare, reducerea
volumului de CO2 şi alte gaze nocive în atmosferă,
ceea ce va preveni urmările negative asupra planetei, dar în primul rând reducerea cu peste 50%
a costului agentului termic şi a apei menajere fierbinţi livrate consumatorilor. Totodată, se vor exclude cheltuielile exagerate pentru construcţia şi întreţinerea infrastructurii transportatoare de agent
termic şi apă menajeră fierbinte, daunele ecologice.
În acest scop, autorul recomandă utilizarea cazanelor de încălzit, cu un efect de până la 100% de
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transmitere a căldurii, pentru producerea agentului
termic şi a apei menajere fierbinţi, folosite în sistemele autonome şi centralizate pentru încălzirea autonomă a încăperilor, clădirilor cu dirijare automată
autonomă şi centralizată.
Abstract

The problem solved by this paper is to reduce
energy consumption, keep them for future generations, reduce the volume of CO2 and other harmful
gases in the atmosphere, which will prevent the
negative consequences on the planet, but primarily to reduce by 50% the cost of heat-transfer agent
and household hot water supplied to consumers.
However, it will exclude excessive costs for construction and maintenance of heat-transfer agent
and household hot water transportation infrastructure, environmental damage. To this end, the author
recommends using heating boilers, with an effect
up to 100% of heat transmission to produce heattransfer agent and household hot water used in the
autonomous and centralized heating systems for
autonomous heating of premises, buildings with
automatic autonomous and centralized control.
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Metodă de tratament
al tuberculozei oculare
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Elvira VELIXAR, doctor oftalmolog,

cercetător ştiinţific în tuberculoza oculară,

MSP Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”

Î

n ultimii ani tuberculoza reapare ca o serioasă şi
gravă problemă a sănătăţii publice, crescând posi-

bilitatea răspândirii afecţiunilor tuberculoase cu localizare oculară. Tuberculoza poate afecta orice ţesut ocu-

lar şi orbital, cu diverse manifestări clinice, ce depind de

variabila imunologică, bacteriologică şi epidemiologică.
Cazurile in ascensiune a multidrug- rezistenţei TB ridică
probleme serioase în managementul infecţiei, ce nu poate
să nu să se răsfrângă asupra eficacităţii tratamentului
tuberculozei oculare.

În condiţiile extinderii rezistenţei Myc. tuberculosis la noi şi noi preparate antituberculoase pe
fundalul imunităţii generale scăzute a populaţiei,
costului mare al tratamentului cu preparate de linia a doua, pare rezonabil de efectuat cercetări şi
elaborate metode de eficientizare a tratamentului
specific cu preparatele existente şi cu optimizarea
statutului imun al organismului infectat.
Problema investigaţiei constă în eficientizarea
metodei de tratament al tuberculozei oculare în
condiţiile imunităţii scăzute a populaţiei Republicii
Moldova, iar scopul său este de a compara eficienţa
metodei de tratament antituberculos tradiţional cu
cea de administrare limfotropă a tuberculostaticilor
la pacienţii cu proces inflamator ocular de etiologie
tuberculoasă.
Metodele şi procedurile utilizate
În studiu au participat 136 de pacienţi, repartizaţi pe loturi, unde: lotul de studiu TERI (s-a efec-

tuat tratament endolimfatic regional indirect, după
metoda dr. N. Elaşcu) – 65 de pacienţi (85 de ochi
afectaţi de procesul specific), lotul de Control (C)
(tratament antituberculos tradiţional) – 40 de pacienţi (51 de ochi afectaţi) şi lotul Combinat (CT) (tratament endolimfatic regional indirect pe parcursul
dispensarizării, însă nu la depistare) – 31 de pacienţi
(40 de ochi afectaţi).
În lotul de studiu TERI pacienţilor cu tuberculoză
oculară de orice localizare li s-a administrat amestecul Heparină 50-100 UT şi Sol. Novocaină 0,5% 2,0
ml. subcutanat în zona procesului mastoidian, paralel cu pavilionul urechii, urmat de un preparat antituberculos (PAT) (Izoniazidă 10% 1,0…3,0 ml) prin
acelaşi ac, dar cu seringă diferită, un curs de 10-15
proceduri, executate peste o zi, această procedură
aplicându-se pe fundalul a două-trei preparate antituberculoase (Izoniazidă (H) 300 mg/kg/zi, Rifampicină (R) 600 mg/kg/zi, Pirazinamidă (Z) 1,5g/kg/zi)
timp de 2 luni – faza intensivă, după care li se prelungeşte tratamentul cu două preparate (H 300 mg/
kg/zi, R 600 mg/kg/zi), administrate per os zilnic sau
intermitent peste o zi timp de patru luni – faza de
consolidare.
În lotul de Control (C) pacienţilor cu tuberculoză
oculară de orice localizare li s-a administrat în mod
tradiţional 3–4 PAT: H 300 mg/kg/zi, R 600 mg/kg/
zi, Z 1,5g/kg/zi, Etambutol (E) 1,2g/kg/zi sau Streptomicină (S) 1,0g/kg/zi), administrate per os sau intramuscular (S) timp de 2 luni – faza intensivă, şi 2-3 PAT

Intellectus 3/2011

|

67

tehnologii inovative/
innovative technologies

timp de 4 luni - faza de consolidare. Acestor bolnavi
nu li s-a administrat niciodată tratament limfotrop.
În lotul Combinat (CT) s-a efectuat administrarea tradiţională la depistarea procesului tuberculos
ocular şi tratamentul endolimfatic regional indirect
la o acutizare sau recidivare a procesului specific.
pacienţii din toate loturile au fost urmăriţi pe
parcursul a 10 ani, fiind supuşi examenului oftalmologic standard, radiografiei toracelui, la necesitate
s-a efectuat proba intradermală cu 2 Unităţi Tuberculoase (UT). S-a analizat eficacitatea tratamentului
prin compararea ratei bolnavilor cu acuitatea vizuală (AV) restabilită în urma tratamentului până la
valori normale şi sub valori normale. Următoarea
etapă a constat în compararea în loturile testate a
ratei bolnavilor cu acuitatea vizuală la valori restante joase, sub valoarea 0,1.
Rezultate
La compararea eficacităţii tratamentului în loturile de studiu, la prima etapă s-a propus ca gruparea
bolnavilor să fie efectuată după datele acuităţii vizuale: cei cu AV normală ≥ 1,0 şi cei cu AV sub normă <

1,0. Luând în considerare faptul că mărimile normei
sunt variate la diferiţi pacienţi, ei au fost separaţi în
următorul mod: cei cu AV = 1,0, cei cu AV cuprinsă în
intervalul 1,0 < AV < 1,5 şi cei cu AV cuprinsă în intervalul 1,5 < AV < 2,0. Rezultatele denotă că: cei mai
mulţi bolnavi cu ochi afectaţi de procesul tuberculos, care au atins AV normală în urma tratamentului
specific şi au rămas stabili şi la finele perioadei de
monitorizare, sunt în Lotul TERI – 76,5% (tabelul 1).
Lotul Combinat (CT) ocupă locul doi la acest capitol,
bolnavi cu AV în normă la finele etapei de monitorizare – 45,0%. Lotul de Control (C) se situează pe ultimul loc, bolnavi cu AV în normă – 31,4%. Menţionăm
că în lotul TERI, la finele perioadei de monitorizare,
sunt pacienţi cu AV egală cu 1,5 şi 2,0 – 32,9% versus
AV egală cu 1,5 în lotul de Control (C) – 1,7%. bolnavii cu AV mai mică decât valorile normale care se află
în descreştere, se repartizează în modul următor:
lotul de Control (C) – 68,6%, lotul Combinat (CT) –
52,5%, lotul TERI – 23,5% (tabelul 1).
Faptul că în lotul Combinat (CT) numărul bolnavilor cu AV în normă îl depăşeşte pe cel din lotul

Tabelul 1
Rata bolnavilor cu acuitatea vizuală (AV) normală şi sub normă, clasificarea pe loturi
LOT

Ochi
afectaţi

TERI

OD = 26

AV=1,0
10

AV=1,5
7

n=85

OU = 20
OS = 19
OU = 20

9
6
12

%
CONTROL
(C)
n=51

AV Norma

Total AV
Norma

AV sub
Norma

AV=2,0
4

21

5

6
7
4

-

15
13
16

5
6
4

OD = 13
OU = 11
OS = 16

43,5%
5
3
4

28,2%
1
-

4,7%
-

65 ochi
76,5%
6
3
4

20 ochi
23,5%
7
8
12

OU = 11

3

-

-

3

8

16 ochi
31,4%
Combinat
(CT)
n=40

OD = 9
OU = 9
OS = 13
OU = 9

%
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3
5
4
6

45,0%

-

-

35 ochi
68,6%

3
5
4
6

6
4
9
3

18 ochi

22 ochi

45,0%

52,5%

Tabelul 2
Valorile acuităţii vizuale (AV) în lotul TERI

OD, n=26
OU, n=20
Total OD,
n=46

Ochi afectaţi (OD)
AV < 0,1 0,2 < AV < 0,3
0
0
1
2
1

2

AV > 0,3
26
17
43

Ochi afectaţi (OS)
OS, n=19
OU, n=20
Total OS,
n=39
Total ochi,
n=85

3
0

1
2

15
18

3

3

33

4 (4,7%)

5 (5,9%)

76 (89,4%)

La bolnavii cu 24 OD afectaţi din lotul de Control
(C) – 3 ochi (12%) au AV < 0,1, provocată de schimbări morfologice ireversibile; 4 ochi (16%) cu 0,2 <
AV < 0,3 şi 17 ochi (72%) cu AV > 0,3. La bolnavii
cu 27 OS afectaţi din lotul Control - 7 ochi (25,9%)
au AV < 0,1; 3 ochi (11,1%) 0,2 < AV < 0,3; 17 ochi
(62,9%) au la finele tratamentului AV > 0,3.
În total, în Lotul de Control (C) 40 de bolnavi (51
de ochi afectaţi de procesul inflamator tuberculos),

la încheierea tratamentului au atins următoarele valori ale acuităţii vizuale: AV < 0,1 – 10 ochi (19,6%);
0,2 < AV < 0,3 – 7 ochi (13,7%), AV > 0,3 – 34 de ochi
(66,7%) – (tabelul 3).
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de Control (C), confirmă oportunitatea aplicării tratamentului limfotrop la orice etapă a evoluţiei procesului inflamator ocular, mai cu seamă în exacerbări. Pacienţii din lotul Combinat (CT) sunt cei mai
gravi din punctul de vedere al evoluţiei inflamaţiei
specifice, predominat de acutizări şi recidivări, unde
tratamentul limfotrop sistează aceste exacerbări şi
instalează o remisie stabilă [1].
La cea de-a doua etapă a investigării a fost comparată rata pacienţilor cu acuitatea vizuală scăzută
după finisarea tratamentului din loturile de studiu.
Pacienţii au fost divizaţi în subgrupuri conform rezultatelor acuităţii vizuale: cu AV foarte joasă, AV < 0,1;
joasă, 0,2 < AV < 0,3; şi relativ bună şi bună, AV < 0,3.
Rezultatele valorilor acuităţii vizuale denotă că:
la bolnavii cu 46 de ochi drepţi (OD), afectaţi din lotul TERI - 1 ochi (2,2%) are AV < 0,1; 2 ochi (4,3%)
au 0,2 < AV < 0,3 şi 43 de ochi au AV mai mare decât 0,3, AV > 0,3 (93,5%). La bolnavii cu 39 de ochi
stângi, afectaţi din lotul TERI - 3 ochi (7,7%) au AV
< 0,1; 3 ochi (7,7%) au 0,2 < AV < 0,3 şi 33 de ochi
(84,6%) au AV > 0,3.
Per total, în lotul TERI cu AV < 0,1 sunt 4 ochi
(4,7%), cu 0,2 < AV < 0,3 sunt 5 ochi (5,9%) şi cu AV >
0,3 – 76 de ochi (89,4%) – (tabelul 2).

