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AGEPI ÎN ANUL 2017:
REALIZĂRI, OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI

|
A

LILIA BOLOCAN,
DIRECTOR GENERAL AGEPI

NUL 2017 A FOST UNUL DEOSEBIT PENTRU AGENŢIA

STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A
REPUBLICII MOLDOVA (AGEPI), INSTITUŢIA MARCÂND, PE
8 SEPTEMBRIE, CEA DE-A 25-A ANIVERSARE DE LA FONDARE.
DIN PERSPECTIVA ACESTEI PERIOADE ISTORICE, SE CONTUDE

REAZĂ MAI PREGNANT PRINCIPALELE REPERE CE AU CONDUS
LA DEZVOLTAREA ŞI AFIRMAREA ÎN

REPUBLICA MOLDOVA,

PRACTIC AB INITIO, A UNUI SISTEM DE PROTECŢIE A PROPRIE TĂŢII INTELECTUALE INTEGRU ŞI VIABIL, COMPARABIL CU CELE
EXISTENTE ÎN ŢĂRILE CU TRADIŢII ÎNDELUNGATE ÎN DOMENIU.

Printre cele mai semniﬁcative realizări de pe
acest traseu se numără: crearea şi consolidarea
unui cadru normativ și instituţional complex, care
încurajează creaţia intelectuală şi oferă rezultatelor
acesteia o protecţie adecvată; pregătirea cadrelor
de specialiști caliﬁcaţi în domeniu; integrarea Sistemului naţional de proprietate intelectuală în cel
internaţional; aﬁrmarea AGEPI în calitate de partener de încredere al comunităţii internaţionale.
O imagine de ansamblu asupra etapelor parcurse și indicatorilor statistici privind
funcţionarea sistemului în această perioadă
sunt reﬂectate în publicaţiile jubiliare „25 de ﬁle
din istoria Sistemului naţional de proprietate
intelectuală” și „Proprietatea intelectuală în
cifre”, editate de AGEPI1.
1
Publicaţiile pot ﬁ accesate online pe pagina web AGEPI
la adresa http://agepi.gov.md/ro/publication/78

Dincolo de evenimentele prilejuite de jubileu, anul 2017 a fost un an de muncă asiduă și
dedicată a întregului colectiv al AGEPI. În primplan, cum e și ﬁresc, s-au aﬂat procedurile legate
de acordarea protecţiei juridice obiectelor de
proprietate intelectuală, inclusiv perfecţionarea
și optimizarea acestora, dezvoltarea cadrului
normativ, asigurarea logistică şi informaţională
a sistemului, soluţionarea extrajudiciară a litigiilor în domeniul proprietăţii intelectuale, pregătirea profesională a experţilor etc.
Pe parcursul anului 2017, am remarcat o
creștere a interesului mediului economic, dar și
a persoanelor ﬁzice, faţă de proprietatea intelectuală, datorită promovării intense a domeniului
de PI și campaniilor de conștientizare pe care
le organizăm. Astfel, la AGEPI au fost depuse
10338 de cereri de brevetare/înregistrare/reînnoire a obiectelor de proprietate intelectuală
(OPI), cu 3,4% mai multe decât în anul precedent. Această creștere se datorează în cea mai
mare măsură mărcilor, care și în acest an s-au dovedit a ﬁ cele mai solicitate: respectiv, 9075 sau
88% din totalul cererilor depuse sunt cereri de
înregistrare a mărcilor (5062 – primare și 4013 –
de reînnoire), ceea ce reprezintă o creștere în
medie cu 7,3% faţă de anul 2016. Pe un trend
pozitiv s-au situat și cererile de înregistrare a designului industrial – 649 de cereri (225 – primare
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și 424 – de reînnoire), incluzând, în total, 2578
de desene și modele – în creștere, respectiv, cu
4,7% și 19%; cererile de înregistrare a operelor
ocrotite de dreptul de autor și drepturile conexe
– 327 de cereri, cu 15,5% mai multe, și cererile
de brevet pentru soi de plantă – 30 de cereri, cu
36% mai multe faţă de anul precedent.
Protecţia invenţiilor a fost solicitată în 252 de
cereri (inclusiv 110 – pentru brevet de invenţie și
142 – pentru brevet de invenţie de scurtă durată), cu 19% mai puţine decât în 2016. Totodată,
această scădere este determinată în mare parte
de diminuarea cu 47% a numărului de cereri depuse de solicitanţii străini prin procedura PCT2.
O descreștere atât de semniﬁcativă a cererilor
PCT era prognozată, deoarece, după intrarea în
vigoare, la 1 noiembrie 2015, a Acordului dintre
Guvernul Republicii Moldova și Oﬁciul European
de Brevete (OEB) privind validarea brevetelor
europene, solicitanţii străini au început să beneﬁcieze de prevederile acestui Acord. În 2017
a fost solicitată validarea în Republica Moldova
a 695 de brevete europene, ceea ce constituie
o creștere de mai bine de 25 de ori faţă de anul
precedent, când au fost depuse doar 27 de solicitări de validare. Prin urmare, creșterea considerabilă a numărului de cereri de validare este un
indiciu cert al interesului ridicat al solicitanţilor
străini de a dezvolta tehnologii și produse inovative în ţara noastră.
În anul 2017 activitatea de înregistrare a indicaţiilor geograﬁce (IG) și a denumirilor de origine (DO) a fost mai mult decât modestă, ﬁind
recepţionate o cerere de protecţie a unei IG și
4 cereri de protecţie a DO, inclusiv 3 – în baza
Aranjamentului de la Lisabona3, toate IG și DO
ﬁind originare din alte ţări.
Urmare examinării cererilor depuse, au obţinut
protecţie pe teritoriul Republicii Moldova 4632 de
OPI (cu 13% mai puţine decât în anul 2016), inclusiv 3747 de mărci, 220 de cereri incluzând 824 de

desene și modele industriale, 172 de invenţii4, 224
de IG și DO, 17 soiuri de plante și 252 de obiecte ale
dreptului de autor și drepturilor conexe.
Totodată, au fost eliberate 2811 titluri de
protecţie5, practic, același număr ca și în anul
precedent (1811 – primare și 1000 – de reînnoire), inclusiv 2256 – pentru mărci (1331 – primare
și 925 – de reînnoire), 114 – pentru design industrial (39 – primare și 75 – de reînnoire) ce cuprind
595 de desene și modele, 172 – pentru invenţii6,
17 – pentru soi de plantă și 252 – pentru obiecte
ale dreptului de autor și drepturilor conexe.
Din totalul de 135558 de OPI care au obţinut
protecţie pe teritoriul Republici Moldova pe parcursul întregii perioade de activitate a AGEPI, la
31 decembrie 2017 erau valabile 89709 obiecte: 73699 de mărci (20199 – înregistrate pe
cale naţională și 53500 – înregistrate pe cale
internaţională), 3983 de brevete de invenţie
(807 brevete eliberate de AGEPI și 3176 de brevete eurasiatice), 193 de brevete pentru soi de
plantă, 3295 de înregistrări ale designului industrial (587 – pe cale naţională și 2708 – pe cale
internaţională) incluzând 14608 de desene și
modele, 4706 IG și DO (17 – înregistrate pe cale
naţională, 950 – în baza Aranjamentului de la
Lisabona și 3739 – în baza Acordului de Asociere RM-UE7), precum și 3833 de înregistrări ale
obiectelor protejate de dreptul de autor și drepturile conexe. Aceste date atestă interesul titularilor de a-și proteja drepturile de proprietate
4

Aceste date nu includ invenţiile care au obţinut
protecţie prin brevete eurasiatice.
5

Decalajul semniﬁcativ dintre numărul de cereri de
înregistrare depuse şi numărul de titluri de protecţie
eliberate se explică prin faptul că AGEPI nu eliberează
titluri de protecţie pentru OPI înregistrate sau reînnoite
prin sistemele internaţionale (Madrid, Haga, Lisabona),
precum și pentru înregistrarea/acordarea protecţiei indicaţiilor geograﬁce și denumirilor de origine.
6
7

2

PCT - Tratatul de Cooperare în domeniul Brevetelor.

3

Aranjamentul de la Lisabona privind protecţia denumirilor de origine şi înregistrarea internaţională a acestora, din 31 octombrie 1958, în vigoare pentru Republica Moldova din 05 aprilie 2001.
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Cu excepţia brevetelor eurasiatice.

Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o
parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană
a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de
altă parte, în vigoare de la 1 iulie 2016 și care a integrat
în sine prevederile Acordului între Uniunea Europeană
și Republica Moldova cu privire la protecţia indicaţiilor
geograﬁce ale produselor agricole și alimentare, intrat
în vigoare de la 1 aprilie 2013.

EDITORIAL / EDITORIAL

intelectuală, pentru a beneﬁcia de avantajele
competitive ale acestora în condiţiile economiei
de piaţă.
Cu o deosebită satisfacţie constatăm că tot
mai mulţi solicitanţi accesează sistemul de depunere a cererilor de brevetare/înregistrare/reînnoire a obiectelor de proprietate intelectuală,
a cererilor de procedură şi achitarea serviciilor
aferente în regim online, e-AGEPI, care oferă
utilizatorilor multiple facilităţi: acces securizat
24/24 de ore, excluderea necesităţii de deplasare la Agenţie, monitorizarea corespondenţei
de intrare/ieșire, un sistem modern de achitare a tarifelor pentru serviciile cu semniﬁcaţie
juridică, inclusiv prin card bancar, din avans, în
numerar sau prin utilizarea Serviciului Guvernamental Mpay și comunicarea rapidă cu AGEPI
prin sistemul de notiﬁcări. În 2017 au fost depuse pe această cale 1621 de cereri, cu 100 mai
multe decât în anul precedent. În total, prin sistemul e-AGEPI, din momentul lansării acestuia
(02.01.2014), au fost depuse 4505 cereri.
În scopul îmbunătăţirii serviciilor prestate,
facilitării și eﬁcientizării procesului de comunicare cu solicitanţii, în anul 2017 AGEPI a creat un
centru de consultanţă modern, care corespunde standardelor internaţionale, oferind în acest
fel condiţii optime solicitanţilor și punându-le
la dispoziţie un nou Call Center, dar și un nou
spaţiu al bibliotecii specializate, care a devenit
ușor accesibil pentru orice persoană interesată
de domeniul proprietăţii intelectuale.
În acest an, AGEPI a ﬁnalizat cu succes auditul extern de supraveghere a gradului de implementare a cerinţelor Sistemului de Management
al Calităţii, devenind prima instituţie publică din
Republica Moldova certiﬁcată în noua versiune
a standardului ISO 9001:2015. Acest fapt este
un argument suplimentar de credibilitate, recunoscut la nivel internaţional, care ne permite să
avansăm în activitatea zilnică și să ridicăm la un
nivel mai înalt calitatea serviciilor prestate.
Deși Republica Moldova dispune de un cadru normativ avansat în domeniul proprietăţii
intelectuale, care corespunde normelor internaţionale şi acquis-ului comunitar, procesul de perfecţionare şi armonizare a legislaţiei de proprie-

tate intelectuală este unul continuu, dată ﬁind
complexitatea domeniului şi interconexiunea sa
cu cele mai diverse ramuri ale economiei, ştiinţei, culturii atât la nivel naţional, cât şi internaţional. În consecinţă, una din preocupările de bază
ale AGEPI este ajustarea în permanenţă a cadrului legislativ naţional la evoluţiile ce intervin și
la obligaţiile asumate de Republica Moldova în
baza unor acorduri bilaterale de ordin politic sau
economic ce implică şi domeniul PI.
În anul 2017, activităţile orientate spre consolidarea cadrului normativ-legislativ naţional s-au
axat preponderent pe implementarea prevederilor Acordului de Asociere RM-UE și ale Planului de
acţiuni pentru anii 2015-2017 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii
intelectuale până în anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491 din 11.08.2015.
Astfel, urmare intrării în vigoare a modiﬁcărilor şi completărilor operate în legile speciale privind protecţia designului industrial, invenţiilor,
soiurilor de plante, indicaţiilor geograﬁce, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, au fost aprobate, prin hotărâri de
Guvern8, modiﬁcări la regulamentele ce ţin de
procedurile de depunere, examinare și acordare
a protecţiei acestor obiecte de PI, în scopul actualizării conţinutului actelor normative guvernamentale, precum și implementării sistemului de
validare a brevetelor europene.
Luând în considerare faptul că încălcarea
drepturilor de proprietate intelectuală conduce
deseori la dispute, precum și pentru a asigura
dreptul oricărei persoane de a apela la metode alternative de soluţionare a litigiilor, una
dintre aceste metode ﬁind Arbitrajul specializat în domeniul proprietăţii intelectuale, a fost
8

Hotărârea Guvernului nr. 353 din 30.05.2017 pentru
aprobarea modiﬁcărilor şi completărilor ce se operează
în unele hotărâri ale Guvernului; Hotărârea Guvernului
nr.406 din 06.06.2017 pentru modiﬁcarea și completarea Regulamentului privind procedura de depunere
şi examinare a cererii de brevet de invenţie şi de eliberare a brevetului; Hotărârea Guvernului nr.456 din
21.06.2017 pentru modiﬁcarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 610 din 05.07.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a indicaţiilor geograﬁce, a denumirilor
de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate.
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aprobat, prin Hotărârea Guvernului nr. 987 din
21.11.2017, Regulamentul privind organizarea
și funcţionarea Arbitrajului specializat în domeniul proprietăţii intelectuale.
De asemenea, prin Hotărârea Guvernului nr.
789 din 10.10.2017, a fost aprobat Protocolul de
modiﬁcare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizaţia Eurasiatică de Brevete
(OEAB)9, în scopul asigurării protecţiei adecvate
a invenţiilor, respectării drepturilor şi intereselor
legitime ale solicitanţilor şi titularilor de brevete eurasiatice și a unei colaborări între AGEPI
și OEAB bazate pe principii de transparenţă şi
echitate.
În anul 2017, a fost făcut încă un pas foarte important în vederea integrării sistemului
naţional de PI în cel internaţional: prin Legea
nr. 240 din 23.11.2017 a fost ratiﬁcat Tratatul
de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la
operele publicate al persoanelor nevăzătoare,
cu deﬁcienţe de vedere sau cu alte diﬁcultăţi de
citire a materialelor imprimate, Republica Moldova ﬁind unul dintre cele 35 de state care au
aderat la respectivul instrument internaţional.
Acesta este primul tratat privind drepturile de
autor, care încorporează în mod clar dimensiunea drepturilor omului și îmbunătăţește șansele
de integrare în societate a persoanelor cu deﬁcienţe de vedere şi capacitate limitată de percepere a informaţiei tipărite. Pentru Republica
Moldova, Tratatul de la Marrakesh intră în vigoare la data de 19 mai 2018.
Totodată, pe parcursul anului au fost iniţiate
mai multe proiecte de acte normative. Prin
importanţa sa pentru funcţionarea eﬁcientă
a sistemului de PI, se remarcă proiectul legii
pentru modiﬁcarea și completarea unor acte
legislative (pe segmentul dreptului de autor și
drepturilor conexe). Având un caracter complex, proiectul prevede transpunerea parţială a
mai multor reglementări comunitare în domeniu, precum și revizuirea sistemului de gestiune
colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor
9

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și
Organizaţia Eurasiatică de Brevete privind protecţia juridică a invenţiilor pe teritoriul Republicii Moldova după
denunţarea de către Republica Moldova a Convenţiei
eurasiatice de brevete, semnat la Chişinău la 12.04.2012.
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conexe pe principiile transparenţei și eﬁcienţei,
fapt ce va avea un impact beneﬁc semniﬁcativ
atât asupra titularilor (autorilor, interpreţilor
etc.), cât și asupra utilizatorilor (mediului privat)
în procesul de valoriﬁcare a obiectelor dreptului
de autor și a drepturilor conexe.
În 2017, AGEPI a continuat cu aceeași tenacitate, investind mari resurse și efort, activităţile
de promovare a Sistemului de proprietate intelectuală, prioritare ﬁind sensibilizarea, informarea şi şcolarizarea societăţii civile și mediului de
afaceri, formarea, instruirea şi perfecţionarea
cadrelor în domeniul proprietăţii intelectuale
în scopul creșterii gradului de cultură, cultivării
respectului faţă de munca intelectuală şi rezultatele ei, precum şi dezvoltării abilităţilor privind
valoriﬁcarea potenţialului inovativ al proprietăţii
intelectuale în beneﬁciul întregii societăţi.
Astfel, în anul de bilanţ, au fost organizate
111 evenimente (seminare tematice de informare și instruire, ateliere de lucru, vizite la întreprinderi, participări la expoziţii naţionale și
internaţionale, concursuri în domeniul inovării
și creativităţii, cursuri de instruire în domeniul PI), la care au participat 4648 de persoane
(reprezentanţi ai instituţiilor/autorităţilor publice, ai mediului de afaceri, instituţiilor din sfera
cercetării și învăţământul universitar/preuniversitar din republică, bibliotecari, contabili etc.), ﬁind distribuite 25846 de materiale promoţionale.
În scopul promovării realizărilor autohtone
în domeniul inovaţiilor, în anul 2017 AGEPI a
susţinut participarea inventatorilor din ţară la
9 expoziţii internaţionale de invenţii, produse
și tehnologii noi din România, Turcia, Elveţia,
Serbia, Germania, Federaţia Rusă, unde au fost
prezentate 179 de invenţii, apreciate cu diverse
distincţii (medalii de aur, argint, bronz, premii
speciale).
Și în acest an, AGEPI a fost organizator, coorganizator sau partener în organizarea unui șir de
evenimente de promovare a PI, devenite deja
tradiţionale: concursurile naţionale „Cel mai bun
elev inovator” și „Marca comercială a anului”,
Concursul economic „Azi student, mâine antreprenor”, Concursul Naţional de Știinţe și Inginerie „MoldSEF”, Gala Antreprenoriatului Creativ
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și Concursul „Cupa Businessului Creativ” GEN
Moldova, expoziţia lucrărilor inginereşti „Creaţia
deschide universul”, Competiţia Europeană Inginerească EBEC etc.
Printre evenimentele tradiţionale se numără
și suita de manifestări dedicate Zilei Mondiale a
Proprietăţii Intelectuale, care în acest an a derulat sub genericul „Inovarea – pentru o viaţă mai
bună” și care a cuprins activităţi de amploare
desfășurate de AGEPI în cooperare cu partenerii
săi: Simpozionul știinţiﬁco-practic „Lecturi AGEPI”,
lecţii deschise în licee, seminare în universităţi, un
ﬂash mob cu participarea a 100 de copii, un eveniment public ce a cuprins mai multe concursuri
de inteligenţă și inventică, robotică, la care au
participat peste 150 de copii etc.
Totodată, în premieră, a avut loc prima ediţie
a Concursului în domeniul PI pentru tineri, organizat de AGEPI în parteneriat cu Ministerul
Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Oﬁciul de Stat pentru Invenţii și Mărci din
România (OSIM) și Oﬁciul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), la care au participat 54
de tineri din ţară și din România. Concursul are
drept scop sensibilizarea tinerei generaţii privind fenomenele de contrafacere și piraterie,
dezvoltarea aptitudinilor și spiritului competitiv,
formarea unui mediu de comunicare între tinerii
pasionaţi de domeniul proprietăţii intelectuale
şi favorizarea schimbului de opinii şi experienţă.
Printre evenimentele de anvergură ale anului
2017 se evidenţiază:
– Manifestările dedicate celebrării a 25 de
ani de la instituirea Sistemului naţional de proprietate intelectuală din Republica Moldova și
crearea AGEPI, cu acest prilej ﬁind organizate o
conferinţă de presă, un concert aniversar, având
menirea să pună în valoare creativitatea tinerilor
artişti și a celor consacraţi din mediul cultural
autohton, precum și ședinţa festivă, la care au
participat colectivul AGEPI, înalţi demnitari din
Guvernul Republicii Moldova, reprezentanţi ai
OMPI, OEB, OEAB, CISAC, IFRO, ai autorităţilor
și instituţiilor publice din Republica Moldova,
ai oﬁciilor de proprietate intelectuală de peste
hotare (România, Austria, Federaţia Rusă, Bosnia
și Herţegovina, Polonia, Serbia, Turcia, Ungaria,

Georgia, Azerbaidjan etc.). În cadrul acestui eveniment, maestrului Nicolae Botgros, cavaler al
Ordinului Republicii, conducător artistic al ansamblului de muzică populară „Lăutarii”, i-a fost
înmânată Medalia de Aur a OMPI pentru Creativitate, renumitul om de artă devenind a 10-a
personalitate din ţara noastră care s-a învrednicit de această înaltă distincţie.
– Ediţia a XV-a a Expoziţiei Internaţionale
Specializate „INFOINVENT”, organizată de către
AGEPI în parteneriat cu CIE „Moldexpo”, Academia de Știinţe a Moldovei (AȘM), Agenţia pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT) și cu
susţinerea Oﬁciului European de Brevete (OEB),
la care au participat circa 100 de instituţii și întreprinderi, creatori și inventatori din Republica Moldova, România, Portugalia, Croaţia, Cehia, Coreea
de Sud, Taiwan, Turcia, Maroc, Indonezia etc., care
au prezentat în jur de 400 de invenţii, produse/
servicii inovative și creative, proiecte inovaţionale
și de transfer tehnologic, apreciate de Juriul
Internaţional al Expoziţiei cu 250 de medalii de
aur, argint și bronz, precum și premii speciale ale
partenerilor expoziţiei. Printre distincţiile principale ale Expoziţiei se numără Premiul Guvernului
RM „Cel mai dotat inventator” (laureat – Victor
Covaliov, USM), precum și distincţiile OMPI: Medalia de Aur a OMPI pentru Inventatori (Valeriu
Fala, Fala Dental SRL) și Trofeul OMPI în domeniul
PI pentru întreprinderi/instituţii (Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecţie a Plantelor al AȘM).
– Conferinţa Inovaţională Internaţională
cu genericul „Proprietate Intelectuală – Inovaţii
– Calitatea Vieţii”, organizată de către AGEPI
cu sprijinul Proiectului de asistenţă tehnică al
Uniunii Europene „Suport pentru asigurarea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”, cu participarea
Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale
(OMPI) și OEB, precum și a Ministerului Economiei și Infrastructurii. La lucrările conferinţei au
participat reprezentanţi ai instituţiilor din sfera
știinţei și inovării din ţară și de peste hotare, inclusiv reprezentanţi ai OEB, OMPI, oﬁciilor de PI
și experţi internaţionali din Muntenegru, România, Georgia, Austria.
– Conferinţa regională AGEPI-OMPI privind
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gestiunea colectivă a drepturilor de autor și
a drepturilor conexe, care a întrunit reprezentanţi ai autorităţilor publice cu atribuţii
în domeniul protecţiei și asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală,
ai organizaţiilor de gestiune colectivă (OGC),
titulari ai dreptului de autor și drepturilor
conexe din 13 ţări, experţi internaţionali,
precum și înalţi funcţionari ai organizaţiilor
internaţionale şi regionale de specialitate –
OMPI, CISAC, IFRRO, IFPI, SCAPR10.
Pentru Republica Moldova, dezvoltarea
culturii în domeniul PI este de o importanţă
crucială. Pe parcursul anului 2017, AGEPI
a continuat cu perseverenţă informarea și
școlarizarea societăţii civile, formarea, instruirea și perfecţionarea cadrelor în domeniul PI. Publicul-ţintă a fost constituit
din specialiști din domeniul PI, oameni de
afaceri, în mod special din cadrul IMM, judecători, reprezentanţi ai autorităţilor publice
cu responsabilităţi în domeniul asigurării
respectării drepturilor de PI, rezidenţi ai incubatoarelor de afaceri, membri ai Camerei de Comerţ și Industrie (CCI), cercetători,
studenţi, elevi, profesori inclusiv din licee,
contabili etc.
O atenţie sporită s-a acordat instruirii
judecătorilor şi altor actori ai sistemului de
justiţie în domeniul proprietăţii intelectuale, inclusiv în cadrul programului de formare continuă al Institutului Naţional al
Justiţiei (INJ). În anul 2017, în programul de
perfecţionare a judecătorilor și procurorilor
gestionat de către INJ a fost inclus modulul
de proprietate intelectuală și a fost elaborat
programul acestuia, ﬁind pregătit materialul
didactic relevant. Au fost organizate două
cursuri de instruire (a câte 40 de ore) în cadrul cărora au fost instruiţi 62 de judecători
și procurori. Adiţional, au fost organizate și
alte acţiuni cu caracter instructiv-educativ
10

CISAC - Confederaţia Internaţională a Societăţilor
de Autori şi Interpreţi; IFRRO - Federaţia Internaţională a Organizaţiilor pentru Drepturile de Reproducere; IFPI - Federaţia Internaţională a Industriilor de
Fonograme; SCAPR - Consiliul Societăţilor pentru
Gestiunea Colectivă a Drepturilor Interpreţilor.
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în domeniul proprietăţii intelectuale pentru
reprezentanţii sectorului de justiţie, precum și
ai altor autorităţi cu responsabilităţi în domeniul
respectării drepturilor de proprietate intelectuală (Serviciul Vamal, Inspectoratul General al
Poliţiei, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieţei), ceea ce va contribui
la consolidarea capacităţilor instituţionale ale
acestora și la formarea personalului.
În scopul informării tuturor persoanelor interesate, inclusiv din Uniunea Europeană, privind
progresele înregistrate în domeniul dezvoltării
sistemului naţional de protecţie şi respectare
a dreptului de proprietate intelectuală, în anul
2017 a fost elaborat şi publicat, inclusiv online
http://stoppirateria.md/md/raport-national.
php, Raportul naţional privind respectarea
drepturilor de proprietate intelectuală 2016,
editat cu suportul ﬁnanciar al Misiunii Uniunii
Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi
Ucraina (EUBAM).
De asemenea, au fost desfășurate ample
activităţi de școlarizare în domeniul proprietăţii
intelectuale a agenţilor economici și a rezidenţilor
incubatoarelor de afaceri din republică (zile de informare, ateliere de lucru, vizite de suport la întreprinderi) cu suportul proiectului UE „Valoarea
PI pentru IMM – VIP4SME”, la care AGEPI participă
în calitate de partener asociat.
Toate aceste acţiuni vin să asigure un grad
sporit de cunoaștere a drepturilor și obligaţiilor
persoanelor ﬁzice și juridice în domeniul
proprietăţii intelectuale, contribuind, astfel, la
dezvoltarea unei economii competitive bazate
pe inovare și la creșterea calităţii vieţii.
În contextul instruirii în domeniul PI, una dintre cele mai mari realizări ale anului 2017 a fost
introducerea cursului de proprietate intelectuală în programul de studii liceale. Întru asigurarea
realizării acestui deziderat, AGEPI a organizat un
curs de iniţiere a cadrelor didactice din licee în
domeniul proprietăţii intelectuale, în cadrul căruia au fost instruiţi cca 30 de profesori din diferite instituţii de învăţământ, preponderent din
mun. Chișinău. În cadrul cursului, cadrele didactice au fost familiarizate cu aspectele teoretice si
practice ale proprietăţii intelectuale, importanţa
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protecţiei rezultatelor muncii creative, necesitatea combaterii fenomenelor de contrafacere
și piraterie, precum și cu experienţa unor ţări
europene în domeniul predării disciplinelor de
proprietate intelectuală în licee, instrumentele
și materialele informative utilizate, inclusiv accesibile online, ceea ce constituie un suport metodic valoros pentru profesorii din ţara noastră.
Și în acest an, AGEPI a depus eforturi susţinute
în scopul dezvoltării și avansării sistemului de
indicaţii geograﬁce (IG) în Republica Moldova,
precum și în vederea asigurării protecţiei IG din
UE în temeiul Acordului de Asociere RM-UE. Au
fost organizate mai multe întruniri de lucru și
mese rotunde cu participarea experţilor europeni (din cadrul proiectului UE „Suport pentru
respectarea Drepturilor de PI”), a reprezentanţilor
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului, Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, Inspectoratului General de Poliţie, Procuraturii Generale, Serviciului Vamal, Agenţiei
pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieţei, Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa
Alimentelor, Centrului de Acreditare în domeniul
Evaluării Conformităţii Produselor etc. Activităţile
din acest domeniu au fost ﬁnalizate cu organizarea unui Seminar internaţional, în cadrul căruia au fost prezentate și rezultatele „Studiului
de identiﬁcare a produselor, băuturilor, bucatelor și obiectelor de meșteșugărit cu potenţial
de înregistrare și promovare sub IG, DO sau de
recunoaștere în calitate de STG11 în regiunile Republicii Moldova”, realizat în cadrul respectivului
Proiect al UE și cu suportul oferit de către Guvernul Republicii Moldova prin Fondul Naţional de
Dezvoltare Agricolă și Rurală. Astfel, au fost identiﬁcate peste 60 de potenţiale produse relevante.
Dezvoltarea sistemului de indicaţii geograﬁce are
o importanţă crucială pentru Republica Moldova,
ţară preponderent agrară, deoarece el oferă numeroase avantaje economice și sociale12 graţie
posibilităţilor de promovare a produselor autoh11

DO – denumire de origine; STG – specialitate
tradiţională garantată.
12

Dezvoltarea regională, ocuparea forţei de muncă, diminuarea exodului din mediul rural, dezvoltarea agroturismului, păstrarea tradiţiilor etc.

tone cu origine garantată și cu valoare adăugată
înaltă pe pieţele interne și externe, în special pe
piaţa UE, fapt dovedit deja în cazul vinurilor cu IG.
Pe parcursul anului 2017, AGEPI și-a continuat
demersurile privind cooperarea internaţională,
regională şi bilaterală în domeniul proprietăţii
intelectuale, or, asigurarea integrării Republicii
Moldova în spaţiul intelectual internaţional şi
european și realizarea angajamentelor asumate
de Republica Moldova referitoare la protecţia și
asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală constituie unul dintre obiectivele
principale ale Strategiei naţionale în domeniul
proprietăţii intelectuale până în anul 2020.
Agenţia și-a îndeplinit cu responsabilitate
și dedicaţie atribuţiile conferite prin lege de a
reprezenta Republica Moldova în Organizaţia
Mondială a Proprietăţii Intelectuale, în alte organizaţii internaţionale, regionale şi interstatale pentru protecţia proprietăţii intelectuale, de
a întreţine şi dezvolta relaţii de colaborare cu
acestea, precum şi cu instituţiile de proﬁl ale altor state.
Schimbul de experienţă și bune practici, participarea specialiștilor AGEPI la numeroase evenimente în domeniul proprietăţii intelectuale
organizate de către oﬁciile naţionale de PI și organismele internaţionale în Austria, Bulgaria, Germania, Coreea de Sud, Elveţia, Georgia, Kazahstan,
Kirghizstan, Japonia, Serbia, Spania, Federaţia
Rusă, Ucraina, România, Turcia etc. – pe de o parte, și vizitele la Agenţie ale reprezentanţilor din
ţările partenere (România, Polonia, Muntenegru,
Georgia, Portugalia, Franţa, Elveţia, Federaţia
Rusă, Japonia etc.), precum și ale reprezentanţilor
corpului diplomatic de peste hotare acreditaţi în
Republica Moldova (SUA, Delegaţia UE, România), participarea acestora la diverse evenimente
dedicate proprietăţii intelectuale, organizate la
Chișinău – pe de altă parte, sunt o dovadă clară a
recunoașterii şi reputaţiei binemeritate a AGEPI în
calitate de oﬁciu naţional de proprietate intelectuală, care pe parcursul scurtei sale istorii a reușit
să se aﬁrme drept un partener de încredere al comunităţii internaţionale.
O dovadă în plus a recunoașterii pe plan
internaţional o constituie și faptul că în anul
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2017, Republica Moldova a obţinut calitatea
de membru al Comitetului de Coordonare
al OMPI și al Comitetului Executiv al Uniunii de la Berna pentru perioada 2017-2019,
reprezentanţii AGEPI deţinând, totodată, funcţia
de vicepreședinte:
– al Adunării Generale a Uniunii
Internaţionale pentru protecţia operelor literare
și artistice de la Berna;
– al Comitetului Permanent al OMPI privind
Dezvoltarea și Proprietatea Intelectuală; și
– al Comitetului Permanent al OMPI privind
dreptul mărcilor, desenelor și modelelor industriale.
În scopul consolidării imaginii și prezenţei Republicii Moldova în cadrul ONU și a altor agenţii
specializate ale sale, inclusiv OMPI, dar și promovării sistemului naţional de proprietate intelectuală
în rândul statelor membre ale acestor organizaţii,
cu prilejul Zilei Independenţei Republicii Moldova,
aniversării a 25-a de la stabilirea relaţiilor diplomatice cu Elveţia, precum și celor 25 ani de la aderarea
Republicii Moldova la Organizaţia Naţiunilor Unite,
AGEPI s-a alăturat Reprezentanţei Permanente a
Republicii Moldova pe lângă Oﬁciul ONU, OMC şi
altor organizaţii internaţionale cu sediul la Geneva, Elveţia, în organizarea unei festivităţi dedicate
acestor evenimente de excepţie, festivitate care
a avut loc în incinta Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale. La manifestaţie au participat
peste 350 de reprezentanţi ai corpului diplomatic
și organizaţiilor internaţionale cu sediul la Geneva,
precum și membri ai diasporei Republicii Moldova
în Elveţia.
În contextul vizitei sale la Geneva, Directorul
general AGEPI a avut o serie de întâlniri de lucru cu
reprezentanţii OMPI, inclusiv o întrevedere bilaterală cu Directorul general al OMPI, Francis Gurry, în
cadrul căreia a fost abordat stadiul actual de colaborare dintre cele două instituţii, inclusiv realizarea
planului de acţiuni comune AGEPI-OMPI pentru
anul 2017. De asemenea, în cadrul întrevederilor
au fost trasate direcţiile prioritare de colaborare
bilaterală pentru următoarea perioadă.
La nivel regional, în prim plan s-au aﬂat
activităţile dedicate implementării acţiunilor
pentru realizarea obiectivului de integrare europeană prin asigurarea în Republica Moldova a
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unui nivel de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală similar celui existent în Uniunea Europeană și intensiﬁcarea cooperării cu
instituţiile UE în domeniu. Printre cele mai importante evenimente regionale desfășurate pe
parcursul anului 2017 se numără următoarele:
 Lansarea oﬁcială a Proiectului UE de asistenţă tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în
Republica Moldova”, având ca obiectiv general
îmbunătăţirea modului de aplicare a legii și reglementărilor privind drepturile de proprietate
intelectuală în Republica Moldova, inclusiv:
– îmbunătăţirea comunicării și coordonării
interinstituţionale între autorităţile implicate în
implementarea legilor și reglementărilor privind
drepturile de PI;
– dezvoltarea unei platforme de comunicare în domeniul drepturilor de PI;
– implementarea unui Program de remodelare a culturii proprietăţii intelectuale; și
– consolidarea sistemului de protecţie a
indicaţiilor geograﬁce;
 Întâlnirile bilaterale ale Directorului general al AGEPI:
– cu Directorul Executiv al Oﬁciului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) și semnarea Memorandumului de
Înţelegere privind cooperarea bilaterală între
AGEPI și EUIPO (Alicante, Spania);
– cu Președintele OEAB și semnarea Protocolului de modiﬁcare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Eurasiatică
de Brevete privind protecţia juridică a invenţiilor
pe teritoriul Republicii Moldova după denunţarea de către Republica Moldova a Convenţiei
eurasiatice de brevete, semnat la Chişinău la 12
aprilie 2012;
– cu Directorul Principal pentru cooperare
europeană și internaţională din cadrul Oﬁciului
European de Brevete (OEB), în scopul consolidării și intensiﬁcării cooperării multilaterale dintre
AGEPI și OEB;
 Asigurarea președinţiei și găzduirea celei de a
treia reuniuni a Subcomitetului Uniunea Europeană
– Republica Moldova pentru Indicaţii Geograﬁce,
instituit în baza Acordul de Asociere RM-UE.
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O realizare importantă din acest an este și
integrarea bazelor de date naţionale „Mărci” și
„Design Industrial”, dezvoltate și gestionate de
AGEPI, în instrumentele de căutare TMview și
Designview administrate de EUIPO, fapt ce contribuie la sporirea vizibilităţii sistemului naţional
de proprietate intelectuală și facilitează accesul
persoanelor interesate la conţinutul bazelor de
date menţionate.
S-au consolidat relaţiile bilaterale ale AGEPI
cu oﬁciile de PI din alte ţări, în special cu oﬁciile de PI din România (OSIM și ORDA), Georgia
(SAKPATENTI), Republica Azerbaidjan (Comitetul de Stat pentru Standardizare, Metrologie și
Brevete), Muntenegru (OPIM) etc. De asemenea,
a avut loc prima rundă de negocieri asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova şi
Georgia cu privire la recunoaşterea şi protecţia
reciprocă a indicaţiilor geograﬁce.
La nivel naţional, AGEPI colaborează în
permanenţă cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Educaţiei, Culturii
și Cercetării, Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul
Afacerilor Externe și Integrării Europene, Institutul Naţional de Justiţie, Serviciul Vamal, Agenţia
pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieţei etc., cu instituţii şi organizaţii, în baza
acordurilor bilaterale de colaborare dintre AGEPI
şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, un şir de universităţi, Camera de Comerţ şi Industrie etc.
Trebuie de menţionat că în anul 2017 s-a încheiat cu succes a II-a etapă de implementare a
Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 202013. Planul de acţiuni
pentru această etapă a fost realizat în comun de
către instituţiile și structurile abilitate cu atribuţii
și responsabilităţi în domeniul proprietăţii intelectuale (în total 25 de entităţi), cea mai mare
parte din acţiuni revenindu-i AGEPI. Concomitent, a fost elaborat Proiectul Planului de acţiuni
pentru etapa a III-a, ﬁnală (anii 2018-2020), de
13
Conform Planului de acţiuni pentru anii 2015-2017
privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul
proprietăţii intelectuale până în anul 2020, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 491 din 11.08.2015.

implementare a Strategiei. Suntem încrezători
că și în perioada următoare, cu eforturile comune ale instituţiilor implicate, cu sprijinul Guvernului și cu suportul organismelor internaţionale
și a partenerilor de dezvoltare, vom atinge toate
obiectivele strategice stabilite.
Pentru anul 2018 ne propunem să promovăm
cu aceeași perseverenţă politicile în domeniul proprietăţii intelectuale, să contribuim la eﬁcientizarea sistemului de proprietate intelectuală, care ar
urma să încurajeze efectiv progresul tehnologic,
să stimuleze creativitatea şi să contribuie la dezvoltarea economică, socială şi culturală a ţării. O
atenţie deosebită vom acorda ajustării instituţiei la
prevederile legale ale reformei administraţiei publice, care are loc în prezent în cadrul Guvernului
Republicii Moldova.
În activitatea multilaterală a instituţiei noastre,
ne vom axa și în continuare pe perfecţionarea și facilitarea proceselor de obţinere a protecţiei PI prin
optimizarea procedurilor și reducerea termenelor
de înregistrare/brevetare a OPI. De asemenea, ne
propunem să dezvoltăm un sistem informaţional
interdepartamental comun care să asigure schimbul de date interinstituţional și să contribuie la
informarea societăţii cu privire la respectarea
drepturilor de PI. O atenţie sporită vom acorda
și în acest an activităţii organizaţiilor de gestiune
colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, pe care le vom monitoriza şi supraveghea în
scopul asigurării standardelor internaţionale de
transparenţă, responsabilitate și bună guvernare
a acestora. Vom continua să acordăm asistenţă
corpului de mandatari autorizaţi şi evaluatorilor în
domeniul proprietăţii intelectuale în vederea perfecţionării activităţii acestora.
În comun cu autorităţile competente relevante, vom depune toată diligenţa necesară pentru
a asigura funcţionalitatea sistemului naţional de
indicaţii geograﬁce prin instituirea unui sistem
accesibil de certiﬁcare a calităţii și originii produselor.
Fiind conștienţi de rolul și importanţa
cunoștinţelor în societatea modernă, ne propunem să elaborăm și să implementăm o platformă de cursuri la distanţă (e-learning), care
să le ofere persoanelor interesate posibilitatea
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de a studia interactiv domeniul proprietăţii intelectuale. Vom continua să acordăm atenţie
tinerei generaţii, pe care ne-o dorim cultă și
informată și în domeniul PI: în comun cu Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi direcţiile
raionale de învăţământ vom organiza o amplă
Campanie de sensibilizare a elevilor în domeniul
luptei cu contrafacerea și pirateria. Ne dorim, de
asemenea, elaborarea unei Strategii de comunicare a AGEPI, care să contribuie la o mai bună
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înţelegere a rolului proprietăţii intelectuale și
importanţei acesteia pentru promovarea dezvoltării inovaţionale în epoca contemporană.
AGEPI a întors a 25-a ﬁlă a istoriei sale cu realizări frumoase, dar și cu planuri ambiţioase pentru viitor, având deplina încredere în capacitatea
instituţională de a face faţă tuturor provocărilor
și dorinţa fermă de a consolida sistemul naţional
de proprietate intelectuală spre beneﬁciul întregii ţări.
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APĂRAREA DREPTURILOR DE PI/
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GESTIONAREA DREPTURILOR DE AUTOR PRIN
INTERMEDIUL CONTRACTULUI DE TIP 360°

FLORIN MIHAILOV,
SPECIALIST SECŢIA GESTIUNE COLECTIVĂ,
DIRECŢIA DREPT DE AUTOR, AGEPI

Termeni utilizaţi
 Companie de divertisment – termen generic
ce desemnează producătorii respectivi – de la micile companii cu un studio de producţie până la
corporaţiile internaţionale specializate în producerea și distribuirea media (având în vedere evoluţia
companiilor implicate în aﬁrmarea noilor artiști,
contractele de tip 360° nu mai sunt doar o exclusivitate a caselor de discuri).
 Royalty – (eng.) redevenţă din valoriﬁcarea
dreptului de autor.
 Label – (eng.) termen utilizat pentru desemnarea studiourilor de producţie și/sau a companiilor
de promovare și de marketing al muzicii.
 Merchandising – (eng.) cuprinde suma metodelor, practicilor și operaţiunilor întreprinse în
scopul promovării și susţinerii activităţii comerciale
prin vânzarea obiectelor, hainelor și a altor bunuri
aferente industriei muzicale, acestea ﬁind identiﬁcate prin semne deja cunoscute publicului (precum
marca, denumirile pieselor etc.).
 Endorsement – colaborare între companie și
un artist (sau o altă persoană cunoscută) prin care
compania obţine, în schimbul unei remuneraţii,
dreptul de a folosi numele și imaginea artistului în
promovarea propriilor bunuri.

Introducere
Dezvoltarea tehnologiilor moderne și, în special, impactul Internetului asupra afacerilor din industria creativă le-au creat companiilor de divertisment condiţii favorabile pentru identiﬁcarea
unor noi posibilităţi de a obţine venituri bănești
consistente, inclusiv prin utilizarea contractului
de tip 360°.
Ce prezintă un asemenea contract? Este un acord
între un artist/trupă și o companie de divertisment
(case de discuri, labeluri independente, companii
de producţie/management/promotion etc.). Conform respectivului acord, compania se obligă să
ofere în totalitate sau parţial servicii precum: suport
ﬁnanciar în formă de avansuri pentru înregistrarea/
producţia albumului, suport ﬁnanciar/tehnic/logistic pentru concerte și turnee, publishing, distribuţie,
parteneriate, marketing și PR1, iar artistul se obligă
să ofere, în schimb, drepturile sale conexe/de autor.
Astfel, artistul/trupa și compania sa se implică în comun, obţinând proﬁt din mai multe surse de venit,
nu doar din vânzările clasice de albume.
Cu alte cuvinte, contractul de tip 360° este o
înţelegere care oferă companiei unui artist posibilitatea de a acumula proﬁt din alte surse decât vânzările pieselor propriu-zise. De exemplu, ori de câte ori
1

The plain&simple guide to music publishing – Randall D.
Wixen, Ed. Hal Leonard, Milwaukee 2014, pg.24.
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Madonna vinde un parfum, un tricou ori, să zicem,
apare într-un ﬁlm, o parte din onorariul ei merge
către compania cu care are o asemenea înţelegere.
Mai înainte, labelul plătea artistului un royalty
mic, acesta devenind și mai nesemniﬁcativ după
anumite reduceri (transport, taxe, impozite etc.). Artistul, de regulă, nici nu spera la un venit prea mare
din remuneraţia ce i se cuvenea din vânzarea albumelor, dar, cel puţin, rămânea cu întreg venitul din
prestaţii, turnee şi parteneriate. Contractul de tip
360° reprezintă o modiﬁcare esenţială a modului în
care artiştii îşi primesc, mai nou, banii ce li se cuvin.
Primul contract clasic de tip 360° a fost semnat
de Robbie Williams în anul 2002, după care au urmat My Chemical Romance și Madonna. În câţiva
ani, datorită posibilităţii pe care o oferă labelurilor
de a controla cât mai multe surse de venit, modelul
360° a devenit un contract aplicat frecvent în industria muzicală internaţională.
Unul dintre cele mai mediatizate exemple de
acord de tip 360° este contractul pe care l-a semnat
în 2007 Madonna cu compania de organizare și mediatizare a concertelor Live Nation. Înţelegerea care,
conform unor surse2, a constituit $120,000,000 pentru o perioadă de mai mult de 10 ani oferea companiei Live Nation nu doar drepturile la 3 albume ale interpretei, dar și drepturile ce ţin de turneele acesteia,
articolele de promovare având inscripţionată marca
„Madona”, sponsorizări, show-uri TV, ﬁlme etc.
Conţinutul contractului
Contractul de tip 360° este o inovaţie juridică
ce pornește de la necesităţile moderne ale industriei. Conform doctrinei civile, acesta este un contract nenumit, deci un contract 360° nu conţine de
ﬁecare dată aceleași tipuri de clauze, ele variind în
funcţie de negocierea părţilor asupra „cărţilor pe
care le pune ﬁecare în joc”.
În practică, această înţelegere poate lua forma
mai multor contracte sau a unui singur contract
speciﬁc de sute de pagini, care cumulează elementele caracteristice următoarelor contracte:
▪ contractul de producţie și înregistrare (pentru
crearea și ﬁxarea pieselor);
▪ contractul de booking (pentru organizarea
de concerte);
2
http://news.bbc.co.uk/2/hi/7047969.stm
09.03.2018)
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▪ contractul de merchandising (pentru vânzarea de obiecte personalizate);
▪ contractul de endorsement (parteneriate cu
companii terţe pentru a le promova produsele);
▪ contractul de publishing (valoriﬁcarea operelor în ﬁlme, reclame, cover-uri etc.);
▪ contractul de management (reprezentarea
artistului de către un manager).
În lume au mai rămas trei case mari de discuri,
adevăraţi rechini în industria internaţională de divertisment: Warner Group, Universal Group și Sony
Enterteinment3. Odată cu oferta de colaborare cu
o asemenea casă de discuri, vine și propunerea
unui astfel de contract. Standardele marilor case de
producţie diferă substanţial de prevederile incluse
în contractele dintre artiști și companiile mai mici,
precum labelurile independente.
Prin urmare, pentru o mai bună analiză a contractului și a protecţiei de eventuale litigii și clauze în detrimentul activităţii artistice, este necesar să atragem atenţia la următoarele clauze:

1) Termenul
Termenul unui contract reprezintă durata raportului contractual și este una dintre pietrele de
temelie ale contractului respectiv. Adeseori prevăzut la începutul acestuia, termenul poate ﬁ stipulat
pentru perioade ﬁxe sau opţionale. Conform termenelor stabilite, părţile se obligă să îndeplinească
prevederile contractuale într-o perioadă bine determinată, la expirarea căreia ele pot renegocia prevederile sau pot pune capăt oricărui raport juridic.
Totuși, cele mai frecvente în practica industriei
de music bussines sunt termenele opţionale. Acestea permit companiilor de divertisment să utilizeze
anumite opţiuni în vederea continuării contractului
pentru o anumită perioadă de timp. După expirarea termenului, compania poate prelungi durata
contractului. De regulă, se stabileşte un termen
de 3-7 ani sau realizarea a 2-4 albume, însă aceste
particularităţi sunt aproape întotdeauna negociate,
la fel ca şi clauzele prin care casele de discuri îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul dacă vânzările
nu se ridică la un anumit cuantum sau de a-l prelungi automat în lipsa notiﬁcării exprese a părţilor.
În practica internaţională, marile companii preiau, de asemenea, formatul de tip ,,1+4”, în care con3

https://www.thebalance.com/big-three-record-labels-24
60743 (accesat la 07.03.2018)

sale pentru a se asigura de legalitatea tuturor procedurilor şi încasărilor.
3) Obligaţiile și drepturile companiei creative
Obligaţiile contractuale depind de ﬁecare caz
în parte și de speciﬁcul serviciilor ce le poate face
compania. În contractul de tip 360° acestea prevăd
mai mult decât obligaţia companiei de a oferi resurse ﬁnanciare pentru producerea albumului; ele
includ și aspecte ce ţin de producerea și promovarea imaginii artistului și a tot ce creează acesta. În
practică, astfel de contracte pot prevedea numărul
de albume pe care trebuie să le producă compania
alături de artist, numărul de concerte organizate,
organizarea unui turneu, locaţiile pentru acestea şi
bugetul alocat proiectului muzical.
De asemenea, contractele pot include clauze cu
privire la numărul de videoclipuri ce se obligă compania să le producă pentru interpret, dar și bugetele
ce vor ﬁ alocate pentru aceste videoclipuri.
Artiștii trebuie să acorde acestui punct din contract o atenţie maximă, pentru a stabili în mod expres obligaţiile companiei în partea ce ţine de PR,
marketing și suport pentru concerte.
4) Plata și cesiunea drepturilor de autor/conexe
Clauzele din acest set sunt cele mai complexe și
necesită un capitol aparte pentru studierea tuturor
particularităţilor, însă anumite aspecte merită a ﬁ
totuși enunţate.
În funcţie de obligaţiile menţionate anterior,
compania de producţie oferă în schimb anumite
sume de bani. Marile companii obișnuiesc să acorde avansuri ce i-ar asigura un trai decent artistului și
ar acoperi cheltuielile de înregistrare și producere a
albumului muzical. Acest avans urmează a ﬁ dedus
ţinându-se cont de valoriﬁcarea ulterioară a muzicii. În cazul contractelor standard, dacă avansul nu
poate ﬁ dedus din primul album, această datorie va
ﬁ recuperată din al doilea album, companiile putând chiar să-și rezerve dreptul de a continua contractul până la deducerea totală a investiţiilor sale.
Mai mult decât atât, multe trupe rămân cu datorii
după ce lansează albume multi-platinum, ﬁindcă
nu își pot onora datoriile faţă de casele de discuri
pentru avansurile primite în momentul semnării
contractului (de exemplu: 30 Seconds to Mars).
Este de remarcat faptul că în practică micile
companii nu obișnuiesc totuși să acorde avansuri,
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tractul își va înceta forţa juridică după 12 luni, însă,
la dorinţa companiei, el poate ﬁ prelungit pe încă
un an contractual, respectiv de 4 ori, dacă se consideră că este necesar.
O altă categorie de termen opţional, termenul
de tip „deschis”, utilizat în practica internaţională,
ţine de realizarea unui anumit număr de albume,
procesul creativ ﬁind unul greu de limitat în plan
temporal. Durata acestui tip de contract, preluat de
unele companii, poate ajunge la 10 ani și chiar mai
mult, în funcţie de capacitatea artistului de a livra
albume rapid și de a le încadra în campaniile de promovare a materialului.
Termenul, de regulă, începe odată cu semnarea
contractului, însă pot exista și anumite excepţii.
2) Obligaţiile și drepturile artistului/trupei
Obligaţiile reprezintă principalele sarcini pe care
trebuie să le realizeze artistul. De regulă, acestea
deﬁnesc numărul de albume care urmează să ﬁe
livrate pentru o anumită perioadă. În contract pot
ﬁ prevăzute, de asemenea, durata pieselor muzicale si numărul de lucrări care vor ﬁ incluse în album,
unele clauze privind procedura de înregistrare a
pieselor și producţiei muzicale ulterioare. La fel,
pot ﬁ incluse prevederi cu referire la obligaţia de
a conlucra cu anumiţi producători, instrumentiști,
ingineri de sunet, aranjori, datele pentru sesiunile
de înregistrări, precum şi alte informaţii importante
pentru părţi.
De regulă, contractele de producţie și management, mai cu seamă cele de tip 360°, prevăd
obligaţia artistului de a informa compania referitor
la acţiunile pe care le întreprinde și care au impact
asupra carierei artistice sau imaginii sale, ceea ce include informarea companiei despre orice colaborări
muzicale sau video, apariţii tv sau ﬁlme etc. În cazul
în care intervine un dezacord, de obicei, companiile
au de spus ultimul cuvânt.
În contractele de tip 360°, companiile pot prevedea pentru artist și unele obligaţii privind păstrarea
bunei sale imagini și restricţionarea participării la
un anumit gen de evenimente publice.
O atenţie deosebită trebuie acordată caracterului exclusiv al contractului și obligaţiilor interpretului de a nu realiza colaborări cu artiștii caselor de
producţie străine, limitarea la anumiţi compozitori
sau genuri de muzică. Se recomandă includerea
dreptului artistului de a realiza auditul companiei
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oferind în schimb mai multe libertăţi/drepturi artistului/trupei.
Deseori contractele de producţie preconizează
cesionarea drepturilor asupra interpretării imprimate, drepturile asupra fonogramei rămânând companiei care a investit în producerea fonogramei.
Cesiunea poate lua forma drepturilor patrimoniale
asupra tuturor operelor/fonogramelor/interpretărilor imprimate care fac obiectul contractului.
Unele companii, mai cu seamă cele de publishing,
pot solicita cesiunea sau licenţierea drepturilor de
autor asupra operei (ex. versurile din piesă sau linia
melodică). În contractele 360°, obiectul cesiunii se
extinde până la dreptul la valoriﬁcarea imaginii artistului, numelui său, precum și oricărei mărci legate
de activitatea acestuia.
În schimbul cesiunii/licenţierii, artistul/trupa
primeşte o remuneraţie (royalty). Acest royalty, de
obicei, este mărul discordiei, întrucât marile case
de discuri menţionate anterior obișnuiesc să ofere
unui artist începător, fără o bază consistentă de fani,
în jur de 10-20% din venitul acumulat, iar unui artist
de top – cel mult 30-50% din venitul provenit din
vânzări.
În cazul contractelor de tip 360°, venitul acumulat reprezintă, de obicei, tot ce produce artistul,
deci nu doar venitul rezultat din valoriﬁcarea operelor sale muzicale, dar și cel provenit din videoclipuri, fonograme, imagine, contracte de publicitate și de ﬁlm, sponsorizări, concerte, turnee etc., în
funcţie de înţelegerea părţilor. Procentul poate ﬁ
altul decât în cazul venitului provenit din vânzarea
pieselor muzicale și depinde iarăși de înţelegerile
dintre părţi și de speciﬁcul ﬁecărui caz. Cu privire
la procentul dedus din alte venituri decât cele provenite din vânzarea pieselor, menţionăm că majoritatea contractelor prevăd de la 15% până la 30%
din veniturile aferente muzicii.4 Referindu-ne, de
exemplu, la turneul „Monster Ball”, de 227.400.000
de dolari, al lui Lady Gaga5, ne putem întreba dacă
această sumă prezintă o sursă considerabilă și pe
deplin justiﬁcată de venit pentru compania artistei.
Totodată, trebuie să ţinem cont de faptul că, fără
4
Traducere proprie, All you need to know about the music bussines (Eighth Edition) – Donald S. Passman, ed.
Simon&Schuster, New York, 2012, pg. 98.
5
https://www.billboard.com/articles/photos/live/471708/
lady-gagas-monster-ball-tour-breaks-record-for-debutheadlining-artist (accesat la 09.03.2018).
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acești bani, este puţin probabil ca Lady Gaga să ﬁ
putut asigura organizarea unui turneu de asemenea anvergură.
În cazul caselor independente, acest procent
poate creşte şi până la 50%, iar, în anumite situaţii,
unele companii creative mai mici pot cere, în funcţie
de paleta de servicii pe care le pot presta artistului/trupei, doar 30% din venitul total, eventual, cu
posibilitatea de a ceda drepturile de autor/conexe
artistului/trupei.
Este de remarcat faptul că aceste ﬂuxuri de venituri pot ﬁ încrucișate. Colateralizarea încrucișată
a fost întotdeauna o caracteristică fundamentală
a contractelor de producţie muzicală. Într-un contract de înregistrare și producţie obișnuit, compania plătește artistului un avans pentru înregistrarea
unui album, care îi asigură existenţa în timpul în
care se execută acest lucru. Însă acest avans este
recuperabil, ceea ce înseamnă că artistul trebuie să
ramburseze banii oferiţi – din veniturile ulterioare:
adică, royalty-urile înregistrate.
Dacă albumul se vinde în cantităţi mai reduse decât se evaluase și artistul nu câștigă bani
suﬁcienţi, cheltuielile rămân „nerecuperate”. Totuși,
dacă unul din următoarele albume lansate în baza
contractului se bucură de succes, redevenţele din
albumul proﬁtabil pot ﬁ folosite pentru a recupera
orice avans plătit pentru albumele anterioare. Termenul tehnic pentru acest proces este colateralizarea încrucișată.
Aceeași situaţie se constată și în cazul unei
înţelegeri de tip 360°, însă aici poate apărea o colateralizare încrucișată din alte surse de venit decât
muzica înregistrată. Astfel, de exemplu, venitul artistului din vânzarea tricourilor poate ﬁ folosit pentru a compensa avansul plătit de companie pentru
înregistrarea unui album. Ceea ce nu înseamnă
neapărat că toate sursele diferite de venituri vor ﬁ
colateralizate, chestiunea în cauză ﬁind soluţionată
prin negocieri pentru ﬁecare caz în parte.
Concluzii
În ultimii 30 de ani, funcţiile fundamentale ale industriei muzicale converg spre generarea și exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală și, în
poﬁda provocărilor publice majore ale regimului de
proprietate intelectuală, determinate de internet și
de partajarea răspândită a ﬁșierelor, aceste drepturi vor rămâne o sursă importantă de venit pentru

6
http://www.businessinsider.com/30-seconds-to-marsemi-settle-30-million-lawsuit-ink-new-deal-2009-4 (accesat
la 08.03.2018)

tă o reticenţă puternică pentru ca artiștii să dea în
judecată compania lor de înregistrare şi producţie,
iar, pe de altă parte, atunci când o companie este
acţionată în judecată, litigiile ce ar putea deveni
precedente judiciare sunt soluţionate de către părţi
înainte de a ﬁ pronunţată o hotărâre judiciară asupra obiectului litigiului.
Contractul de tip 360° este un nou standard în
industria creativă, deşi, la prima vedere, pare a ﬁ
un troc având drept consecinţă limitarea propriului
management şi a surselor de venit ale artistului, în
schimbul şansei de a-și construi o carieră de succes.
Ne place sau nu, însă realitatea zilelor noastre, când
oamenii achiziţionează tot mai puţină muzică, determină companiile de divertisment să caute noi
surse de proﬁt pentru a-şi continua activitatea. În
virtutea unui asemenea contract, argumentele caselor de discuri sunt logice și legitime, atâta timp
cât anume ele investesc resurse considerabile în
dezvoltarea noilor proiecte artistice.
Din păcate, mulţi artişti nu sunt dispuși să analizeze judicios aceste contracte, grăbindu-se să
apuce primul „bilet salvator”. Și oricât de originale/
extravagante, oricât de valoroase ar ﬁ clipurile produse de ei, de multe ori rămân datori faţă de casele
de discuri și, ulterior, își declară nemulţumirea faţă
de acestea. Din considerentul dat, este absolut
necesar ca ﬁecare artist/trupă/manager să-și angajeze un jurist/avocat specializat în industria creativă pentru a-și putea apăra interesele în procesul
complicat de negociere a clauzelor contractuale,
precum şi în soluţionarea altor diverse probleme
legate de colaborarea cu producătorii/companiile
de divertisment. Numai în acest mod ei vor putea
să diminueze riscurile inerente activităţii lor şi să-și
asigure o carieră artistică de succes.
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companiile din viitor prin licenţierea pieselor pentru televiziune, reclame, site-uri web etc.
În mod tradiţional, producţia și mai ales
distribuţia CD-urilor constituie segmentul din industria muzicală cu cele mai mari proﬁturi. Formatul
CD a fost în mare parte responsabil pentru boom-ul
industriei de înregistrări de fonograme din anii '90,
marile case de discuri specializându-se în producţia
și distribuţia CD-urilor. Deși vânzările de CD-uri au
scăzut în primii câţiva ani ai secolului XXI, casele de discuri au susţinut că acest lucru a fost cauzat în principal de piraterie și că declinul prezintă
o problemă de moment, care ar putea ﬁ eliminată
prin îmbunătăţirea aplicării drepturilor de proprietate intelectuală.
Totuși, în ultimii ani devine tot mai evident faptul că declinul vânzărilor de CD-uri nu este doar o
problemă de moment și, în plus, este puţin probabil
ca vânzările de muzică digitală să compenseze scăderea veniturilor provenite din vânzarea CD-urilor.
Companiile s-au văzut nevoite să dezvolte ﬂuxuri
alternative de venituri și astfel au devenit adepte
ale abordării 360°.
Cazul trupei „30 Seconds to Mars” prezintă un
exemplu elocvent cu privire la fenomenul în cauză. În 2008, formaţia a dorit să-și rezilieze unilateral
contractul cu Virgin, un label aparţinând casei de
discuri EMI, după ce contractul semnat funcţionase
timp de peste nouă ani. EMI a acţionat în judecată
trupa, solicitând compensarea a 30 de milioane de
dolari pentru investiţiile în albumele precedente,
pe care formaţia nu le-a produs conform acordului
dintre părţi. În timp ce compania insista asupra executării integrale a contractului, trupa care semnase
cu labelul Virgin pe un termen de peste nouă ani,
deci până la acea dată, a ripostat că, potrivit legilor
din California, artiștii nu pot ﬁ legaţi printr-un contract de acest tip pe un termen mai mare de șapte
ani. În acest caz, instanţele nu au ajuns niciodată la
o decizie; a urmat o tranzacţie de împăcare, litigiul
ﬁind soluţionat de către părţi în aprilie 20096.
Nu există în industria muzicală internaţională
prea multe precedente privind contestarea contractelor și, în special, aspectele prezentate mai sus.
Aceasta se explică prin faptul că, pe de o parte, exis-

REZUMAT

Gestionarea drepturilor de autor prin intermediul contractului de tip 360°. Astăzi, când vânzările de înregistrări sunt în declin, companiile de
divertisment le oferă tot mai des artiștilor contracte
de drept de autor de tip 360°, acestea permiţândule companiilor să beneﬁcieze de veniturile colectate, în mod tradiţional, numai de artiști. Contractele
de tip 360° sunt acorduri ce permit unei companii
de discuri să participe la valoriﬁcarea ﬂuxurilor de
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venituri rezervate, de obicei, prin vechile tipuri de
contracte, exclusiv artistului. Companiile de discuri se implică prioritar la valoriﬁcarea veniturilor
obţinute din ﬂuxuri noi, cum sunt turneele, mărfurile și parteneriatele, decât la împărţirea veniturilor
obţinute doar din vânzări. În timp ce unele contracte de tip 360° asigură, pur și simplu, obţinerea de
către companie a unui procentaj din toate ﬂuxurile
de venituri, alte acorduri prevăd implicarea deplină
a acesteia în gestionarea activităţii, precum și a carierei artistului. În cadrul acestui model mai agresiv,
compania preia, în esenţă, rolul artistului-manager
și se implică în luarea deciziilor privind majoritatea
acţiunilor artistului/trupei.
ABSTRACT

Managing Copyright Through the 360° Contract. Today, when record sales are declining, entertainment companies increasingly oﬀer artists
360 copyright contracts, allowing companies to
beneﬁt from revenue traditionally collected by artists only. 360° contracts are contracts that allow
a record company to participate in the use of reserved revenue streams, usually through old types
of contracts, exclusively to the artist. Record companies are primarily committed to using revenue
from new streams, such as tournaments, commodities and partnerships, rather than dividing sales
revenue alone. While some 360° contracts simply
ensure that the company earns a percentage of
all revenue streams, other agreements provide for
full involvement in the management of the activity as well as the artist’s career. Within this more
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aggressive model, the company basically takes
on the role of the artist-manager and is involved
in making decisions on most of the artist,s/band’s
actions.
РЕФЕРАТ

Управление авторскими правами посредством договора «360°». В настоящее время,
когда продажи на рынке звукозаписи падают,
развлекательные компании все чаще предлагают исполнителям заключать авторские договоры «360°», что позволяет компаниям пользоваться доходами, традиционно собираемыми только артистами. Договоры «360°» – это соглашения, позволяющие звукозаписывающей компании участвовать в использовании потоков доходов, которые, как правило, предназначались договорами старого образца исключительно для
исполнителей. Звукозаписывающие компании в
основном стремятся извлечь выгоду из доходов,
полученных из новых потоков денежных поступлений, таких как турне, товары и партнерства, а
не участвовать только в распределении доходов
от продаж. В то время как договоры «360°» просто обеспечивают получение компанией определенного процента от всех потоков поступления доходов, другие соглашения предусматривают ее полное участие в управлении деятельностью, а также в карьере артиста. В рамках этой
более агрессивной модели компания в основном принимает на себя роль артиста-менеджера
и участвует в принятии решений по большинству действий исполнителя/группы.
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PLAGIATUL ÎN CONTEXTUL PROTECȚIEI
DREPTURILOR DE AUTOR
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SPECIALIST COORDONATOR,
SECŢIA INSTRUIRE, AGEPI

N ULTIMUL TIMP, TOT MAI DES SE DISCUTĂ PROBLEMELE CE
ŢIN DE ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE AUTOR. PE DE O PARTE,

ESTE SALUTAR FAPTUL CĂ ACEST DOMENIU SENSIBIL A AJUNS ÎN
ATENŢIA ORGANELOR DE DREPT, PE DE ALTĂ PARTE, COMPLEXITATEA CADRULUI REGULATOR ȘI DEFICIENŢELE DE REGLEMENTARE FAC
SĂ APARĂ DIVERSE INTERPRETĂRI ȘI OPINII SEPARATE CARE, ÎN LOC
SĂ AJUTE LA SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR, MAI MULT COMPLICĂ
SITUAŢIA ȘI ÎI DEZORIENTEAZĂ PE CEI IMPLICAŢI ASTFEL ÎNCÂT SĂ
SE CREADĂ CĂ ACEST DOMENIU ESTE ÎNTR-UN HAOS TOTAL.