Tabelul 3
Valorile acuităţii vizuale (AV) în lotul Control (C)

OD, n=13
OU, n=11
Total OD,
n=24

Ochi afectaţi (OD)
AV < 0,1
0,2 < AV < 0,3
0
2
3
2
3

4

AV > 0,3
11
6
17

Ochi afectaţi (OS)
OS, n=16
OU, n=11
Total OS,
n=27
Total ochi,
n=51

5
2

1
2

10
7

7

3

17

10
(19,6%)

7 (13,7%)

34 (66,7%)

Rezultatele valorilor acuităţii vizuale în lotul
Combinat (CT) arată că la bolnavii cu 18 OD afectaţi
cu schimbări morfologice mari ce generează o AV
joasă, sub 0,1, sunt 4 ochi (18,8%); cu 0,2 < AV < 0,3
este 1 ochi (6,25%) şi cu AV relativ înaltă, AV > 0,3,
sunt 13 ochi (75%). La bolnavii cu 22 OS afectaţi – 2
ochi (9,1%) sunt cu AV < 0,1; 1 ochi (4,5%) este cu
0,2 < AV < 0,3; 19 ochi (86,4%) sunt cu AV relativ înaltă, AV > 0,3.
În total, în lotul Combinat (CT) 31 de bolnavi
(40 de ochi afectaţi) au atins următoarele valori ale
acuităţii vizuale: AV < 0,1 - 6 ochi (15,0%); 0,2 < AV
< 0,3 – 2 ochi (5,0%); AV > 0,3 – 31 de ochi afectaţi
(80,0%) – (tabelul 4).
Tabelul 4
Valorile acuităţii vizuale (AV) în lotul Combinat (CT)

OD, n=9
OU, n=9
Total OD,
n=18

Ochi afectaţi (OD)
AV < 0,1
0,2 < AV < 0,3
2
1
2
0
4

1

AV > 0,3
6
7
13

Ochi afectaţi (OS)
OS, n=13
OU, n=9
Total OS,
n=22
Total ochi,
n=40

1
1

1
0

11
8

2

1

19

6 (15,0%)

2 (5,0%)

32
(80,0%)

Rezultatele valorilor comparative ale acuităţii
vizuale (AV) pe loturi (tabelul 5) denotă că: cel mai
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mic procent de bolnavi cu ochi afectaţi de procesul
tuberculos activ rămaşi cu o AV foarte joasă, AV <
0,1, în urma tratamentului specific, sunt în lotul TERI
– 4,7%, după care urmează lotul Combinat (CT), cu
12,5%, şi lotul de Control (C) cu 19,6%. AV relativ
joasă, 0,2 < AV < 0,3, în descreştere, se regăseşte în
lotul de Control (C) – 13,7%, în lotul TERI - 5,9%,
în lotul Combinat (CT) – 5,0%. În lotul de Control
(C) aceşti pacienţi sunt în număr dublu. Întâietatea
bolnavilor cu AV relativ bună şi bună aparţine lotului TERI – 89,4%, după care urmează lotul Combinat
(CT) – 80,0% şi lotul de Control – (C) cu 66,7%.
Tabelul 5
Valorile comparative ale acuităţii vizuale (AV) pe loturi
Lot
TERI
Control (C)
Combinat
(CT)

AV < 0,1
4,7 %
19,6 %
15,0 %

0,2 < AV < 0,3
5,9 %
13,7 %
5,0 %

AV > 0,3
89,4 %
66,7 %
80,0 %

Rezultatele obţinute în studiu arată că: tratamentul limfotrop folosit în cadrul terapiei specifice
a tuberculozei oculare este cel mai eficient atunci
când se administrează în perioada timpurie de tratament, dar este recomandat de efectuat şi în perioade mai tardive, ceea ce ne confirmă rezultatele
obţinute la bolnavii lotului Combinat (CT), superioare celor ale bolnavilor din lotul de Control (C).
Rata acuităţii vizuale (AV normală şi AV relativ
bună) pe loturi (tabelul 6), la confruntarea rezultatelor obţinute la ambele etape ale analizei efectuate,
denotă că: din 89,4% de pacienţi din lotul TERI cu AV
> 0,3 majoritatea – 76,5% – sunt cei cu AV normală.
În loturile de Control (C) şi Combinat (CT) proporţia
pacienţilor cu AV normală este mult mai mică: 31,4%
din 66,7% – lot Control (C) şi 45,0% din 80,0% – lotul
Combinat (CT). Cu toate acestea, se observă că rata
pacienţilor cu AV în normă în lotul Combinat (CT)
este mai mare decât cea din lotul de Control (C).
Tabelul 6
Rata acuităţii vizuale (AV normală şi AV relativ bună) pe loturi
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AV > 0,3

89,4

76,5

66,7

31,4

80,0
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AV în normă

AV norma

Combinat (CT)

AV > 0,3

Rata, %

Control (C)
AV în normă

Valorile
AV

TERI
AV > 0,3

Loturile

45,0

Discuţii

Implementarea administrării endolimfatice regionale indirecte (TERI) a preparatelor antituberculoase se bazează pe cercetările efectuate în domeniul
limfologiei clinice. Acestea au cristalizat noţiunile de
patologie celulară, barieră hemato-tisulară, funcţie de
„vamă” a ţesutului intercelular într-o structură ştiinţifică, ceea ce a determinat rolul hotărâtor al sistemului
limfatic în homeostază şi transportul umoral. Dereglările din acest sistem determină în mare măsură evoluţia şi rezultatul unui (oricărui) proces patologic [2,3].
Metoda propusă TERI permite sistarea rapidă a
procesului inflamator ocular şi micşorarea procesului de fibrozare, îmbunătăţirea considerabilă, restabilirea funcţiilor vizuale şi obţinerea unei remisii durabile şi stabile a procesului tuberculos ocular [4,5].
Proporţia propusă a amestecului de Heparină şi Novocaină posedă tropism pronunţat la patul limfatic
şi asigură o îmbunătăţire a limfodrenării şi limfocirculaţiei regiunii orbitei şi globilor oculari, precum şi
a microcirculaţiei. Ca urmare, are loc o dezintoxicare
rapidă şi eficientă a ţesuturilor oculare, începând cu
nivelul celulă-interstiţiu (spaţiu intercelular), care se
exprimă printr-o eliberare a produselor metabolismului şi dezintegrării remediilor medicamentoase
şi corpurilor microbiene, cu o micşorare a hipoxiei
şi hipoxemiei. Aceasta permite atât restrângerea zonei de ischemie formate în jurul focarului specific,
cât şi a însuşi focarului.
Un factor benefic al metodei propuse este optimizarea reologiei limfei şi sângelui şi a activităţii
lor antioxidante şi imunotrope. De asemenea, se
asigură o expoziţie şi concentraţie regională înaltă
şi constantă a preparatului antituberculos cu minimalizarea sarcinii medicamentoase şi efectelor sale
adverse asupra organismului. Eliminarea activă a
produselor determinate de inflamaţie micşorează
considerabil zona deteriorărilor, ceea ce are o importanţă majoră în restabilirea funcţiilor vizuale,
dacă ne raportăm la dimensiunile globului ocular şi
la fineţea lui structurală [6].
Avantajele metodei propuse constă în aceea că
ea este simplă în aplicare şi necostisitoare, are o
argumentare patogenetică bazată pe restabilirea
parametrilor fiziologici optimali ai funcţiei de detoxicare a bazinului limfatic ocular, care se manifestă
la nivel de celulă şi ţesut şi asigură sistarea oftalmotoxicozei. Metoda TERI asigură o involuţie mai rapi-

Concluzii

Aplicarea metodei de tratament al tuberculozei
oculare – tratamentul endolimfatic regional indirect – la bolnavii cu proces tuberculos ocular activ
eficientizează tratamentul specific, asigurând o restabilire mai amplă a funcţiilor vizuale şi o AV mai
înaltă la un număr mai mare de pacienţi.

Tratamentul limfotrop este mai eficient atunci
când se administrează în perioada iniţială a tratamentului, dar îl recomandăm de a fi efectuat şi în
perioade mai tardive, la exacerbarea procesului
specific ocular.
Tratamentul endolimfatic micşorează numărul
recăderilor procesului specific ocular, contribuind
la menţinerea acuităţii vizuale înalte pe termen
lung.
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dă a semnelor inflamatorii, cu sechele minime, cu o
creştere considerabilă a funcţiilor vizuale şi acuităţii
vizuale şi instalarea unei remisii prelungite.
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Rezumat

Studiul prezintă eficacitatea tratamentului specific antituberculos la pacienţii cu tuberculoză oculară,
care au folosit tuberculostatice în mod tradiţional, şi
la bolnavii cărora preparatele le-au fost administrate
limfotrop. Acuitatea vizuală este restabilită mai pronunţat şi la mai mulţi pacienţi odată cu administrarea limfotropă a tuberculostaticelor.
Abstract

The study compares visual acuity in patients
with ocular tuberculosis after taking anti-tuberculosis drugs with traditionally administration and
with intralymphatically administration. The antituberculosis treatment had greater efficacy, (visus)
in patients with intralymphatical administration of
tuberculostatics compared with those treated traditionally.
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Evaluarea statistică a publicaţiilor
ştiinţifice din Republica Moldova
în revistele ISI1

C

alitatea publicaţiilor ştiinţifice este o problemă
fundamentală pentru cercetătorii din domeniul

ştiinţelor exacte, mediului, ştiinţelor socio-umane.

În

acest sens, clasamentele de evaluare a cercetărilor sunt

esenţiale pentru estimarea performanţelor ştiinţifice ale
savanţilor, precum şi pentru aprecierea calităţii reviste lor ştiinţifice.

Rezultatele

activităţii cercetătorilor pot

fi cruciale pentru angajarea, concedierea, prelungirea
mandatului şi promovarea în funcţii ştiinţifico-didactice.

În lipsa unor informaţii adecvate cu privire la calitatea

rezultatelor şi a producţiei ştiinţifice, calitatea unei re viste ştiinţifice este folosită frecvent drept indicator atât
pentru aprecierea calităţii cercetării, cât şi a unei lucrări
academice.

Chiar dacă factorul de impact al unei reviste nu
este un indicator real privind publicaţiile individuale
ale savantului din această revistă, în plan mondial
există o tendinţă de a accepta şi a utiliza pe scară
largă factorii de impact. În general, principalul motiv
care determina aplicarea acestor metrici este simplitatea de calcul, precum şi faptul că nu este necesar
de a înţelege esenţa acestor metrici [1, p. 342].
Numeroase critici sunt exprimate faţă de utilizarea factorului de impact, inclusiv prin desfăşurarea
unor dezbateri mai generale privind utilitatea metricilor de citare [2-4]. Criticile vizează, în fond, valabilitatea factorului de impact, politicile pe care le

modifică, precum şi aplicarea incorectă a acestuia
[5; 6]. E. Garfield, creatorul Indexului de Citări Ştiinţifice (Scientific Citation Index), în prezent parte
a Thomson Reuters, a afirmat că indicatorul factorului de impact este acum folosit în literatura de
specialitate într-un mod controversat, care nu a fost
prevăzut atunci când acest indicator bibliometric a
fost dezvoltat. E. Garfield consideră că, “precum ar fi
energia nucleară, la fel şi factorul de impact, este un
bine ambiguu. M-am aşteptat ca acesta să fie utilizat constructiv, recunoscând, în acelaşi timp, că în
mâini greşite ar putea fi abuzat […], nu am presupus că oamenii ar putea transforma acest lucru întrun instrument de evaluare pentru a oferi granturi,
subvenţii şi finanţare” [7, p. 1].
Indicatorii bibliometrici au fost utilizaţi pe scară
largă pentru analiza statisticii publicaţiilor naţionale
din domeniul ştiinţei şi tehnologiilor cu scopul măsurării capacităţii ştiinţifice şi determinării conexiunilor în ştiinţa mondială, atât în ţările dezvoltate, cât
şi în cele aflate în tranziţie şi în curs de dezvoltare.
În acelaşi timp, aceşti indicatorii ar trebui să fie comparaţi cu indicatorii naţionali, chiar şi în ştiinţele experimentale, deşi datele Thomson Reuters, în cele
mai multe cazuri, sunt mai acceptate. În legătură cu
aceasta, unii cercetători îşi exprimă îngrijorarea cu
privire la acoperirea inegală a revistelor naţionale

ISI - Institute for Scientific Information, a fost fondat în 1960 de Eugen Garfield. În 1992 a fost achiziţionat de către Thomson Scientific & Healthcare şi a devenit cunoscut sub numele de Thomson ISI, iar în prezent este parte a Corporaţiei Thomson
Reuters.
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Factorul de impact pentru anul 2010