Când vorbim despre deﬁcienţele de reglementare, avem în vedere de fapt lipsa în legislaţie a unor
norme care ar permite determinarea limitelor de
drepturi pentru ﬁecare obiect luat separat, cum ar
ﬁ pictura, sculptura, piesa muzicală, versul, opera literară sau cea știinţiﬁcă. Atunci când nu există o claritate asupra limitelor de drepturi, este foarte diﬁcil
să determinăm acţiunile care constituie încălcare a
acestor drepturi.
Este cunoscut faptul că la nivel de idee nimic nu
poate ﬁ protejat. Pentru a beneﬁcia de protecţie,
oricare idee necesită a ﬁ materializată ﬁe ca formă (operă de artă), ﬁe ca conţinut (operă literară).
Doar ﬁind materializată astfel, ideea se transformă
în obiect de proprietate intelectuală. Oricare ar ﬁ
obiectul protecţiei, el se constituie din mai multe elemente, cum ar ﬁ literele, cuvintele, notele,
mișcările, imaginile etc. Astfel, este ﬁresc ca aceeași
idee să ﬁe materializată de către diferiţi autori cu
utilizarea diferitelor sau acelorași elemente consti-

tutive și este normal ca unele din ele să ﬁe foarte
apropiate sau chiar identice.
Problema constă în limitele inspiraţiei: cât poate
ﬁ preluat din altă operă?; când această „preluare” va
ﬁ considerată reproducere și în ce situaţie aceeași
„preluare” poate ﬁ considerată adaptare?; până
unde este necesar acordul titularului și în care cazuri suntem obligaţi să facem referire la autor?
Vom porni de la cele mai severe sancţiuni, și anume de la Codul Penal, ca să vedem în raport cu cine
și pentru care fapte pot ﬁ aplicate acestea:
„Articolul 1851. Încălcarea dreptului de autor
şi a drepturilor conexe
(1) Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, dacă este în proporţii mari, săvârşită prin:
a) reproducerea operelor... în scopul comercializării sau oferirii spre comercializare, importului, exportului, precum şi stocarea, transportul exemplarelor
... în scopurile menţionate, sau orice altă formă de valoriﬁcare... în scopul obţinerii proﬁtului, fără acordul
titularului de drepturi;
b) închirierea, schimbul sau altă formă de punere la dispoziţia terţilor ..., precum şi depozitarea
în scopurile menţionate sau altă valoriﬁcare... în orice
mod şi sub orice formă, fără marcaj de control şi fără a
deţine, în momentul controlului, contractele de autor
încheiate cu titularii de drepturi;
c) comercializarea sau oferirea spre comercializare, închirierea, importul sau depozitarea de echipamente...;
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d) indicarea pe exemplarele de opere sau de fonograme a unei informaţii false ... care-l poate induce în
eroare pe beneﬁciar;
e) aplicarea necorespunzătoare a marcajelor de
control...;
f) modiﬁcarea, înlăturarea... simbolurilor şi semnelor de protecţie a dreptului de autor...
g) însuşirea paternităţii ori constrângerea la copaternitate...”
Reproducerea operelor. Să încercăm să pătrundem în esenţa acestei noţiuni pentru a contura limitele
de aplicare a ei. În conformitate cu prevederile Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe nr.139/2010,
noţiunea de reproducere semniﬁcă „realizarea unuia
ori a mai multor exemplare ale unei opere sau ale unui
obiect al drepturilor conexe, ﬁe directă sau indirectă, temporară sau permanentă, prin orice mijloc sau sub orice
formă, inclusiv în scopul de imprimare audio ori video şi/
sau al stocării unei opere ori a unui obiect al drepturilor
conexe pe suporturi materiale sau electronice”.
Deși este o noţiune generală, aceasta nu poate ﬁ
aplicată tuturor operelor: de exemplu, cum ar putea
ﬁ reprodusă o sculptură sau o pictură în scopul imprimării audio? Confuzia ar putea ﬁ eliminată prin
precizarea că reproducerea pentru diferite obiecte
ale dreptului de autor necesită a ﬁ determinată separat. Un lucru este clar: reproducerea presupune
preluarea în totalitate a unei opere. Corect ar ﬁ ca reproducerea să se refere doar la forma sau conţinutul
în care a fost materializată opera. În acest caz pentru operele literare nu va conta suportul în care se
regăsește acest conţinut, fapt care nu este caracteristic pentru operele materializate ca formă speciﬁcă,
cum ar ﬁ aspectul exterior sau nuanţele de culori.
Această neclaritate generează o altă problemă ce ţine de adaptarea unei opere. Art. 7 al Legii
139/2010 arată că:
„(3) Fără a prejudicia drepturile autorului operei originale, de asemenea, se protejează prin dreptul
de autor operele derivate şi integrante la baza cărora
stau una ori mai multe opere şi/sau oricare alte materiale preexistente, şi anume:
a) traducerile, adaptările, adnotările, aranjamentele muzicale şi orice alte transformări ale operelor
literare, artistice sau ştiinţiﬁce, cu condiţia că constituie rezultate ale creaţiei intelectuale;
b) culegerile de opere literare, artistice ori ştiinţiﬁce
(enciclopediile şi antologiile, compilaţiile altor mate-
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riale sau date, indiferent dacă sunt ori nu protejate,
inclusiv bazele de date), cu condiţia că, din considerentul de selectare şi sistematizare a conţinutului lor,
constituie rezultate ale creaţiei intelectuale”.
Normele de mai sus permit preluarea operei în
totalitate și expunerea acesteia într-o altă formă
obiectivă. Doar că principiul dat poate ﬁ aplicat în
raport cu operele literare, unde un roman ar putea
ﬁ transformat în ﬁlm. Nu este clar însă în ce condiţii
sculptura se poate transforma în fotograﬁe sau pictură. Cert este că și fotograﬁa, și pictura vor ﬁ considerate ca ﬁind originale și vor beneﬁcia de protecţie
ca opere separate. Totodată, nu este clar dacă, prin
crearea acestor opere, vor ﬁ sau nu prejudiciate
drepturile autorului operei de sculptură și dacă este
sau nu necesar acordul acestuia.
Prezintă interes de asemenea prevederile aliniatelor 4 și 5 ale aceluiași articol 7 al Legii 139/2010,
conform cărora:
„(4) Prin dreptul de autor, de asemenea, se protejează ca atare şi o parte componentă ori un alt element al operei (inclusiv titlul sau personajele operei)
care reprezintă în sine o creaţie intelectuală.
(5) Operele, precum şi părţile componente sau alte
elemente ale operelor... beneﬁciază de protecţie dacă
sunt originale în sensul că reprezintă prin sine înseşi
creaţii intelectuale de autor”.
Aceste prevederi conﬁrmă faptul că reproducerea ca infracţiune în temeiul art.1851 Cod Penal se
referă la operă în totalitate. În cazul în care este
vorba de o parte a operei, este important ca aceasta
să ﬁe privită prin prisma alineatului 5, reprodus mai
sus, determinându-se dacă este originală în sensul
că reprezintă prin sine înseşi o creaţie intelectuală
de autor.
O altă noţiune din art. 1851 Cod Penal este valoriﬁcarea. În legea 139/2010 această noţiune este
deﬁnită în felul următor:
„Orice acţiune ce ţine de utilizarea sub orice formă şi în orice mod a obiectelor dreptului de autor, ale
drepturilor conexe sau ale altor drepturi protejate de
prezenta lege”.
La aplicarea acestei prevederi se va ţine cont de
principiul epuizării drepturilor, atunci când opera a
fost pusă în circuitul economic de către autor sau
cu acordul său, precum și în cazul cesionării drepturilor. Ca și în cazul reproducerii, valoriﬁcarea se
referă la operă în totalitate sau în parte dacă aceas-

Cu regret, constatăm că articolul 96 din Codul
Contravenţional nu se deosebește de articolul 1851
din Codul Penal, cu excepţia prevederilor de la capitolul Sancţiuni și a celei potrivit căreia norma Codului Penal se aplică pentru încălcările săvârșite în
proporţii mari. Astfel, comentariile de mai sus rămân
valabile în egală măsură și pentru norma Codului
Contravenţional, cu precizarea că nu este clară și
aici aplicarea normei de la litera g) „însuşirea paternităţii ori constrângerea la copaternitate”. Anterior am menţionat că dreptul la paternitate este un
drept moral. Vom ﬁ curioși să știm cum poate ﬁ estimată valoarea acestui drept, când este aceasta de
proporţii mari și când nu, mai ales dacă ţinem cont
de faptul că pentru valoriﬁcarea operei ca încălcare a
dreptului patrimonial există alte norme și sancţiuni.
În concluzie, constatăm că nici Codul Contravenţional nu aduce destulă lumină asupra noţiunii de
plagiat. Mai rămâne să veriﬁcăm pe procedura civilă, poate acolo vom găsi explicaţiile îndestulătoare
cu referire la această formă de încălcare a drepturilor de autor.
În acest scop, să revenim la normele materiale
ale Legii 139/2010, în special la Articolul 11. Drepturile patrimoniale exclusive, conform căruia:
„(1) Autorul sau alt titular al dreptului de autor are
dreptul exclusiv să efectueze, să permită sau să interzică valoriﬁcarea operei, inclusiv prin:
a) reproducerea operei;
b) distribuirea originalului sau a exemplarelor
operei;
c) închirierea exemplarelor operei, cu excepţia operelor de arhitectură şi a operelor de artă aplicată;
d) importul exemplarelor operei în vederea distribuirii, inclusiv al exemplarelor confecţionate cu consimţământul autorului sau al altui titular al dreptului
de autor;
e) demonstrarea publică a operei;
f) interpretarea publică a operei;
g) comunicarea publică a operei prin eter, inclusiv
prin satelit (tele- radiodifuziune), sau prin cablu;
h) retransmiterea simultană şi fără modiﬁcări, prin
eter sau prin cablu, a operei transmise prin eter sau
prin cablu;
i) punerea la dispoziţie în regim interactiv a operei;
j) traducerea operei;
k) transformarea, adaptarea, aranjamentul sau
alte modiﬁcări ale operei, cu excepţia cazurilor când
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tă parte satisface cerinţele aliniatului 5 al art. 7 din
Legea 139/2010.
În rest, aplicarea art. 1851 Cod Penal nu prezintă
diﬁcultăţi dacă sunt respectate abordările menţionate
anterior, eventual cu unele precizări la litera g) „însuşirea paternităţii ori constrângerea la copaternitate”.
Trebuie să ţinem cont și de faptul că dreptul
la paternitate este un drept moral al autorului, iar
însușirea paternităţii ar presupune prezentarea operei în totalitate sub un alt nume drept creaţie a altui
autor. Dacă opera se mai și valoriﬁcă în acest mod,
vom avea un cumul de infracţiuni, prevăzute în art.
1851: pe de o parte, încălcarea unui drept moral (la
paternitate), pe de altă parte, încălcarea dreptului
patrimonial (de valoriﬁcare); drepturile patrimoniale
revin titularului de drepturi, care poate ﬁ altul decât
autorul, acest fapt necesitând a ﬁ constatat.
În concluzie, observăm că nicio referire la plagiat nu
se regăsește în prevederile art. 1851 al Codului Penal.
Să vedem cum este interpretată noţiunea de plagiat în Codul Contravenţional al Republicii Moldova:
„Articolul 96. Încălcarea dreptului de autor şi
a drepturilor conexe
(1) Încălcarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe, dacă aceasta nu constituie infracţiune, săvârşită prin:
a) reproducerea operelor... în scopul comercializării sau oferirii spre comercializare, importului, exportului, precum şi stocarea, transportul exemplarelor
..... în scopurile menţionate, sau orice altă formă de
valoriﬁcare... în scopul obţinerii proﬁtului, fără acordul titularului de drepturi;
b) închirierea, schimbul sau altă formă de punere la dispoziţia terţilor... precum şi depozitarea
în scopurile menţionate sau altă valoriﬁcare... în orice
mod şi sub orice formă, fără marcaj de control şi fără a
deţine, în momentul controlului, contractele de autor
încheiate cu titularii de drepturi;
c) comercializarea sau oferirea spre comercializare,
închirierea, importul sau depozitarea de echipamente...;
d) indicarea pe exemplarele de opere sau de fonograme a unei informaţii false.... care-l poate induce în
eroare pe beneﬁciar;
e) aplicarea necorespunzătoare a marcajelor de
control...;
f) modiﬁcarea, înlăturarea.... simbolurilor şi semnelor de protecţie a dreptului de autor...;
g) însuşirea paternităţii ori constrângerea la copaternitate...”
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efectuarea unor acţiuni din cele enumerate la lit. a)–k)
nu se încadrează în forma de exprimare a operei şi
pentru care nu pot ﬁ stabilite sancţiuni”, și la Articolul 54. Încălcarea dreptului de autor, a drepturilor
conexe şi a altor drepturi, unde:
„(1) Orice valoriﬁcare a obiectelor dreptului de autor, ale drepturilor conexe sau ale altor drepturi protejate de prezenta lege se consideră nelegitimă dacă are
loc cu încălcarea acestor drepturi.
(2) Orice exemplar al obiectelor dreptului de autor,
ale drepturilor conexe sau ale altor drepturi protejate
de prezenta lege a cărui reproducere, import, distribuire, închiriere sau împrumut atrage încălcarea acestor
drepturi se consideră contrafăcut.
(3) Depozitarea în scopuri comerciale a exemplarelor obiectelor dreptului de autor, ale drepturilor conexe sau ale altor drepturi protejate de prezenta lege se
consideră nelegitimă dacă are loc cu încălcarea acestor drepturi.
(4) Încălcarea drepturilor recunoscute şi garantate
prin prezenta lege atrage răspundere civilă, contravenţională sau penală, după caz, potrivit legii. Dispoziţiile procedurale prevăzute de prezenta lege se completează cu cele de drept comun”.
Ţin să menţionez că nici aceste prevederi, după
cum vedem, nu stabilesc nicio normă care s-ar impune să ﬁe aplicată pe marginea plagiatului sau în
scopul sancţionării utilizării parţiale a unei opere.
O prevedere interesantă o găsim în Articolul 28.
Alte excepţii şi limitări, conform căruia „sunt permise fără consimţământul autorului sau al altui titular
al dreptului de autor şi fără plata vreunei remuneraţii
următoarele acţiuni:
a) utilizarea unor citate de proporţii reduse în cadrul unei alte opere, în scop de cercetare sau de critică,
cu condiţia ca acestea să se refere la o operă sau la un
alt obiect protejat care a fost deja pus, în mod legal,
la dispoziţia publicului, indicându-se sursa şi numele
autorului, exceptând cazurile în care acest lucru este
imposibil; folosirea citatelor în conformitate cu practica pertinentă şi în măsura impusă de un scop speciﬁc”.
Curios este faptul că legislaţia nu prevede răspundere pentru utilizarea parţială a unei opere. După
cum am observat, toate încălcările vizează opera în
întregime sau în parte atunci când drepturile asupra
acestei părţi se încadrează în prevederile aliniatului 5
al art. 7 din Legea 139/2010, care stabilește că „operele, precum şi părţile componente sau alte elemente
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ale operelor… beneﬁciază de protecţie dacă această
parte este originală în sensul că reprezintă prin sine înseşi creaţie intelectuală de autor”. Cum rămâne însă cu
plagiatul, care vizează oricare text indiferent de originalitate? Mai mult decât atât, prevederea articolului
28 se referă doar la operele literare.
Este evident că Legea 139/2010 nu deﬁnește
plagiatul. Din acest considerent, vom încerca să căutăm această deﬁniţie în alte surse.
Conform dicţionarului explicativ (DEX), prin
plagiat se deﬁnește „opera literară, artistică sau
știinţiﬁcă a altcuiva, însușită (integral sau parţial) și
prezentată drept creaţie personală”.
Despre însușirea integrală a operei am discutat
deja anterior când ne-am referit la litera g) din articolele codurilor Penal și Contravenţional (însuşirea
paternităţii).
Potrivit Wikipedia, „Plagiatul reprezintă însușirea
ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, rezultatelor sau textelor unei alte persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost obţinute, prezentându-le
drept creaţie proprie.
Autorul real poate ﬁ o persoană, o organizaţie, sau
poate include mai multe persoane sau organizaţii,
inclusiv o comunitate de contribuitori - precum Wikipedia. Indiferent de tipul autorului real și de forma de
publicare (anonimă, sub pseudonim, sau sub numele
real), preluarea creaţiei acestuia fără speciﬁcarea corectă a sursei reprezintă plagiat. De asemenea, plagiatul este distinct de încălcarea drepturilor morale ale autorului sau de încălcarea drepturilor de
autor. De exemplu, susţinerea publică a unei lucrări
de diplomă cumpărate de la o ﬁrmă specializată în
redactarea lucrărilor de diplomă reprezintă plagiat 
deși nu încalcă nici un fel de drept de autor sau de proprietate intelectuală”.
Eu susţin în totalitate această abordare și consider că plagiatul nu este o încălcare a drepturilor
de autor și nu are nimic cu protecţia și asigurarea
acestor drepturi. Se pare că plagiatul nu se admite
nici în privinţa operelor intrate în domeniul public
care nu mai beneﬁciază de protecţie și care pot ﬁ
utilizate fără restricţii, plagiatul nu se admite nici
chiar atunci când autorul își dă consimţământul
pentru utilizarea liberă a operei. În această ordine
de idei, plagiatul ţine mai degrabă de partea morală a lucrurilor acolo unde se pretinde la un titlu, la
o recunoaștere publică. În acest sens, restricţiile cu
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referire la plagiat necesită a ﬁ stabilite drept condiţii
pentru admitere a lucrărilor și a participării la concursuri, iar drept consecinţă a încălcării acestor
restricţii să ﬁe respingerea lucrărilor sau anularea
titlurilor acordate. Bineînţeles, pot ﬁ stabilite și alte
penalităţi dacă prin astfel de acţiuni vor ﬁ prejudiciate interesele sau drepturile altor persoane, altele
decât autorii. În ultimul timp, în instituţiile știinţiﬁce
și de învăţământ întâlnim tot mai frecvent regulamente și instrucţiuni prin care se reglementează
condiţiile de susţinere a tezelor de licenţă, lucrărilor
de curs sau tezelor de doctor, cerinţele pentru ﬁecare caz ﬁind diferite în măsura în care se dorește
ca lucrarea prezentată să ﬁe originală și să reﬂecte
munca creativă sau știinţiﬁcă proprie a autorului.
Încercarea de a atribui plagiatul domeniului de
reglementare a proprietăţii intelectuale vine de la
persoanele care sunt interesate să extindă încălcarea drepturilor de autor pentru acţiuni care nu se
încadrează în noţiunile de reproducere și valoriﬁcare a operelor, lăsând totul la discreţia judecătorilor, care, din cauza lipsei unor norme clare ale
cadrului legal, pot ﬁ ușor inﬂuenţaţi de opiniile
participanţilor la proces.
Fenomenul plagiatului trebuie exclus și
restricţionat prin norme precise oriunde sunt prezentate lucrări pentru concurs, indiferent de domeniu (literatură, artă, știinţă), iar persoanele care
plagiază să ﬁe demascate și reclamate în măsura în
care poate ﬁ descurajată orice tentativă de acest gen.
Totodată, este foarte important să încurajăm autorii
să creeze inspirându-se din creaţiile deja existente,
fapt pentru care s-ar impune cu necesitate stabilirea
cu exactitate a limitelor de drepturi exclusive. Anume acest lucru va facilita simţitor activitatea organelor de drept în vederea eradicării plagiatului și nu va
admite interpretări și poziţii de interes.
REFERINŢE
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Plagiatul în contextul protecţiei drepturilor
de autor. Fenomenul plagiatului este unul foarte
răspândit în societatea actuală. Furtul intelectual se
manifestă mai ales acolo unde există interes comercial sau acolo unde sunt acordate titluri de merit, ﬁind axat în special pe lucrările de valoare în domeniul
economiei, artei sau știinţei. Lupta împotriva acestui
fenomen este una actuală și conștientizată de către instituţiile de drept, însă lipsa unei reglementări
adecvate, la nivel normativ, permite apariţia de interpretări și opinii separate, în special prin suprapunerea noţiunii de plagiat noţiunii de reproducere a
operelor protejate prin dreptul de autor.
ABSTRACT

Plagiarism in the Context of Copyright Protection. Plagiarism is a widespread phenomenon
in today’s society. Intellectual theft occurs especially where there is commercial interest or where titles
of merit are granted, focusing in particular on valuable works in the ﬁeld of economics, art or science.
The ﬁght against this phenomenon is a current one
and is being made aware by law-enforcement institutions, but the lack of adequate regulation at the
normative level allows the emergence of separate
interpretations and opinions, in particular by overlapping the notion of plagiarism with the notion of
reproduction of copyright protected works.
РЕФЕРАТ

Плагиат в контексте защиты авторских прав.
Плагиат – широко распространенное явление в
современном обществе. Интеллектуальное воровство возникает особенно там, где есть коммерческий интерес или где присваиваются почетные звания, и в основном сосредоточено на ценных трудах в области экономики, искусства или науки. Борьба с данным явлением является весьма
актуальной задачей, осознаваемой правоохранительными органами, однако отсутствие адекватного нормативного регулирования способствует возникновению отдельных интерпретаций и мнений,
в частности, путем перекрещивания понятия плагиата и понятия воспроизведения произведений,
охраняемых авторским правом.
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INCLUDEREA NOILOR TENDINȚE DE CLUSTER
ÎN MARKETING ȘI BRANDING

|

DR., CONF. UNIV. ADRIANA BUZDUGAN,
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

A ORA ACTUALĂ, EXPERŢII ȘI PRACTICIENII DIN

L

EUROPA

PROMOVEAZĂ EFECTIV POLITICILE DE CLUSTER, CU SCO-

PUL DE A SPORI ÎN MOD SUBSTANŢIAL PERFORMANŢA ACESTORA.

CEI MAI MULŢI DINTRE EXPERŢI

CONSIDERĂ CĂ ESTE NECESARĂ O

STRATEGIE DE COMUNICARE BINE STRUCTURATĂ ȘI COERENTĂ CARE,
CU SIGURANŢĂ, AJUTĂ CLUSTERELE SĂ FUNCŢIONEZE MAI BINE.
CLUSTERELE SUNT CAPABILE DE A LUPTA PENTRU ÎNREGISTRAREA
UNOR REZULTATE PERFORMANTE, DEVENIND ASTFEL PUNCTE DE
REFERINŢĂ ÎN DOMENIUL MARKETINGULUI. ACESTA ESTE MOTIVUL
PENTRU CARE CLUSTERELE AU NEVOIE DE MARCĂ.

În acest articol vom prezenta o serie de argumente privind necesitatea strategiilor de branding și
marketing în dezvoltarea clusterelor. Clusterele sunt
în măsură să mobilizeze actorii locali și potenţialii
membri în jurul unei viziuni și strategii comune.
Totodată, ele contribuie la crearea unei imagini favorabile a locului și calităţii produselor în percepţia
cetăţenilor și a comunităţilor, iar factorii de decizie
economică și politică pot folosi marketingul și brandingul drept instrument forte în vederea atragerii
forţei caliﬁcate de muncă, a investitorilor și a resurselor necesare pentru a sprijini dezvoltarea strategică a teritoriului. Scopul acestei lucrări este de a oferi
o imagine de ansamblu a activităţilor de marketing
și de branding, identiﬁcând problemele și provocările cu care se confruntă clusterele din Moldova în
desfășurarea acestor activităţi.
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Noţiunea de cluster prezintă un termen derivat din engleză și înseamnă „mănunchi”, „buchet”. Termenul a apărut în economiile industrializate, caracterizând un grup de întreprinderi
specializate, dar cu activităţi ce se bazează pe cooperare, având interacţiune cu domeniul de cercetare și administraţia locală [8].
Conceptul de cluster industrial a devenit obiectul unor cercetări și analize economice iniţiate de
către Michael Porter în legătură cu avantajul competitiv al naţiunilor. Acest concept reprezintă un
fenomen economic care este plasat într-un context
competitiv în care mai multe întreprinderi concurează simultan, dar și colaborează pentru a obţine
anumite avantaje economice. Clusterele economice
au demonstrat că se poate de obţinut avantaje economice substanţiale, acesta ﬁind motivul acordării
unei atenţii majore din partea comunităţii știinţiﬁce
și a structurilor guvernamentale. Cu toate că în aplicarea clusterelor sunt înregistrate anumite progrese, modelul acestora rămâne unul complex și greu
de reprodus în economia reală.
Potrivit cercetătorului Michael E. Porter, clusterele prezintă niște concentrări geograﬁce de companii interconectate, furnizori specializaţi, prestatori
de servicii, companii ce operează în industrii conexe
și instituţii asociate în anumite domenii, care concu-

de către un grup de stakeholderi, având bine focusate acţiunile spre anumite grupuri de interese. În
tabelul 1 sunt sintetizate asemănările și deosebirile
speciﬁce conceptului de cluster.
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rează între ele, dar și cooperează [8]. Din multitudinea de deﬁniţii și cercetări putem sintetiza că clusterul reprezintă un melanj de interese promovate

Tabelul 1
Asemănările și deosebirile speciﬁce conceptului de cluster din perspectiva mai multor deﬁniţii
Activităţi
speciﬁce
Autori
de deﬁniţii
Palmen L., Baron M. [9]

Solvell O., Lindqvist G.,
Ketels C. [10]
Gorynia M., Jankowska
B. [2]

Koszarek Marita[7]

Andersson M, Solitander
A. and Ekman P. [1]

Cine sunt?

Cum acţionează?

Care este interesul?

- un grup de întreprinderi legate prin asemănări
învecinate geograﬁc
- instituţiile și
organizaţiile asociate

într-un anumit domeniu

- unităţi comerciale,
instituţii și organizaţii

cooperează, formal sau
informal

implementarea proiectelor comune pentru
beneﬁcii
- un grup organizat
formal sau informal
valorile materiale și
- actori economici și
prin asociere, concentra- ﬁnanciare, tehnologice și
sociali, inclusiv instituţii și rea resurselor
umane
organizaţii conectate pe
verticală și orizontală
- grup de ﬁrme, instituţii aﬁliate formal/informal obţinerea avantajului
și organizaţii specialiîntr-un sistem compact competitiv prin crearea
zate, grup de companii, de relaţii verticale și
sinergiilor
alianţe, sisteme econo- orizontale
mice locale, asociaţii de
competenţe
- companii, instituţii și
au aceleași abilităţi, teh- urmarea aceleiași traiecorganizaţii concurente și nologii și infrastructură torii de dezvoltare
cooperante reciproc

La ce nivel
sunt implicaţi?
se autocompletează

la nivel local, regional
sau statal
concentrare spaţială
și temporală

concentrare spaţială
prin acumularea
resurselor (forţelor și
mijloacelor)

concentrare geograﬁcă, interconectare sistemică și economică

Sursa: elaborat de autor

Conform informaţiei incluse în tabelul 1, autorul a sintetizat următoarea noţiune pentru clustere: „Clusterele reprezintă niște grupări de întreprinderi, asociaţii, companii, instituţii și alte tipuri de
entităţi care acţionează pentru o cooperare formală
sau neformală, având interesul de a obţine avanta-

je ﬁnanciare, competitive și materiale de dezvoltare
într-o direcţie comună, pe un teritoriu concentrat
geograﬁc”.
În tabelul 2 sunt evidenţiate avantajele și beneﬁciile pe care le au întreprinderile/instituţiile componente ale unui anumit cluster.

Tabelul 2
Avantajele clusterului pentru întreprinderile și instituţiile componente
Avantajele aglomeraţiei industriale
Existenţa producătorilor/furnizorilor auxiliari

Avantajele clusterelor
Probabilitate ridicată de percepere a oportunităţilor privind
inovarea (necesităţi nesatisfăcute, cerere neacoperită prin oferte, combinarea tehnologiilor)

Existenţa permanentă a pieţei forţei de muncă standardizate și Facilităţi de experimentare, datorită existenţei unor furnizori și
caliﬁcate
întreprinderi care contribuie la crearea inovaţiilor și promovarea
noilor idei
Comoditate pentru cumpărători și existenţa pieţei de desfacere Diseminarea rapidă a inovaţiilor, datorită competitivităţii și
(prioritar pentru relaţiile business-to-business)
posibilităţii de comparare directă cu concurenţa
Divizarea procesului de producţie (specializarea și completarea Posibilitatea circulaţiei/mobilităţii angajaţilor dintr-o întreprinreciprocă)
dere în alta, transformarea angajaţilor în antreprenori
Acces la informaţia specializată și facilităţi de coordonare a
activităţii întreprinderilor
Sursa: elaborat de autor
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În ultimii ani, grupurile/clusterele au devenit
obiectul unei noi teorii economice care s-a dovedit a ﬁ importantă pentru dezvoltarea regiunilor
și, chiar, a ţărilor. Clusterele sunt concentrări geograﬁce ale companiilor interconectate, furnizorilor
specializaţi, furnizorilor de servicii și instituţiilor
asociate într-un anumit domeniu, care se manifestă
în cadrul unei naţiuni sau regiuni. Această deﬁniţie
pentru clustere este cea mai acceptată. Apropierea
companiilor din același sector permite schimbul de
cunoștinţe și idei prin contact direct și ﬂuctuaţia
angajaţilor. Reţeaua și cooperarea, în cadrul unui
grup, sunt organizate și stimulate de iniţiativele de
tip cluster – activităţi organizate pentru dezvoltarea și promovarea clusterelor. O iniţiativă de cluster
gestionată eﬁcient reprezintă unul dintre factorii
cheie ai succesului clusterului. Doar grupurile cu
excelenţă în management își pot menţine competitivitatea în economia globală.
În mediul competitiv de astăzi, este important
ca grupurile să se diferenţieze și, din acest motiv, multe dintre ele încep să pună un accent mai
pronunţat pe dezvoltarea unei strategii de branding și marketing. Pentru a ﬁ competitive la nivel
internaţional, grupurile trebuie să ﬁe capabile de
a atrage interese și resurse externe, cum ar ﬁ capitalul și oamenii caliﬁcaţi. În același timp, acestea
trebuie să menţină interesul actorilor interni și să-i
mobilizeze în jurul unei viziuni și strategii comune.
Brandingul și marketingul devin o tactică esenţială
pentru supravieţuirea pe termen lung și competitivitatea viitoare a clusterelor. Studiile internaţionale,
cum sunt, de exemplu, cele incluse în Greenbook
Initiative, demonstrează faptul că consolidarea și
aﬁrmarea unor mărci este strâns legată de creșterea
competitivităţii clusterelor.
Deși cercetătorii și practicienii percep brandingul și marketingul drept aspecte relevante ale
procesului economic, literatura disponibilă în acest
domeniu este întru totul nesatisfăcătoare. Conceptele și metodologiile sunt adoptate, în principal, din
brandingul de afaceri, fără a se lua în considerare
particularităţile dezvoltării clusterelor. Având în vedere acest fapt, este imperios necesar de a pune în
discuţie și de a dezvolta o abordare de cluster speciﬁcă temei.
Din punct de vedere comercial, o marcă este
„un nume, un termen, un simbol al semnelor sau
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o combinaţie a acestora care identiﬁcă producătorul sau vânzătorul produsului”. Deci, o marcă este
o promisiune de a furniza un anumit set de caracteristici, beneﬁcii și servicii. Problema principală a
brandingului este că această marcă trebuie să ﬁe
unică, să se diferenţieze de ale concurenţilor. Subliniem faptul că brandingul reprezintă mai mult decât un nume sau niște logo-uri atrăgătoare. Este un
amestec de atribute corporale și intangibile aﬁșate
într-o marcă comercială, care creează inﬂuenţă și
generează valoare, facilitează crearea unei relaţii de
lungă durată cu clienţii, aceștia ﬁind deseori ghidaţi
de valoarea unor sau altor mărci, atunci când trebuie să decidă achiziţionarea produsului respectiv.
Succesul brandingului derivă din capacitatea de a
susţine aceste valori adăugate în faţa concurenţei.
Brandingul tinde să ﬁe înţeles greșit ca element
de publicitate sau doar ca oportunitate de creare
a unui logo și a unui slogan. Celălalt concept important în acest domeniu este marketingul, care
face parte integrantă din brand. Marketingul ajută
la comunicarea promisiunilor. În contextul acestei
lucrări, marketingul este deﬁnit ca un instrument
pentru vânzarea produselor, a serviciilor și a resurselor clusterelor într-o manieră mai eﬁcientă. Marketingul trebuie să se bazeze pe poziţia deﬁnită a
mărcii și identitatea mărcii (inclusiv valorile sale
esenţiale).
Principalele obiective de marketing și branding
ale clusterului includ:
▪ Crearea de noi oportunităţi pentru membrii
clusterului;
▪ Crearea brandului și francizarea clusterelor;
▪ Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea carierei ﬁecărui angajat din orice întreprindere inclusă în
cluster;
▪ Conștientizarea și sprijinul autorităţilor locale,
regionale și naţionale;
▪ Consolidarea rolului public al funcţionării
clusterelor la nivel regional.
Trebuie remarcat faptul că strategiile de marketing și branding contribuie la focusarea și concentrarea atenţiei spre clienţii ţintă, precum și la
perceperea și extragerea beneﬁciilor generate de
includerea în cluster, fapt ce conduce la perceperea
mai bună pe piaţa ţintă și la creșterea interesului
pentru dezvoltarea relaţiilor comerciale.
În practica internaţională, unde marketingul

Fig. 1. Modelele structurale ale marketingului
de cluster
Sursa: Hongbo Tu. Cluster Marketing Models and Strategies: The Implications // International Journal of China
Marketing. 2011. Vol. 1 (2)

Primul model: structură ierarhică. Ierarhia se bazează pe abilitatea de a construi o organizaţie de
marketing la nivel de grup. În cadrul modelului, la
nivelul superior se referă mărcile regionale, nivelul
mediu – brandul corporativ/marca întreprinderii,
nivelul inferior – marca produselor. În partea de sus
a structurii clusterului se aﬂă întreprinderea lider de
piaţă și reţelele sale de marketing, care efectuează
studii de piaţă și dezvoltă tehnologiile pentru a satisface necesităţile de bază ale clusterelor industriale.
Partea de mijloc include activităţi operaţionale, cum
ar ﬁ politica de ambalaj și logistica. Partea de jos o
reprezintă furnizorii care susţin aceste întreprinderi.
Al doilea model: structură stelară. În acest tip
de cluster există doar un singur centru și un nivel.
Acest model este mai lejer organizat și se bazează
pe industria sau activitatea asociaţiei tehnice, incluzând răspândirea continuă a ideilor și tehnologiilor,
stabilirea normelor și schimbul de informaţii.
Al treilea model: structură liniară. Fiecare nod reprezintă funcţia de marketing a entităţii, care poate avea
mai multe obiecte pentru a realiza funcţiile respective.
Fiecare nod este conectat doar cu nodurile învecinate.
Al patrulea model: structură de reţea. În această
structură, ﬁecare nod poate ﬁ asociat cu mai multe
noduri. În cazul acestui cluster nu există nici un centru și structura reţelei este deschisă.