A= numărul de citări în 2010 ale articolelor publicate în 2008-2009 într-o revistă
B= numărul de articole publicate în 2008-2009
într-o revistă
Factor de impact 2010 = A/B
Fig. 1. Calcularea factorului de impact pentru reviste

seamnă că, în medie, articolele publicate în revista
respectivă în ultimii 3 ani au fost citate de 5 ori. Pentru o analiză mai exactă a activităţii cercetătorilor,
ISI pune la dispoziţie şi citările pentru autori sau lucrări individuale.
Cu toate că nu există o măsurare perfectă a performanţei cercetării, în comunitatea ştiinţifică se folosesc pe larg informaţiile din bazele de date Web of
Knowledge ale Thomson Reuters. Thomson ISI monitorizează şi evaluează publicaţiile ştiinţifice, oferă
instrumente pentru evaluarea vizibilităţii, performanţei ştiinţifice a instituţiei de cercetare, a cercetătorilor sau a prestigiului revistelor ştiinţifice pe plan

internaţional. Master Journal List include un număr
de 16510 (20.04.2011) de reviste ştiinţifice, ce se
regăsesc în diverse produse ştiinţifice ale Thomson
ISI. Din acestea, doar 12764 de reviste sunt cotate
ISI. Prin revistă cotată ISI se înţelege o revistă inclusă
în una din următoarele baze de date care au sistem
de monitorizare a citărilor:
1. Arts & Humanities Citation Index® (Web of
Science) (1603 reviste);
2. Science Citation Index Expanded™ (Web of
Science) (8288 de reviste);
3. Social Sciences Citation Index® (Web of Science) (2873 de reviste).
O revistă ce face parte din Master Journal List, dar
nu se regăseşte printre revistele cotate ISI, este considerată indexată ISI, şi se asimilează unei indexări
în bazele de date internaţionale.
Baza de date Journal Citation Report (JCR) a
Thomson ISI oferă informaţii cuantificabile şi instrumente cantitative pentru clasamentul, evaluarea,
clasificarea şi compararea revistelor.
Ediţia din anul 2009 a JCR include peste 9.100
de reviste în 230 de discipline ştiinţifice, editate de
2200 de editori din 78 de ţări. În anul 2009 în JCR au
fost incluse 861 de reviste noi din 76 de ţări ca parte a Iniţiativei de Extindere a Conţinutului Regional
(Regional Content Expansion Initiative), inclusiv din
România – 19 reviste, Rusia – 11 reviste şi Ucraina –
1 revistă [11]. Astfel, în JCR sunt incluse nu doar revistele orientate către o audienţă internaţională; în
cazul în care problemele sunt abordate dintr-o perspectivă locală ori sunt axate pe anumite subiecte
de interes regional, grupul ţintă al acestor reviste
este audienţa regională.
Varianta online a JCR, actualizată la 14.10.2010,
include 7387 de reviste din domeniul ştiinţelor
exacte, ale vieţii, tehnicii, agriculturii, medicinii (JCR
Science Edition), precum şi informaţia despre 2257
de reviste din ştiinţele socio-umane (JCR Social Sciences Edition) [12].
Cu părere de rău, trebuie să constatăm că nici
o revistă din Republica Moldova nu este inclusă în
această bază de date. Astfel, nu avem posibilitatea
să utilizăm indicatorii bibliometrici pentru evaluarea
revistelor ştiinţifice din Moldova. Cu toate acestea,
JCR a fost supus analizei din perspectiva publicării
articolelor savanţilor din Moldova în revistele cu
factor de impact. Limitele cronologice ale analizei
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sau regionale, precum şi a celor care publică articole în alte limbi decât cea engleză [8, p. 279].
Calitatea şi prestigiul unei reviste ştiinţifice se
bazează pe calitatea lucrărilor publicate. Însă această calitate nu poate fi o reflectare directă a calităţii
unei lucrări recent publicate, în special atunci când
lucrarea a fost foarte puţin citată, şi cu atât mai mult
în cazul în care un document este în curs de publicare în această revistă [9, p.18]. P.O. Seglen consideră că ratele de citare a lucrărilor ştiinţifice determină
factorul de impact (FI) al revistelor, nu şi invers [10].
Astfel, FI al unei reviste ştiinţifice depinde în mod
direct de relaţiile comunicaţionale stabilite între
savanţi prin citarea lucrărilor ştiinţifice. Cu cât mai
mult este citată o revistă şi articolele incluse în ea,
cu atât este mai mare factorul său de impact. Deci,
revista respectivă realizează o interacţiune socială
latentă între savanţi şi o intermediere mult mai extinsă, în comparaţie cu alte reviste.
Factorul de impact este un instrument de măsurare a frecvenţei cu care articolul dintr-o revistă a
fost citat într-un anumit an sau perioadă. FI se calculează anual şi reprezintă raportul dintre numărul de
citări şi numărul total de articole publicate de revista respectivă în minimum doi ani precedenţi (fig. 1).
De exemplu, un factor de impact de 5,00 în-
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au fost determinate de perioada 2001-2010. La 25
martie 2011 în baza de date Web of Science (WoS)
au fost înregistrate 2727 de documente publicate
de savanţii din Moldova în perioada 2001-2010 şi
înregistrate în WoS. Din totalul documentelor înregistrate în această perioadă, 1674, sau 61,39%, sunt
articole din revistele cu factor de impact sau cotate
ISI, 730, sau 26,77%, sunt materiale ale conferinţelor
şi 260, sau 9,53%, sunt rezumate ale diverselor manifestări ştiinţifice, celelalte genuri de documente
însumând 64 de înregistrări, sau 2,31%. Astfel, constatăm că articolul ştiinţific este principalul mijloc
de difuzare a informaţiei ştiinţifice, precum şi de
comunicare despre rezultatele ştiinţifice obţinute.
Pentru perioada 2001-2010 este constatată o creştere lentă a numărului de articole publicate în revistele cu factor de impact şi cotate ISI (fig. 2).

Fig. 2. Dinamica publicării articolelor în revistele cu
factor de impact şi cotate ISI, 2001-2010
(Sursa: ISI Web of Knowledge)

În general, materialele savanţilor din Moldova au
fost publicate în 876 de surse. Analiza demonstrează că 1336 de documente, sau 48,99% din toate publicaţiile apărute în perioada 2001-2010 şi indexate
în WoS, au fost publicate în 59 de surse. Din numărul
total de publicaţii din această perioadă, 1674 sunt
articole care au fost publicate în 463 de reviste cu
factor de impact sau cotate ISI, în medie câte 3,62
articole per revistă. Numărul de articole publicate
de cercetătorii din Moldova în revistele cu factor de
impact, sau cotate ISI, variază, de exemplu, de la 88
de articole în revista Surface engineering and applied
electrochemistry1, până la 1 articol (câte un articol a
fost publicat în 259 de reviste). În urma analizei s-a
constatat că în 37 de reviste au fost publicate mai
1 Din 1985 revista Электронная oбработка mатериалов
este reeditată de editura americană Allerton Press Inc. cu titlul Surface engineering and applied electrochemistry.
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mult de 10 articole, cel puţin un autor al cărora este
din Moldova. Astfel, în 37, sau 7,99% din revistele
editate în perioada 2001-2010, au fost publicate
813, sau 48,57%, de articole ale savanţilor din Moldova. În celelalte 426 de reviste, sau 92,01%, au fost
publicate 861 de articole, sau 51,43% din totalul articolelor publicate în revistele cu factor de impact
sau cotate ISI.
Au fost supuse analizei şi cele mai citate publicaţii, în care cel puţin un autor este din Moldova, sub
aspectul publicării în revistele cu factor de impact.
Reiterăm faptul că în WoS sunt indexate 2727 de
documente ale savanţilor din Moldova, publicate
în perioada 2001-2010, care au fost citate de 12454
de ori. Media citării per document constituie 4,57.
Din cele 2727 de documente indexate în WoS au
fost citate doar 1390 de documente, sau 50,97%.
Intensitatea citării documentelor de asemenea
este diferită. În urma analizei documentelor citate
s-a constatat că 1049 de documente au fost citate
de mai puţin de 10 ori, dintre ele, de exemplu, 314
documente au fost citate o singură dată, 189 de documente – de 2 ori, 134 de documente au fost citate
de 3 ori. Au fost identificate 306 documente citate
între 10 şi 49 de ori, în timp ce doar 35 de documente, sau 2,52% din documentele citate, au acumulat
mai mult de 50 de citări, iar 8 publicaţii au fost citate
de mai mult de 100 de ori. Cel mai citat articol în perioada 2001-2010 (179 de citări) este cel intitulat Supramolecular isomerism in coordination compounds:
Nanoscale molecular hexagons and chains, unul din
autorii acestui articol fiind savantul V. Kravtsov de
la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Acest articol este, de asemenea,
şi unul dintre cele mai citate din toate publicaţiile
savanţilor din Moldova indexate în WoS pentru perioada 1970-2011. El se află pe poziţia a 4-a, fiind
devansat de 3 articole: 1) Fractional revivals - universality in the long-term evolution of quantum wave-packets beyond the correspondence principle
dynamics, autori: I.S. Averbukh şi N.F. Perelman;
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, citat de 324 de
ori; 2) Episulfonium ions - myth and reality, autori:
W.A. Smit, N.S. Zefirov, I.V. Bodrikov şi M.Z. Krimer
; Institutul de Chimie al AŞM, citat de 203 ori; şi 3)
Degradation of storage proteins in germinating-seeds, autori: A.D. Shutov şi I.A. Vaintraub; Universitatea de Stat din Moldova, citat de 201 ori.
Analiza cantitativ-calitativă a celor mai citate 35

Chemistry, Physical; 2) Materials Science, Multidisciplinary; 3) Physics, Applied; 4) Physics, Condensed
Matter.
Astfel, putem constata că publicaţiile savanţilor
din Moldova se încadrează în fluxul informaţional
mondial foarte lent. Prezenţa internaţională a publicaţiilor cercetătorilor din ţara noastră este foarte
modestă şi neuniformă, marea majoritate a publicaţiilor acoperă câteva discipline ştiinţifice din domeniul fizicii, chimiei şi tehnologiilor. Constatăm, de
asemenea, că nici o revistă ştiinţifică din Republica
Moldova nu este inclusă în categoria revistelor de
importanţă internaţională. În acest context remarcăm faptul că bazele de date internaţionale, cum ar
fi, de exemplu, ISI WoS şi Scopus „nu răspund necesităţilor mediului academic din Moldova” [13, p. 45],
deoarece nu oferă un tablou real al dezvoltării ştiinţei şi al publicării rezultatelor ştiinţifice atât în ştiinţele exacte, cât şi, în mare măsură, în diverse discipline
socio-umane, orientate spre necesităţile locale.
Actualmente, în Republica Moldova nu există
un instrumentar bibliometric naţional care ar permite măsurarea productivităţii ştiinţifice la nivel
naţional. Recent, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale al AŞM a început elaborarea
Instrumentarului Bibliometric Naţional (IBN) care
se încadrează în tendinţele mondiale de evaluare a
producţiei ştiinţifice. De asemenea, IBN va permite
operarea cu indicatorii bibliometrici relevanţi pentru sfera cercetării din Moldova, va crea un mecanism multifincţional de monitorizare a producţiei
ştiinţifice din Moldova, ce va contribui la eficientizarea utilizării atât a resurselor umane, cât şi a celor
materiale în procesul de management al sistemului
naţional al ştiinţei şi inovării [14, p. 53]. Menţionăm
că IBN va oferi posibilităţi mult mai extinse pentru
comunicarea ştiinţifică la nivel naţional privind publicaţiile ştiinţifice, citarea publicaţiilor, precum şi
informarea comunităţii ştiinţifice despre rezultatele
cercetărilor din diverse discipline ştiinţifice.
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de documente din perioada 2001-2010 a permis să
constatăm că 17 dintre ele sunt articole din reviste,
5 – sinteze, publicate, de asemenea, în reviste, şi 3 –
materiale ale conferinţelor. Aceste genuri de documente au fost publicate în 21 de reviste, majoritatea
celor mai citate materiale a apărut în revista Journal
of the American Chemical Society – 5 articole. Toate
revistele din fiecare categorie a JCR sunt catalogate
în Quartile (Q)2, iar distribuirea pe quartile are loc
în conformitate cu valoarea factorului de impact
al revistelor. Ţinem să remarcăm faptul că revistele
în care au fost publicate cele mai citate articole ale
savanţilor din Moldova sunt catalogate conform ratingului în primele 2 quartile. Din Q1 fac parte 18
reviste în care sunt publicate cele mai citate articole
ale savanţilor din Moldova, iar 3 reviste fac parte din
Q2. Este îmbucurător faptul că articolele savanţilor
din Moldova sunt publicate şi în revistele cu cel mai
mare factor de impact, care se plasează pe primul
loc în clasamentul din categoria respectivă. Astfel,
câte un articol a fost publicat în: revista Coordination chemistry reviews cu FI 11225 din categoria
Chemistry, Inorganic & Nuclear (Articolul: Studies of
chromium cages and wheels; autori: E.J.L. McInnes, S.
Piligkos, G.A. Timco şi R.E.P. Winpenny; Institutul de
Chimie al AŞM); în revista Nature cu FI 34480 din
categoria Multidisciplinary Sciences (Articolul: Relaxor ferroelectricity and colossal magnetocapacitive
coupling in ferromagnetic CdCr2S4; autori: J. Hemberger, P. Lunkenheimer, R. Fichtl, H.A.K. von Nidda,
V. Tsurkan, A. Loid; Institutul de Fizică Aplicată
al AŞM); în revista Nature materials cu FI 29504 în
categoria Chemistry, Physical (Articolul: Structural
phase transition at the percolation threshold in epitaxial (La0.7Ca0.3MnO3)(1-X):(MgO)(X) nanocomposite films; autori: V. Moshnyaga, B. Damaschke, O.
Shapoval, A. Belenchuk, J. Faupel, O.I. Lebedev, J.
Verbeeck, G. Van Tendeloo, M. Mucksch, V. Tsurkan,
R. Tidecks, K. Samwer; Institutul de Fizică Aplicată
al AŞM). Revista Nature materials are cel mai mare
FI în toate cele 4 categorii în care este inclusă: 1)
2 În cazul în care o listă de reviste clasate de la cel mai mare
până la cel mai mic factor de impact este împărţită în patru
părţi egale, atunci fiecare parte este o quartilă. Revistele
cu cel mai mare factor de impact sunt clasate în quartila
superioară (Q1), în timp ce quartilele din mijloc (Q2 şi Q3)
acoperă a doua şi a treia parte a clasamentului, iar quartila
inferioară (Q4) se referă la a patra parte a revistelor cu cel
mai mic factor de impact din categoria respectivă
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Rezumat