Cercetările în domeniu demonstrează că grupurile industriale convenţionale utilizează în mod tipic
structurile ierarhică, stelară și de reţea, iar structura
liniară – nu este utilizată [3].
Orice cluster trece printr-o serie de etape. Ele nu
pot ﬁ identice, iar ritmul de dezvoltare poate varia.
Cu toate acestea, există o logică internă a modului în
care clusterele se dezvoltă, ceea ce face posibil să se
distingă unele modele caracteristice. Chiar dacă forma exactă și direcţia vor depinde de circumstanţele
particulare, clusterul urmează să parcurgă următoarele etape ale ciclului de viaţă:
1. Aglomerarea. În regiune există o serie de companii și alţi actori interesaţi.
2. Clusterul iniţial. Unii participanţi din aglomerare
încep să coopereze în baza activităţii principale și să
realizeze oportunităţi comune prin conexiunea lor.
3. Clusterul în curs de dezvoltare. Din moment
ce există sau se implică noi membri din același domeniu de activitate, apar noi relaţii între toţi acești
actori noi. Pot exista asociaţii formale și informale
ce au menirea de a fortiﬁca cooperarea în interiorul
clusterului. Deseori apar denumiri reprezentative,
site-uri web comune, conţinut general având legătură directă cu activitatea din regiune.
4. Un cluster matur. Clusterul matur a atins un
număr critic de actori. De asemenea, acest cluster a
dezvoltat o cooperare dincolo de graniţele sale, cu
alte clustere, activităţi, regiuni. Există dinamica internă a creării de noi întreprinderi prin aspectul lor,
asociaţii în participaţiune, prin separarea acestora.
5. Transformarea. Odată cu trecerea timpului,
pieţele, tehnologiile și procesele suportă o anumită
schimbare, la fel și clusterele. Pentru a supravieţui,
pentru a ﬁ viabil, pentru a evita stagnarea și declinul,
un cluster trebuie în permanenţă să inoveze și să se
adapteze la schimbare. El poate alege modul de
adaptare prin formarea unui cluster nou sau descompunerea în mai multe clustere, care se vor concentra
spre valoriﬁcarea altor lucrări sau, pur și simplu, își vor
schimba modul de furnizare a produselor și serviciilor.
Succesul funcţionării clusterului este legat în
mod direct de consolidarea activităţilor sale nu
numai în regiunea unde activează, dar și dincolo
de barierele ei. Pentru a obţine rezultate bune e
suﬁcient de a implementa și organiza evenimente
complexe în domeniul relaţiilor publice – branding,
publicitate și alte acţiuni de marketing.
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clusterelor este studiat de mult timp (în comparaţie
cu experienţa Republicii Moldova), există patru modele de marketing al clusterelor (ﬁg. 1).
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Pentru asigurarea unui start de succes al clusterului pot ﬁ atrase companiile mari din regiune.
Iniţial, trebuie de creat un brand puternic de cluster,
care să ajute la intrarea pe piaţă și să ofere un produs cu nume și caracteristici corespunzătoare: logo,
strategii, obiective, identitate corporativă. Brandingul clusterului este necesar, ba chiar obligator. Toate
acestea vor contribui la câștigarea loialităţii partenerilor și clienţilor, sensibilizarea publicului și credibilitatea înaltă a acestuia. Sunt imperios necesare și
activităţile în domeniul relaţiilor publice. Publicarea
informaţiilor cu privire la activităţile clusterului în
ziare/reviste, difuzarea lor la televiziune și radio,
precum și în mass-media electronică va promova
imaginea acestuia în rândul potenţialilor clienţi,
creându-i o notorietate pozitivă. Promovarea clusterului va ﬁ realizată, de asemenea, prin participarea la expoziţii, organizarea de forumuri, seminare
specializate și traininguri, instruirea angajaţilor în
străinătate. Un instrument important de promovare
este site-ul web, care furnizează informaţii complete cu privire la cluster și stimulează dorinţa de a aﬂa
mai multe despre activităţile acestuia.
Susţinerea clusterelor este de stringentă actualitate pentru dezvoltarea economiei Republicii Moldova, acest fapt ﬁind consemnat în documente de
politici naţionale [12], printre care:
- Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020 (HG nr.
685 din 13.09.2012), care include:
▪ activitatea de clustering – una din
oportunităţile dezvoltării sectorului ÎMM, descrisă
în documentul Dezvoltarea politicii de clustere (Analiza SWOT a sectorului ÎMM);
▪ promovarea activităţii de inovare speciﬁce
prin deﬁnirea problemei în cauză: Competitivitatea
sectorului ÎMM depinde, într-o mare măsură, de nivelul implementării activităţilor inovative şi creativităţii;
▪ Obiectivul 4.2 din Strategie: Facilitarea dezvoltării grupării ÎMM-urilor în clustere, incubatoare de
afaceri etc. [6].
- Concepţia dezvoltării clusteriale a sectorului
industrial al Republicii Moldova (HG nr. 614 din
20.08.2013), incluzând următoarele obiective generale ale politicii de stat de susţinere a dezvoltării
clusteriale a sectorului industrial:
1) dezvoltarea ramurilor industriale;
2) dezvoltarea economică a regiunilor ţării;
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3) consolidarea cooperării dintre întreprinderi şi
instituţiile academice şi educaţionale;
4) dezvoltarea ştiinţei şi educaţiei;
5) dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi
mijlocii;
6) accelerarea proceselor de elaborare şi implementare a inovaţiilor în sector real;
7) îmbunătăţirea indicatorilor economico-ﬁnanciari ai întreprinderilor şi, ca rezultat, creşterea veniturilor bugetului la toate nivelurile;
8) creşterea nivelului de caliﬁcare a angajaţilor
implicaţi în activităţile industriale;
9) consolidarea imaginii Republicii Moldova în
lume, câștigând încrederea investitorilor, precum şi
a partenerilor autohtoni şi străini privind activitatea
întreprinderilor – membre ale clusterelor;
10) consolidarea comunităţii de afaceri;
11) dezvoltarea relaţiilor de parteneriat dintre
mediul de afaceri şi autorităţile publice centrale şi
locale [4].
- Strategia inovaţională a Republicii Moldova
pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate” (HG nr. 952 din 27.11.2013), ﬁind identiﬁcat indicatorul Nivelul de dezvoltare a clusterelor
din Moldova cu 24.4, conform Nivelului de soﬁsticare a companiilor, evaluare IGI 2012, factor ce a
determinat stabilirea obiectivului speciﬁc nr. 43 din
planul de acţiuni Derularea negocierilor strategice în
vederea atragerii în Republica Moldova a ﬁrmelor internaţionale de mărime medie şi mare, cu capacităţi
de generare a noilor lanţuri tehnologice şi creare a
clusterelor inovaţionale [11].
- Foaia de parcurs pentru ameliorarea
competitivităţii Republicii Moldova (HG nr. 4 din
14.01.2014), care evidenţiază:
▪ lipsa spiritului antreprenorial al instituţiilor de
învăţământ profesional, precum şi al unor clustere
dintre agenţii economici şi instituţiile de învăţământ din acelaşi domeniu;
▪ stabilirea obiectivului speciﬁc 6.1.5. Derularea
negocierilor strategice în vederea atragerii în Republica Moldova a ﬁrmelor internaţionale de mărime medie şi mare, cu capacităţi de generare a noilor lanţuri
tehnologice şi creare a clusterelor inovaţionale [5].
Examinând în ansamblu politicile întreprinse
pe plan naţional, constatăm că se pune insuﬁcient
accentul pe iniţierea dezvoltării clusterelor din perspectiva strategiilor de marketing și branding, din

din perspectiva oportunităţilor identiﬁcate pe piaţa
ţintă. Există câteva instrumente inovatoare care
sunt eﬁciente pentru comunicarea oportunităţilor
și atuurilor percepute de către clustere.
Unul dintre instrumentele inovatoare care pot
deveni esenţiale în strategiile de branding în cluster este expunerea/descrierea. În cadrul unei expuneri pot ﬁ explicate structuri complexe cu cuvinte
simple, astfel încât acestea să ﬁe ușor de înţeles
și de amintit, dar în același timp să intereseze oamenii. Descrierile/expunerile pot deveni un purtător puternic al identităţii clusterului, generând o
identiﬁcare între părţile interesate și contribuind
la diferenţierea clusterului de alţi concurenţi. Alte
instrumente utilizate în prezent în cadrul clusterelor sunt mediile noi și formele noi de comunicare.
Canalele digitale, inclusiv Facebook, Twitter, Linkedin etc. au devenit din ce în ce mai importante în
atragerea atenţiei publicului ţintă, în special în sectoarele hightech. Un alt instrument rar folosit, dar
eﬁcient, îl prezintă crearea unei reţele de ambasadori de cluster. Aceasta este utilă în special pentru
construirea de parteneriate și relaţii internaţionale.
Ambasadorii/liderii de opinie folosesc contacte și
oportunităţi din viaţa profesională pentru a atrage
atenţia asupra clusterului. Rămâne doar să le furnizăm informaţii și materiale relevante și actualizate
despre cluster și activităţile sale.
În cadrul unor iniţiative, clusterele pot utiliza
logourile și programele de cluster la nivel regional
sau naţional pentru a consolida legitimitatea lor (de
exemplu, Wine of Moldova, Regiunea Nord a Moldovei etc.). Logouri similare pot ﬁ acordate și la nivel european. Iniţiativa europeană de excelenţă în
clustere face posibil ca cele mai bune clustere din
Europa să primească etichetare de excelenţă pentru
clusterul de aur, argint sau bronz, ﬁind o condiţie
prerechizit la participarea în cadrul proiectelor
de cooperare transnaţională. În plus, vizibilitatea
internaţională poate ﬁ suplimentată prin înregistrarea clusterului pe o platformă de colaborare, care
permite entităţilor din cluster și membrilor să-și
încarce proﬁlul, activităţile, cele mai bune practici,
știrile și evenimentele. Lista de instrumente și canale de mai sus nu este exhaustivă, ﬁind mai degrabă
o prezentare generală, urmând să ﬁe completată
prin cercetări ulterioare.
Iniţiativele privind clusterele trebuie să ﬁe spri-
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care cauză clusteringul în Republica Moldova este
într-o fază incipientă. Deocamdată, avem pregătite
planurile de acţiuni care urmează să ﬁe monitorizate pentru a ﬁ puse în aplicare.
Concluzionăm că, pentru buna funcţionare a
clusterelor, activităţilor de marketing și branding ar
trebui să li se acorde mai multă atenţie, poate chiar
un rol strategic, prioritar, deoarece strategiile de marketing și branding creează un vector de dezvoltare
continuă a clusterului. Este evident faptul că brandingul și maketingul clusterelor se confruntă cu multe provocări. În consecinţă, clusterele nu sunt la fel de
notorii, apreciate pentru competenţele pe care le pot
avea. Trebuie stimulate eforturile depuse în favoarea
brandingului eﬁcient și a marketingului clusterelor.
În acest sens, propunem un set de acţiuni care urmează să ﬁe întreprinse neîntârziat în acest domeniu.
Este recomandabil ca iniţiativele de cluster să
se axeze pe creșterea vizibilităţii acestora. Pentru a
asigura îndeplinirea promisiunii (stabilită de brand),
eforturile ar trebui să se concentreze asupra domeniilor în care clusterele posedă avantaje cu adevărat
competitive. În special, clusterele ar trebui să constituie subiecţii studiilor/cercetărilor care ar identiﬁca domeniile ce prezintă puncte forte de dezvoltare
a noilor opţiuni de clustering.
După cum am menţionat anterior, marketingul și
brandingul clusterelor este strategic pentru dezvoltarea lor. Acest fapt necesită organizarea unui plan
de acţiuni, care ar lua în considerare contribuţia mai
multor părţi interesate și ajungerea la un consens
privind poziţionarea, valoarea adăugată și imaginea clusterului. Implicarea membrilor clusterului
este esenţială pentru ca aceștia să-și asigure angajamentul faţă de brand. Grupurile interesate din
cluster trebuie să ﬁe pregătite să devină promotori
ai brandului și ai valorilor acestuia, ceea ce se poate
realiza dacă brandul este perceput ca o valoare adăugată comercială puternică și dacă are un management al clusterului orientat către branding.
Brandingul eﬁcient și politica de comunicare
necesită diferite instrumente și canale de difuzare.
Activităţile de marketing tradiţionale de cluster,
cum ar ﬁ participarea la expoziţii sau realizarea unui
portofoliu de branduri, nu sunt suﬁciente pentru a
ﬁ vizibile pe pieţele ţintă. Eforturile de branding al
clusterelor vor urmări scopul de a promova utilizarea instrumentelor tradiţionale și non-tradiţionale
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jinite la nivel regional, cu implicarea deplină a
autorităţilor, în cazul în care acestea vor reuși să urmărească activităţile de branding și marketing. Astfel, marca cluster ar trebui să ﬁe în concordanţă cu
imaginea regiunii și să facă parte din marketingul
teritorial. Sprijinul politic este necesar atât la nivel
regional, cât și la nivel naţional. Unele programe de
cluster evidenţiază importanţa brandingului regional/naţional și a marketingului clusterelor, oferind
sprijin la ﬁnanţarea instruirii și furnizarea materialelor de marketing. Capacitatea strategică de marketing și branding a clusterului este îmbunătăţită
semniﬁcativ prin coﬁnanţarea din sursele publice
destinate proiectelor de branding.
În concluzie, putem aﬁrma că programele de
sprijin public din Republica Moldova nu abordează la nivel satisfăcător importanţa brandingului și a
marketingului clusterelor, precum și provocările cu
care se confruntă iniţiativele de cluster. Studiile ulterioare ar trebui, prin urmare, să includă activităţi
de monitorizare în vederea dezvoltării unor instrumente, strategii și programe de sprijinire a politicilor pentru a răspunde necesităţilor de marketing și
branding speciﬁce clusterului.
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REZUMAT

Includerea noilor tendinţe de cluster în marketing și branding. Autorul articolului pledează
pentru aplicarea strategiilor de branding și marketing în dezvoltarea clusterelor. Clusterele sunt
în măsură să mobilizeze actorii locali, precum și
potenţialii membri în jurul unei viziuni și strategii
comune. Totodată, ele contribuie la crearea unei
imagini favorabile a locului și calităţii produselor în percepţia cetăţenilor și a comunităţilor, iar
factorii de decizie economică și politică pot folosi
marketingul și brandingul drept instrument forte
în vederea atragerii forţei caliﬁcate de muncă, a
investitorilor și a resurselor necesare pentru a sprijini dezvoltarea strategică a teritoriului. Lucrarea
prezintă o imagine de ansamblu a activităţilor de
marketing și de branding, provocările cu care se
confruntă clusterele din Moldova în desfășurarea
acestor activităţi.
ABSTRACT

Including New Cluster Trends in Marketing
and Branding. The author of the article pleads for
the application of branding and marketing strategies to cluster development. Clusters are able to
mobilize local actors as well as potential members
around a common vision and strategy. At the same
time, they contribute to creating a favorable image

РЕФЕРАТ

Включение новых тенденций развития
кластерных структур в маркетинг и брендинг. Автор статьи выступает за применение
брендинговых и маркетинговых стратегий для

развития кластеров. Кластеры могут мобилизовать местных участников, а также потенциальных членов вокруг общего видения и стратегии.
В то же время они способствуют формированию
благоприятного имиджа места производства
и качества продуктов среди граждан и в обществе, а лица, принимающие экономические и политические решения, могут использовать маркетинг и брендинг в качестве мощного инструмента для привлечения квалифицированной рабочей силы, инвесторов и необходимых ресурсов
для поддержки стратегического развития территории. В статье представлен обзор маркетинговой и брендинговой деятельности, проблем,
с которыми сталкиваются кластеры в Молдове
при осуществлении этих видов деятельности.
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of the place and quality of products in the perception of citizens and communities, and economic
and political decision makers can use marketing
and branding as a powerful tool to attract skilled
workforce, investors and resources necessary to
support the strategic development of the territory.
The paper presents an overview of marketing and
branding activities, the challenges faced by clusters
in Moldova in carrying out these activities.
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ARCA A FOST ȘI RĂMÂNE UNUL DINTRE CELE MAI IM-

M

PORTANTE ELEMENTE ALE AFACERII, SUCCESUL ACESTEIA

ÎNSEMNÂND ȘI SUCCESUL AFACERII ÎN ANSAMBLU.

ELABORAREA

să aibă o poveste interesantă și o misiune nobilă.
Un exemplu potrivit în acest context ar ﬁ imaginea
păsării zburătoare, utilizată de compania Moldcell

MĂRCII PARE SĂ FIE O ECUAŢIE SIMPLĂ ȘI UȘOR DE REZOLVAT, ÎNSĂ
DRUMUL EI SPRE REUȘITA FINALĂ ESTE COMPLICAT ȘI GREU DE ANTICIPAT CHIAR ȘI ATUNCI CÂND ARE ȘANSA DE A ATINGE SUCCESUL
SCONTAT.

AGENŢII ECONOMICI ALE CĂROR COMPANII SUNT PROPOPULARITATEA UNEI MĂRCI ESTE REZULTATUL UNUI MESAJ CONSISTENT, AL EFORTURILOR CONSTANTE DE PROMOVARE A EXPERIENŢEI
ACUMULATE ȘI AL IMAGINII POZITIVE A COMPANIEI, CONSOLIDATE
DE -A LUNGUL ANILOR.
FITABILE DATOREAZĂ ACEST LUCRU, ÎN MARE PARTE, MĂRCII.

Pentru realizarea unei mărci de succes, trebuie
parcurse anumite etape, și anume:
1. Stabilirea domeniului de activitate. Este
important de stabilit tipul de activitate  va ﬁ una
de fabricare a produselor sau una de prestare a serviciilor. În acest context, delimităm câteva tipuri de
mărci: marca de produs, marca de serviciu sau marca ce include un complex de produse și servicii.
De exemplu:

,

,

etc.
2. Conceperea/elaborarea mărcii. De multe ori, în spatele unui brand sunt zeci de ani de
muncă, investiţii considerabile și, în cele mai multe cazuri, o idee inspirată. Este esenţial ca brandul
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, ca simbol al noilor perspective și
orizonturi, pe care telefonia mobilă le deschide pentru cetăţenii Republicii Moldova. O marcă trebuie
să reprezinte mai mult decât un nume, o marcă de
calitate ar trebui să genereze sentimente și emoţii
pozitive. Emoţia este cea care creează contextul, îl
face pe consumator să se oprească și să te asculte.
Marca presupune un dialog direct cu consumatorul,
iar agenţii economici trebuie să-și înţeleagă consumatorul, dacă doresc să dezvolte relaţii solide și
proﬁtabile cu clienţii săi. Dialogul trebuie susţinut
de ambele părţi, iar, pentru a ajunge la înţelegerea
consumatorului său, companiile ar trebui să investească în tot mai multe analize și cercetări de piaţă.
Omul zilelor noastre are mii şi mii de gânduri şi dorinţe soﬁsticate, care trebuie satisfăcute.
Semnele trebuie să ﬁe elaborate astfel încât să
poată servi la individualizarea și deosebirea produselor/serviciilor unei persoane ﬁzice sau juridice de
cele ale altor persoane ﬁzice sau juridice. Deci, orice semn care poate servi la deosebirea produselor/
serviciilor poate constitui o marcă. De exemplu:

.
Un tip relativ nou de marcă îl constituie sloganul

Unul din principiile de bază în crearea unei mărci
este distinctivitatea. Distinctivitatea unei mărci
presupune ca respectivul semn să nu ﬁe uzual sau
descriptiv. Caracterul distinctiv al unei mărci are
grade diferite de manifestare. Gradul de distinctivitate este foarte important, întrucât este direct
proporţional cu protecţia acordată mărcii respective. Unei mărci cu un grad redus de distinctivitate
i se va acorda o protecţie net limitată sau evaluată
la un nivel redus, comparativ cu marca cu un grad
înalt de distinctivitate.
La analiza distinctivităţii mărcii, elementul verbal
este cel dominant, în măsură să confere distinctivitate, iar elementul graﬁc asociat, reprezentat de o
scriere uzuală, nu poate asigura o distinctivitate suﬁcientă produselor.
Trăsătura distinctivităţii unei mărci trebuie analizată global, din punctul de vedere al percepţiei de
ansamblu, atât în raport cu categoriile de produse
și/sau de servicii pentru care se solicită înregistrarea
mărcii respective, cât și raportat la nivelul de atenţie
suscitată și percepţie a publicului relevant, căruia
acestea i se adresează.
Distinctivitatea mărcii înseamnă o formă individuală în construcţie astfel încât să o deosebească
de toate celelalte mărci.

Unul și același semn poate ﬁ descriptiv pentru
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Un tip relativ nou de marcă îl constituie sloganul –
formulă scurtă şi surprinzătoare, folosită în publicitate sau propagandă pentru a ilustra o imagine, o argumentare sau pentru a recapitula un discurs. Totodată,
sloganul este cea mai eﬁcientă metodă de a atrage
atenţia spre un anumit produs și trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă sens (avantajul
care face marca mai captivantă pentru consumatori),
să ﬁe distinct (punct decisiv în concurenţa comercială), sa ﬁe credibil, să ﬁe original, cu rezonanţă, care să
îl facă ușor de memorat sau să declanșeze un proces
cognitiv în conștiinţa consumatorului. De exemplu:

unele produse,
fals pentru altele și fantezist pentru celelalte.
De exemplu, marca „DIESEL” este descriptivă
pentru motoare, fantezistă pentru ceasuri, articole
de vestimentaţie și falsă pentru benzină.
O marcă are caracter distinctiv dacă are capacitatea de a-și îndeplini funcţia esenţială, și anume
aceea de a garanta identitatea originii comerciale a produselor și/sau a serviciilor care poartă marca în cauză, în folosul consumatorului sau al utilizatorului ﬁnal, permiţându-i acestuia să distingă
aceste produse sau servicii de altele care au origine diferită, fără vreo posibilitate de confuzie.
Este evident că semnele care descriu direct
tipul produsului în sensul articolului 7(1)b din
Legea nr.38/2008 privind protecţia mărcilor vor ﬁ
refuzate de la înregistrare. Astfel, vor ﬁ considerate nedistinctive și refuzate de la protecţie astfel de
semne ca:
Vodca.md – pentru votcă;
BERE VIE – pentru bere;
Construcţii.md – pentru servicii de reparaţie şi
construcţie;
Insurance Ltd – pentru servicii de asigurare;
O singură literă, executată cu caractere standard
– A….B…C.
Publicul relevant va percepe aceste semne în
mod direct și fără o reﬂecţie analitică amplă.
Un semn ce descrie caracteristicile produselor
sau serviciilor este, prin natura sa, lipsit de caracter
distinctiv în raport cu aceste produse sau servicii,
iar elementele care le acompaniază nu le conferă
distinctivitate.
Este clar pentru oricine că admiterea la înregistrare ca marcă a unui semn „de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea geograﬁcă, calitatea sau natura produsului sau a serviciului”, practic,
paralizează funcţia de reclamă pe care marca are
menirea să o îndeplinească.
Semne ca „
”, depus de
către un solicitant din Marea Britanie, identiﬁcând
produse care nu sunt originare din locul indicat, vor
ﬁ refuzate.
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Sau
astfel de semn, depus spre înregistrare pentru uleiuri
şi grăsimi comestibile, va ﬁ de asemenea refuzat.
Semnul nu poate ﬁ înregistrat în calitate de marcă pentru toate produsele solicitate. Desemnarea
„LAPTE” poate induce în eroare în ceea ce privește
natura unor produse, și anume uleiurile și grăsimile comestibile, iar dreptul exclusiv nu se va extinde
asupra tuturor elementelor mărcii.
Însă există alternative. De exemplu, dacă unul
dintre elementele mărcii este fals și semnul nu poate ﬁ înregistrat, condiţia ar ﬁ să excludem semnul
respectiv din marcă sau să limităm lista de produse/
servicii până la cele pentru care nu va mai exista riscul de inducere în eroare. Pentru a determina dacă
este fals sau nu, semnul trebuie analizat doar în raport cu produsele/serviciile pentru care se solicită
înregistrarea.
Nu pot ﬁ înregistrate, sub nicio formă, semnele
al căror nume a devenit generic. Dacă, după înregistrare, ca urmare a acţiunii sau inacţiunii titularului, marca a devenit, în procesul de comercializare,
denumire uzuală pentru produsul/serviciul pentru
care a fost înregistrată, ea va intra în proprietate publică, iar titularul nu o va mai putea exploata. Confuzia creată face ca titularul să decadă din drepturi,
asa cum s-a întâmplat, de exemplu, cu denumirea
THERMOS.
Știaţi că frigider, linoleum, celofan au fost cândva
mărci înregistrate?
La fel se va proceda și în cazul semnelor constituite exclusiv din forma uzuală a produsului  ele nu
vor ﬁ pasibile de protecţie:

.
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În mod logic, semnele nedistinctive, uzuale,
care indică specia, calitatea, cantitatea produselor sau sunt reprezentate exclusiv de forma produsului, impusă de natura produsului, trebuie să
aparţină domeniului public și să poată ﬁ folosite
liber de oricine.
Astfel, nimeni nu ar trebui sa deţină un monopol
(drept exclusiv) care să-i permită să interzică altei
persoane utilizarea unor semne lipsite de caracter
distinctiv ca, de exemplu, elemente verbale precum
„BERE” (pentru bere şi comercializare bere), „ECO”
(pentru sensul de „ecologic”) sau „UNIVERSAL”
(cu referire la acele bunuri care se potrivesc unei
utilizări universale), semne constituite din elemente graﬁce uzuale cum ar ﬁ indicaţia „Atenţie, înaltă
tensiune!” sau cele constituite din elemente verbale precum „EXTRA” pentru produse care pot avea
calităţi excepţionale (pot ﬁ extrem de ușoare).
Semnele cu o înaltă valoare simbolică, în special
simbolurile religioase, nu vor ﬁ acceptate spre înregistrare:

,
precum și cele contrare ordinii publice/bunelor
moravuri:

.
Nu vor ﬁ acceptate nici desemnările ce conţin:
▪ semne, sigilii oﬁciale de control, de garanţie,
de marcare, reproduceri de insigne, embleme, ecusoane, cu excepţia cazurilor când înregistrarea este
autorizată de autorităţile competente:

;

;
▪ marca este refuzată la înregistrare și în cazul
în care aduce atingere dreptului la nume  dreptului de autor:

În linii generale, la crearea și înregistrarea
unei mărci, este necesar să ţinem cont de faptul
că o marcă trebuie sa ﬁe:
▪ ușor de reţinut, cât mai laconică posibil,
neobișnuită, captivantă, ușor de pronunţat;
▪ să sugereze mai mult decât să aﬁrme;

3. Veriﬁcarea disponibilităţii mărcii. S-ar putea
economisi timp și bani veriﬁcând, înainte de a depune cererea de înregistrare, dacă nu cumva există mărci care ar putea intra în conﬂict cu cea creată. Veriﬁcarea nu costă nimic, iar informaţiile sunt
esenţiale pentru cererea propriu-zisă. Dacă cineva
deţine deja o marcă, este posibil să se opună înregistrării cererii nou create.
Lansarea unui produs nou sau depunerea
unei cereri de înregistrare necesită veriﬁcarea
disponibilităţii, adică este nevoie de o analiză completă a bazelor de date naţională și internaţională.
În urma unui astfel de raport de cercetare documentară privind disponibilitatea mărcii, veţi aﬂa dacă
sunt șanse reale pentru obţinerea protecţiei mărcii.
In cadrul ﬁecărui raport, trebuie de analizat marca
din punct de vedere fonetic, vizual și semantic.
Disponibilitatea se referă la faptul ca marca să nu
aparţină altei persoane:
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▪ desemnările ce conţin: denumiri oﬁciale, istorice ale statului, denumiri, simboluri oﬁciale ale unei
unităţi administrativ-teritoriale, cu excepţia cazurilor când înregistrarea este autorizată de autorităţile
competente:

▪ să ﬁe disponibilă, iar disponibilitatea trebuie veriﬁcată;
▪ să nu aibă semniﬁcaţii negative în alte limbi.
Modul de dobândire a dreptului la marcă presupune prioritate de înregistrare. Cu alte cuvinte,
dreptul la marcă aparţine acelei persoane care prima înregistrează un anumit semn distinctiv.
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Drepturile conferite în urma înregistrării mărcii

O marcă de succes permite ﬁxarea unui preţ de
top, justiﬁcând cheltuielile suplimentare de marketing și producţie, te ajută să câștigi loialitatea consumatorilor, datorită sentimentelor de încredere și
afecţiune pe care le declanșează, face mai ușoară
introducerea de noi produse pe piaţă, oferă ocazia
abordării unor noi segmente de piaţă, totodată, ea
poate extinde ciclul de viaţă a produsului. Mărcile
de succes oferă producătorilor garanţia găsirii celor
mai buni distribuitori, reprezentând o latură importantă a procesului de vânzări.
Nimeni nu produce ceva ce nu este solicitat. Altfel spus, oferta nu poate exista în afara cererii. Preţul
este sinteza şi el demonstrează dacă o marfă are sau
nu valoare. Valoarea unei mărﬁ, nivelul preţului său
sunt determinate de cel care o cere şi o consumă.
Nu putem discuta despre valoare în afara consumului şi consumatorului. Indiferent de factorii de
producţie utilizaţi pentru producerea sa, o marfă nu
are nicio valoare dacă nu este solicitată pentru consum. Lumea modernă este, în primul rând, o lume a
consumatorului şi a consumului. Strategia de marcă s-a extins mult, comparativ cu începuturile sale
comerciale, astfel încât impactul său este greu de
estimat în termeni sociali și culturali. S-a extins în
educaţie, sport, modă, călătorii, artă, teatru, literatură, și aproape oriunde îţi poate fugi imaginaţia.
Marca și strategia de marcă reprezintă cel mai important cadou pe care comerţul l-a făcut culturii
sociale.
Multe mărci noi nu au succes. Dar, odată lansată și aﬁrmată, marca poate ﬁ menţinută pe un timp
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aproape nelimitat, dacă este susţinută și promovată. Unele organizaţii, companii par să aibă diﬁcultate la înţelegerea limitelor mărcii, unde începe și
unde se termină, la modul în care trebuie să-și creeze, cum să-și poziţioneze marca, cum s-o crească,
să-i susţină personalitatea și caracterul distinctiv
și, mai ales, cum să facă bani pe seama ei. Motivul
eșecului de marcă este faptul că procesul de creare și susţinere a unei mărci are nevoie de pricepere,
curaj, bani, determinare, originalitate, creativitate și
o capacitate extraordinară de a accepta eșecurile.
Cel mai ușor mod de a înţelege marca este să te
uiţi la cele patru elemente esenţiale prin care aceasta se manifestă. Ele sunt: produsul, piaţa, promovarea și comportamentul pe piaţă. Acesta este punctul de plecare.
Produsul este ceea ce compania produce sau
vinde. Piaţa reprezintă locul unde aceasta se comercializează. Promovarea este modul în care este
adusă, la cunoștinţa oamenilor, informaţia despre
produs și calităţile acestuia. Semniﬁcaţia ﬁecărei
componente a mărcii variază în funcţie de natura
mărcii. Orice ar produce o companie devine, în cele
din urmă, o marcă bazată pe produs.