Articolul evaluează, pe baza datelor din Journal
Citation Report şi Web of Science, publicaţiile savanţilor din Moldova, apărute în reviste cu factor de
impact. În perioada 2001-2010, oamenii de ştiinţă
afiliaţi diferitelor instituţii de cercetare din Republica Moldova au publicat în reviste acoperite de
Science Citation Index în total 2727 de lucrări. Din
numărul acestor documente, au fost citate doar
1390 de articole (de 12454 de ori), ceea ce reprezintă 50,97%. 35 de publicaţii au fost citate de mai
mult de 50 de ori, iar 8 publicaţii au fost citate de
mai mult de 100 de ori.
Abstract

Based on data from Journal Citation Report and
Web of Science this article evaluates the Moldovan
scholars’ publications in journals with impact factor. In the period from 2001 to 2010, the Moldovan
scientists affiliated with research institutions within
the Republic of Moldova, published a total of 2727
papers in journals covered by the Science Citation
Index. Out of these papers, only 1390 were cited
12454 times. This amounts to 50.97% of the total
publications. Out of the above 1390 publications,
35 were cited more than 50 times, and 8 publications were cited more than 100 times.
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Peculiarities of the ascending
aorta lymphatics

|
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State University of Medicine and Pharmacy “N. Testemitanu”

A

t present, when the heart surgeries became a
routine procedure, the necessity appeared to

materialize topographic-anatomical data, especially those of the ascending aorta, through which the access to

the heart is effectuated; it is also used to install the extracorporeal circulation etc.

During the last years, the

cardiosurgeons are worried about the frequency of the
post-surgery complications, such as atrial fibrillation
and bleedings. In spite of the considerable success obtained in heart surgery, even nowadays the medical science

doesn’t have effective methods of prophylaxis of such

complications. High mortality, loss of work capacity and

There are clinical observations data on the decrease of the post-surgery atrial fibrillation cases,
when the transversal adipose plica remains intact
during surgery. There is an important concept described to clarify the role of the lymphatic drainage
of the conducting heart tissue [4], although there
aren’t any macro-microscopic and illustrative materials, confirming the existing data. In our study
we aimed at adding data about the ascending aorta
lymphatics and at contributing to the explanation
of the atrial fibrillation impairments, occurring after
heart and ascending aorta surgeries.

population disability is being reported. The highest level
of morbidity through heart diseases is associated with
the working age
important [5].

/75%/. The

economical impact is also

So far, the heart lymphatics haven’t raised anatomists’ great interest, that’s why their morphology
and role remain almost unknown. Clinicians in their
publications, emphasize the real role of heart lymphatics in the development of atrial fibrillation in
the post-surgery period [3, 4]. Data on the aorta
lymphatic system are quite modest. There isn’t a
unity of opinion in this respect, yet. The contradictory morphological descriptions, the great number
of questions the clinicians engaged in the treatment of the heart and aorta diseases encounter,
constitute important aspects and denote an insufficient level of knowledge of the aorta morphology,
especially of aorta lymphatics.

Fig. 1. The lymphatic vessels of the Rindfleisch’ fold.
The marker - podoplanin, x 1200
Materials and methods

31 human hearts with ascending aorta were obtained within 12 hours after death and examined.
A number of research methods have been applied:
the injection of the Herot mass, the macro – microscopic study by coloring with the Schiff reagent, the
treatment of the aortic wall samples with the hema-
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toxylin-eosin and coloring by Van-Gieson, immunohistochemical method (as a lymphatic endothelium
marker, and a primary antigen the monoclonal antibodies anti D2-40, IgG, clone D2-40, mouse, antihuman were used).

Fig. 3. The subepicardial lymph collectors from
ascending aorta adipose plica. A – 96 age; B – 54 age.
1 – lymph collector; 2 – vasa vasorum of ascending
aorta. Coloring with Schiff reagent, x 4

Fig. 2. The subepicardial lymphatic (1) node of the
ascending aorta. 2 – adventition; 3 – media
Results

Knowing that the most affected area during the
heart surgery is the Reindfleisch plica, a special attention has been given to its lymphatics. Due to
the use of immunohistochemical methods, contrary to the still-existing opinion about the lack of
the aorta intraparietal lymphatics, the existence of
lymphatic vessels in the adventition of the ascending aorta has been established (fig1). Though, we
cannot speak of a wide lymphatic network. On the
anterior surface of the aorta we have discovered
subepicardiac lymph nodes (fig.2), data that cannot be found in the morphological literature. The
use of the injection method gave us the possibility
to highlight the lymph drainage ways from the sinus node to the ascending aorta. Most of the cases
showed the formation in the aortal bulb region of a
lymphatic collector, passing to the anterior surface
of the aorta, close to the pulmonary trunk (fig.3), at
References
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a 0.7-1.5 cm distance from it (in adults). Obviously,
in the case of a typical adipose plica location, this
collector crosses it. When it is located on the right
or back aorta circumference, the lymphatic nodes
and the lymphatic collector remain on the anterior
surface. The distribution of the vascular bed alone
is closely related to the plica development degree
and location.
Thus, this work is a review of the current knowledge of the ascending aorta lymphatics and the
lymph drainage ways from the sinus node. As a
result, the real part role of this area in the process
of cardiac rhythm impairment development in the
post-surgery period was detected.
Conclusions

On the bases of the obtained data, we established the adipose plica to contain the lymph nodes
and the lymphatic collector of the sinus node of the
heart only in its typical variant. The plica integrity
damage is sure in this case to lead to the lymphatic
stasis of the sinus node region, and will bring about
atrial fibrillations. The development of these complications in 2 or 3 days after the surgery only confirms this idea.
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Lymph vessels and nodes of the ascending aorta are described, and lymph collectors providing
lymph drainage from the sinus node. Particular attention is paid to their topography and relationship
to aortic fat fold. The study was carried out aimed
at preventing injury to the lymph collectors during
aortic surgery and determining the ways of atrial
fibrillation prophylaxis.
Rezumat

În articol sunt descrise vasele şi nodulii limfatici ai
aortei ascendente, colectorii limfatici ce asigură drenajul din zona nodului sinuzal. O atenţie deosebită
este acordată topografiei şi raportului lor faţă de
plica adipoasă. Cercetarea a fost efectuată din perspectiva determinării cauzelor fibrilaţiilor atriale
postoperatorii şi a căilor de prevenire a acestora.
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Metodologia diagnosticului
morfopatologic in vivo
al particularităţilor morfo-funcţionale
ale ficatului prin puncţie-biopsie deschisă
în hidatidoza hepatică la copii

|
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H

idatidoza – echinococcosis (lat.), hydatid disease

(engl.), maladie hydatique (fran.) – reprezintă o
maladie cu implicaţii medico-biologice, economice şi sociale severe, condiţionată la om de invazia în diverse organe
şi ţesuturi a helmintului plat Echinococcus granulosus,

stadiul larvar al căruia se dezvoltă ca o tumoare lichidă
numită chist hidatic, caracterizată atât prin diversitatea

complicaţiilor pe care le produce în organul afectat, cât

şi prin faptul că se reflectă asupra organismului în creştere şi abordează probleme controversate de diagnostic şi

[5, 8, 10, 13]. Hidatidoza se include în lotul
30 de ani,
hidatidoza nu a înregistrat o tendinţă de reducere a frecvenţei [1, 20, 27].
tratament

maladiilor parazitare grave la copii. În ultimii

Morbiditatea sporită prin dezvoltarea chistului
parazitar, generând sechele importante înainte sau
după aplicarea tratamentului chirurgical, dat fiind
faptul că este o tumoare hidatică benignă, îmbracă deseori o malignitate evolutivă deosebită, reprezentând un pericol grav, uneori mortal, cea ce
justifică pe deplin interesul care i s-a acordat şi care
continuă să menţină boala în atenţia clinicienilor şi
a chirurgilor din întreaga lume.
Conform unor studii contemporane, hidatidoza
cu localizare hepatică la copii prevalează faţă de
alte localizări cu 50%-80% [1, 6, 1, 14, 15, 17, 22, 24].
Complicaţiile multiple ce intervin în evoluţia bolii
ridică probleme atât în precizarea diagnosticului,
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cât şi în stabilirea unei tactici chirurgicale corecte,
care până în prezent nu şi-a găsit încă o rezolvare
definitivă, în lipsa unor opinii unanime cu privire
la modificările lezionale ale parenchimului hepatic
perichistic şi la distanţa necesară. Dovadă a semnificaţiei acestei probleme o constituie numeroasele
simpozioane, congrese, articole în literatura medicală de specialitate în care se recomandă noi metode de diagnostic, tehnici chirurgicale menite de a
ameliora rezultatele operatorii şi a managementului postoperator.
Diagnosticul hidatidozei hepatice la copii se bazează în primul rând pe semnele clinice şi rămâne
dificil de stabilit în cazul metacistodului în stadiile
incipiente de evoluţie a bolii şi în cazurile de localizare profundă a chisturilor, când palparea acestora
este imposibilă, manifestările clinice sunt obscure,
iar investigaţiile clinico-biologice nu reflectă caracterul nozologic sau stadiul evolutiv al maladiei.
Sfârşitul secolului XX, marcat de un avânt tehnicoştiinţific vertiginos, a adus şi o serie de clarităţi în
problema diagnosticului echinococozei hepatice.
Au fost elaborate şi implementate pe larg noi metode imagistice miniinvazive, cum sunt ecografia,
tomografia computerizată, rezonanţa magnetică
nucleară etc., care permit de a stabili diagnosticul
de echinococoză hepatică, localizarea exactă a leziunii hidatice, inclusiv unele particularităţi ale parenchimului adiacent chistului, cu o veridicitate net

managementului terapeutic şi a pronosticului postoperatoriu al maladiei.
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superioară faţă de metodele clasice [11, 16, 19].
Procesul curativ-diagnostic şi practica medicală
asupra problemei diagnosticului în hidatidoza hepatică denotă faptul că, în lipsa unor investigaţii
morfopatologice complexe asupra particularităţilor
structural-funcţionale ale ficatului în chistul hidatic,
metodele ecografice şi radiografice sunt insuficiente în formularea unui diagnostic finalizat cu certitudine a evoluţiei maladiei în cauză [11]. În sursele
informaţionale studiate s-au depistat informaţii cu
referinţă la câteva metode de prelevare a bioptatelor prin puncţie-biopsie în diagnosticul proceselor
patologice cu localizare hepatică, în special puncţia-biopsie transcutană numită de asemenea metoda „oarbă”, existând într-o gamă largă de modele,
precum şi biopsia prin excizie cuneiformă marginală
intraoperatorie a ficatului, caracterizată ca metoda
„deschisă”, ce oferă posibilităţi mai mari în obţinerea
uni fragment de ţesut hepatic. Conform opiniilor
unor autori [24], în ultimii ani a crescut importanţa
diagnosticului morfopatologic prin puncţie-biopsie
in vivo comparativ cu biopsia prin incizie/excizie a
bioptatelor. Totodată, procedeele menţionate de
diagnostic prin prelevarea ţesutului hepatic pentru
diagnosticul proceselor patologice ale ficatului sunt
utilizate în hepatitele virale, cirozele hepatice, afecţiunile tumorale etc., cu excepţia hidatidozei hepatice, ultima fiind una din contraindicaţii [21, 24, 26].
Datele din literatură referitoare la hidatidoza hepatică nu elucidează, de asemenea, pe deplin problema aspectului morfopatologic al parenchimului
perichistic şi la distanţă de la chist în lobul afectat şi
în cel controlateral. Numărul de lucrări privind problema în cauză la copii este infim de mic, iar rezultatele obţinute sunt contradictorii [2, 3]. În sursele
bibliografice studiate nu s-au depistat nici informaţii despre diagnosticul particularităţilor morfofuncţionale la distanţă prin puncţie-biopsie ale ficatului
în hidatidoza hepatică.
În acest context, lipsa unor informaţii în literatura de specialitate cu referinţă la diagnosticul particularităţilor morfofuncţionale ale parenchimului
hepatic in vivo la distanţă de chistul hidatic este
o problemă de stringentă actualitate, fapt ce ne-a
determinat să realizăm cercetări asupra acestui subiect în elaborarea şi perfectarea unei metodologii
ale diagnosticului morfopatologic in vivo, ale cărui
rezultate vor contribui la evaluarea şi soluţionarea

Scopul lucrării

Scopul lucrării îl constituie obţinerea unei informaţii autentice şi complexe asupra modificărilor
morfo-funcţionale ale ficatului în cadrul hidatidozei
hepatice prin puncţie-biopsie a parenchimului la diversă distanţă de la chistul hidatic în lobul parazitat
şi cel controlateral întru optimizarea diagnosticului
morfopatologic in vivo şi sporirea accesibilităţii în
precizarea stadiului evolutiv al maladiei în cauză.
Obiectivele lucrării

Pentru realizarea scopului propus au fost trasate
următoarele obiective:
1. estimarea particularităţilor metodelor de biopsie hepatică în diagnosticul morfopatologic in vivo
în cadrul hidatidozei chistice hepatice; caracteristicile avantajului şi dezavantajului acestora;
2. elaborarea unei metodologii oportune în diagnosticul morfopatologic ale particularităţilor morfo-funcţionale ale ficatului in vivo prin puncţie-biopsie la diversă distanţă de la chistul hidatic în lobul
parazitat şi cel controlateral;
3. evaluarea şi reflectarea succesiunii diagnosticului morfopatologic al particularităţilor morfofuncţionale ale parenchimului hepatic în hidatidoza
chistică hepatică;
4. evaluarea şi perfectarea tehnologiilor de fixare şi procesare histopatologică a bioptatelor prelevate prin puncţie-biopsie a ficatului în hidatidoza
hepatică întru urgentarea diagnosticului morfopatologic in vivo.
Material şi metode

Caracteristica materialului de studiu. Întru realizarea scopului şi obiectivelor trasate, drept materiale
de studiu au servit ţesuturile ficatului în fragmente
perichistice, bioptate, prelevate prin rezecţie sau
excizie cuneiformă (2943 bioptate), prin puncţie-biopsie (49 bioptate) din diverse segmente hepatice
de la 298 de pacienţi cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18
ani, cu diagnosticul de hidatidoză hepatică rezolvată chirurgical prin echinococectomie.
Metodologia prelevării bioptatului hepatic. Metodologia diagnosticului morfopatologic constă
în utilizarea unui complex de metode cunoscute
de prelevare a bioptatelor, care au fost perfectate,
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unele din ele fiind elaborate în perioada studiului
asupra diagnosticului particularităţilor morfo-funcţionale ale parenchimului hepatic la distanţă de
larvochist în hidatidoza hepatică la copii. Din totalitatea de metode de prelevare, excepţie a făcut
puncţie-biopsia transcutană. Cu toate că această
metodă asigură date obiective, ea are un şir de
dezavantaje, dintre care cele mai importante sunt:
imposibilitatea aplicării acesteia în hidatidoza hepatică din cauza riscului perforării chistului hidatic,
hemoragiei intraabdominale, şocului pleural, lezării
organelor învecinate, infectării cavităţilor pleurale şi
abdominală, efectului dolor şi stresului psihoemoţional al pacientului [28]. În perfectarea şi elaborarea
metodologiei de prelevare a bioptatelor, în paralel

patic, repartizarea în segmente după Couinaud [23]
cu reflectarea schematică a aspectului structural
hepatic în compelx (fig. 1. A-B) şi repartizarea sistemelor vasculoductale ale ficatului (4) (fig. 1. C). Întru
reflectarea aspectului structural al hidatidozei chistice în coraport cu segmentele ficatului şi componentul structural funcţional vasculoductal, pentru
estimarea zonelor de biopsie în baza celor expuse
de către autorii menţionaţi s-a elaborat o imagine
schematică în complex a aspectului macro- microanatomic cu repartizarea ficatului în segmente (fig.
1. D). Evaluarea particularităţilor histopatologice a
avut ca punct de reper structura histologică a ficatului în normă, şi anume structura lobului clasic (fig.
2) [12].
Metodologia de procesare histopatologică a bioptatelor. Materialul prelevat în fragmente prin rezecţie şi excizie cuneiformă supus studiului histopatologic, după o fixare corespunzătoare, s-a selectat în
bioptate cu dimensiunile de 1,0x1,0x0,5 cm, iar cel
prelevat prin metoda elaborată de puncţie-biopsie
deschisă s-a studiat utilizându-se tehnicile curente,
cu unele rectificări ale timpului de procesare histopatologică în metodologia uzuală pentru obţinerea
unui test tisular informativ şi acceptabil la impreg-

Fig. 1. Aspectul schematic structural macroşi microanatomic în ansamblu al ficatului:
A-B) repartizarea segmentară a ficatului după Couinaud
(a-anterior şi b-posterior); C) sistemele vasculoductale
hepatice; D) unitate morfo-funcţională – lobulul histologic normal hepatic

cu metoda „deschisă” de biopsie prin excizie cuneiformă utilizată intraoperatoriu, s-a recurs la elaborarea unei metodologii de prelevare a biopsiei prin
puncţie-biopsie intraoperatorie cu utilizarea unui
dispozitiv semiautomat (Bard Magnum Biopsy Sistem). În elaborarea metodologiei puncţie-biopsiei
intraoperatorii s-au luat în considerare criteriile anatomotopografice cunoscute şi cele relevate în literatura de specialitate mai recentă privind divizarea
ficatului în segmente şi particularităţile sistemului
circulator sangvin venos, arterial şi ductobiliar, precum şi cooperaţia celulară [4, 7], care pot fi deviate
de la norma anatomică în cadrul chistului hidatic.
Estimarea modificărilor morfopatologice s-a efectuat în dependenţă de particularităţile macro- şi
microanatomice ale componentului structural he-
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Fig. 2. Aspectul de ansamblu schematic al segmentaţiei ficatului şi componentul structural-funcţional
- lobul hepatic în aspect histologic normal

nare coloră cu utilizarea diverselor metode de coloraţie. Metodologia de puncţie-biopsie a ficatului a
permis utilizarea studiilor uzuale şi a celor specializate (criotomice, imunohistochimice, electronomicroscopice). La etapa de coloraţie au fost utilizate
metoda hematoxilină-eozină şi metode speciale cu
picrofuxină după van Gieson, Sudan III, coloraţia după
Mason. Studiile imunohistochimice s-au realizat
prin tehnicile de imunohistochimie (IHC) bazată pe

Rezultate

Analiza rezultatelor cercetărilor întreprinse în vederea evaluării particularităţilor morfo-structurale
şi funcţionale ale parenchimului hepatic în cadrul
hidatidozei chistice a demonstrat viabilitatea metodei „deschise” ca formă de biopsie intraoperatorie
pentru estimarea proceselor biologice şi lezionale
la nivel de capsulă şi ale parenchimului în imediata
apropriere de chist, precum şi în zonele periferice
la nivelul marginii ficatului. În cadrul studiului s-au
constatat şi unele dezavantaje ale metodei în cauză,
datorită faptului că de multe ori biopsia s-a efectuat după echinococectomie şi utilizarea remediilor
scolicide, dată fiind inaccesibilitatea de prelevare a
bioptatelor din diverse zone ale segmentelor ce au
determinat o informativitate redusă asupra particularităţilor parenchimului la distanţă (fig. 3).
Un alt dezavantaj în estimarea reală a modificărilor la distanţă s-a datorat accesibilităţii la biopsie
doar a zonelor circumscrise între capsula chistică şi
cea a capsulei hepatice Glison în cazurile de locali-

Fig. 3. Metodologia biopsiei deschise prin excizie
cuneiformă: A) zonele marginale ale segmentelor accesibile (S-V, S-IV, S-III) în prelevarea biopsiei prin procedeul omolog rezecţiei marginale hepatice (săgeată); B)
bioptatul marginal prin excizie cuneiformă hepatică; C)
bioptat hepatic cuneiform 1,9x1,5x1,2 cm amplasat în
container cu fixator - sol. Formol 10%

zare periferică, unde a predominat ţesutul fibros-hialinizant şi modificările cirotice determinate de acţiunile mecanice ale chistului. Dezavantajul metodei

este determinat, de asemenea, de prezenţa ţesutului fibros în arhitectonica normală a zonei marginale a ficatului (opinie relevată şi de alţii autori) [12],
de reflectarea modificărilor tisulare doar în zonele
periferice/marginale ale ficatului, ceea ce nu oferă
informaţii despre particularităţile parenchimului
hepatic la diverse distanţe (fig. 3. A), în special în
chistul hidatic localizat în profunzime. Prelevarea
bioptatelor după efectuarea echinococectomiei
favorizează adesea unele aprecieri eronate ale modificărilor tisulare, datorate proceselor reactive ale
organului, precum şi un traumatism mai mare cu un
risc înalt al hemoragiei intraabdominale şi al inflamaţiei plăgii postbiopsice postoperatorii a ficatului.
Un aspect la fel de important pe care ţinem să-l
menţionăm este faptul că metodologia de prelevare expusă favorizează obţinerea bioptatelor de dimensiuni majore de 1,0x0,5x0,4 - 2,0x 1,5x 1,0 cm,
uneori şi mai mari (fig. 3. B), necesitând, în consecinţă, fixarea în soluţii mai concentrate de 10-15%,
o perioadă de timp pentru fixare mai îndelungată
(12-24 de ore) şi o procesare histopatologică de
durată, astfel majorându-se considerabil timpul diagnosticului morfopatologic in vivo (fig. 3. C).
Problema pe care o rezolvă metoda de puncţie-biopsie elaborată de noi constă în sporirea
informativităţii şi veridicităţii diagnosticului particularităţilor morfostructurale ale ficatului în hidatidoza hepatică la diversă distanţă de chist, reducerea riscului perforaţiei chistului şi complicaţiilor
postbiopsice, precum şi facilitarea managementului perioadei postoperatorii. Metoda deschisă prin
puncţie-biopsie a ficatului, accesibilă în hidatidoza
hepatică privind diagnosticul morfopatologic in
vivo, se efectuează pe un ficat vizualizat şi constă în
obţinerea bioptatelor tisulare din diferite zone ale
segmentelor topografice ale ficatului, ceea ce contribuie la un diagnostic veridic şi informativ asupra
modificărilor tisulare hepatice la distanţă de la chistul hidatic, stabilirea caracterului lezional şi a zonelor de realizare a proceselor patologice, precum şi
reducerea complicaţiilor postbiopsice.
Esenţa metodei constă în faptul că până la
efectuarea echinococectomiei, după concretizarea localizării, a dimensiunilor chistului hidatic în
conformitate cu datele preoperatorii, imagistice,
aprecierea distanţei şi segmentelor topografice, se
prelevează intraoperator materialul biopsic hepatic
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metoda indirectă tisulară. Panelul de anticorpi a inclus: CD3 (marcher pan-T), CD4 (marker pentru limfocitele T4 helper), CD8 (marker pentru limfocitele
T8 citotoxice), CD20 (marker pan-B), CD34 (marker
pentru celulele endoteliale), estimarea macrofagelor, utilizându-se sistemul de vizualizare LSAB2.
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la distanţă de la chistul hidatic din lobul parazitat
şi din cel controlateral prin aplicarea dispozitivului
semiautomat cu nivelul gradaţiei optime de 1,5-2,0
cm până la echinococectomie şi utilizarea remediilor farmaceutice scolicide.
Astfel, metodologia secvenţială de puncţie-biopsie intraoperatorie în obţinerea bioptatelor ţesutului hepatic s-a realizat în următoarea succesiune:
1. Pacientul este pregătit pentru intervenţia chi-