REFERINŢE
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REZUMAT

Strategii de creare a unei mărci de succes. Autoarea supune analizei etapele pe care trebuie să le
parcurgă o marcă pentru a deveni una de succes.
Marca a fost și rămâne unul dintre cele mai importante elemente ale afacerii, succesul acesteia însemnând și succesul afacerii. Elaborarea mărcii pare
să ﬁe o ecuaţie simplă și ușor de rezolvat, dar drumul spre succes al mărcii este destul de complicat
și diﬁcil de anticipat chiar dacă va ﬁ unul de succes.
Agenţii economici ale căror companii sunt proﬁtabile datorează acest lucru, în mare parte, mărcii.
Popularitatea unei mărci este rezultatul unui mesaj
consistent, al eforturilor constante de promovare a
experienţei acumulate și al imaginii pozitive a companiei, consolidate de-a lungul anilor.
ABSTRACT

Strategies for Creating a Successful Trademark. The author presents an analysis of the steps
that a trademark must take to become successful.
The trademark has been and remains one of the
most important elements of the business, its suc-

cess being also the success of the business. The
development of a trademark seems to be a simple
and easy solution to the equation, but the path to
the success of a trademark is quite complex and
diﬃcult to predict even if it is successful. Economic agents whose companies are proﬁtable owe
this largely to the trademark. The popularity of a
trademark is the result of a consistent message, of
constant eﬀorts to promote the accumulated experience and positive image of the company, consolidated over the years.
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РЕФЕРАТ

Стратегии создания успешного бренда. Автор проводит анализ шагов на пути к достижению брендом успеха. Бренд был и остается одним из самых важных элементов бизнеса, а его
успех означает и успех бизнеса. Разработка и
создание бренда кажется простым и легко решаемым уравнением, но путь к успеху бренда довольно сложный и трудно даже предсказать, станет ли он успешным. Хозяйствующие субъекты,
чьи компании являются прибыльными, во многом приписывают успех своих компаний бренду.
Популярность бренда является результатом последовательной программы действий, постоянных усилий по продвижению накопленного опыта и благоприятного имиджа компании, формируемого на протяжении многих лет.
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STABILIREA „UTILIZATORULUI AVIZAT”
ÎN PROCESUL DE EVALUARE A CARACTERULUI
INDIVIDUAL AL DESENELOR ȘI MODELELOR
INDUSTRIALE (STUDIU DE CAZ)
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Î

N PRACTICA DE ZI CU ZI, EXAMINATORII

SECŢIEI DESENE ȘI

MODELE INDUSTRIALE S-AU CONFRUNTAT CU SITUAŢII ÎN

CARE ÎNREGISTRAREA UNUI DESIGN INDUSTRIAL A FOST RESPINSĂ
DIN CONSIDERENTUL LIPSEI DE „CARACTER INDIVIDUAL”, FAPTUL
FIIND NOTIFICAT SOLICITANTULUI, CARE ŞI-A EXPRIMAT DEZACORDUL ÎN LEGĂTURĂ CU REZULTATUL EXAMINĂRII, ARGUMENTÂND
CĂ „ÎN MATERIALELE CAUZEI NU FIGUREAZĂ REZULTATELE NICIUNUI SONDAJ DE OPINIE, REALIZAT ÎN RÂNDUL UTILIZATORILOR
AVIZAŢI, CARE SĂ CONFIRME EXISTENŢA UNEI CONFUZII”, IAR „OPINIILE SUBIECTIVE ALE EXPERŢILOR NU POT SUBSTITUI NECESITATEA
DEMONSTRĂRII ACESTORA PRIN MIJLOACE CARE SĂ CORESPUNDĂ
IPOTEZELOR NORMELOR LEGALE CITATE”.

DIN ACESTE MOTIVE, AM

CONSIDERAT DE CUVIINŢĂ SĂ ANALIZĂM CONCEPTELE DE „CARACTER INDIVIDUAL” ŞI „UTILIZATOR AVIZAT” PRIN PRISMA PRACTICILOR
EUROPENE (DEOARECE LEGEA NR.161 PRIVIND PROTECŢIA DESE NELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE TRANSPUNE

2001
SAU MODELELE INDUSTRIALE COMUNITARE).
CE

NR.6/2002 DIN

12

DECEMBRIE

REGULAMENTUL

PRIVIND DESENELE

Cadrul legal
Designul industrial poate obţine protecţie în
întreaga lume în diverse moduri. În cele mai multe
jurisdicţii există drepturi de proprietate intelectu-
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ală, menite să protejeze în mod speciﬁc designul
inovator al unui produs1.
Convenţiile internaţionale stabilesc standardele
minime de protecţie a designului industrial în mod
diferit. Astfel, Convenţia de la Paris prevede doar
faptul că toate statele membre trebuie să protejeze
designul industrial, însă acestea sunt libere să deﬁnească ce este un design industrial şi modul în care
acesta este protejat.
Aranjamentul TRIPS stabileşte câteva criterii care
trebuie să ﬁe respectate, în restul cazurilor lăsând statelor o libertate considerabilă. Un criteriu ce se cere
respectat este acela că statele membre trebuie să
protejeze „desenele sau modelele industriale create
în mod independent, care sunt noi sau originale”. Mai
mult decât atât, ele (statele membre) „pot prevedea
că desenele nu sunt noi sau originale în cazul în care
nu diferă în mod semniﬁcativ de desenele cunoscute sau de combinaţii de caracteristici ale desenelor
cunoscute” (art.25(1) TRIPS). Adică, designul care a
1
WIPO Academy Distance Learning Course DL 302 Advanced Course on Trademarks, Industrial Designs and geographical Indications.

2

WIPO Academy Distance Learning Course DL 302 Advanced Course on Trademarks, Industrial Designs and geogra-

Potrivit legislaţiei Uniunii Europene (Regulamentul
CE nr.6/2002 din 12 decembrie 2001 privind desenele
sau modelele industriale comunitare şi Directiva UE
nr.98/71/EC din 13 octombrie 1998 privind protecţia juridică a desenelor sau modelelor ), un design poate ﬁ
susceptibil de înregistrare doar dacă are caracter individual (pe lângă faptul că necesită a ﬁ nou). Această
condiţie de înregistrare este preluată şi de Legea Republicii Moldova nr.161 privind protecţia desenelor şi
modelelor industriale. Ca şi în cazul legislaţiei UE (art.6
din Regulamentul UE), legislaţia Republicii Moldova
(art.8(1) din Legea nr.161) prevede că „se consideră că
un desen sau model industrial are caracter individual
dacă impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat („informed user” în Directiva UE, art.5, şi
Regulamentul UE, art.6) este diferită de impresia produsă asupra unui asemenea utilizator de orice alt desen sau
model industrial făcut public…”, totodată, luându-se în
considerare şi „…gradul de libertate a autorului în elaborarea desenului sau modelului industrial…”. Astfel,
atât cadrul juridic comunitar, care este unul complex,
incluzând directive, reglementări, politici etc., cât și cel
naţional, stabilesc expres cine este persoana abilitată
să examineze desenele sau modelele industriale pentru a evalua caracterul individual al unui design, spre
deosebire de situaţia în care trebuie să ﬁe determinată
și apreciată noutatea acestuia. Persoana dată este numită utilizator avizat („informed user”)3.
Aici este necesar să menţionăm faptul că iniţiativele comunitare privind proprietatea intelectuală, de
obicei, sunt expuse în Cărţile Verzi ale Comisiei Europene. Acestea reprezintă primul pas în adoptarea
unor noi legi sau spre modiﬁcarea legilor în vigoare,
sunt documente de discuţie, destinate să stimuleze
dezbateri și să lanseze procesul de consultare la nivel
european, pe un anumit subiect, în cazul dat – al designului industrial. De obicei, o Carte Verde prezintă
o gamă de idei și este menită să obţină punctele de
vedere ale cercurilor interesate cu privire la subiectul abordat. Aceasta poate ﬁ urmată de o Carte Albă,
un set oﬁcial de propuneri, care este folosit ca motor
pentru dezvoltarea acestor idei în lege4.
În Cartea Verde privind protecţia legală a designului industrial, Comisia Europeană consideră drept
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fost copiat nu este protejat deoarece nu a fost creat
independent. Prin urmare, desenele şi modelele industriale care nu sunt noi (sunt identice sau foarte
asemănătoare cu cele cunoscute) şi/sau nu sunt originale (nu diferă semniﬁcativ de desenele sau modelele
cunoscute sau reprezintă combinaţii de caracteristici
de desene sau modele cunoscute) nu obţin protecţie.
Deja ﬁecare stat membru în parte decide dacă este
suﬁcientă noutatea designului sau este necesară şi
originalitatea și este liber să deﬁnească ce prezintă
un design cunoscut. În consecinţă, o ţară poate opta
pentru noutatea naţională, considerând că un design
este nou dacă acesta a fost făcut public numai în străinătate, în timp ce alt stat poate alege noutatea pe plan
mondial şi, respectiv, respinge solicitarea de a proteja
orice desen care deja a devenit public undeva în lume
(prevedere stipulată şi de legislaţia Republicii Moldova privind protecţia designului industrial).
În general, condiţia fundamentală de garantare a
protecţiei designului industrial o constituie noutatea
şi/sau originalitatea, această cerinţă ﬁind caracteristică legislaţiilor privind designul industrial care acordă protecţie prin înregistrare. În principiu, noutatea
şi originalitatea pot ﬁ deosebite în mod clar. Dacă în
cazul noutăţii aceasta sugerează lipsa unui design industrial identic în stadiul tehnic („prior art”) relevant,
originalitatea necesită ceva diferit, care poate ﬁ descris (în funcţie de legea aplicabilă şi doctrinele legale)
ca, de exemplu, non-evident („non-obviousness”) sau
caracter individual în ochii observatorului informat
(„informed observer”). Anume noţiunea de observator informat, întâlnită şi ca utilizator avizat/informat
(„informed user”) sau specialist în domeniu („skilled person”), conduce la dispute în cadrul contestaţiilor privind
respingerea înregistrării designului pe motivul lipsei de
caracter individual (originalitate) şi a proceselor de judecată, deoarece deﬁniţia acestei noţiuni nu este dată
de niciun cadru normativ internaţional, regional sau naţional şi, respectiv, este tratată şi înţeleasă în mod diferit.
Conceptul de originalitate, ca un criteriu de înregistrare, este caracteristic pentru diverse obiecte
de proprietate intelectuală, dar sub formulări diferite. De exemplu, pentru brevete poate ﬁ întâlnit
criteriul de non-evident, pentru mărci ar ﬁ similar
criteriul de caracter distinctiv, iar pentru dreptul de
autor este caracteristic însuşi criteriul de originalitate2.

phical Indications.
3

Novelty and Individual Character in the Community Design Law, Master thesis by Mikas Miniotas.
4

www.wikipedia.org
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condiţii de protecţie a Designului Comunitar originalitatea, noutatea şi caracterul distinctiv. Comisia
propune ca publicul relevant („relevant public”),
substituit ulterior în Regulament cu noţiunea de utilizator avizat („informed user”), să evalueze dacă designul îndeplineşte criteriul de „caracter distinctiv” (în
Cartea Verde este menţionat caracterul distinctiv,
care, în ﬁnal, în Regulament este înlocuit cu sintagma
caracter individual). CE menţionează: „…Contează
reacţia publicului relevant, adică a acelor persoane
care se presupune că ar ﬁ cumpărători ai produselor
în care designul este sau urmează a ﬁ încorporat.
Aceştia nu trebuie să ﬁe induşi în eroare de similaritatea designului cu un alt design şi să presupună că
produsele sunt aceleaşi, chiar dacă ele prezintă unele
diferenţe minore sau variaţii”5. În opinia consumatorului simplu, evaluarea caracterului individual va ﬁ
mai efectivă şi percepţia disctinctivităţii mai exactă,
dacă aceasta va ﬁ realizată în mediul în care produsul
este comercializat, exploatat de către persoane simple.
Această evaluare va garanta că designul ce urmează
a ﬁ înregistrat este unic şi nu va genera inducerea în
eroare a consumatorilor ﬁnali.
Tot în Cartea Verde, Comisia vine cu explicaţii pe
marginea modului de aplicare în practică a evaluării
caracterului distinctiv (p.5.5.7): „… În condiţii normale, judecătorul va tinde să evalueze în mod direct
caracterul distinctiv, deoarece el se poate pune ușor
în situaţia consumatorului simplu”. De asemenea,
Comisia prevede, totuşi, că ar putea apărea cazuri
în care caracteristicile publicului relevant ar putea
ﬁ atât de speciﬁce încât să ﬁe necesară solicitarea
opiniei unui expert pentru evaluarea caracterului
individual al designului industrial.
Mai mult, în Cartea Verde Comisia încearcă chiar
să ghideze judecătorul prin sugerarea a două idei
care ar trebui să îl ajute pe acesta în luarea deciziilor
şi care sunt valabile pentru evaluarea globală a caracterului distinctiv, şi anume:
- pentru a determina similitudinea dintre obiectele comparate, caracteristicilor comune trebuie să
li se acorde o atenţie mai mare decât diferenţelor;
- atunci când se decide care este întinderea
protecţiei (care este domeniul de aplicare), gradul
caracterului distinctiv al Designului Comunitar trebuie să ﬁe luat în consideraţie.

Aceste idei sunt dezvăluite în detaliu în Cartea
Verde5.
În actul următor al CE, şi anume în Expunerea
de motive pentru Parlamentul European şi Consiliul
Regulator privind Designul Comunitar (Proposal for
a European Parliament and Council Regulation on
the Community Design (Explanatory Memorandum)), întâlnim deja noţiunea de utilizator avizat
(în Cartea Verde – „publicul relevant”), deﬁnită astfel:
acesta (utilizatorul avizat) „poate ﬁ, dar nu neapărat, consumatorul ﬁnal, care poate ignora complet
aspectul exterior al produsului, de exemplu, o parte
din interiorul unei mașini sau un dispozitiv mecanic
înlocuit în timpul unei reparaţii. În astfel de cazuri,
utilizatorul avizat este persoana care înlocuiește
partea sau dispozitivul. În acest sens se impune,
bineînţeles, un anumit nivel de cunoștinţe în materie de design în funcţie de caracterul designului
industrial. Termenul utilizator avizat ar trebui să
indice, de asemenea, că „similitudinea nu trebuie să
ﬁe evaluată la nivelul „expertului în design” („skilled
designer”)” 6.
Este necesar de subliniat faptul că, dacă în proiectul Regulamentului UE privind protecţia designului industrial deﬁniţia noţiunii de utilizator avizat era prezentă, fapt demonstrat în Expunerea de
Motive, în Regulamentul privind Designul Comunitar, în vigoare în prezent ca rezultat al expunerii
OPINIEI Comitetului Social şi Economic (OPINION of
the Economic and Social Committee on the Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Community design), publicată în Oﬃcial
Journal C 388, 31/12/1994 P. 0009, aceasta nu se mai
regăseşte. Comitetul Social şi Economic a propus
în OPINIE şi eliminarea adjectivului „avizat” („informed”), acesta ﬁind caliﬁcat drept ambiguu din considerentul că în Expunerea de Motive termenul de
utilizator avizat („informed user”) indică faptul că
similitudinea nu trebuie evaluată la nivelul „experţilor în design” („design experts”). În OPINIE se arată
de asemenea (la pct. 3.2.2) că „un utilizator avizat
este persoana ce are interes profesional sau personal
în achiziţionarea sau reproducerea designului”7.
6

Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Community Design (Explanatory Memorandum).

7
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OPINION of the Economic and Social Committee on the
Proposal for a European Parliament and Council Regulation
on the Community design.

Practica EUIPO şi practica judiciară europeană
Conform legislaţiei europene, condiţiile fundamentale şi absolute de protecţie a designului industrial sunt noutatea şi caracterul individual. Însă, acestea nu constituie subiect al procedurii de examinare
şi înregistrare a Designului Comunitar (DC), deoarece
procedura de înregistrare constă doar în veriﬁcarea
condiţiilor de formă a cererii de înregistrare a DC (să
corespundă noţiunii de design, adică să ﬁe un design
în sensul legii şi să nu contravină ordinii publice şi bunelor moravuri). Condiţiile de protecţie  noutatea
şi caracterul individual  sunt luate în consideraţie
după procedura de înregistrare a DC, în procedura de
invalidare a înregistrării DC. Procedura de invalidare
poate ﬁ iniţiată de către terţi (EUIPO din oﬁciu nu poate invalida un Design Comunitar Înregistrat – DCI), la
EUIPO (The Boards of Appeal – Camerele de Recurs)
sau într-o instanţă naţională a DC (National Community Design Court). Astfel, DCI poate ﬁ invalidat de către
EUIPO sau o instanţă naţională. Procedura de invalidare poate ﬁ iniţiată de oricine (o persoană ﬁzică sau juridică), oricând după ce a avut loc înregistrarea DC, chiar
şi după ce termenul de valabilitate a DCI a expirat sau
dacă titularul a renunţat la DCI8.
La invalidarea DCI pe motiv că este lipsit de caracter individual, EUIPO aplică Testul Caracterului
Individual (stabilirea prezenţei sau lipsei caracterului individual la designul industrial), care este mult
mai complex decât Testul Noutăţii (un test obiectiv
de stabilire dacă în stadiul anterior („prior art”) există un design industrial identic: care este reprodus
integral sau diferă de cel analizat în detalii nesemni
8

Distance learning EUIPO course "Practice on individual
character and informed user" (Basic Level).

ﬁcative ce pot ﬁ trecute cu vederea). Testul Caracterului Individual nu este obiectiv, ca Testul Noutăţii, şi
constă în stabilirea faptului dacă în stadiul anterior
există un design industrial ce nu diferă de cel analizat în privinţa impresiei globale asupra utilizatorului avizat (percepţia utilizatorului avizat).
Astfel, la efectuarea Testului Caracterului Individual se iau în consideraţie factorii ce inﬂuenţează
percepţia utilizatorului avizat, care sunt: gradul de
libertate a autorului, saturarea pieţei, manifestarea
anumitor caracteristici în procesul de utilizare normală a produsului, caracteristici comune şi banale
pentru un anumit tip de produse.
Evaluarea caracterului individual este reglementată şi în Recitalul 14 al Regulamentului DC: „La evaluarea caracterului individual al unui design industrial
ar trebui să se ţină cont de faptul dacă impresia globală produsă asupra unui utilizator avizat ce examinează
designul este în mod clar diferită de impresia produsă
de corpul designului existent, luându-se în considerare
natura produsului căruia îi este aplicat designul sau în
care acesta este încorporat şi în special sectorul industrial căruia îi aparţine, precum și de gradul de libertate a
autorului în realizarea designului industrial”.
Deciziile EUIPO de înregistrare a designului industrial pot ﬁ atacate în Camerele de Recurs (The Boards
of Appeal) din cadrul EUIPO. Atunci când solicitantul se confruntă cu o decizie nefavorabilă în cadrul
unui recurs (contestaţie), o acţiune împotriva deciziei
EUIPO poate ﬁ înaintată la Tribunalul European (The
General Court of the European Union – în continuare
Tribunalul) din Luxemburg, a cărui decizie, în cele din
urmă, poate ﬁ atacată la Curtea Europeană de Justiţie (The Court of Justice of the European Union).
Curtea Europeană de Justiţie (în continuare Curtea) este cea mai înaltă autoritate judiciară în UE, iar
în problemele de proprietate intelectuală este instituţia ﬁnală privind interpretarea Regulamentului
DC și a Regulamentului privind Marca Comunitară.
De asemenea, instanţele naţionale pot sesiza Curtea atunci când le este înaintat un caz ce se referă
la Legea Comunitară armonizată, aşa cum prevăd
Directivele din domeniul înregistrării designului industrial și mărcilor comerciale.
Mai jos sunt prezentate câteva dintre cauzele
judiciare în cadrul cărora a fost deﬁnit şi stabilit utilizatorul avizat. Cauzele date au fost iniţiate pentru
invalidarea DCI.
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Astfel, în prezent deﬁniţiile noţiunilor de caracter
individual și utilizator avizat, după cum s-a menţionat, nu se regăsesc în niciun act legal în vigoare. Iată
de ce instanţa de judecată este cea care stabileşte cine
este utilizatorul avizat, oferind, la solicitare, interpretări ale noţiunilor de caracter individual și utilizator
avizat, deoarece aceste noţiuni, cuprinse atât în Directiva UE, cât şi în Regulamentul UE, sunt ambigue şi, în
consecinţă, pot ﬁ interpretate în mod diferit.
În continuare, ne vom opri asupra practicii Oﬁciului Uniunii Europene pentru Proprietatea Intelectuală (EUIPO) şi practicii judiciare europene, care implică
noţiunile de caracter individual și utilizator avizat.
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Tabelul 1
Cauza C-281/10 P – PepsiCo Inc. vs Grupo Promer Mon-Graphic SA

DCI contestat nr. 000074463-0001
Indicarea produselor: Articole promoţionale pentru jocuri

Titularul DCI anterior cu nr. 000053186-0001 a
depus la EUIPO o cerere de declarare a nulităţii designului cu nr. 000074463-0001, motivul invocat în
susţinerea cererii de declarare a nulităţii ﬁind lipsa
noutăţii și a caracterului individual al designului
contestat. Camera de Recurs a respins cererea de
declarare a nulităţii. În această privinţă, Camera de
Recurs a apreciat că produsele ce corespund designului industrial în cauză fac parte dintr-o categorie
speciﬁcă de articole promoţionale, și anume „tazos”
sau „rappers”, și că, în consecinţă, libertatea autorului responsabil de conceperea unor asemenea
articole promoţionale este „substanţial restrânsă”.
Camera de Recurs a dedus din aceasta că diferenţa
în ceea ce privește proﬁlul desenelor sau modelelor industriale în cauză este suﬁcientă pentru a se
stabili că acestea produc o impresie globală diferită
asupra utilizatorului avizat.
Titularul DCI anterior a depus la Tribunal o acţiune de anulare a deciziei Camerei de Recurs. În
susţinerea acţiunii sale, titularul designului anterior
a invocat trei motive, întemeiate, în primul rând, pe
rea-credinţa titularului designului contestat și pe
interpretarea restrictivă a Regulamentului DC, în al
doilea rând – pe lipsa noutăţii designului contestat
și, în al treilea rând, pe încălcarea art. 25(1)(d) din
Regulamentul DC (DCI contestat este în conﬂict cu
DCI anterior).
Tribunalul, după ce a respins primul motiv,
l-a admis pe cel de-al treilea și a constatat că, în
consecinţă, nu mai era necesară examinarea celui
de-al doilea motiv al acţiunii privind noutatea.
Într-un ﬁnal, Tribunalul a anulat decizia Camerei de Recurs pe motivul că există un conﬂict între
designul contestat şi cel anterior (conform art.25(1)
(d) din Regulamentul DC, acesta ﬁind un motiv de
declarare a nulităţii DCI). Totodată, este necesar de
menţionat faptul că Tribunalul a deﬁnit noţiunea
de utilizator avizat astfel: „Acesta dispune de o
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DCI anterior nr. 000053186-0001
Indicarea produselor: Foaie metalică pentru jocuri

vigilenţă speciﬁcă și de o anumită cunoaștere a stadiului anterior al tehnicii, și anume a patrimoniului de
desene sau modele industriale aferente produsului în
cauză, care au fost divulgate la data depunerii cererii
de înregistrare a desenului sau modelului industrial
atacat sau, după caz, la data priorităţii revendicate”.
De asemenea, luând în considerare gradul de
libertate a autorului în realizarea designului industrial contestat, Tribunalul a apreciat, asemenea Camerei de Recurs, că, în măsura în care similitudinile
dintre desenele sau modelele industriale în cauză
constau în caracteristici comune, aceste similitudini nu vor avea decât o inﬂuenţă nesemniﬁcativă
asupra impresiei globale produsă de desenele sau
modelele industriale menţionate asupra utilizatorului avizat. Adică, în cazul dat Tribunalul a fost în
deplin acord cu Camera de Recurs, care a stabilit că
gradul de libertate a autorului este îngrădit anume
din considerentul că la realizarea designului unor
astfel de produse autorul este constrâns de caracteristicile impuse de funcţia tehnică a produsului, iar
aceste constrângeri conduc la simpliﬁcarea anumitor caracteristici, care devin astfel comune desenelor sau modelelor industriale aplicate acestor tipuri
de produse. În plus, Tribunalul a stabilit că, „cu cât
libertatea autorului în realizarea desenului sau modelului industrial atacat este mai restrânsă, cu atât
diferenţele minore dintre desenele sau modelele industriale în cauză pot ﬁ suﬁciente pentru a produce o
impresie globală diferită asupra utilizatorului avizat”.
De asemenea, Tribunalul a comparat similitudinile şi diferenţele DCI şi a stabilit că, luând în considerare similitudinile, diferenţele constatate de Camera de Recurs sunt insuﬁciente pentru ca designul
industrial contestat să producă, asupra utilizatorului avizat, o impresie globală diferită de cea creată
de designul industrial anterior.
La etapa ﬁnală (cauza dată a fost prima care a
ajuns în cea mai înaltă instanţă de evaluare a carac-

cunoștinţelor sale extinse cu privire la sectorul vizat”.
Astfel, în acest caz, Curtea a deﬁnit conceptul de
utilizator avizat.
Este necesar de menţionat şi faptul că instanţa
superioară a stabilit că semniﬁcaţia caliﬁcativului
avizat este de a sugera că „utilizatorul, fără a ﬁ designer sau expert tehnic, cunoaște diversele desene
sau modele industriale existente în sectorul vizat, are
un anumit nivel de cunoștinţe în ceea ce privește elementele pe care, de regulă, aceste desene sau modele
industriale le conţin și, datorită interesului său pentru
produsele respective, dă dovadă de un grad de atenţie
relativ ridicat atunci când le utilizează”9.
9
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terului individual), Curtea de asemenea a susţinut
decizia Tribunalului de invalidare a DCI contestat.
Curtea a subliniat faptul că Regulamentul DC nu
deﬁnește noţiunea de utilizator avizat. Cu toate
acestea, ea trebuie înţeleasă ca „o noţiune intermediară între cea de consumator mediu, căruia
nu i se cer cunoștinţe speciﬁce și care, în general, nu
face o comparaţie directă între mărcile în conﬂict,
noţiune aplicabilă în domeniul mărcilor, și cea de
specialist expert, care deţine cunoștinţe tehnice
aprofundate. Astfel, noţiunea de utilizator avizat
poate ﬁ înţeleasă ca desemnând un utilizator dotat
nu cu o atenţie medie, ci cu o vigilenţă speciﬁcă, ﬁe ca
urmare a experienţei sale personale, ﬁe ca urmare a
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Tabelul 2
Cauza C-101/11 P – José Manuel Baena Grupo vs Neuman and Galdeano del Sel

DCI contestat nr. 000426895-0002

Marcă Comunitară anterioară nr. 001312651

Indicarea produselor: Ornamente pentru tricouri, chipiuri; auto- NCL: cl. 25 (Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru acopecolante pentru ornamente; ornamente pentru materiale impri- rirea capului); cl. 28 (Jocuri şi jucării; articole pentru gimnastică
mate, inclusiv pentru materiale publicitare
și sport); cl. 32 (Bere; ape minerale și gazoase, alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe și sucuri de fructe, siropuri și alte
preparate pentru fabricarea băuturilor).

Titularul mărcii comunitare anterioare a depus o
cerere de invalidare a DCI la EUIPO (în Camera de
Recurs), susţinând că acesta este lipsit de noutate şi
caracter individual. În urma procedurii de invalidare, cu studierea argumentelor ambelor părţi, EUIPO
a decis de a invalida designul contestat din motivul lipsei caracterului individual (nu şi a noutăţii),
deoarece acesta nu a produs asupra utilizatorului
avizat, și anume a tinerilor sau copiilor care, în mod
obișnuit, cumpără tricouri, șepci și autocolante sau a
utilizatorilor de materiale imprimate, o impresie globală diferită de cea produsă de marca anterioară.
Titularul DCI a înaintat Tribunalului o acţiune de
anulare a deciziei EUIPO, susţinând că diferenţele dintre marca anterioară și designul contestat sunt de așa
natură încât impresiile globale produse asupra utili-

zatorului avizat de către ﬁecare dintre aceste siluete
sunt diferite. Tribunalul a anulat decizia de invalidare
a EUIPO. Acesta şi-a argumentat decizia prin faptul că
impresiile globale produse asupra utilizatorului avizat de cele două siluete, ce constituie obiectele disputei, sunt determinate în mare măsură de expresia
facială a ﬁecărei siluete. Tribunalul a punctat faptul că
EUIPO a determinat corect utilizatorul avizat în acest
caz, însă „diferenţele dintre expresiile faciale ale celor
două personaje vor ﬁ clare pentru tinerii care cumpără
tricouri și șepci… şi vor ﬁ cu atât mai importante pentru copiii care utilizează autocolante pentru a personaliza obiecte care, mai mult decât probabil, vor acorda
o atenţie deosebită sentimentelor exprimate de ﬁecare
personaj ce apare pe autocolant”. În cele din urmă, Tribunalul a considerat că diferenţele dintre cele două
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siluete „sunt suﬁcient de semniﬁcative pentru a crea
impresii globale diferite asupra utilizatorului avizat, în
poﬁda similitudinilor în ceea ce privește alte aspecte și
libertatea semniﬁcativă de care se bucură designerul
acestor siluete, cum ar ﬁ, în speţă, cele în cauză”.
Curtea a menţinut decizia Tribunalului. În special, aceasta a menţionat faptul că „Regulamentul
DC nu include o deﬁniţie a noţiunii de utilizator
avizat, care se aplică în cazul dat. Cu toate acestea,
noţiunea trebuie înţeleasă ca ﬁind situată undeva între noţiunea de consumator mediu (average consu-

mer), care nu trebuie să posede cunoștinţe speciﬁce
și care, de regulă, nu face nicio comparaţie directă între mărcile în cauză, noţiune aplicabilă în domeniul
mărcilor, și cea de expert în domeniu, care posedă
cunoștinţe de expertiză tehnică detaliată. Astfel,
conceptul de utilizator avizat poate ﬁ înţeles ca referindu-se nu la un utilizator de atenţie medie, ci la
unul deosebit de atent, ﬁe datorită experienţei sale
personale, ﬁe datorită cunoștinţelor sale extinse în
domeniul în cauză”. După cum putem observa, în
cazul dat Curtea a deﬁnit utilizatorul avizat la fel ca
şi în cazul anterior10.
10
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Tabelul 3
Cauza T-153/08 – Bosch Security Systems BV vs Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd

DCI contestat nr. 000214903-0001
Indicarea produselor: Echipament de comunicare

Aprecierea/decizia EUIPO: Utilizatorul avizat
poate ﬁ orice persoană care participă în mod curent
la conferinţe sau la reuniuni formale în cursul cărora
participanţii dispun de un dispozitiv pentru conferinţe,
echipat cu microfon, așezat pe masă în faţa acestora.
Decizia: DCI contestat este lipsit de caracter individual.
Aprecierea/decizia Tribunalului: Calitatea de
utilizator presupune ca persoana vizată să utilizeze
produsul în care este încorporat desenul sau modelul
industrial, în conformitate cu ﬁnalitatea acestui produs.
Caliﬁcativul avizat sugerează totodată faptul că
utilizatorul, fără a ﬁ designer sau expert tehnic, cunoaște
diversele desene sau modele industriale existente în sectorul vizat, are un anumit nivel de cunoștinţe în ceea ce
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Design industrial anterior înregistrat conform Aranjamentului de la Haga DM/055655
Indicarea produselor: Dispozitive destinate sistemelor pentru
conferinţe

privește elementele pe care, de regulă, aceste desene sau
modele industriale le conţin și, datorită interesului său
pentru produsele respective, dă dovadă de un grad de
atenţie relativ ridicat atunci când le utilizează.
Tribunalul a menţionat faptul că EUIPO (Camera
de Recurs) a deﬁnit corect noţiunea de utilizator
avizat, deoarece această deﬁniţie este conformă
cu interpretarea noţiunii de utilizator avizat susmenţionată. Astfel, un participant la o conferinţă
sau la o reuniune utilizează un dispozitiv pentru
conferinţe potrivit scopului său, care constă în a
facilita schimbul de imagini și de informaţii între
participanţi prin transmiterea comunicărilor și
prin funcţiile asociate, cum ar ﬁ votul sau identiﬁcarea persoanelor. De asemenea, prin participarea

unui dispozitiv pentru conferinţe în vederea utilizării sale, acesta va da dovadă de un grad de
atenţie relativ ridicat în momentul în care se va
confrunta cu produsele în discuţie.
Decizia Tribunalului: DCI contestat este lipsit de
caracter individual11.
11
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în mod curent la conferinţe sau la reuniuni, utilizatorul avizat ia cunoștinţă de diferitele modele
de dispozitive pentru conferinţe, precum și de elementele pe care acestea le conţin de regulă. Pe de
altă parte, în măsura în care utilizatorul trebuie să
se familiarizeze cu diversele funcţii și cu interfaţa
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Tabelul 4
Cauza T-11/08 – Kwang Yang Motor Co., Ltd vs Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha

DCI contestat nr. 000163290-0002
Indicarea produselor: Motor cu combustie internă

Aprecierea/decizia EUIPO: Utilizatorul avizat
este o persoană care dorește să utilizeze unul dintre
aceste produse, iar pentru asta trebuie să cumpere
acest produs, și care a devenit informat cu privire la
subiect.
Decizia: DCI contestat este lipsit de caracter individual.
Aprecierea/decizia Tribunalului: Tribunalul a
menţionat practica judiciară anterioară privitor la
noţiunea de utilizator avizat (cauza PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P; cauza Bosch
Security Systems BV vs Shenzhen Taiden Industrial
Co. Ltd, T-153/08).