Fig. 4. Pacientul E., 17 ani. Aspectul macroscopic
intraoperator al ficatului în hidatidoza chistică
multiplă cu localizare în segmentele S-VII şi S-VIII

rurgicală - echinococectomie. După laparotomie
prin diverse aborduri operatorii, în câmpul de operaţie se efectuează inspecţia aspectului macroanatomic al ficatului prin revizie şi control vizual.
2. Se concretizează localizarea chistului (chisturilor) hidatic hepatic şi se apreciază distanţa optimă
între chist şi segmentele hepatice din care urmează
a fi prelevat bioptatul prin puncţie-biopsie până la
efectuarea echinococectomiei (fig. 4).
3. Se introduce în dispozitiv acul biopsic (de către al treilea asistent) şi se programează profunzimea biopsiei ficatului la dispozitivul semiautomat
cu nivelul gradaţiei de punctare de la 1,5 la 2,0 cm,
în dependenţă de caz.
4. Pe suprafaţa ficatului vizualizat, în segmentele
apreciate oportune în lobul parazitat şi cel controlateral pentru diagnostic morfopatologic in vivo în
coraport cu macroanatomia ficatului se aplică dispozitivul semiautomat.
5. Conform aspectului topografic din fig. 4 (caz
de hidatidoză multiplă cu afectarea lobului drept)
cu localizarea chisturilor în S-VII şi S-VIII, segmentele
accesibile pentru puncţie-biopsie în cazul dat sunt
S-VI şi S-V, zona oportună este cea de frontieră (2) a
segmentelor respective ce permite utilizarea acului
în profunzime de 2,0 cm. Nu mai puţin semnificati-
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ve şi oportune sunt şi zonele 1 (S-VI) şi zona 3 (S-V)
cu utilizarea acului programat cu gradaţia la profunzimea de 1,5 cm sau 2,0 cm.
6. După aprecierea corespunzătoare a zonelor
şi segmentelor de puncţie-biopsie, la atingerea cu
acul a suprafeţei zonelor respective, aprecierea rezistenţei specifice opuse de către capsula ficatului,
se fixează dispozitivul în poziţia necesară de biopsie
şi se pune în funcţie dispozitivul ce efectuează instantaneu punctatul hepatic (fig. 5. A).
7. Bioptatele obţinute (în formă de cilindru tisular (fig. 5. B)) se amplasează imediat pe hârtie de filtru cu deplasarea în soluţie de formol de 4% (în metoda histologică uzuală) sau în alt fixator adecvat,
în dependenţă de metodele morfologice prevăzute
pentru cercetări.
8. Pentru evitarea riscului unei posibile microhemoragii, zona punctatului se comprimă uşor timp
de câteva secunde sau se aplică o sutură de siguranţă din catgut la nivelul capsulei Glison.
9. Respectându-se consecutivitatea necesară,
după puncţie-biopsie se efectuează echinococectomia în conformitate cu metoda optimă a intervenţiei chirurgicale.
10. Ca rezultat al puncţiei-biopsii, se obţin minimum 1-2 bioptate din diverse segmente cu particularităţi macroanatomice şi microanatomice integre,
calitative, cu lungimea (în limita programei dispozitivului) de 1,5-2,0 cm şi diametrul de 1,5-2 mm (în
dependenţă de acul utilizat), fiind morfostructural
optim informativ pentru examinările histopatologice.
11. Bioptatele tisulare incluse în fixatorul corespunzător metodelor morfopatologice preconizate
de cercetare (uzuală, imunohistochimică, electronomicroscopică) amplasate în containere se numerotează separat cu indicarea distanţei dintre chist
şi segmentul bioptat (S-III la 4,2 cm de la chist) şi
se transmit în secţia de morfopatologie (fig. 5. C).
Astfel, o biopsie prin puncţie pe un ficat vizualizat,
în cazul evaluării corecte a segmentelor hepatice şi
determinării zonelor optime, este rezolvată cu certitudine fără vreo complicaţie. De asemenea, menţionăm faptul că prioritatea metodei de diagnostic
prin puncţie-biopsie deschisă intraoperatorie a ficatului este asigurată de excluderea efectului dolor şi
a stresului psihoemoţional al pacientului, simplificarea prelevării materialului efectuându-se pe ficat

Fig. 5. Metoda elaborată de puncţie-biopsie:
A) zonele centrale ale segmentelor accesibile (S-II şi S-III,
S-VIII, S-IV, S-V, S-VI, S-VII (steluţe) în puncţie-biopsie deschisă a ficatului; B) aspectul bioptatului cilindric hepatic
prin puncţie-biopsie; C) bioptat ambalat în hârtie, amplasat în container cu fixator - sol. Formol - 4%

bioptatelor şi examinare morfopatologică direcţionate spre determinarea şi cunoaşterea particularităţilor evolutive ale afecţiunii în cauză şi ale celor
lezionale la nivel de ţesut, celulă, nucleu în componentele structurale hepatice.
De menţionat faptul că în cadrul studiului s-au
evaluat metodele cunoscute utilizate şi descrise de
Г.А. Меркулов în anii ’60 ai secolului trecut şi cele
din ultimele decenii [Mogoantă L, 2007] etc. asupra
proceselor de fixare şi procesare histopatologică a
fragmentelor tisulare prelevate pentru diagnosti-

care (material biopsic), acestea fiind suficiente în
investigaţiile materialului prelevat prin rezecţia
fragmentelor sau prin exciziile cuneiforme marginale. Aceleaşi metode aplicate asupra materialului
prelevat prin puncţie-biopsie au indus o compresie a bioptatului, modificări ale relaţiilor celulare în
coraport cu starea reală in vivo a ţesuturilor, unele
artefacte la nivelul structural intracelular nuclear-citoplasmatic şi intercelular, dereglări de interacţiune
a fixatorului cu componentul proteic celular şi cel
tisular, precum şi ale gradului de impregnaţie a soluţiilor colorante, ceea ce a necesitat o completare
metodologică respectivă.
Rezultatele studiului au marcat un dezavantaj
în procesarea punctatului prin puncţie-biopsie din
partea metodelor de fixare cunoscute şi de procesare histopatologică, dat fiind faptul că acestea prevăd soluţii fixatorii concentrate (10%-15%), timpi
extinşi de acţiune a fixatorului (12-24 ore), respectiv
şi a tehnologiei chimice de degresare, deshidratare, imbibiţie a soluţiilor de parafină ce determină
modificări de volum şi duritate ale bioptatului, favorizează fragmentarea la secţionare şi confecţionarea secţiunilor cu obţinerea testelor histologice
de o grosime de peste 5µ, apariţia unor precipitate,
dizolvarea glicogenului, multiple procese de denaturare substanţială a componentelor celulare,
impregnaţia insuficientă a coloranţilor în metodele
uzuale şi histochimice.
În urma evaluării, pentru procesarea bioptatelor
prin puncţie-biopsie s-a elaborat o schemă a metodologiei de investigaţie a bioptatelor ce a facilitat,
cu certitudine, efectuarea diagnosticului morfopatologic şi a inclus un complex de măsuri tehnologice ce s-au desfăşurat în următoarea consecutivitate:
efectuarea puncţie-biopsiei (fig. 6.1); fixarea imediată în soluţii fixatorii în containere cu hârtie de filtru
îmbibate cu fixator în care se ambalează bioptatul
pentru accelerare a procesului de impregnare a
acestuia (fig. 6.2); după procesul de fixare în soluţiile adecvate pentru diverse tipuri de procesare
chimică se efectuează controlul gradului de fixaţie
în conformitate cu timpul preconizat (fig. 6.3); după
fixare bioptatele sunt separate conform metodelor
de investigaţii histopatologice (fig. 6.4). Pentru obţinerea testelor histologice, bioptatele integre sau
separate în segmente (în dependenţă de numărul
de bioptate şi metodele de studiu) sunt repartizate
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vizualizat, prin traumatismul minim al organului,
ceea ce permite investigaţia ficatului la diversă distanţă de la chistul hidatic în lobul parazitat şi lobul
controlateral, fiind totodată o metodă ce exclude
riscul perforării chistului hidatic, hemoragiei hepatice postbiopsice şi inflamaţiei plăgii de biopsie.
Aşadar, utilizarea puncţie-biopsiei deschise a
relevat reducerea modificărilor reziduale postbiopsice ca cele sclero-cicatriceale sau aderenţiale. În
urma utilizării metodei respective, alterările reziduale ale ficatului sunt minime, fapt confirmat prin
investigaţiile de ultrasonografie în catamneză şi în
cadrul intervenţiilor chirurgicale ulterioare în legătură cu recidiva chistului hidatic după o perioadă
de 3-4 ani, în timpul cărora zona de puncţie nu a
prezentat decât o particularitate – o mică cicatrice
în aria capsulei Glison.
O altă problemă abordată în cadrul studiului
dat, cu o semnificaţie importantă în realizarea diagnosticului morfopatologic, a constituit-o evaluarea procesului de fixare, procesare histologică a
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autoliză în ţesuturi, pentru a putea surprinde microscopic un anumit aspect histofiziologic sau histopatologic existent în material la momentul recoltării.
Ulterior, bioptatul se amplasează în incubator la t° +
37°C (5-10 minute).

Fig. 6. Schema de sistematizare a tehnologiilor de
procesare a bioptatului prin puncţie-biopsie

pentru metodologiile: procesare criotomică (CRIO),
procesare imunohistochimică (IMGC), histopatologică (HPL) şi electronomicroscopică (ELM).
Metodologia sistematizată şi elaborată de noi se
bazează pe un lot de studiu de 24 de pacienţi cu
chist hidatic hepatic, de la care s-au recoltat intraoperator 49 de bioptate prin puncţie-biopsie, până
la efectuarea echinococectomiei şi prelucrarea cu
remediu scolicid. Metodologia propusă prevede
unele modificări privind duratele de timp ale tehnologiei histopatologice (HPL) şi se referă în particular la o metodă oportună de operaţiuni tehnice
în procesarea bioptatelor parenchimului hepatic
în hidatidoza hepatică la copii, fiind utilizată în diagnosticul morfopatologic in vivo.
Astfel, metodologia de prelucrare histopatologică a materialului biopsic s-a desfăşurat în următoarele etape, incluzând: fixarea în soluţie de formol
simplă sau compusă (formol-alcool, pregătită în farmacie), după care s-au procesat histopatologic. Succesiunea operaţiunilor a fost următoarea: procesarea
chimică în baterie (deshidratare, clarificare, includere
la parafină); confecţionarea blocului histologic şi secţionarea în serie la microtom; confecţionarea testului
histopatologic (colorarea secţiunilor) (fig. 7).
Etapa I (metodologia de fixare): în fixarea bioptatelor obţinute prin puncţie-biopsie, care sunt de
volum mic – 1,5-2,0 cm cu o grosime de 0,15-0,2 cm
se utilizează iniţial soluţie de formol de 4%. Bioptatul se amplasează pe hârtie de filtru în container cu
fixator în cantitate suficientă, volumul căruia constituie cu 5-10 părţi de soluţie fixatore mai mult decât volumul bioptatului, cu o perioadă de fixare de
20-40 de minute, menit să stopeze fenomenele de
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Etapa II (metodologia de procesare chimică):
iniţial, metodologia se adaptează fixatorului folosit
(indicat de către medicul care a prelevat materialul
biopsic); în cazurile de utilizare a soluţiilor fixatorii
ce au la bază alcool, spre deosebire de cazurile de
utilizare a soluţiilor apoase, deshidratarea înregistrează la început concentraţia de alcool în proporţii
egale cu cele utilizate în fixator:
a) spălarea postfixatorie şi uscarea bioptatului
prin aplicarea hârtiei de filtru (0-30 minute);
b) deshidratarea/degresarea în alcool de 50% (în
soluţiile cu alcool) şi de 70% (în soluţiile apoase)
(10-15 minute); apoi consecutiv în două prize (I şi II)
de alcool de 96% (câte 20 de minute fiecare);

Fig. 7. Reflectarea schematică a metodei propuse: I
etapă (metodologia de fixare); II etapă (metodologia de procesare chimică); III etapă (confecţionarea
testului histologic)

c) clarificare: sol. xilen I (1 minut), sol. xilen II (1015 minute);
d) includere la parafină: sol. xilen-parafină (în proporţie de 1:1) cu deplasarea în incubator la t° + 37°C
(10 minute), apoi îmbibarea prin deplasarea în sol.
parafină-ceară (10 g. de ceară la 1 kg de parafină) la
t° + 60°C (20 minute).
Etapa III (confecţionarea testului histologic):
e) confecţionarea blocului histologic prin decupare din parafină (2 minute);
f) aplicarea blocului histologic/parafinat pe cală
din lemn, cu amenajarea în microtom (5 minute);

Fig. 8. Aspectul microscopic de ansamblu al bioptatului hepatic prin puncţie-biopsie:
A) aspectul bioptatului cu prezenţa traiectelor portale
(săgeată); B) zona centrolobulară, coloraţie hematoxilină-eozină; D) zona centrolobulară la distanţă, coloraţia
cu albastru de anilină după Mason %

pozitiv al metodologiei de fixare şi procesare histopatologică propusă a permis stabilirea termenelor
de accelerare a tehnicilor de procesare chimică,
obţinerea unor teste tisulare calitative, integre, în
termene optime (4-5 ore), accesibilitate excelentă
a impregnaţiei ţesuturilor în metodele de coloraţie
uzuală: hematoxilin-eozină (HE), picrofuxină după
Van Gleson (VG), utilizarea metodelor speciale, histochimice în evidenţierea şi a altor detalii structurale şi lezionale tisulare şi celulare utilizându-se metodele de coloraţie: albastru de anilină după Mason,
PAS, azur-eozină în histiobacterioscopie, orceină,
impregnarea argentică).
Aşadar, o fixare a bioptatului hepatic şi o procesare histopatologică bine exercitată, în termene
optime şi extemporanee, a favorizat o coloraţie
uzuală şi histochimică excelentă, ceea ce în ansamblu a facilitat testarea microscopică a proceselor
lezionale, contribuind la stabilirea unui diagnostic
cert asupra componentelor structurale ale ficatului:
aspectul microanatomic şi histologic, distribuţia,
caracterele tinctoriale ale elementelor celulare etc.
Utilizarea metodologiei de fixare şi procesare histologică elaborate de noi a redus posibilitatea denaturării, coagulării proteinelor, a inhibat autoliza şi
heteroliza, bioptatul devenind oportun pentru tehnicile de coloraţie histologică şi histochimică.
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g) secţionarea în serie la microtom (grosimea
secţiunilor de 3-4 µ) cu efectuarea a 5-6 secţiuni şi
amplasarea lor pe lamă histologică (10 minute);
h) amplasarea secţiunilor pe lame în incubator la
t° + 37°C (5 minute);
i) deparafinarea secţiunilor (includere în sol. xilen (I) + deshidratarea sol. alcool de 70% şi 80%);
j) colorarea secţiunilor: se efectuează prin aplicarea metodelor clasice de coloraţie uzuală şi speciale
conform standardelor.
În urma procesării conform preconizărilor metodei expuse, s-au obţinut teste histologice ale ţesutului hepatic pentru microscopia în lumină (ML)
ce permit o cercetare deplină a componentelor
structurale şi celulare ale ficatului (fig. 8). Efectul
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Rezumat