Design industrial anterior înregistrat în SUA D282071
Indicarea produselor: Motor cu combustie internă

Tribunalul nu presupune ca utilizatorul avizat să
ﬁe în măsură să deosebească, mergând dincolo de
experienţa acumulată prin utilizarea produsului respectiv, aspectele conﬁguraţiei produsului, care sunt dictate
de funcţia sa tehnică, de cele care sunt arbitrare. Așadar,
este vorba despre o persoană care are un anumit nivel de
cunoaștere a desenelor sau modelelor existente în sectorul
vizat, fără a cunoaște însă care aspecte ale produsului în
discuţie sunt dictate de o funcţie tehnică.
Decizia Tribunalului: DCI contestat este lipsit de
caracter individual12.
În cauzele ulterioare, EUIPO şi instanţele fac referinţă la cauzele precedente menţionate, în care Curtea,
ca instanţă superioară, a deﬁnit utilizatorul avizat.
12
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Tabelul 5
Cauza T-337/12 – El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL vs Wenf International Advisers Ltd

DCI contestat nr. 000830831-0001
Indicarea produselor: Tirbuşoane

Design industrial anterior înregistrat în Spania
Indicarea produselor: Deschizătoare de sticle

Aprecierea/decizia EUIPO: Utilizatorul avizat
al respectivului desen sau model industrial este
„atât particularul care […] utilizează [aceste instrumente] acasă, cât și profesionistul (chelner, degustător) care folosește într-un restaurant” produsele vizate
de acest desen sau model industrial.
Decizia: DCI contestat este lipsit de caracter individual.
Aprecierea/decizia Tribunalului: Tribunalul a
menţionat că EUIPO a identiﬁcat corect utilizatorul
avizat şi a susţinut practica anterioară judiciară privitor la noţiunea utilizator avizat (cauza PepsiCo/

Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P; cauza Bosch Security Systems BV vs Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd, T-153/08; Kwang Yang Motor vs Honda
Giken Kogyo T-11/08; Bell & Ross/OAPI – KIN (Carcasă de ceas de mână), T-80/10).
În ﬁnal, Tribunalul a conﬁrmat decizia Camerei de
Recurs, care a apreciat că desenul sau modelul industrial contestat și desenul sau modelul industrial
anterior nu produc impresii globale diferite asupra
utilizatorului avizat și că desenul sau modelul industrial contestat este lipsit de caracter individual13.
13
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Tabelul 6
Cauza T-339/12– Sachi Premium-Outdoor Furniture Lda vs Gandia Blasco SA+

DCI contestat nr. 001512633-0001
Indicarea produselor: Fotolii, şezlonguri
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DCI anterior nr. 000052113-0001
Indicarea produselor: Fotolii

Fig.1. Deﬁnirea utilizatorului avizat

O explicaţie a acestei poziţii ar putea ﬁ exemplul
următor – designul linguriţelor pentru copii (cauza
judiciară suedeză BabyBjörn AB vs IKEA Svenska Försäljnings AB privind încălcarea designului
linguriţelor pentru copii). În cazul dat, s-a stabilit
că este evident că legiuitorul, alegând noţiunea de
utilizator avizat, a subînţeles că în conceptul dat nu
este inclus niciun producător, niciun designer sau
orice consumator, ci mai degrabă o persoană care
cumpără și utilizează produsul în cauză în mod regulat. Se mai poate presupune că utilizatorul avizat
posedă cunoștinţe privitor la designul anterior din
domeniul în cauză. Astfel, în acest exemplu, utilizatorul avizat nu poate ﬁ considerat drept consu14
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mator (utilizator) mediu, deoarece cel ce utilizează
linguriţa este copilul. Mai degrabă părintele diligent
al copilului, educatorul sau un alt cumpărător, adică persoana care achiziţionează produsul, poate ﬁ
considerată şi cea care utilizează produsul.
Practica judiciară suedeză este cea în care a fost iniţiată o acţiune privitor la încălcarea evaluării noţiunii de
utilizator avizat (cauza Träjärn AB vs Renajs Scandinavia AB privind încălcarea dreptului designului grătarului). În cazul dat, s-a stabilit că „evaluarea diferenţelor se
efectuează de către utilizatorul avizat, care este altcineva decât consumatorul mediu. Utilizatorul avizat se presupune a avea un anumit nivel de cunoștinţe privind
designul în domeniul respectiv și trebuie să ﬁe capabil
de a detecta diferenţele de importanţă majoră pentru
impresia globală pe care consumatorul mediu le sesizează. Nu numai autoritatea de înregistrare, a cărei activitate de bază de zi cu zi este înregistrarea designului
industrial, dar și o instanţă de judecată se presupune a ﬁ
în măsură să-și asume rolul de utilizator avizat. Utilizatorul avizat trebuie, printre altele, să ﬁe capabil să distingă
elementele designului, care sunt dictate de funcţia produsului posibilului design distinctiv. Prin urmare, utilizatorul avizat trebuie să ia în considerare posibilităţile de
variaţie a produsului, adică gradul de libertate a autorului în domeniul produselor în cauză”15.
Astfel, conform practicii suedeze la stabilirea
faptului dacă un design industrial posedă sau nu
caracter individual, rolul de utilizator avizat şi-l poate asuma atât autoritatea naţională ce înregistrează
designul industrial (examinatorul, în cazul în care
cadrul legal prevede efectuarea examinării de fond,
şi/sau Comisia de Contestaţii, în cazul în care se contestă deciziile examinatorilor, sau invalidarea înregistrării, în cazul când nu se efectuează examinarea
de fond), cât şi instanţa de judecată în procedurile
ulterioare de atac al deciziilor oﬁciului naţional.
Aceeaşi abordare a faptului dacă este necesară,
în cadrul stabilirii prezenţei sau lipsei caracterului individual al designului industrial, solicitarea probelor
de la utilizatorul avizat, şi anume sondajele de opinie
privind impresia globală ce o are designul industrial
aﬂat în conﬂict, desfășurate în rândul utilizatorilor
avizaţi, o găsim şi în practicile judiciare ale altor state
şi a EUIPO. Înalta Curte a Irlandei (cauza Karen Miller
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Aprecierea/decizia EUIPO: EUIPO a identiﬁcat
utilizatorul avizat şi a susţinut practica anterioară judiciară privitor la noţiunea de utilizator avizat (cauza PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic,
C-281/10 P). Utilizatorul avizat este orice persoană
care „în mod obișnuit achiziţionează” fotolii și le utilizează și care a devenit informată cu privire la acest subiect prin navigarea pe cataloage de fotolii, mergând
la magazinele relevante, descărcând informaţii de pe
internet, sau care este distribuitor al acestor produse.
Decizia: DCI contestat nu este lipsit de caracter
individual, impresia globală pe care acesta o produce asupra utilizatorului avizat este diferită de cea
produsă de designul anterior.
Aprecierea/decizia Tribunalului: Tribunalul a
fost de acord cu aprecierile şi decizia EUIPO privitor
la faptul că impresia globală pe care DCI o produce
asupra utilizatorului avizat este diferită de cea produsă de designul anterior14.
Deci, conform deciziei instanţei superioare, adică a
Curţii Europene de Justiţie, care este şi instanţa ﬁnală,
noţiunea de utilizator avizat este una intermediară
între noţiunea de consumator mediu şi cea de designer sau de expert tehnic, așa cum este arătat în Fig.1:

15

Design Protection in Development from a Nordic Perspective, Nordic and EU Case-Law – covering ”individual
character” and ”skilled person”, Attorneys-at-law Katarina
Strömholm and Åsa Krook.
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vs Dunnes Stores privitor la designul neînregistrat
al unor produse vestimentare) a urmat abordarea
Camerei de Recurs a EUIPO (cauza R 196/2006-3
Daka Research Inc. vs Ampel 24 Vertriebs-GmbH
& Co KG) şi a Înaltei Curţi a Marii Britanii (cauza The
Procter & Gamble Company vs Reckitt Benckiser
(UK) Limited) şi a constatat că nu este nici necesar,
nici relevant pentru Curte de a solicita dovada privind impresia globală produsă asupra unui martor,
chiar dacă martorul întrunește caracteristicile utilizatorului avizat relevant naţional. Curtea a stabilit de
asemenea că, mai degrabă, ar ﬁ necesară propria ei
evaluare a impresiei globale produsă de desenele şi
modelele industriale comparate cu cele anterioare16.

În cauza The Procter & Gamble Company vs
Reckitt Benckiser (UK) Limited, instanţa a stabilit următoarele: Curtea trebuie „să îşi pună ochelarii
utilizatorului avizat…”, adică, instanţa ar trebui să
adopte punctul de vedere al unui „utilizator avizat”,
care este mai iniţiat decât consumatorul mediu în
ceea ce privește modelele industriale analizate. Mai
degrabă, instanţa ar trebui să examineze cu atenţie
modelele industriale analizate și să se întrebe dacă
acestea produc impresii globale diferite, decât să se
bazeze pe probe de specialitate17.
17

http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2007/936.
html pct. 35, European Intellectual Property Law, Justine
Pila & Paul Torreman

16

https://www.mhc.ie/uploads/Karen_Millen,_Better_Value_Beats_Them_All_Peter_Bolger.pdf

Fig. 2. Modelele industriale aﬂate în conﬂict în cauza The Procter & Gamble Company
vs Reckitt Benckiser (UK) Limited

În cauza R 196/2006-3 Daka Research Inc. vs
Ampel 24 Vertriebs-GmbH & Co KG, Camera de
Recurs a EUIPO a stabilit că evaluarea caracterului
individual nu este atât de simplă ca evaluarea noutăţii. De aici şi riscul ca aceasta să dea naștere unor
aprecieri ceva mai subiective. Camera trebuie să ia
în considerare impresia globală asupra utilizatorului avizat, precum şi gradul de libertate a autorului
în realizarea desenului sau modelului industrial.
Acest fapt ne dă de înţeles că instanţa care stabileşte dacă impresia globală a modelelor/desenelor
industriale comparate este aceeaşi sau diferită este
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Camera de Recurs, care îşi asumă rolul de utilizator
avizat18.
Identică este şi părerea altor experţi în domeniu (de
exemplu, David Musker, R G C Jenkins & Co), care consideră că la evaluarea caracterului individual nu este necesară angajarea de facto a utilizatorului avizat pentru
a interpreta reprezentările designului industrial, introdus deja în registru. Nu este rezonabilă solicitarea ca la
etapa aceasta să ﬁe implicat în mod direct utilizatorul
avizat. După Musker, registrul designului industrial are
18

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/
196%2F2006-3

Concluzii
Noţiunea de utilizator avizat, ﬁind unul din termenii de bază în procedura de înregistrare a desenului/
modelului industrial naţional şi european, nu este
deﬁnită nici de Legea Republicii Moldova privind
înregistrarea desenelor şi modelelor industriale, nici
de Regulamentul şi Directiva UE privind protecţia designului industrial. Din aceste considerente, instanţa
superioară, Curtea Europeană de Justiţie, în cauza
PepsiCo Inc. vs Grupo Promer Mon-Graphic SA, a
deﬁnit utilizatorul avizat ca ﬁind cineva mai avizat/
informat decât consumatorul mediu în materie de
mărci, dar nu la fel de caliﬁcat ca un specialist în domeniu, cu cunoştinţe cuprinse în stadiul tehnicii, ca în cazul
legii privind invenţiile. Mai degrabă, utilizatorul avizat
cunoaște diverse desene/modele industriale existente
în sectorul vizat, are un anumit grad de cunoaștere în
ceea ce privește elementele pe care aceste modele le includ în mod normal, și prezintă un grad relativ ridicat
de atenţie în utilizarea lor.
În practica Camerei de Recurs a EUIPO, precum şi
în cea a instanţelor naţionale sau a instanţelor UE (a
Tribunalului European şi a Curţii Europene de Justiţie),
acestea doar au identiﬁcat care este utilizatorul avizat
al produsului vizat, însă în postura acestuia la evaluarea
caracterului individual (prezenţei sau lipsei acestuia)
s-a poziţionat însăşi Camera sau instanţa, după caz. Judecătorul a fost cel care şi-a asumat rolul de utilizator
avizat şi a evaluat diferenţele dintre desenele/modelele
industriale aﬂate în conﬂict, pentru a stabili impresiile
globale pe care acestea le produc. În practica judiciară
europeană s-a stabilit că nu este necesar de a solicita dovezi privind impresiile globale pe care le produc
desenele/modelele industriale în conﬂict asupra utilizatorului avizat, identiﬁcat de către Cameră sau instanţă, aici avându-se în vedere faptul că nu este necesară
realizarea unor sondaje de opinie în rândul utilizatorilor
acestor produse pentru a stabili impresiile globale pe
care acestea le produc asupra lor.
În cauza The Procter & Gamble Company vs
Reckitt Benckiser (UK) Limited, instanţa a menţionat că solicitarea unor dovezi este irelevantă în
19

http://www.ecta.org/uploads/events-documents/The_
Informed_User_DCM_(2).pdf

situaţia în care cauza trebuie soluţionată în termeni
rezonabili/restrânși și a punctat chiar faptul că oricine poate remarca/stabili asemănările şi deosebirile,
deşi, uneori, un ochi educat poate ajuta.
Din cele enunţate mai sus, examinatorul din cadrul Secţiei desene şi modele industriale a AGEPI,
precum şi, ulterior, Comisia de Contestaţii şi instanţa
de judecată, îşi pot asuma rolul de utilizator avizat în
cadrul procedurii de înregistrare a desenelor/modelelor industriale, şi anume la evaluarea caracterului
individual al acestora. Examinatorii nu sunt nici designeri şi nici experţi tehnici, însă cunosc desenele/
modelele industriale existente în sectorul vizat, deoarece în cadrul examinării se compară desenele/
modelele industriale depuse spre înregistrare cu cele
prezente în stadiul tehnic („prior art”), desene/modele industriale ce se găsesc într-un şir de baze de
date ale unor oﬁcii naţionale sau regionale. În cadrul
studierii desenelor/modelelor industriale anterioare, examinatorii compară elementele caracteristice
acestor desene/modele industriale, luând în considerare natura produsului căruia îi este aplicat designul sau în care acesta este încorporat şi, în special,
sectorul industrial căruia îi aparţine, dar și gradul de libertate a autorului în realizarea designului industrial.
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funcţia importantă de a informa publicul, ori, în practică, utilizatorii sunt cel mai puţin interesaţi în consultarea
registrului, în comparaţie cu producătorii şi designerii
(cauza Sealed Air v Sharp Interpack)19.
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REZUMAT

Stabilirea „utilizatorului avizat” în procesul de
evaluare a caracterului individual al desenelor şi
modelelor industriale (studiu de caz). Autorii au
analizat conceptul de „utilizator avizat” în cadrul evaluării caracterului individual al desenelor şi modelelor
industriale prin prisma practicilor legale europene,
deoarece legislaţia naţională privind protecţia designului industrial este armonizată cu cea europeană.
Noţiunea de utilizator avizat nu este deﬁnită în niciun
cadru legal menţionat. Din aceste considerente, instanţa superioară, Curtea Europeană de Justiţie, a fost
cea care a deﬁnit utilizatorul avizat ca ﬁind cineva mai
avizat/informat decât consumatorul mediu în materie de mărci, dar nu la fel de caliﬁcat ca un specialist în
domeniu, cu cunoştinţe cuprinse în stadiul tehnicii, ca
în cazul legii privind invenţiile. În postura utilizatorului
avizat la evaluarea caracterului individual s-a poziţionat însăşi instanţa sau oﬁciul European, după caz. De
asemenea, în practica judiciară europeană s-a stabilit
că nu este necesar de a solicita dovezi privind impresiile globale pe care le produc desenele/modelele
industriale în conﬂict asupra utilizatorului avizat, aici
avându-se în vedere faptul că nu este necesară realizarea unor sondaje de opinie în rândul utilizatorilor
acestor produse pentru a stabili impresiile globale pe
care acestea le produc asupra lor.
ABSTRACT

Establishment of the “Informed User” in the
Process of Assessing the Individual Character of
Industrial Designs (Case Study). The authors analyzed the concept of “informed user” in the assessment
of the individual character of industrial designs through the prism of European legal practices, because
national industrial design protection legislation is
harmonized with the European one. The notion of informed user is not deﬁned in any of the mentioned legal frameworks. For these reasons, the high court, the
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European Court of Justice, was the one which deﬁned
the informed user as being someone more informed
than the average consumer in trade mark matters, but
not as qualiﬁed as a specialist in the ﬁeld, with knowledge of the prior art, as in the patent law. In the position
of the informed user in the assessment of the individual character the European Oﬃce or the Court itself
was placed, depending on case. Also, in European
judicial practice, it has been established that it is not
necessary to require evidence of the global impressions that industrial designs in conﬂict produce on the
informed user, given that there is no need for opinion
polls among users of these products to determine the
overall impressions they produce on them.
РЕФЕРАТ

Установление «информированного пользователя» в процессе оценки индивидуального
характера промышленных образцов (тематическое исследование). Авторы проанализировали концепцию «информированного пользователя»
в оценке индивидуального характера промышленных образцов с точки зрения европейской правовой практики, поскольку национальное законодательство в области охраны промышленного дизайна гармонизировано с европейским законодательством. Ни международная, ни национальная правовая база не дают определения термина информированного пользователя. По этим причинам, высшая инстанция – Европейский суд, дала следующее определение информированного пользователя – кто-то более информированный в области
товарных знаков, чем средний потребитель, но не
такой квалифицированный как специалист в этой
области, обладающий знаниями, содержащимися в
уровне техники, как в патентном праве. Сам Европейский суд или Европейское ведомство, в зависимости от обстоятельств, позиционировался в качестве информированного пользователя при оценке
индивидуального характера. Кроме того, в европейской судебной практике было установлено, что нет
необходимости требовать доказательств того, какие
общие впечатления на информированного пользователя производят промышленные образцы, находящиеся в конфликте, иными словами, нет необходимости проводить среди пользователей этих продуктов какие-либо опросы для определения общих
впечатлений, которые они производят на них.
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PROPRIETATEA INTELECTUALĂ –
INSTRUMENT DE SPORIRE A COMPETITIVITĂȚII
ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII

MRD. CRISTINA FILAT,

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA,
SPECIALIST SECŢIA MĂRCI NAŢIONALE, AGEPI

TATE ȘI LA ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII.

tuală ca ﬁind orice produs nou și unic al inteligenţei
umane care posedă o anumită valoare pe piaţă.
În era globalizării şi a concurenţei internaţionale,
potenţialul proprietăţii intelectuale de a genera venituri este de o importanţă majoră, deoarece, în activitatea comercială, obiectele de proprietate intelectuală (OPI) reprezintă instrumente forte de sporire
a competitivităţii IMM-urilor. În acest context, atât
întreprinderile mici și mijlocii, cât și întreprinderile
mari, tind să investească tot mai mult în proprietatea intelectuală, astfel încurajându-se progresul
economico-social al societăţii per ansamblu și contribuind la obţinerea avantajelor concurenţiale prin
valoriﬁcarea produselor (creaţiilor) intelectuale.

Dezvoltarea economică a unei societăţi este determinată de suma valorilor de care aceasta dispune,
inclusiv resursele umane, ce constituie sursa generatoare de idei noi și creaţii originale, care reprezintă un instrument eﬁcient al luptei concurenţiale,
obţinându-se astfel avantaje competitive. De-a
lungul timpului, preocuparea omului de a-şi apăra bunurile care îi aparţin a fost una continuă, aici
evidenţiindu-se simţul proprietăţii. Pe de o parte,
proprietatea reprezintă dreptul de a deţine, de a folosi un bun, iar, pe de altă parte, adjectivul „intelectuală” deﬁneşte capacitatea oamenilor de a gândi, de
a cunoaşte, de a opera cu noţiuni. Pornind de la cele
expuse mai sus, putem deﬁni proprietatea intelec-

Proprietatea intelectuală –
componentă-cheie a activităţii economice
În procesul tranziţiei la societatea informaţională,
în circuitul economic se integrează un nou tip de
proprietate, și anume cea intelectuală ca parte
componentă a activelor imateriale. Manifestarea
activelor imateriale în calitate de componente deosebit de importante ale activelor corporative conduce la consolidarea tratamentului lor în calitate de
bunuri economice și elemente integrante ale patrimoniului public și privat.
În ţările dezvoltate, ponderea activelor intangibile ale întreprinderilor, în totalitatea activelor acestora, depășește cota de 50% (în SUA – de 70%), iar

P

ROPRIETATEA INTELECTUALĂ

(PI),

CARE INCLUDE PRO-

DUSELE INTELECTUALE, INFORMAŢIA ŞI CUNOŞTINŢELE,

REPREZINTĂ FORŢA MOTRICE A DEZVOLTĂRII DURABILE ŞI DETERMINĂ COMPETITIVITATEA ECONOMICĂ A UNUI STAT.

EA MOTIVEAZĂ

COMPANIILE SĂ INVESTEASCĂ ÎN CERCETARE ȘI DEZVOLTARE, FACILITEAZĂ TRANSFERUL DE CUNOȘTINŢE DE LA LABORATOR SPRE
PIAŢĂ ȘI OFERĂ CREAŢIILOR INTELECTUALE PROTECŢIE JURIDICĂ.
INSUFICIENT CERCETATĂ ÎN CALITATE DE CATEGORIE ECONOMICĂ,
PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ESTE PREZENTĂ ÎN TOATE SFERELE
DE ACTIVITATE ȘI ÎN TOATE RAMURILE ECONOMIEI NAŢIONALE CA
FACTOR DETERMINANT AL CREȘTERII ECONOMICE.

PROMOVAREA

ŞI PROTECŢIA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE STIMULEAZĂ CREŞTEREA
ECONOMICĂ, CONDUC LA APARIŢIA UNOR NOI RAMURI DE ACTIVI-
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în ramurile tehnologic avansate (hi-tech), uneori,
atinge cota de 85-90%.
Economia actuală este determinată tot mai puţin
de circuitul și ﬂuxurile bunurilor materiale, pe când
circuitul de informaţii și cunoștinţe evoluează și se
dezvoltă în condiţii de durabilitate și sustenabilitate.
Mai mult ca atât, însăși creșterea ponderii activelor
intelectuale este determinată de majorarea volumului
de bunuri materiale fabricate, care, în ultimă instanţă,
reprezintă scopul major al creșterii economice.
Ca şi orice entitate generatoare de creaţii şi
cunoştinţe, întreprinderea îşi promovează interesul
transferării şi aplicării acestor creaţii și cunoștinţe în
domeniile economic şi industrial, demonstrând astfel un înalt grad de conştientizare a necesităţii dezvoltării unei politici eﬁciente de protejare a creaţiilor intelectuale, apărute ca urmare a activităţii de
cercetare într-un cadru juridic naţional şi internaţional corespunzător. Protecţia creaţiilor intelectuale îi
poate asigura întreprinderii o poziţie dominantă în
sistemul naţional ori mondial de valori, în condiţiile
unei intense competiţii economice.
Valoriﬁcarea comercială a proprietăţii intelectuale constă în transformarea avantajelor competitive
în beneﬁcii economice, aceasta ﬁind consemnată în
literatura economică prin noţiunea de capitalizare
a PI. Procesul capitalizării proprietăţii intelectuale
este însoţit de aplicarea ei în calitate de resursă economică ce generează valoare.
Beneﬁciile din valoriﬁcarea PI pot ﬁ obţinute prin 1:
– aplicarea OPI-urilor în cadrul întreprinderiititular, în acest caz capitalizarea manifestându-se
prin efectele comercializării produselor și serviciilor
ce provin din realizarea avantajelor competitive,
apărute în urma aplicării creaţiilor intelectuale;
– comercializarea PI prin modalităţi speciﬁce de
licenţiere, cesiune sau concesiune comercială (franchising);
– depunerea în calitate de gaj a OPI-urilor în vederea obţinerii creditelor bancare pentru utilizarea
lor comercială;
– includerea acestora în evidenţa contabilă corporativă și în circuitul valorilor economice în calitate de imobilizări necorporale etc.

În mod normal, întreprinderea are în vedere nu numai să valoriﬁce rezultatele cercetării în care s-au investit
resurse umane, materiale şi ﬁnanciare importante, dar şi
să obţină un monopol, garantat chiar de către stat, prin
protecţia drepturilor de proprietate intelectuală.
Potrivit economistului Iu. Badâr, protecţia proprietăţii intelectuale este „un instrument unic ce
asigură utilizarea eﬁcientă a produselor intelectuale
în condiţiile economiei de piaţă”2, care, de fapt, permite creatorului să-şi recupereze cheltuielile, astfel
încurajând inovarea. Obţinerea protecţiei PI este un
pas crucial, dar o gestionare eﬁcientă a PI înseamnă
mai mult decât protecţia obiectelor de proprietate
intelectuală ale unei întreprinderi. Aceasta presupune, de asemenea, capacitatea companiei de a crea,
de a valoriﬁca PI, de a licenţia drepturile de proprietate intelectuală, de a încheia acorduri contractuale
care implică PI, de a monitoriza şi a asigura în mod
eﬁcient respectarea drepturilor sale de proprietate
intelectuală. Astfel, un portofoliu de PI al companiei
trebuie să ﬁe privit ca o colecţie de active esenţiale,
ce adaugă o valoare semniﬁcativă întreprinderii.
Este necesar să subliniem că, pentru întreprindere, într-un context de competiţie internaţională,
proprietatea intelectuală este un mijloc strategic
de concurenţă, deoarece ea permite, în mod legal,
de a-i constrânge pe concurenţi, limitându-le libertatea de manevrare, plasându-i astfel în situaţia de
dependenţă sau chiar excluzându-i de pe piaţă. Iată
de ce ţările leader sau cele mai agresive în comercializare sunt atât de preocupate şi active la capitolul protecţia proprietăţii intelectuale. În condiţiile
unei concurenţe acerbe, proprietatea intelectuală constituie un instrument strategic, pe care pot
să-l utilizeze întreprinderile, valoriﬁcându-și astfel
inovaţiile și luptând împotriva contrafacerii. Deci,
datorită proprietăţii intelectuale, întreprinderea
poate avea doar beneﬁcii: înregistrează proﬁt și își
îmbunătăţește semniﬁcativ imaginea.
Speciﬁcul gestiunii proprietăţii intelectuale
în cadrul IMM-urilor și al întreprinderilor mari
Extinderea cercetărilor economice asupra
proprietăţii intelectuale și integrarea ei în circuitul comercial impun o analiză a acesteia în calitate de categorie economică, în contextul avantajelor competitive,

1
BADÂR, Iu. Dimensiunea economică a proprietăţii intelectuale. Chişinău: AGEPI, 2014, p. 176.

2
BADÂR, Iu. Abordări conceptuale şi terminologice ale dimensiunii economice a proprietăţii intelectuale. Intellectus
nr. 2, 2006. Chişinău: AGEPI, 2006, p. 21.
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sunt capabile, în mod prioritar, doar întreprinderile
mici, acestea ﬁind mult mai operative în elaborarea
și implementarea invenţiilor. Potrivit specialiștilor din
domeniu, întreprinderile mici au nevoie de aproximativ 2 ani pentru elaborarea și implementarea unei
invenţii, pe când aceleași activităţi în întreprinderile
mari durează, deseori, o perioadă ce depășește 3 ani.
Deseori, în IMM inventatorul îndeplinește și funcţia
de manager al întreprinderii, ceea ce reduce la minim
pierderile de timp pentru coordonări și modiﬁcări pe
parcursul desfășurării proiectului inovaţional.
În Republica Moldova organizarea gestiunii corporative a PI este doar la început de cale. Chiar şi
în întreprinderile mari, aceasta este pusă, în majoritatea cazurilor, în sarcina unei singure persoane, de
obicei a unui jurist, care, deseori, este angajat prin
cumul, activitatea lui reducându-se doar la obţinerea titlurilor de protecţie, prelungirea valabilităţii
(reînnoirea) acestora, soluţionarea litigiilor, fără a
se implica la modul practic în gestiunea proprietăţii intelectuale. Între timp, portofoliile obiectelor
de proprietate intelectuală ale întreprinderilor mari
sunt în permanentă creştere.
Este important de menţionat că unele întreprinderi preferă să încheie contracte de deservire cu ﬁrmele de consulting în domeniul proprietăţii intelectuale în vederea utilizării eﬁciente a portofoliului de
OPI. Această modalitate are priorităţile sale şi, desigur, este binevenită, în mod special, pentru IMM-uri.
În prezent, servicii de gestionare a PI funcţionează doar în cadrul Academiei de Ştiinţe, centrelor
universitare (USM, UTM, USMF), al câtorva întreprinderi (Bucuria, Tutun-CTC, Farmaco), iar dintre
institutele de cercetări ramurale putem menţiona
în acest sens institutul Mecagro. Aceste servicii sunt
axate, în mod exclusiv, pe brevetarea invenţiilor şi
gestiunea eﬁcientă a creaţiilor intelectuale. Totodată, insuﬂă optimism perspectiva organizării unei
gestionări eﬁciente a OPI și interesul tot mai mare
manifestat de întreprinderile din sectorul real pentru cursurile de pregătire a consilierilor în domeniul
proprietăţii intelectuale organizate de AGEPI.
Portofoliul de OPI al mai multor întreprinderi şi
instituţii din Republica Moldova este format din
zeci sau chiar sute de obiecte, gestionarea eﬁcientă a cărora devine un imperativ al timpului. Cei mai
mari deţinători ai titlurilor de protecţie a OPI sunt
prezentaţi în tabelele de mai jos:
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creșterii economice, motivaţiilor pentru elaborarea și
valoriﬁcarea produselor intelectuale de către întreprinderile mici și mijlocii și, respectiv, întreprinderile mari.
Astăzi, una dintre soluţiile de menţinere și
perfecţionare a potenţialului de dezvoltare al întreprinderii constă în promovarea eﬁcientă a politicii
de elaborare, protecţie și, eventual, valoriﬁcare a
obiectelor de proprietate industrială. Adică, într-un
climat concurenţial intens, întreprinderea obţine
din gestionarea obiectelor de proprietate industrială avantaje competitive substanţiale.
Gestiunea proprietăţii intelectuale impune stabilirea unor obiective axate atât pe elaborarea și
protecţia rezultatelor activităţii intelectuale, cât și
pe obţinerea unor beneﬁcii economice.
La nivel de întreprindere, una din sarcinile de bază
în gestiunea PI este păstrarea şi dezvoltarea potenţialului intelectual ca o resursă strategică a întreprinderii
şi creșterea competitivităţii în baza aplicării protecţiei
şi comercializării PI. Scopul economic al utilizării PI
este obţinerea proﬁtului. Forma în care poate ﬁ obţinut proﬁtul este determinată de caracterul dual al OPI.
Pe de o parte, proprietatea intelectuală poate acţiona
ca un factor de producere, reprezentând o parte din potenţialul de resurse ale întreprinderii sau activele sale
nemateriale. Pe de altă parte, proprietatea intelectuală
poate ﬁ un obiect de cumpărare-vânzare, deci poate ﬁ
o marfă. Mai mult decât atât, utilizarea rezultatelor PI,
în ambele cazuri, poate ﬁ eﬁcientă.
Cât privește procesul de obţinere/creare a
OPI-urilor de către întreprindere, acesta depinde de o mulţime de factori, precum strategia
ﬁrmei, legislaţia în vigoare cu privire la stimularea activităţilor de cercetare și inovare, climatul
inovaţional din întreprindere, nivelul de caliﬁcare
a personalului ce efectuează cercetarea, resursele
alocate acestor activităţi etc. Cu alte cuvinte, lansarea procesului de creare a OPI-urilor impune o
analiză a tuturor factorilor interni și externi, care
pot avea o inﬂuenţă directă sau indirectă asupra
activităţii inovative a întreprinderii în vederea
obţinerii rezultatelor preconizate. Menţionăm că,
în condiţiile creșterii vertiginoase a ponderii OPI în
patrimoniul corporativ și al societăţii în ansamblu,
managementul proprietăţii intelectuale se transformă în element determinant al gestiunii economice.
Domeniul inovaţional implică o adaptare rapidă la
noile tendinţe ale progresului tehnico-știinţiﬁc, la care
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Tabelul 1
Deţinătorii celor mai mari portofolii de mărci din R. Moldova (titulari naţionali) la 31.12.2017
TITULARI

Numărul de mărci

Clase de produse
şi servicii

1.

BALABAN INTRAVEST S.R.L.

77

207

2.

WORLD MEDICINE

72

97

3.

ROTAPHARM LIMITED

69

84

4.

SUPRATEN PLUS S.R.L.

63

84

5.

FARMAPRIM S.R.L.

62

65

6.

COSMOVIS S.R.L., societate comercială

59

97

7.

MOLDCELL S.A., întreprindere mixtă

48

226

8.

EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtă

46

127

9.

BUCURIA PENTRU TOŢI S.R.L., întreprindere mixtă

45

97

10.

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A., întreprindere mixtă

44

98

11.

VIORICA - COSMETIC S.A.

38

52

12.

BUCURIA S.A.

35

115

Sursa: Baza de date AGEPI
Tabelul 2
Deţinătorii celor mai mari portofolii de brevete valabile din R. Moldova (titulari naţionali) la 01.05.2018
TITUALARI

Numărul de brevete

1.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

614

2.

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU” DIN REPUBLICA
MOLDOVA

378

3.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

365

4.

INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
A MOLDOVEI

342

5.

INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

244

6.

INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

184

7.

INSTITUŢIA PUBLICĂ „INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII
ALIMENTARE”

176

8.

INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

147

9.

INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII „D. Ghiţu” al AŞM

124

10.

INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ „MECAGRO”

96

Sursa: Baza de date AGEPI

Astfel, potrivit datelor de care dispunem în
prezent, cele mai mari portofolii sunt deţinute de
„BALABAN INTRAVEST S.R.L.” (77 de mărci) şi Universitatea de Stat din Moldova (614 brevete de
invenţie).
Considerăm oportună crearea în cadrul întreprinderilor, în special în întreprinderile mari şi mijlocii, în funcţie de capacitatea de producţie, de dimensiunea, strategia și portofoliul de OPI ale unei
subdiviziuni specializate, ca unitate structurală a
întreprinderii, care să aibă drept principale funcţii
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elaborarea, protecţia și valoriﬁcarea eﬁcientă a produselor intelectuale.
O particularitate a utilizării potenţialului personalului în procesul de gestiune a PI constă în
faptul că la realizarea acestuia participă nu doar
managerii specialişti în domeniul PI, dar şi alte categorii de specialişti, cum ar fi managerii de personal, executorii OPI (atât din cadrul companiei,
cât şi din exterior), juriştii, evaluatorii, contabilii,
specialiştii de marketing, managerii de vânzări.
Iată de ce ar fi binevenită, în special în cadrul

gislaţia în vigoare, reprezentarea întreprinderii în
instanţa de judecată etc.;
– subdiviziunea marketing – pentru cercetarea
pieţei referitor la necesităţile clienţilor în vederea elaborării unor produse noi, precum şi pentru valoriﬁcarea obiectelor de proprietate intelectuală existente,
pentru activităţile de promovare a noilor produse;
– subdiviziunea producere – pentru materializarea ideilor protejate în produse destinate comercializării;
– subdiviziunea ﬁnanciar-contabilă – responsabilă pentru achitarea taxelor şi gestionarea altor
cheltuieli de protejare a obiectelor de proprietate
intelectuală;
– subdiviziunea resurse umane, prin aplicarea
celor mai noi realizări din domeniul ştiinţei managementului personalului.

PROPRIETATE INDUSTRIALĂ/
INDUSTRIAL PROPERTY

companiilor mici, comasarea mai multor funcţii
de management. În companiile mijlocii şi mari,
însă, o condiţie indispensabilă a unei gestiuni
eficiente a PI ar consta în dezvoltarea unei cooperări strânse dintre subdiviziunea de gestiune a
proprietăţii intelectuale şi celelalte subdiviziuni
ale întreprinderii.
Pentru o activitate eﬁcientă, subdiviziunea de
gestiune a PI trebuie să conlucreze cu următoarele structuri ale întreprinderii (Figura 1):
– administraţia (directorul general) – pentru
aprobarea deciziilor privind valoriﬁcarea obiectelor
de proprietate intelectuală, documentaţiilor necesare în acest sens etc.;
– departamentul juridic (juristul) – pentru asistenţă juridică în problemele ce ţin de fenomenele
de contrafacere şi piraterie, consultanţă privind le-

Figura 1. Relaţiile subdiviziunii de gestiune a proprietăţii intelectuale cu mediul intern şi extern al întreprinderii
Sursa: NOVAC, Al. Aplicarea sistemului de management al proprietăţii intelectuale în dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.
Teză de doctor în economie. Chișinău: INCE, 2014, p.115

Pentru crearea unui sistem eﬁcient de gestiune
a PI la întreprindere, sunt esenţiale conștientizarea
de către conducerea şi angajaţii întreprinderii a
importanţei PI, colaborarea eﬁcientă dintre departamente, dar şi lansarea unor programe de

motivare şi dezvoltare a activităţilor creative ale
personalului.
În ţările dezvoltate, structurile implicate în gestiunea proprietăţii intelectuale numără sute, uneori
chiar mii de specialiști caliﬁcaţi de proﬁl diferit: ma-

INTELLECTUS 1/2018

|

57

PROPRIETATE INDUSTRIALĂ/
INDUSTRIAL PROPERTY

nageri, tehnicieni, juriști, informaticieni, specialiști
în brevetare și marketing etc.
Astfel, managementul eﬁcient al portofoliilor
de OPI, care uneori conţin zeci de mii de titluri,
implică nu doar caliﬁcare și profesionalism, dar și
eforturile colective ale diverșilor specialiști. Astăzi,
în cadrul întreprinderilor mari din Republica Moldova, spre deosebire de ţările dezvoltate, practic
lipsesc subdiviziunile speciale, activitatea cărora ar
ﬁ axată pe managementul proprietăţii intelectuale
(cunoştinţelor, inovării, informaţiilor). Această stare de lucruri este în totalitate consecinţa faptului
că, deocamdată, proprietatea intelectuală nu este
recunoscută de către antreprenori drept patrimoniu generator de avantaje competitive şi de venituri substanţiale. Prin comparaţie cu experienţa
statelor dezvoltate, majoritatea întreprinderilor
din ţările în tranziţie, din care face parte și Republica Moldova, manifestă un interes redus pentru
elaborarea, valoriﬁcarea și capitalizarea OPI, această stare a lucrurilor ﬁind condiţionată de lipsa unui
mediu inovaţional și investiţional favorabil ce ar încuraja activitatea de creaţie, de neconștientizarea
de către managerii companiilor a oportunităţii
gestiunii PI etc.
Prin urmare, o sarcină extrem de importantă în
tranziţia la o societate bazată pe cunoaştere este
formarea unor subdiviziuni ce ar întruni toate funcţiile şi activităţile de utilizare eﬁcientă a cunoştinţelor şi informaţiilor, de gestiune și stimulare a elaborării și valoriﬁcării proprietăţii intelectuale.
Modalităţi de promovare și susţinere
a IMM. Activitatea AGEPI în susţinerea
dezvoltării IMM
Graţie activităţilor de promovare a proprietăţii
intelectuale desfășurate de AGEPI, în Republica
Moldova, pe an ce trece, se aprofundează procesul de conştientizare a rolului proprietăţii intelectuale ca resursă inestimabilă şi ca mecanism
eficient de dezvoltare a creativităţii şi de valorificare a ideilor inovaţionale în scopul satisfacerii
necesităţilor vitale ale cetăţenilor, pentru atragerea investiţiilor, dezvoltarea ramurilor industriale
cu valoare adăugată înaltă şi componentă cre-
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ativă adecvată. În virtutea funcţiilor sale, AGEPI
organizează activităţi de promovare a sistemului
naţional de protecţie a proprietăţii intelectuale,
de comunicare şi diseminare a cunoştinţelor şi
informaţiilor, menite să stimuleze interesul societăţii pentru domeniul drepturilor de proprietate
intelectuală, pentru susţinerea şi remunerarea
autorilor şi inovatorilor, pentru o creştere economică bazată pe rezultatele cercetării, inovării şi
cunoaşterii.
Pe lângă serviciile de ordin general, AGEPI oferă
și servicii destinate susţinerii activităţii inovaţionale
a sectorului IMM-urilor3:
 Prestează servicii de prediagnoză a proprietăţii intelectuale la instituţii si întreprinderi în vederea valoriﬁcării potenţialului intelectual;
 Organizează seminare tematice în domeniul proprietăţii intelectuale, destinate întreprinderilor mici şi mijlocii, cu participarea experţilor
naţionali şi internaţionali;
 Participă cu diverse acţiuni în derularea proiectelor internaţionale şi europene, implementate
în Republica Moldova, dedicate întreprinderilor
mici şi mijlocii.
 Promovează informaţia de brevet şi eﬁcientizează posibilităţile de acces şi absorbţie a informaţiei de brevet şi a inovaţiilor oferite de către
întreprinderile mici şi mijlocii.
Un element important al încurajării activităţii
inovaţionale a IMM sunt facilităţile acordate de oﬁciile naţionale de proprietate intelectuală la achitarea taxelor pentru înregistrarea și protecţia obiectelor de proprietate intelectuală. În cazul Republicii
Moldova, acestea au fost acordate prin Hotărârea
Guvernului nr. 774 din 13.08.19974. Cuantumul
acestora este expus în tabelul 1.3.
3

Raport de monitorizare consolidat referitor la realizarea
planului de acţiuni pentru anii 2015-2017 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020. (http://agepi.gov.md/sites/
default/ﬁles/sedinte_cnpi/19-04-2016/1-1.pdf ).
4

Hotărârea Guvernului nr. 774 din 13.08.1997 cu privire la Nomenclatorul serviciilor cu semniﬁcaţie juridică în
domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale (http://lex.justice.md/index.php?action=view &view=
doc&lang=1&id=296789).

Mărci
IMM

50

Organizaţii din sfera
știinţei și inovării

-

Persoane ﬁzice

50

Desene și Modele
Industriale

Invenţii

Soiuri de plante

65

85

85

-

95

95

85

95

95
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Tabelul 3
Cuantumul reducerilor la achitarea taxelor pentru înregistrarea și protecţia OPI (în % din taxele stabilite)

Experienţa internaţională privind
metodele de susţinere a activităţii inovaţionale a IMM-urilor
Consolidarea avantajelor competitive ale IMM
într-o perspectivă durabilă este posibilă doar în condiţiile utilizării potenţialului enorm, oferit de domeniul proprietăţii intelectuale, în cadrul promovării
tehnologiilor avansate, implementării unor produse
şi servicii noi. Pentru IMM, dezvoltarea inovaţională
deseori poate ﬁ singura cale de supravieţuire. Totodată, IMM au nevoie în mod special de susţinere în
promovarea valoriﬁcării proprietăţii intelectuale şi a
inovării. În condiţiile în care implementarea inovaţiilor a devenit un factor determinant al creşterii economice, iar priorităţile IMM s-au manifestat pe deplin
în activităţile practice, încurajarea dezvoltării acestora pe calea inovaţională devine un imperativ al timpului. Principalele metode de încurajare și susţinere
a IMM-urilor, valoriﬁcate cu succes în practica antreprenorială a altor ţări, sunt următoarele:
– Capitalul „venture” (de risc). Este capitalul ﬁnanciar oferit companiilor în stadiul incipient,
cu risc ridicat și potenţial ridicat pentru a se putea
dezvolta, care de obicei are o tehnologie nouă sau
un model de afacere în industriile de înaltă tehnologie, cum ar ﬁ biotehnologia, IT și software. Finanţarea venture este deﬁnită ca ﬁnanţare a noilor întreprinderi sau noilor activităţi, considerate în mod
tradiţional riscante, care nu permit întreprinderii
obţinerea ﬁnanţărilor sub formă de credite bancare
sau alte surse convenţionale;
– Creditarea preferenţială a activităţii inovaţionale. Are loc în condiţii bine stabilite şi presupune compensarea integrală sau parţială a dobânzii bancare din
mijloacele fondurilor speciale sau bugetul de stat;
– Oferirea înlesnirilor și vacanţelor ﬁscale.
Cele mai răspândite forme de înlesniri ﬁscale se

referă la reducerea cotelor de impozitare pe proﬁt,
utilizat pentru ﬁnanţarea activităţilor de cercetaredezvoltare şi alte scopuri ce ţin de activitatea inovaţională etc;
– Finanţarea proiectelor inovaţionale în formă de donaţii și granturi;
– Susţinerea brevetării în străinătate. De obicei, brevetarea în străinătate este foarte costisitoare. Pentru susţinerea întreprinderilor autohtone în
protecţia invenţiilor acestora în străinătate se practică acordarea unor fonduri. Astfel, în Republica
Moldova, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 805 din 28.06.2016, este prevăzută acordarea în aceste scopuri de către AGEPI a unor granturi
de cca 3 mii dolari.
Un rol important în acest context îl joacă serviciile de asistenţă individuală pentru IMM-uri. Fiecare
tip de asistenţă este adaptat capacităţii companiei
de conștientizare a rolului proprietăţii intelectuale
sau nivelului ei de dezvoltare tehnologică. Aceste
servicii variază de la iniţierea în proprietatea intelectuală până la utilizarea acesteia în strategia corporativă5:
– Servicii ale centrelor și agenţiilor de transfer tehnologic;
– Asistenţa acordată de parcurile știinţiﬁcotehnologice și incubatoarele inovaţionale;
– Prediagnoza proprietăţii intelectuale.
Aceasta constă în evaluarea necesităţilor întreprinderii cu privire la proprietatea intelectuală. Prediag-noza
ia în calcul totalitatea obiectelor de proprietate indus
5

NOVAC, Al. Aplicarea sistemului de management al proprietăţii intelectuale în dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.
Teză de doctor în economie. Chișinău: INCE, 2014, p. 98
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trială (brevete, mărci, desene şi modele industriale)
ale companiei şi, de asemenea, include contracte,
licenţe, achiziţii şi vânzări de tehnologii. În Republica
Moldova acest serviciu este gratuit pentru IMM;
– Servicii oferite de reţeaua tehnologică a
serviciilor de proprietate industrială. Acestea
variază de la analiza companiei din punctul de vedere al politicii sale de proprietate industrială până
la desfăşurarea lucrărilor de diagnosticare a unui
proiect de inovare;
– Diagnosticul strategic. Acesta permite companiei să plaseze proprietatea intelectuală în centrul strategiei organizaţionale. Asistenţa dată este
promovată în reţelele de dezvoltare tehnologică
şi de Agenţia de Inovare ANVAR din Franţa și este
ﬁnanţată de Institutul Naţional de Proprietate Intelectuală din aceeași ţară.
În contextul încurajării activităţilor inovative nu
poate ﬁ ignorată crearea parteneriatelor între diferite
organizaţii în vederea utilizării PI de către IMM-uri.
Astfel, în Republica Coreea, prin cooperarea
între Oﬁciul Coreean de Proprietate Intelectuală, Camerele de comerţ, Agenţia guvernamentală de sprijin a ÎMM-urilor, Asociaţia avocaţilor
pentru brevete şi alţi parteneri publici şi privaţi,
inclusiv instituţiile ﬁnanciare, s-a instituit o reţea
de sprijinire a IMM-urilor în domeniul PI. Activitatea acestui parteneriat se bazează pe aplicarea
următoarelor obiective strategice: 1) Campania de
achiziţie a PI pentru IMM-uri; 2) Asistenţa în crearea obiectelor de proprietate intelectuală; 3) Reducerea costurilor de achiziţie a drepturilor de PI;
4) Activarea marketingului PI; 5) Măsuri de sprijin
pentru comercializarea OPI.
În Japonia, o importanţă mare pentru politica în
domeniul IMM-urilor o are sistemul de colaborare
„keiretsu” dintre ﬁrmele mari şi IMM-uri. De asemenea, un element-cheie în cadrul strategiei de PI este
colaborarea dintre universităţi şi mediul de afaceri
(de exemplu, transferul de tehnologie). Astfel, se
consideră că prin însuşirea PI de pe urma cercetării universitare, activităţile start-up-urilor, precum
acordarea licenţelor pentru IMM-urile existente, se
vor intensiﬁca.
Considerăm că, pentru a încuraja dezvoltarea
inovaţională, IMM-urile din Republica Moldova ar
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trebui să valoriﬁce pe larg formele de stimulare a
activităţii inventive, aplicate cu succes în practica
întreprinderilor mici și mijlocii din străinătate.
REFERINŢE
1) Codul cu privire la știinţă și inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15.07.2004.
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REZUMAT

Proprietatea intelectuală – instrument de
sporire a competitivităţii întreprinderilor mici
și mijlocii. În era globalizării şi a concurenţei internaţionale, potenţialul proprietăţii intelectuale
de a genera venituri este de o importanţă majoră,
deoarece, în activitatea comercială, obiectele de
proprietate intelectuală (OPI) reprezintă instrumente forte de sporire a competitivităţii IMM-urilor. În
acest context, atât întreprinderile mici și mijlocii,
cât și întreprinderile mari, tind să investească tot
mai mult în proprietatea intelectuală. În condiţiile
unei concurenţe acerbe, proprietatea intelectuală constituie un instrument strategic, pe care pot
să-l utilizeze întreprinderile, valoriﬁcându-și astfel
inovaţiile și luptând împotriva contrafacerii. Deci,
datorită proprietăţii intelectuale, întreprinderea
poate avea doar beneﬁcii: înregistrează proﬁt și își
îmbunătăţește semniﬁcativ imaginea.

РЕФЕРАТ

Intellectual Property – A Tool to Enhance
the Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises. In the era of globalization and
international competition, the potential of intellectual property to generate revenue is of major
importance, because in commercial activity intellectual property objects (IPOs) are powerful tools
to enhance the competitiveness of SMEs. In this
context, both small and medium-sized enterprises and large enterprises tend to invest more and
more in intellectual property. In the conditions
of a ﬁerce competition, intellectual property is a
strategic tool that enterprises can use, thus harnessing their innovations and ﬁghting against
counterfeiting. So, due to intellectual property,
the enterprise can only beneﬁt: it registers proﬁt
and signiﬁcantly improves its image.

Интеллектуальная собственность - инструмент повышения конкурентоспособности малых и средних предприятий. В эпоху глобализации и международной конкуренции потенциальная способность интеллектуальной собственности генерировать доходы имеет большое значение, поскольку в коммерческой деятельности объекты интеллектуальной собственности (ОИС) являются мощными инструментами для повышения конкурентоспособности МСП. В этом контексте, малые
и средние предприятия, равно как и крупные предприятия стремятся все больше инвестировать в интеллектуальную собственность. В условиях жесткой конкуренции интеллектуальная собственность
является стратегическим инструментом, который
предприятия могут использовать при освоении
своих инноваций и в борьбе с контрафакцией. Таким образом, за счет интеллектуальной собственности предприятие может только выиграть: она приносит прибыль и значительно улучшает его имидж.
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РОДИКА СЛУТУ (БОГДАН)
АССИСТЕНТ, ДОКТОРАНТ
АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
МОЛДОВЫ (УНИВЕРСИТЕТ)

А СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКО-

Н

НОМИКИ, В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА,

ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ
РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

Формирование и регулирование рынка труда являются ключевыми и наиболее острыми
проблемами, а важнейшей проблемой формирующегося рынка труда остается занятость трудоспособного населения. Численность занятых
в экономике работников зависит от фазы экономического и социального развития страны.
Подъем в экономике способствует увеличению
занятости, спад или кризис производства в условиях углубления безработицы приводит к уменьшению численности занятых в сфере труда. Депопуляция населения в процессе миграции и демографические процессы, такие как старение
населения, способствуют уменьшению численности трудоспособного населения. Необходимо
также учитывать, что на смену избытка рабочей
силы приходит ее дефицит. Таким образом, на современном рынке труда, существует целый ряд
факторов подтверждающих его разбалансированность ведущий к дисбалансу трудовых ресурсов. Совершенно очевидно, что проблема регулирования сбалансированности спроса и предложения рабочей силы является на текущий момент наиболее актуальной экономической про-
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блемой. Также, при рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать, что ситуация на
рынке труда складывается под влиянием большого числа разнообразных факторов, таких как:
демографические, социально-экономические,
политико-правовые, научно-технические.
Управлением рынка труда и регулированием трудовых ресурсов в настоящее время занимаются государственные службы занятости, негосударственные структуры, такие как, частные
агентства по найму, государственная служба миграции населения, профессиональные учебные
заведения, профессиональные союзы и т.д. Деятельность этих служб, а также их функции, цели и
задачи существенно различаются между собой.
Государственная служба занятости и негосударственные структуры по содействию занятости населения, осуществляя подбор необходимой рабочей силы и нужных рабочих мест, способствуют трудоустройству неработающих граждан, служат посредниками между работодателями и трудовыми ресурсами. Главная их цель заключается в том, чтобы обеспечить эффективную занятость трудоспособного населения в
стране или регионе. Профессиональные учебные
заведения (государственные и негосударственные), исходя из анализа конъюнктуры на рынке рабочей силы, подготавливают специалистов
по нужным профессиям и специальностям, не-

Широко используется термин «маркетинг
персонала» («personal marketing»). Основоположником данного термина, как и в целом данной науки, считается Кевин Томпсон, который в
1989 году в своем труде поднял вопрос о взаимодействии маркетинга и персонала. Он обосновал теорию, согласно которой сотрудник предприятия выступает внутренней частью организации и он должен полностью разделять принципы, философию и ценности предприятия. Согласно его теории, это гарантировало достижение успеха предприятию на рынке и удержание
потребителя на бренде организации [2].
Как самостоятельное научное направление,
«маркетинг является одной из самых динамичных наук современности, это обусловлено, прежде всего, тем, что он должен соответствовать
требованиям времени, состоянию рынка и настроениям потребителей. Вопросы маркетинга
рабочей силы только начинают рассматриваться
в экономических исследованиях» [4].
Понятие «маркетинг персонала» широко используется в западной управленческой науке и
практике. В последнее время оно стало пользоваться популярностью и у отечественных исследователей. Как одно из направлений научной деятельности, HR-маркетинг базируется на знаниях таких дисциплин как: менеджмент, экономика труда, управление персоналом, психология,
социология, педагогика, этика, трудовое право,
статистика, информатика и т.д. Таким образом,
HR-маркетинг явление сложное, многоплановое
и динамичное.
На фоне множества трактовок, целесообразно придерживаться следующего понятия: маркетинг персонала – это вид управленческой деятельности, направленный на удовлетворение
потребностей работодателя в рабочей силе с помощью формирования на рынке труда человеческих ресурсов, определенного качества и соответствующей ему стоимости [6].
Основные задачи и функции маркетинга
персонала. Актуальность внедрения концепции
маркетинга на рынке трудовых ресурсов связана
с тем, что он позволяет улучшить регулирование
процессов формирования и распределения или
перераспределения трудовых ресурсов за счет
изучения конъюнктуры рынка, получения дан-
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обходимым для экономики страны, с учетом изменения профессионально-квалификационной
структуры рынка труда в результате упразднения одних профессий и появления новых. Профсоюзы защищают и отстаивают интересы определенных групп работников, выступая в роли
посредника между работниками и работодателями. Тем не менее, следует признать тот факт,
что в процессе осуществления своей деятельности между этими службами происходит недостаточное взаимодействие. «Комплексная же система в деятельности этих структур отсутствует,
что мешает им владеть ситуацией на рынке труда, и как следствие - стремление разрешать сиюминутные проблемы, не задумываясь о будущем» [1].
Очевидно, что для успешного управления
рынком труда необходима служба, выполняющая функции координации и регулирования
конъюнктуры спроса и предложения на рынке труда и действующая на основе методологии маркетинга. Таким образом, «эффективному
решению большей части вышеназванных задач
должно способствовать формирование и реализация маркетингового подхода к управлению человеческими ресурсами …»[3].
Определение и сущность понятия маркетинга персонала. Успех развития социальноэкономических отношений во многом определяется соответствующей и своевременной ответной реакцией на изменения, происходящие на
рынке труда. Возникновение и развитие понятия «маркетинг персонала» теоретически можно рассматривать с начала 70-х гг. ХХ века, когда исследователи начали использовать понятие
«рыночный подход» применительно к торговле,
продаже, сбыту товаров и предоставлению услуг
на рынке труда. На основе исследования и формирования рынка товаров и услуг, при усложняющихся проблемах разработки, производства и реализации товаров, расширились функции производственного маркетинга, появилось
и новое понимание этой деятельности в области
управления персоналом. Так, исходя из зарубежного опыта, известно, что уже много лет, американские и европейские компании успешно применяют методы производственного маркетинга
в сфере управления персоналом [2].
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ных о возможных объемах и структуре необходимых профессий и специальностей, стимулирования распределения трудовых ресурсов [7]. Таким образом, «маркетинг персонала» или маркетинг рабочей силы  это особый специфический
вид управленческой деятельности, который выполняет комплексную функцию служб управления персоналом, взаимодействуя и сотрудничая
со службами занятости, биржами труда, образовательными учреждениями и другими организациями из этой области.
При разработке стратегии развития рынка
рабочей силы необходимо определять конкретные цели, основные задачи и функции маркетинга персонала, приоритетные направления развития и разрабатывать пути достижения целей.
Цель маркетинга персонала  изучить ситуацию на рынке рабочей силы для реализации потребностей в персонале, совмещая интересы организации с интересами работников.
Роль маркетинга на общегосударственном
уровне, т.е. на макроуровне заключается в исследованиях состояния рынка труда, в своевременном предвидении и предотвращении структурных дисбалансов в сфере занятости. Маркетинговая деятельность на уровне страны включает
сбор и анализ информации о проблемах, связанных с согласованием спроса и предложения рабочей силы, выявление тенденций формирования и распределения рабочей силы между регионами страны, отраслями производства, учитывая происходящие изменения отраслевой и
профессионально-квалификационной структуры рабочей силы в соответствии с динамикой
развития экономики.
Роль маркетинга на региональном уровне, т.е.
мезоуровне ,соответствует той же цели, что и на
общегосударственном уровне. Разница состоит
в том, что поддержание соответствия спроса и
предложения рабочей силы в регионе относится к конкретным условиям на определенной территории. Региональные рынки труда имеют свои
специфические проблемы с занятостью. «На ре-
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гиональном уровне [5] с помощью маркетинга
возможно решение следующих задач:
- формирование трудового потенциала, соответствующего по своим количественным и качественным характеристикам требованиям общественного хозяйства региона с учетом местного
менталитета населения;
- обеспечение предприятий необходимыми
кадрами из различных источников, в том числе
за счет межрегионального перераспределения;
- обеспечение эффективной и динамичной
деятельности населения за счет своевременного обучения, переобучения и трудоустройства
высвобождаемых работников и незанятых граждан, нуждающихся в трудоустройстве;
- поддержание региональной, отраслевой и
профессионально-квалификационной сбалансированности между структурой рабочих мест».
Роль маркетинга на локальном уровне или микроуровне (на уровне фирмы, предприятия, организации) заключается в том, чтобы рабочая
сила использовалась наиболее эффективно. Задача маркетинга на данном уровне состоит в
том, чтобы обеспечить наиболее рациональное
использование трудовых ресурсов. Необходимо
отметить, что функционирование маркетинга на
одном из уровней рынка труда не может носить
локальный, не зависимый от ситуации на других
уровнях, характер. Поскольку рынок труда представляет собой механизм, формируемый под
влиянием множества политических, экономических и социальных факторов, а также сам оказывающий воздействие на них, все процессы, координируемые маркетингом на любом из уровней, являются взаимозависимыми и взаимосвязанными [8].
Маркетинг персонала предполагает осуществление ряда функций, выполняемых в определенной последовательности. В научной литературе, связанной с управлением персонала, традиционно выделяют четыре функции
HR-маркетинга: информационную, аналитическую, коммуникационную, интеллектуальную
(Рисунок 1).
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Рисунок 1. Схематическое представление основных функций HR-маркетинга.

Источник: разработано автором
Информационная функция маркетинга заключается в том, чтобы обеспечить органы управления информацией о сложившейся ситуации на
рынке труда, полученной в ходе проведения исследований рынка труда, с учетом стратегического изменения внутренней и внешней среды. Информационная функция маркетинга представляет собой комплексную систему сбора и учета точной и достоверной информации и сведений, позволяющих судить о состоянии на рынке рабочей
силы. Информацию о динамике рынка труда используют для своевременной корректировки кадровой политики, уточнения кадровой стратегии,
а также для осуществления стратегического планирования маркетинговой деятельности на внешнем и внутреннем рынке труда. Такая информация
может служить отправной точкой для дальнейшей
маркетинговой деятельности. На основе полученной информации, специалисты по HR-маркетингу
имеют возможность анализировать, планировать
и реализовывать маркетинговые мероприятия. Таким образом, информационная функция в области
управления персонала заключается в разработке
фундамента информации, который является источником для дальнейших исследований, анализа и
планирования, маркетинговых мер. Следовательно, информационная функция маркетинга персонала обеспечивает создание информационного
базиса, который является основой для остальных
функций маркетинга персонала.