Articolul prezintă cercetările autorilor privind
puncţie-biopsia intraoperatorie a ficatului, cu utilizarea metodelor speciale pentru optimizarea diagnosticului. Aceste metode includ un dispozitiv semiautomat (Bard Magnum Biopsy System), metoda
histopatologică de prelucrare a prelevării de ficat şi
de sistematizare a procesului de investigare. Autorii
au demonstrat că metoda este foarte informativă şi
furnizează suficiente informaţii pentru a trage concluzii semnificative privind caracteristica morfopatologică a părţilor afectate şi colaterale ale ficatului
la o distanţă diversă de la chist. Metoda este utilă
în determinarea naturii, intensităţii şi activităţii procesului patologic în hidatidoza hepatică înainte de
echinococectomie. În plus, metodologia dată are un
rol decisiv în alegerea tratamentului adecvat, fiind de
o mare importanţă în perioada postoperatorie.
Abstract

Our research prezents an intraoperatory punction-biopsy of the liver with the use of special
techniques for optimizing the diagnosis. These
techniques include semiautomatic device (Bard
Magnum Biopsy System), histopathological method of processing the liver specimen ant investigation process sistematizing. In result we demonstrated that the method is very informative and provide
enough information in order to make a substantial
concluzion about the morpho-pathological feature
of the affected and contralateral parts of the liver at
the distance from the cyst. This method is useful in
determination of the nature, intensity and activity
of pathological process in the hepatic hidatidosis
before the echinococectomia. In addition these
techniques play a decisive role in the choosing the
appropriate therapy and are very important in the
postoperative period.
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Studiul nitraţilor – problemă
de importanţă majoră

|

Rodica Baleca, Institutul de Pedologie, Agrochimie
şi Protecţie a Solului „N. Dimo”

L

a scară mondială, intoxicaţiile cu azotaţi nu pre zintă deocamdată o problemă majoră.

Efectele

nitraţilor sunt sesizabile doar în cazul contaminării în
proporţii semnificative, intoxicaţiile minore provocându-i
individului afectat simptome similare unei stări de ame ţeală uşoară care, însă, uneori conduce la urmări fatale.

Ignorarea efectelor cauzate de intoxicaţiile cu nitraţi a
reprezentat o eroare gravă a autorităţilor şi oamenilor
de ştiinţă din ţara noastră şi de peste hotare.

Într-adevăr, atunci când este invocat un anumit
număr de persoane decedate sau intoxicate, o cifră concludentă a pierderilor materiale intervenite în urma unui cataclism natural sau provocat de
către om, semnalăm o gravă problemă de mediu.
Pe când în cazul daunelor pricinuite de substanţele poluante, cum sunt nitraţii, care pun în pericol
sănătatea şi chiar viaţa omului, studiul acestora nu
este considerat prioritar. Pentru că în decursul a 1015 ani în lume au fost afectate doar circa 1000 de
persoane, cifră care nu se compară, bineînţeles, cu
cele circa 300 de mii de victime ale tsunami-ului din
26 decembrie 2004, care a spulberat întreaga populaţie a insulelor Sumatra, sau cu numărul mare de
victime ale altor calamităţi naturale, poluări, infecţii,
epidemii, pandemii.
Problema nitraţilor nu este similară cu cea a poluărilor accidentale. Nitraţii-poluanţi constituie cauza unor intoxicaţii cronice, efectele cărora nu sunt

studiate în totalitate. Deşi, în urma acestor intoxicaţii, apar mutaţii care ar putea să pună în pericol
sănătatea generaţiilor viitoare.
Se ştie că economia ţărilor în curs de dezvoltare, printre care se numără şi Republica Moldova, se
axează în mod prioritar pe ramura agriculturii, inclusiv pe sectorul zootehnic. Din nefericire, o bună
parte din populaţie consideră că poate utiliza îngrăşămintele chimice cu toptanul, fără o consultanţă
ştiinţifică în domeniu. Introducerea necontrolată a
chimicalelor în sol este sursa principală de poluare
cu azotaţi. Întreprinderile zootehnice care nu respectă nicio normă de gestiune ecologică a deşeurilor rezultate din dejecţiile animaliere sunt o altă
sursă importantă de poluare.
Pentru prima dată, intoxicaţiile rezultate din consumul nitraţilor au fost puse în evidenţă de către
Hunter Comly în anul 1945 în SUA. De fapt, anumite
cercetări privind nivelul cantităţii de nitraţi în organism s-au făcut încă din secolul al XIX-lea, însă, cu
toate acestea, un bilanţ concludent încă nu a fost
elaborat. În anul 1861, cercetătorul Wilffins a descoperit că nitraţii sunt prezenţi în urină, chiar şi atunci
când din alimentaţie lipsesc cu desăvârşire azotaţii
[3].
Nitraţii sunt toxici doar atunci când se transformă în nitriţi. Reacţiile au loc în condiţii exogene, la
temperaturi ce depăşesc 20oC, cum este, să zicem,
mediul acvatic pe timpul verii, sau în condiţii endo-
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gene, la nivelul tractului digestiv cu tulburări funcţionale. Infecţiile din zona cavităţii bucale, nasului,
gâtului, urechii determină un fenomen de coborâre
a strepto-stafilococilor, care reprezintă, de asemenea, elemente reducătoare ce favorizează apariţia
nitriţilor.
Reducerea nitraţilor la nitriţi este favorizată de
bacteriile florei intestinului, în condiţiile unui mediu
slab acid şi neutru. Din categoria de risc fac parte:
copiii de până la un an, bătrânii şi persoanele bolnave de gastrită sau dispepsie.
Azotaţii şi azotiţii adsorbiţi ajung în sânge, se
combină cu hemoglobina şi formează methemoglobina. Această formă anormală de hemoglobină
este o combinaţie stabilă, care reduce capacitatea
de transport a oxigenului, producând hipoxemie şi
hipoxie (stare patologică manifestată prin reducerea cantităţii de oxigen în ţesuturi). Datorită acestui proces, sângele îşi schimbă culoarea, devenind
aproape brun.
În condiţii normale, methemoglobina din componenţa sângelui nu depăşeşte 2%. Severitatea
intoxicaţiei se cuantifică în funcţie de procentul
hemoglobinei fixate: sub 10% nu se manifestă tulburări evidente, între 10% şi 25% apare o intoxicaţie
uşoară, între 25%-45% constatăm o intoxicaţie gravă, iar mai sus de 60% intervine moartea pacientului [1]. La adulţi doza letală de nitraţi este de 8-14 g,
iar consumul de 1-4 g creează simptome grave de
contaminare.
Simptomele apar după 1-6 ore de la ingerarea
nitraţilor. Intoxicaţiile acute încep cu greţuri, vomă,
diaree, se produce o mărire a ficatului, care reacţionează dureros la palpare, scade presiunea arterială,
pulsul este neregulat, extremităţile sunt reci, se instalează aritmia sinusoidală, respiraţia se îngreunează,
apar dureri ale capului, zgomot în urechi, slăbiciuni,
convulsii ale muşchilor feţei, lipsa de coordonare a
mişcărilor, pierderea cunoştinţei şi coma. Formele de
intoxicaţie uşoară se caracterizează prin somnolenţă
şi stare generală de depresie. Sensibilitatea faţă de
nitraţi este determinată de următorii factori: altitudine, prezenţa în atmosferă a oxizilor de azot sau a
monoxidului de carbon, consumul de alcool.
Concentraţia de methemoglobină este reglată
de methemoglobin–reductază, care restabileşte
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hemoglobina. Methemoglobin-reductaza se sintetizează în organism doar începând cu vârsta de trei
luni, de aceea sugarii sunt grav expuşi la contaminarea cu nitraţi.
La copii, intoxicaţia cu nitraţi a fost denumită cianoză infantilă, intoxicaţie cu apa de fântână, methemoglobină infantilă cianotică sau boala albastră
a nou-născutului. Îmbolnăvirea în aceste cazuri este
o caracteristică exclusivă a mediilor rurale. Bolnavii
sunt sugari de 3-4 luni, alimentaţi cu lapte-praf preparat cu apă contaminată cu nitraţi. Iniţial, intoxicarea se manifestă prin cianoza feţei, buzelor, nasului
(înalbăstrirea pielii), apoi a extremităţilor (unghii,
vârful degetelor, mucoase). O formă medie de intoxicaţie provoacă dispnee, tahicardie, sufluri cardiace şi cefalee. La contaminări severe starea pacientului prezintă convulsii, aritmie, comă şi chiar deces
(moartea albastră prin asfixiere). Drept tratament,
se înlocuieşte sursa de contaminare, folosindu-se
apă potabilă lipsită de nitraţi. În cazuri grave se administrează vitamina C şi albastru de metilen.
Cercetările efectuate asupra unui număr extins
de copii suferind de intoxicaţii cronice au arătat că
starea sănătăţii lor fizice şi psihice prezintă înrăutăţiri severe. Simptomele principale sunt creşterea
masei corporale, reducerea volumului cutiei toracice şi a forţei musculare de la încheieturile mâinilor.
Băieţii cu vârste în jur de 5 ani cresc exagerat în înălţime, în detrimentul condiţiei fizice. La fete aceste
manifestări se declanşează mai lent.
Oamenii maturi suferă mai rar de intoxicaţii cu
nitraţi. Unul dintre cele mai grave efecte asupra
organismului adult este cancerul. În rezultatul reacţiilor ce se produc în organismul uman, nitraţii
se transformă în nitrozamine, substanţe potenţial
cancerigene [2]. Datorită leziunilor stratului cutanat,
substanţele cancerigene generează anumite mutaţii. Celulele mutagene dau naştere enzimelor de altă
componenţă, mărind pH-ul. Astfel, are loc ascensiunea microorganismelor care restabilesc nitriţii. Cancerul malign evoluează în decursul a 30-50 de ani.
Îmbolnăvirea provocată de intoxicaţiile cu nitraţi
este răspândită pe tot globul, cu preponderenţă în
zonele vulnerabile. Printre ţările cu factor de risc
pronunţat se numără Chile, Ungaria, Columbia şi
Marea Britanie.

şi monitorizată. Or, acţiunile întreprinse până acum
de autorităţi se rezumă la întocmirea unor strategii
de gestionare a surselor de poluare şi de analiză a
zonelor vulnerabile.
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Scopul societăţii noastre este de a asigura o
dezvoltare durabilă a ţării, păstrând şi consolidând,
totodată, sănătatea cetăţenilor ei. Avem toată încrederea că, odată adusă în atenţia factorilor decizionali, problema nitraţilor poate fi controlată
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Rezumat

Toxicitatea nitraţilor, ca substanţe poluante ale
mediului şi organismului uman, se datorează impactului negativ manifestat în decursul unei perioade relativ mari de timp. Efectele imediate de
contaminare sunt sesizabile doar la ingerarea unor
cantităţi mari de nitraţi sau în cazul intoxicării categoriilor vulnerabile, cum ar fi: copiii de până la un
an, persoanele cu disfuncţii la nivelul aparatului di-

gestiv sau bătrânii. Pe plan mondial, multă vreme
nitraţii nu au reprezentat un punct de interes, totuşi, odată cu creşterea numărului de bolnavi care
au suferit din cauza alimentelor sau apei potabile
contaminate, cercetările au fost direcţionate şi asupra acestei probleme de importanţă majoră.
Abstract

Nitrate toxicity as environment and human body
polluting substances due to the negative impact
express over a long period of time. Immediate
effects of contamination are noticeable only after
considerable nitrate amount ingestion or in case
of vulnerable category as: children up to first age,
people with digestive disorders or the old person.
Until recently, nitrates wasn’t a point of interest for
researches, however with the increasing number of
people who have suffered intoxication from food or
drinking water, this major problem came in public
attention.
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Practica judiciară în domeniul PI

R

evista

„Intellectus”

publică unele hotărâri ale

instanţelor judecătoreşti naţionale pe cau-

ze din domeniul proprietăţii intelectuale.

Textele

pu-

blicate constituie 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 statutul său neoficial.

Baza de date AGEPI „Practica judiciară” (http://www.
agepi.md/md/decizii_judecata/) se completează cu ho tărâri ale instanţelor judecătoreşti, emise pe cauze din
domeniul proprietăţii intelectuale, începând cu 1 ianuarie 2007.
Litigii din domeniul mărcilor

La 24 martie 2010 Oltchim SA a acţionat în
judecată Moldlaine SRL, intervenient accesoriu
- Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), solicitând anularea înregistrării mărcii
comerciale combinate ramplast nr. 15548 din
16.06.2006.
În motivarea acţiunii sale, reclamantul a indicat
că la 16.06.2006, pârâtul Moldlaine SRL a solicitat
la AGEPI înregistrarea mărcii combinate ramplast
cu nr. depozit 019461 pentru produsele claselor 17
şi 19 conform Clasificării internaţionale a produselor
şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor. Certificatul de înregistrare a mărcii menţionate cu nr. 15548 a
fost eliberat de către AGEPI la 18. 10. 2007.
Reclamantul, Compania Oltchim SA, consideră
înregistrarea mărcii menţionate pe numele pârâtului ca fiind neîntemeiată, deoarece potrivit contractului nr. 11 din 22.04.2004, încheiat pe termen de
5 ani de către Compania Oltchim SA şi Compania
Moldlaine SRL, începând cu anul 2004 între aceste două companii au existat raporturi comerciale de
vânzare-cumpărare a mărfurilor fabricate de reclamant. Pe durata derulării contractului, Moldlaine SRL s-a obligat să folosească profile şi accesorii
RAMPLAST atât în scopul producţiei proprii, cât şi
pentru comercializarea lor către alţi producători
de articole de tâmplărie PVC. În contract, alături
de semnăturile părţilor, este imprimată marca ramplast, deţinătorul acesteia fiind OLTCHIM SA.
Reclamantul indică, de asemenea, că Oltchim
SA este titularul mărcii internaţionale figurative
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ramplast cu nr. 935253, înregistrată la Biroul Internaţional al OMPI la 06.12.2006 pentru produsele
claselor 19 şi 37. Totodată, pe teritoriul României
această companie este titularul mărcilor naţionale: ramplast cu nr. 56160 din 15.05.2003 pentru
produsele şi serviciile claselor 17, 19 şi 37, în baza
căreia este înregistrată marca internaţională menţionată mai sus şi „ramplast 2000 Profile” cu nr.
28814 din 25.03.1997, pentru ferestre şi uşi din PVC,
înregistrată pentru produsele clasei 20.
Mai mult, reclamantul arată că marca combinată ramplast, certificat nr. 15548 eliberat de către
AGEPI la 18. 10. 2007, înregistrată pe numele Moldlaine SRL, este identică cu marca ramplast nr.
56160 din 15.05.2003, înregistrată în România, dar şi
cu marca internaţională nr. 935253 din 06.12.2006,
deoarece conţine acelaşi element figurativ şi semnul verbal ramplast, care ocupă o poziţie dominantă. De aceea reclamantul consideră că marca
pârâtului este falsă şi ar putea induce în eroare consumatorul în privinţa producţiei şi a producătorului.
Existenţa relaţiilor apropiate de parteneriat demonstrează faptul că Moldlaine SRL cunoaşte atât
marca Companiei Oltchim SA, cât şi produsele
sale şi aria de comercializare. În mod corespunzător,
la 16.06.2006, data depunerii cererii de înregistrare
a mărcii, care coincide cu timpul derulării contractului semnat de cele două companii, Moldlaine
SRL cunoştea că solicită pentru înregistrare o marcă identică cu cea a Oltchim SA, pentru produse
identice. Astfel, pârâtul acţiona cu rea-credinţă, dorind să profite de prestigiul şi renumele mărcii şi să
blocheze vânzările Companiei Oltchim SA pe teritoriul Republicii Moldova.
Reclamantul consideră că acţiunile pârâtului duc
la obţinerea de către acesta a unor avantaje neîntemeiate, îi poate prejudicia reputaţia în afaceri,
ceea ce constituie un act de concurenţă neloială şi
solicită admiterea acţiunii, declararea nulă a mărcii
combinate ramplast cu nr. depozit 019461 din
16.06.2006, înregistrată pe numele Moldlaine
SRL (certificat de înregistrare nr. 15548, eliberat de
către AGEPI la 18.10.2007).

a firmei unui alt agent economic, copierea formei,
ambalajului şi aspectului exterior al mărfii unui alt
agent economic.
În situaţia dată, pârâtul nu utilizează ilegal marca ramplast, dar deţine dreptul exclusiv asupra
acesteia. Corespunzător, conflictul în privinţa mărcii
înregistrate poate fi soluţionat doar în temeiul prevederilor Legii nr. 38/2008.
În cazul în care reclamantul consideră că acţiunile companiei concurente poartă un caracter de concurenţă neloială, acesta este în drept să se adreseze
către autoritatea naţională competentă – Agenţia
Naţională pentru Protecţia Concurenţei, pentru soluţionarea litigiului dat.
În legătură cu cele menţionate şi ţinând cont de
faptul că litigiile privind anularea mărcilor se soluţionează de Curtea de Apel Chişinău, conform art. 83
al Legii nr. 38/2008, AGEPI a menţionat că admiterea
sau respingerea cerinţelor reclamantului rămâne la
decizia instanţei judecătoreşti, în dependenţă de
probele prezentate de părţi.
Analizând temeiurile cererii de chemare în judecată, verificând probaţiunea cauzei şi audiind argumentele părţilor, instanţa de judecată consideră
acţiunea întemeiata şi pasibilă de admitere din următoarele considerente:
În cadrul şedinţei de judecată a fost stabilit cu
certitudine că reclamantul Compania Oltchim SA
este una dintre cele mai mari companii de produse
chimice din România şi din Europa de Sud-est, activitatea acesteia începând din anul 1966. Din 1996
compania reclamantă începe furnizarea instalaţiilor
profile din PVC pentru uşi şi ferestre RAMPLAST.
Din materialele dosarului rezultă că în anul 2004
compania reclamantă a încheiat un contract pe un
termen de 5 ani cu compania pârâtului Modlaine
SRL, obiectul contractului constituind comercializarea de către pârât a producţiei fabricate de reclamant.
Instanţa a reţinut că, conform clauzelor contractuale, pârâtul s-a obligat să folosească profile
RAMPLAST şi accesorii în scopul producţiei proprii
şi pentru comercializare către alţi producători de
tâmplărie PVC.
Potrivit art. 9 din Codul Civil al Republicii Moldova, participanţii la raporturile juridice civile trebuie
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În cadrul şedinţei de judecată, reprezentantul reclamantului a susţinut acţiunea integral şi a solicitat
admiterea acesteia.
La rândul său, reprezentantul pârâtului a solicitat
respingerea acţiunii ca fiind neîntemeiată, indicând
că reclamantul nu a prezentat dovada generării
unui conflict pe teritoriul Republicii Moldova şi că
nu există probe care ar confirma blocarea activităţii
reclamantului de către pârât.
Reprezentantul AGEPI a explicat că în conformitate cu art. 21 (1) lit. b) al Legii nr. 38/2008 privind
protecţia mărcilor, marca este declarată nulă dacă
solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul
depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Marca se
consideră ca fiind înregistrată cu rea-credinţă în cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul ştia sau putea şti despre existenţa, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci
ce se bucură de renume în ţara de origine şi este
promovată în Republica Moldova sau se negociază
o astfel de promovare.
La anularea mărcii pe motivul înregistrării ei cu
rea-credinţă instanţa urmează să ţină cont, în special de faptul, dacă marca înregistrată este utilizată
pentru produse care generează conflict cu o altă
marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar în scop de blocaj.
Referitor la afirmaţia reclamantului precum că
„acţiunile pârâtului de a obţine avantaje neîntemeiate în activitatea sa de întreprinzător aduce sau
poate aduce prejudicii Companiei OLTCHIM SA, RO,
sau poate prejudicia reputaţia sa în afaceri, ceea ce
constituie un act de concurenţă neloială”, reprezentantul AGEPI a menţionat următoarele.
Reieşind din prevederile art. 10 bis al Convenţiei
de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale
din 20 martie 1883, actul de concurenţă neloială
constituie: “1. orice fapte care sunt de natură să creeze, prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea,
produsele sau activitatea industrială sau comercială
a unui concurent”.
Art. 8(1)d) al Legii cu privire la protecţia concurenţei nr. 1103-XIV din 30.06.2000 defineşte actul de
concurenţă neloială drept folosire neautorizată, integral sau parţial, a mărcii comerciale, emblemei de
deservire, a altor obiecte ale proprietăţii industriale,

93

jurisprudenţă/caselaw

să-şi exercite drepturile şi să-şi execute obligaţiile
cu bună-credinţă, în acord cu legea, contractul, cu
ordinea publică şi cu bunele moravuri.
La 16.06.2006, pârâtul Moldlaine SRL a solicitat
la AGEPI înregistrarea mării combinate ramplast
cu nr. depozit 019461 pentru clasele de produse 17
şi 19, conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor. Certificatul de înregistrare cu nr.
15548 a fost eliberat de către AGEPI la 18.10.2007.
Instanţa de judecată a considerat că înregistrarea
acestei mărci pe numele unei persoane din Republica Moldova ar induce în eroare consumatorii cu privire la producătorul articolelor cu marca ramplast,
care este compania din România, creându-se astfel o
asociere cu producătorul mărfurilor deja cunoscute.
Cu atât mai mult că atât Republica Moldova, cât şi
România sunt membri la Convenţia de la Paris.
Articolul 2 din Convenţia de la Paris stabileşte că
cetăţenii fiecărei ţări ai Uniunii se vor bucura în toate celelalte ţări ale Uniunii, în ceea ce priveşte protecţia proprietăţii industriale, de avantajele pe care
legile respective le acordă sau le va acorda în viitor
naţionalilor, aceasta fără a se prejudicia drepturile
prevăzute în mod special de Convenţie. În consecinţă, ei se vor bucura de aceeaşi protecţie ca şi
naţionalii, precum şi de aceleaşi mijloace legale de
apărare împotriva oricăror atingeri aduse drepturilor lor. Deci, în temeiul Convenţiei de la Paris, ţările
Uniunii sunt obligate să asigure cetăţenilor Uniunii
protecţie împotriva concurenţei neloiale. Conform
art. 10 bis al Convenţiei de la Paris va trebui să fie
interzise mai ales: orice fapte care sunt de natură
să creeze, prin orice mijloc, о confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent.
Conform art. 301 din Codul Civil al Republicii Moldova, rezultatele activităţii intelectuale ce constituie
obiecte ale dreptului exclusiv nu pot fi utilizate fără
consimţământul persoanei îndreptăţite, ceea ce demonstrează că pârâtul nu a avut dreptul să solicite
înregistrarea mărcii fără acordul reclamantului.
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Instanţa de judecată a reţinut că produsele ramplast ale reclamantului sunt promovate pe teritoriul Republicii Moldova prin vânzări şi publicitate.
Prin urmare, aceste produse sunt cunoscute pe larg
consumatorilor din Republica Moldova, fiind bine
promovate, devenite astfel produse notorii.
Deci, solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în
momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii,
ştia despre existenţa, inclusiv în străinătate, a unei
astfel de mărci ce se bucură de renume în ţara de
origine şi este promovată în Republica Moldova,
marca dată generează conflict cu o altă marcă.
Prin înregistrarea mărcii ramplast pe numele
Modlaine SRL, consumatorii din Republica Moldova vor fi induşi în eroare privind natura, modul de
fabricaţie, caracteristicile, aptitudinea de întrebuinţare sau cantitatea lor (art. 10 bis (3) al Convenţiei
de la Paris).
Instanţa nu a reţinut argumentul pârâtului despre necunoaşterea de către dânsul a faptului că
marca ramplast este înregistrată pe teritoriul
României, având şi o înregistrare internaţională.
Această afirmaţie este o încercare de a voala netemeinicia înregistrării la AGEPI a mărcii pe numele
Companiei Modlaine SRL. Marca ramplast este
notorie şi este evident faptul că pârâtul s-a informat
despre aceasta înainte de a încheia o tranzacţie durabilă.
În circumstanţele enunţate, instanţa de judecată a considerat pretenţia înaintată de Compania
Oltchim SA ca total fondată şi a hotărât să se anuleze înregistrarea mărcii ramplast nr. 15548 din la
18.10.2007 înregistrată pe numele Modlaine SRL.
Hotărârea este definitivă şi irevocabilă.
Pentru conformitate –
Doina Ciuş, jurist,
Departamentul juridic, AGEPI
Ana Zavalistîi,
şef Secţie “Intellectus” şi Mass-media, AGEPI
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