Источниками информации по персоналу в области маркетинга, являются:
- учебные программы по обучению квалифицированных специалистов, одобренные министерством образования и планы выпуска специалистов в учебных заведениях;
- учебные программы для дополнительного
обучения по специальности, в различных учебных центрах, курсы по повышению квалификации, курсы переобучения при биржах труда, тренинги, семинары;
- статистические данные о трудоустройстве
и занятости населения, публикуемые государственными органами статистики;
- аналитические материалы, публикуемые государственными органами по труду и занятости;
- информационные сообщения, публикуемые
службами занятости, биржами труда, кадровыми
агентствами;
- СМИ, Интернет порталы, специализирующиеся на информации по управлению персоналом,
трудоустройству и т д;
- рекламные материалы, публикующие информацию о предприятиях-конкурентах;
- собеседование специалистов по персоналумаркетингу с потенциальными сотрудниками
организации, с внешними партнерами, с работниками своей организации и т.п.
Разрабатывается система требований работодателей к потенциальным работникам, к та-
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ким относятся: образование, необходимая квалификация, специальные знания и умения, практические навыки, опыт работы в определенных
должностях, навыки сотрудничества. Определяются трудовые функции и должностные обязанности, которые должны выполняться на определенном рабочем месте. В ходе изучения этих
аспектов составляется специальный прогноз.
Аналитическая функция маркетинга персонала включает в себя обработку всей полученной информации, а также осуществляет анализ
полученных данных, который проводится с помощью специальных методов.
Кластерный анализ. Цель данного метода –
сегментирование рынка рабочей силы и определение целевых групп сегментов рынка, объектов, схожих между собой групп. Образованные в
процессе сегментации рынка, отдельные группы должны быть идентичны по внутреннему содержанию, но разнородны по внешнему составу.
Кластерный анализ на рынке рабочей силы выделяет носителей определенных признаков, отличающихся однородностью: по возрасту, полу,
семейному и географическому положению,
уровню образования и т.п.
Дисперсионный анализ – это метод позволяющий проверить различие двух групп потребителей выделенных при помощи кластеризации.
Регрессионный анализ используется для прогнозирования спроса.
Факторный анализ позволяет выделить критерии формирования целевых групп. Принятыми в мировой практике маркетинга персонала видами критериев сегментирования являются: географический, демографический, экономический, психологический, поведенческий и др.
виды. По итогам изучения различных научных
работ из области, можно заключить, что основными и наиболее широко используемыми методами сегментирования рынка труда являются факторный и кластерный анализы. Также, не-
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обходимо отметить, что в арсенале маркетологов имеется множество программных пакетов.
Наиболее распространенными являются Vortex,
SPSS, Statistica, Stata, EViews, NVivo и т.д.
Коммуникационная функция маркетинга
персонала позволяет устанавливать контакты
со всеми заинтересованными субъектами рынка
труда и производит следующие действия:
 определяет
источники
обеспечения
потребности организаций в персонале;
 представляет конкурентные преимущества
организаций как работодателей;
 осуществляет
внутриорганизационные
связи;
 осуществляет рекламно-презентационные
мероприятия;
 осуществляет связи с общественностью.
Целью коммуникационной функции является установление контакта с субъектами рынка
труда таким образом, чтобы полностью удовлетворить потребность в персонале организации.
Коммуникации налаживаются как с внешней, так
и с внутренней средой. Исследованию подвергаются как сотрудники организации, так и потенциальные кандидаты на внешнем рынке труда.
Инструментом применения коммуникационной
функции HR-маркетинга является внутриорганизационная связь.
Интеллектуальная функция маркетинга персонала заключается в повышении уровня
интеллектуального потенциала, а также уровня
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках труда. Повышая свою квалификацию, работник повышает стоимость своего интеллектуального капитала, а чем выше уровень
развития работника, с точки зрения его профессиональных знаний, умений, навыков, потребностей и способностей к труду, тем быстрее совершенствуется и более производительно используется человеческий капитал. Структура функций HR-маркетинга представлена в Таблице 1.
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Таблица 1.
Структура HR-маркетинга
Структура функций маркетинга персонала
Информационная
Внешняя среда

Внутренняя
среда

Аналитическая

факторы

Коммуникационная

Интеллектуальная

методы
кластерный
анализ

коммуникации
в рамках
производственного
процесса

обеспечение
конкурентноспособности

контролируемые

неконтролируемые

стратегия
маркетинга

выбор целевого
рынка

политикоправовые

финансовые
ресурсы

дисперсионный
анализ

коммуникации
в социальных
отношениях

X

построение
структуры
маркетинга

социальноэкономические

кадровый
потенциал

регрессионный
анализ

X

X

организация
маркетинга

демографические

источники
покрытия

факторный
анализ

X

X

контроль

социальнопсихологические

потребность в
персонале

X

X

X

анализ кадровой
политики
конкурентов

научнотехнические

X

X

X

X

ситуация на рынке
труда

экологические

X

X

X

X

развитие
технологий

культурные

X

X

X

X

X

информационные

X

X

X

X

Источник: составлено автором

Рассмотрев вышеизложенные функции HRмаркетинга, представляется достаточно обоснованным мнение Р. Бюннера (R.Buhner), который,
представляя маркетинг персонала как единство
информации и коммуникации, выделяет два основных этапа в технологии его реализации: информационный и коммуникационный. В рамках реализации коммуникационной функции стратегии маркетинга персонала, Р. Бюннер выделяет четыре вида
коммуникационных мероприятий, осуществляемых в определенной последовательности: сегментирование, формирование внутренних связей, реклама, связь с общественностью [9, стр. 19]. Некоторые принципы и правила по управлению персоналом могут быть применимы и для маркетинга
персонала, к ним можно отнести следующие[2]:
- научность  разработка мероприятий маркетинга персонала должна основываться на достижениях науки в области управления, социологии, психологии;

- комплексность  при формировании мероприятий маркетинга персонала необходимо
учитывать воздействие внешних и внутренних
факторов, оказывающих влияние на разработку плана;
- гуманизм  основывается на индивидуальном подходе, который выражается в восприятии
персонала как главного потенциала, а каждого
работника как личности;
- перспективность  при формировании плана маркетинга персонала следует учитывать
перспективы развития производства;
- оптимальность  проработка всех предложений и выбор наиболее рациональных вариантов по формированию и реализации плана маркетинга персонала;
- оперативность  своевременное принятие
решений по устранению недостатков плана маркетинга персонала и приведение его в соответствие с изменяющимися условиями;
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- согласованность  предполагает взаимоувязывание плана маркетинга персонала с основными целями организации;
- индивидуализация работы с персоналом 
предполагает учет личных и трудовых потребностей каждого сотрудника, работающего в организации.
Выводы и предложения:
1. Для достижения стратегических целей маркетинга трудовых ресурсов приоритетными могут являться такие направления, как:
 учет потребностей развития трудовых ресурсов и рынка труда;
 необходимость адаптации рынка образовательных услуг к рынку труда для достижения
сбалансированности спроса на рабочую силу и
формирования трудовых ресурсов;
 налаживание мониторинга ситуации на
рынке труда.
2. Конечными целями такой экономической
политики являются решение проблемы занятости населения, снижение уровня безработицы,
и сбалансированность трудовых ресурсов. Для
этого следует вновь вернуться к вопросу о взаимодействии всех структур, занятых проблемами рынка труда, с целью выработки согласованных действий, направленных на решение управленческих задач в целом и на каждом уровне в
отдельности.
3. Следует признать, недостаточно эффективными нынешние рыночные регуляторы рынка труда. Возникает необходимость совершенствования системы управления. Проанализировав теоретические основы маркетинга персонала, можно сказать о том, что новым методом
управления человеческими ресурсами является
маркетинг персонала с ориентацией на системный подход. В условиях маркетинга все структуры, занятые подготовкой и распределением трудовых ресурсов, должны координироваться и
функционировать синхронно.
4. Разработка маркетинговой стратегии трудовых ресурсов на всех уровнях хозяйствования, принятие конкретных маркетинговых организационных мероприятий, подходящих каждому уровню создаст возможные оптимальные
условия для решения сложных и острых про-
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блем рынка труда, что является на данном этапе одним из важнейших факторов создания социально ориентированной экономической политики и устойчивого экономического развития страны. Ключевыми целями такой экономической политики являются успешное решение
проблем на рынке труда и повышение уровня
жизни населения.
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РЕФЕРАТ

Роль и задачи HR-маркетинга на рынке
труда. В статье анализируются роль и задачи
маркетинга персонала на рынке труда. Рассмотрены значения маркетинга в современных, постоянно меняющихся условиях функционирования рынка труда. Также, в работе определяются: содержание, цели, задачи и функции данного вида функционального управления человеческими ресурсами в ходе его реализации.
Ключевые слова: маркетинг персонала,
маркетинговые функции, маркетинговый подход, рынок труда.
REZUMAT

Rolul și sarcinile HR-marketingului pe piaţa
muncii. În acest articol sunt analizate rolul și sarci-

nile HR-marketingului pe piaţa muncii. Este scoasă
în evidenţă importanţa marketingului în condiţiile
moderne, în continuă schimbare, ale funcţionării
pieţei muncii. De asemenea, în lucrare se deﬁnesc:
conţinutul, obiectivele, sarcinile și funcţiile acestui
tip de management funcţional al resurselor umane
în cursul implementării acestuia.
Cuvinte-cheie: HR-marketing, abordare de marketing, piaţa muncii, funcţiile marketingului.
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ABSTRACT

The Role and Tasks of HR-Marketing in the
Labor Market. In this article are analyzed the role
and tasks of HR-marketing in the labor market.
The importance of marketing in the modern, everchanging conditions of the labor market functioning is discussed. Also, in the work are deﬁned: the
content, goals, tasks and functions of this type of
functional management of human resources in the
course of its implementation.
Key words: HR-marketing, marketing approach,
labor market, marketing functions.
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INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE, AȘM
ATELE STATISTICE REFERITOARE LA VENITURILE ŞI CHEL-

D

TUIELILE POPULAŢIEI SE OBŢIN ÎN URMA REALIZĂRII

CERCETĂRII BUGETELOR GOSPODĂRIILOR CASNICE (CBGC)
[4]. PRIMA CERCETARE DE ACEST FEL ÎN ŢARĂ A AVUT LOC ÎN
1954. ODATĂ CU APARIŢIA UNOR SCHIMBĂRI ÎN SITUAŢIA SOCIOECONOMICĂ A STATULUI, A FOST AJUSTATĂ MODALITATEA DE EFECTUARE A ACESTEI CERCETĂRI. SCOPUL PRINCIPAL AL CERCETĂRII
BUGETELOR GOSPODĂRIILOR CASNICE ESTE DE A DETERMINA
NIVELUL DE TRAI AL POPULAŢIEI ÎN BAZA VENITURILOR, CHELTUIELILOR, CONSUMULUI, CONDIȚIILOR DE VIAŢĂ ŞI ALTOR FACTORI.
PRIN ASTFEL DE CERCETĂRI POATE FI EVALUAT CONSUMUL FINAL
AL GOSPODĂRIILOR CASNICE ŞI MĂSURATĂ SĂRĂCIA. ÎN ACESTE
CERCETĂRI SUNT CUPRINSE TOATE GOSPODĂRIILE DIN TOATE CATEGORIILE SOCIO-ECONOMICE: SALARIAŢI, PATRONI, LUCRĂTORI
PE CONT PROPRIU ÎN AGRICULTURĂ SAU MEMBRI AI ASOCIAŢIILOR
AGRICOLE, LUCRĂTORI PE CONT PROPRIU ÎN ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE, ŞOMERI, PENSIONARI, ALTE CATEGORII.

SE IAU ÎN EVIDENŢĂ
– PREZENTE,
TEMPORAR ABSENTE SAU PLECATE PENTRU O PERIOADĂ MAI ÎNDE LUNGATĂ – CARE PARTICIPĂ INTEGRAL SAU PARŢIAL LA FORMAREA
BUGETULUI GOSPODĂRIEI (VENITURI ŞI/SAU CHELTUIELI). ACESTE
TOATE PERSOANELE DIN GOSPODĂRIILE SELECTATE

CERCETĂRI SE FAC PE UN EŞANTION DE LOCUINŢE ŞI GOSPODĂRII
DIN SPAŢIUL URBAN ŞI RURAL SELECTATE ALEATORIU DE PE ÎNTREG
TERITORIUL ŢĂRII, CU EXCEPŢIA LOCALITĂŢILOR SITUATE ÎN PARTEA
STÂNGĂ A R.

NISTRU ŞI MUN. BENDER. ÎN ACESTE CERCETĂRI SE

CALCULEAZĂ VENITURILE ŞI CHELTUIELILE GOSPODĂRIILOR.
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Nivelul, evoluţia şi distribuţia veniturilor populaţiei pot ﬁ reprezentate de indicatori care rezumă
posibilităţile, respectiv resursele de care dispune
populaţia pentru satisfacerea nevoilor sale.
Indicatorii din acest domeniu sunt:
- sursele de formare a veniturilor populaţiei (veniturilor din muncă şi elementelor de redistribuire).
Ele permit obţinerea datelor veniturilor totale obţinute de populaţie, dar şi celor privitoare la veniturile sale disponibile, ce indică real în ce măsură gospodăriile (familiile) au capacitatea de a-şi satisface
nevoile lor de consum şi de economisire.
- repartiţia gospodăriilor după nivelul de venit, care este efectuată nu doar pentru toată populaţia, dar şi pentru principalele sale categorii.
Indicatorii privind repartiţia gospodăriilor sau
persoanelor după nivelul de venit oferă posibilitatea de a evalua gradul de inegalitate privind
nivelul veniturilor obţinute de diferitele categorii
ale populaţiei.
O importanţă deosebită pentru evaluările din
domeniul nivelului de trai o reprezintă calcularea
veniturilor reale, precum ar ﬁ salariile, pensiile ş.a.,
în scopul determinării efectului cumulat al evoluţiei
veniturilor nominale şi al preţurilor de consum asupra satisfacerii nevoilor populaţiei.

, unde
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„Veniturile medii disponibile ale unui membru al gospodăriei” reprezintă totalitatea veniturilor băneşti şi în natură ce rezultă din activitatea salarizată, agricolă, individuală, indemnizaţii sociale,
dar şi din alte surse de venit.
„Cheltuielile de consum la un membru al gospodăriei casnice” reprezintă suma cheltuielilor
curente, direcţionate pentru produse alimentare,
nealimentare și servicii.
Veniturile se calculează prin intermediul mai
multor indicatori. Cel mai răspândit indicator care
calculează disproporţiile între veniturile populaţiei
este coeﬁcientul Gini.
Coeﬁcientul Gini este un indicator al dispersiei
statistice în scopul reprezentării repartizării veniturilor persoanelor dintr-un stat, în special acesta
ilustrează diferenţele privitoare la cum se distribuie
veniturile/averile, prin urmare, este un indicator al
inegalității.
El a fost elaborat şi folosit de Corrado Gini, statistician şi sociolog de origine italiană. Coeﬁcientul
Gini a fost utilizat pentru prima oară în lucrarea „Variabilitate şi mutabilitate” (în original: Variabilita e
mutabilita), publicată în 1912 [2][3].
Coeﬁcientul Gini poate ﬁ calculat după formula [5]

i – quintila i (1≤i≤5),
Ii – ponderea venitului corespunzător quintilei i,
Pi – ponderea populaţiei corespunzătoare quintilei i,
PRi – ponderea populaţiei mai bogate decât populaţia corespunzătoare quintilei i.
O metodă simplă de reprezentare a concentraţiei veniturilor o reprezintă curba Lorenz. Aceasta
ilustrează distribuţia sau bunăstarea în raport cu
inegalitatea sau concentraţia veniturilor dobândite.
Ea poate servi ca un instrument statistic pentru analiza distribuţiei veniturilor.
Rezultate şi discuţii
Conform datelor Biroului Naţional de Statistică
[1], în trimestrul III din anul 2017 veniturile disponibile ale populaţiei pe o lună pentru o persoană au alcătuit în medie 2224,4 MDL, în creştere cu 6,9% faţă
de perioada similară a anului precedent. În termeni
reali, cu ajustarea la indicele preţurilor de consum,
veniturile populaţiei au rămas la nivelul perioadei
similare a anului precedent (Figura 1).

Figura 1. Evoluţia veniturilor disponibile ale populaţiei: valoarea nominală
și ritmurile de creștere, pe trimestre, Trimestrul I 2013 – Trimestrul III 2017
Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică
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Contribuția salariilor în structura veniturilor populaţiei constituie cea mai importantă sursă ﬁnanciară. Aceste venituri reprezintă 43,5% din veniturile
total disponibile, ﬁind în creştere cu 1,9 puncte procentuale faţă de trimestrul III al anului 2016.
În trimestrul III al anului 2017, câştigul salarial
nominal mediu lunar brut a constituit 5809,1 MDL,
înregistrând o majorare de 11,1% faţă de aceeași perioadă a anului precedent, în sectorul real – 6132,2
MDL şi a fost în creştere cu 11,0% faţă de trimestrul
III al anului 2016, în sectorul bugetar – 4990,7 MDL
şi a fost în creştere cu 10,4% faţă de trimestrul III al
anului 2016 (Figura 2).
Potrivit tipurilor de activităţi economice, cel mai
mare salariu mediu lunar brut în trimestrul III al
anului 2017 s-a înregistrat în următoarele domenii
de activitate:
▪ Informaţii şi comunicaţii – 12775,1 MDL,
▪ Activităţi ﬁnanciare şi de asigurări – 10763,9
MDL,
▪ Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat – 10614,6 MDL.
Cele mai mici salarii se găsesc în următoarele activităţi economice:
▪ Artă, activităţi de recreare şi de agrement –
3209,3 MDL,

▪ Activităţi de cazare şi alimentaţie publică –
3965,9 MDL,
▪ Agricultură, silvicultură şi pescuit – 4035,5
MDL.
În anul 2017 au avut loc schimbări în sistemul
de salarizare în sectorul bugetar. Conform Legii nr.
208 din 06.10.2017 pentru modiﬁcarea anexei nr.1
la Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, salariile bugetarilor au fost
majorate. Această majorare a fost implementată în
2 etape:
- de la 1 septembrie 2017 au fost majorate salariile angajaţilor din instituţiile de învățământ, cultură
şi artă, medico-sanitare, asistenţă socială, cultură
ﬁzică şi sport;
- de la 1 ianuarie 2018 vor beneﬁcia de majorare şi bugetarii din sfera ştiinţei şi inovării, militarii,
poliţiștii şi alţi angajaţi din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice.
Salariul tarifar pentru categoria I este stabilit în
cuantum de 1100 MDL, în creştere progresivă cu
100 MDL până la 200 MDL pentru categoria de salarizare 25.
Din bugetul statului vor ﬁ alocate în acest scop
aproape 337 de mln. MDL.

Figura 2. Dinamica salariului nominal în sectorul bugetar
şi cel real în perioada TI 2017 – TIII 2017, MDL
Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică
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Curba lui Lorenz, după cum s-a menţionat ceva
mai sus, este o formă graﬁcă care arată distribuţia veniturilor între straturile sociale ale populaţiei. În cadrul
ei se realizează legătura dintre procentele cumulative
ale veniturilor şi cele ale numărului populaţiei. Axa diagonală, adică linia dreaptă denumită „egalitate”, arată
situaţia în care toată populaţia ar ﬁ obţinut exact acelaşi venit, fapt ce ar însemna echitatea absolută. Astfel,
în acest caz nu există diferenţe în mărimile veniturilor
persoanelor dintr-o populaţie, altfel zis, situaţia este
ideală. Cu cât curba lui Lorenz este mai apropiată de
diagonală, cu atât e mai echitabilă distribuţia venitului. În realitate, există diferenţe între veniturile diverselor grupuri de populaţie. În cazul Republicii Moldova,
după cum se poate observa în Figura 3, a avut loc o
reducere a inegalităţilor dintre veniturile diferitelor
grupuri de populaţie în 2015, în comparaţie cu anul
2005. Acest lucru a favorizat grupurile de populaţie
cu venituri medii (40% din populaţie, care au deţinut
40% dintre venituri, situată pe graﬁc între procentele
cumulative de 40% şi 80%). Trebuie remarcat că veniturile grupului de 20% din populaţie cu cel mai mic
nivel de venit nu s-au schimbat esenţial.

ECONOMIA PI/IP ECONOMY

O a doua sursă semnificativă de venit a moldovenilor sunt prestaţiile sociale, care constituie
25,8% sau cu 15 puncte procentuale mai mult
faţă de perioada similară a anului precedent.
Veniturile populației obținute din activitatea pe
cont propriu constituie 12,4%, din care 8,0% sunt
din activități individuale agricole şi 4,4%  din
cele non-agricole.
Veniturile din transferurile bănești din străinătate aşa şi rămân o sursă importantă pentru bugetul
gospodăriei. Acestea reprezintă 14,6% din totalul
veniturilor, relevând o contribuţie mai mică cu 1,5
puncte procentuale faţă de perioada similară a
anului precedent. Putem menţiona că oamenii de
la sate sunt dependenţi mai mult de transferurile
bănești, ponderea acestora ﬁind de 21,1% în veniturile totale, mai mare decât în cazul populaţiei
urbane (8,3%).
În funcţie de mediul de reşedinţă, se menţine
aceeaşi tendinţă: veniturile populaţiei din mediul
urban au fost în medie cu 555,7 MDL mai mari sau
de 1,3 ori mai mari faţă de veniturile populaţiei din
mediul rural.

Figura 3. Curba lui Lorenz privind distribuţia veniturilor pentru anii 2005 şi 2015
Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică
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Conform ultimelor date oﬁciale din Anuarul Statistic al Biroului Naţional de Statistică pentru anii
2005 şi 2015 [6][7], coeﬁcientul Gini a fost de 0,411
în anul 2005, iar în 2015 acest indicator s-a micşorat
până la 0,316, ceea ce semniﬁcă o reducere a inegalităţii între veniturile populaţiei.
Cheltuielile de consum medii lunare ale populaţiei
în trimestrul III din 2017 au constituit în medie pe o
persoană 2301,0 MDL, în creştere cu 4,6% faţă de
trimestrul III din anul 2016. În termeni reali, potrivit
indicilor preţurilor de consum, populaţia a cheltuit
în medie cu 2,6% mai puțin comparativ cu perioada
anului precedent (Figura 4).
În perioada de cercetare, repartizarea cheltuielilor a avut loc în felul următor:
▪ consumul alimentar constituie cea mai mare

parte a cheltuielilor – 43,0% (41,3% în trimestrul III
din 2016),
▪ pentru întreţinerea locuinţei o persoană a
alocat în medie 19,8% din cheltuielile totale de consum (18,0% în acelaşi trimestru din anul 2016),
▪ pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 10,8%
(ca şi în perioada similară a anului precedent).
▪ pentru sănătate – 5,7% faţă de 7,4% în perioada similară a anului precedent,
▪ comunicaţii – 4,2%,
▪ transport – 3,5%,
▪ dotarea locuinţei – 4,0%,
▪ învățământ – 0,3%, etc.
Cheltuielile de consum ale populaţiei din mediul
urban au constituit în medie 2718,0 MDL pe lună pe
o persoană, cu 743,9 MDL mai mult sau de 1,4 ori
mai mult decât în mediul rural (Figura 4).

Figura 4. Evoluţia cheltuielilor de consum, valoarea nominală
şi ritmurile de creștere, pe trimestre, T I 2013 – T III 2017
Sursa: Conform datelor Biroului Naţional de Statistică

Pentru asigurarea consumului de produse alimentare, populaţia din mediul urban a direcţionat
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40,3% din cheltuielile lunare de consum (38,7% în
perioada anului precedent), iar populaţia din mediul

▪ sporirea nivelului garanţiilor minime de stat
în domeniul salarizării;
▪ perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ
pentru remunerarea muncii lucrătorilor din sectorul
bugetar;
▪ depăşirea treptată a diferenţierii în remunerarea muncii angajaţilor din sfera bugetară şi sectorul
real al economiei.
O caracteristică impresionantă a infrastructurii
este decalajul dintre regiunile rurale şi cele urbane.
În comparaţie cu localităţile rurale, populaţia de
la oraşe, în special din capitală, beneﬁciază de locuinţe mai confortabile, de mai multe mijloace de
transport şi surse energetice, de acces mai mare la
tehnologiile informaţionale şi telecomunicaţii ş.a.
REFERINŢE
1. Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova: Comunicate de presă [Accesat la 19.01.2018],
Disponibil la: http://www.statistica.md.
2. GINI, C. (1912). „Variabilità e mutabilità” (Variability and Mutability), C. Cuppini, Bologna, 156
pages. Reprinted in Memorie di metodologica statistica (Ed. Pizetti E, Salvemini, T). Rome: Libreria Eredi
Virgilio Veschi (1955).
3. GINI, C. (1909). „Concentration and dependency ratios” (in Italian). English translation in Rivista di
Politica Economica, 87 (1997), 769–789.
4. Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova: Veniturile şi cheltuielile populaţiei (Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice), Metadate
[Accesat la 19.01.2018], Disponibil la: http://www.
statistica.md/public/ﬁles/Metadate/CBGC.pdf.
5. Notes on how to compute Gini Coeﬃcient, Brooks World Poverty Institute [Accesat la 19.01.2018], Disponibil la:http://www3.
nd.edu/~wbrooks/GiniNotes.pdf.
6. Anuarul statistic al Republicii Moldova 2006,
Biroul Naţional de Statistică, 2006 [Accesat la
19.01.2018], Disponibil: http://www.statistica.md/
public/files/publicatii_electronice/Anuar_Statistic/2006/anuar_2006.zip.
7. Anuarul statistic al Republicii Moldova 2016,
Biroul Naţional de Statistică, 2016 [Accesat la
19.01.2018], Disponibil: http://www.statistica.md/
public/files/publicatii_electronice/Anuar_Statistic/2016/AS_2016.pdf.
8. Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar [Accesat la 19.01.2018],

INTELLECTUS 1/2018

|

ECONOMIA PI/IP ECONOMY

rural – 45,9% (44,1% în perioada anului precedent).
Totodată, populația urbană a cheltuit mai mult:
▪ pentru dotarea locuinţei – 4,2% faţă de 3,7%
în mediul rural,
▪ pentru transport – 4,1% faţă de 2,9%,
▪ comunicaţii – 4,3% faţă de 4,1%,
▪ hoteluri, cafenele şi restaurante – 3,0% faţă de
0,4%,
▪ servicii de agrement – 1,5% faţă de 0,7%.
Populaţia rurală a cheltuit mai mult în comparaţie cu populaţia urbană:
▪ pentru întreținerea locuinţei – 19,8% faţă de
19,7% în mediul urban,
▪ pentru îmbrăcăminte, încălţăminte – 11,1%
faţă de 10,6% în mediul urban,
▪ pentru sănătate – 6,0% (în comparaţie cu
5,5% în mediul urban).
Concluzii
În Republica Moldova veniturile disponibile ale
populaţiei pe o lună în trimestrul III din 2017 s-au
majorat faţă de trimestrul III din 2016. Aceste venituri
au constituit 2224,4 MDL în medie la o persoană.
Cheltuielile de consum medii lunare ale populaţiei în trimestrul III din 2017 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent s-au majorat şi sunt mai mari
decât veniturile disponibile ale populaţiei pe o lună.
Aceste cheltuieli au constituit 2301,0 MDL.
Cel mai mare salariu mediu lunar în trimestrul
I din 2017 s-a înregistrat în următoarele domenii
de activitate: informaţii şi comunicaţii; activităţi ﬁnanciare şi de asigurări; producţia şi furnizarea de
energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer
condiţionat, precum şi alte activități de servicii, iar
cele mai mici salarii se găsesc în următoarele activităţi economice: învăţământ; agricultură, silvicultură
şi pescuit; activităţi de cazare şi alimentaţie publică;
artă, activităţi de recreare şi de agrement.
Transferurile bănești din ţară şi activitatea salariată rămân, practic, neschimbate şi constituie principalele surse ale veniturilor populaţiei.
Pornind de la faptul că îmbunătăţirea nivelului de
trai al populaţiei prin majorarea salariului, care constituie sursa principală a veniturilor, reprezintă una
din preocupările de bază ale Guvernului, o promovare a politicii salariale, în special în mediul rural, va ﬁ
orientată spre realizarea următoarelor obiective:
▪ asigurarea protecţiei angajaţilor cu nivel scăzut de venituri;
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REZUMAT

Factori şi tendinţe privind veniturile şi cheltuielile populaţiei Republicii Moldova. În acest
articol este analizată situaţia curentă a veniturilor şi
cheltuielilor populaţiei în Moldova. Sunt identiﬁcate
tendinţele lor şi factorii care le inﬂuenţează pentru
sectorul real şi cel bugetar. Având în vedere că salariile reprezintă o parte mare din veniturile populaţiei,
un mare accent al analizei este pus pe ele.
Cuvinte-cheie: venituri, cheltuieli, salarii, analiză,
tendinţe, sector real, sector bugetar, Moldova.
ABSTRACT

Factors and Tendencies of Incomes and Spendings of Population of the Republic of Moldova.
In this article is analyzed the current situation of
incomes and spendings of population in Moldo-
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va. Their tendencies and the factors that inﬂuence
them are identiﬁed for the real and budgetary sectors. Since the salaries represent a large part in the
incomes of population, a big emphasis of the analysis is put on them.
Key words: incomes, spendings, salaries, analysis,
tendencies, real sector, budgetary sector, Moldova.
РЕФЕРАТ

Факторы и тенденции доходов и расходов
населения Республики Молдова. В данной статье проводится анализ текущего положения доходов и расходов населения Молдовы. Определены их тенденции и факторы, влияющие на реальный и бюджетный секторы. Поскольку заработная плата представляет собой значительную
часть доходов населения, основной акцент в исследовании делается на нее.
Ключевые слова: доходы, расходы, заработная плата, анализ, тенденции, реальный сектор, бюджетный сектор, Молдова.
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E-LEARNING-UL – INSTRUMENT INOVATIV
DE INSTRUIRE ONLINE

DRD. SILVIA SCORŢESCU,
MAGISTRU ÎN ECONOMIE, MENTOR-TEACHER,

JUNIOR ACHIEVEMENT

EZVOLTAREA EXPONENŢIALĂ DIN ULTIMII ANI A TEHNOLO-

D

GIEI INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR A CONDUS LA ÎN-

REGISTRAREA UNEI ADEVĂRATE REVOLUŢII ÎN DOMENIUL INSTRUIRII
ASISTATE DE CALCULATOR.

PE FONDUL SCHIMBĂRILOR RAPIDE ŞI

AL PROGRESULUI TEHNOLOGIC, PRECUM ŞI AL TENDINŢEI DE GLOBALIZARE A EDUCAŢIEI UNIVERSITARE ŞI DE ELIMINARE A GRANIŢELOR DINTRE STUDENŢI, S-AU DESCHIS NOI PERSPECTIVE PENTRU
PRACTICA EDUCAŢIONALĂ.

ASTFEL,

PRACTICA EDUCAŢIONALĂ A

FOST COMPLETATĂ CU METODE MODERNE DE PREDARE -ÎNVĂŢARE EVALUARE, SPECIFICE SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE.

Una dintre aceste metode presupune o abordare axată cu preponderenţă pe instruire în ceea ce
priveşte procesul educaţional. Utilizat iniţial doar
ca un termen generic, care se referea la dezvoltarea
unui mediu electronic pentru oferirea mai ﬂexibilă
a educaţiei, e-learning-ul a devenit mai mult decât
un simplu experiment. În baza studiilor şi proiectelor experimentale, a fost demonstrat că utilizarea
e-learning-ului, împreună cu tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, oferă posibilitatea îmbunătăţirii
semniﬁcative a procesului educaţional. În prezent,
e-learning-ul a devenit o alternativă viabilă la metodele de educaţie tradiţionale, astfel încât a fost
adoptat de multe dintre unităţile de învăţământ,
mai ales datorită posibilităţii de a oferi o instruire
continuă sau avantajelor legate de o largă aplicabilitate în cadrul celor mai diverse organizaţii. Studiile
de specialitate publicate în ultimii cinci ani arată o
creştere continuă a utilizării e-learning-ului.

E-learning-ul este convergenţa web de învăţare la toate nivelurile, ﬁe că este nivel elementar,
şcoală, universitate sau nivel de afaceri. Astăzi, cunoaşterea este considerată un avantaj competitiv
şi unul dintre principalele atuuri ale unei companii.
E-learning-ul este alcătuit din mai multe metode
de învăţare, care sunt îmbunătăţite sau facilitate de
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. De asemenea, învăţarea online este o metodă rapidă de acumulare a informaţiilor, de furnizare a educaţiei şi de
formare profesională.
Astfel, prin elearning (sau e-learning) se înţelege
totalitatea situaţiilor educaţionale în care sunt utilizate masiv mijloacele tehnologiei informaţiei și
comunicării. Termenul, preluat din literatura anglosaxonă, a fost extins de la sensul primar, etimologic,
de învăţare prin mijloace electronice, acoperind
acum aria de intersecţie a acţiunilor educative cu
mijloacele informatice moderne. Deﬁnit astfel, mai
mult ca e-education, aria semantică a conceptului
e-learning interferează cu și se suprapune într-o
anumită măsură pe o multitudine de termeni ce
surprind varietatea experienţelor didactice care pot
beneﬁcia de suport tehnologic: instruire asistată/
mediată de calculator, digital/mobile/online learning/education, instruire prin multimedia etc. Prin
software didactic/educational, o gamă largă de materiale electronice (pe suport digital/multimedia)
sunt dezvoltate pentru a simpliﬁca procesul de educaţie: hărţi, dicţionare, enciclopedii, ﬁlme didactice,
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prezentări în diverse formate, cărţi (e-books), teste,
tutoriale, simulări, software ce formează abilităţi,
software de exersare, jocuri didactice etc. Computerul şi materialele electronice/multimedia sunt
utilizate ca suport în predare, învăţare, evaluare sau
ca mijloc de comunicare (pentru realizarea unor sarcini individuale etc.).
În sens restrâns, e-learning reprezintă un tip de
educaţie la distanţă, ca experienţa planiﬁcată de
predare-învăţare organizată de o instituţie ce furnizează mediat materiale într-o ordine secvenţială şi
logică pentru a ﬁ asimilate de studenţi în manieră
proprie. Medierea se realizează prin noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării  în special prin
Internet. Internetul constituie atât mediul de distribuţie a materialelor, cât şi canalul de comunicare
între actorii implicaţi. Funcţional, deocamdată doar
la nivelul învăţământului superior şi în educaţia
adulţilor sistemul de instruire prin Internet replică şi
adaptează componentele demersului didactic tradiţional/faţă-în-faţă: planiﬁcare, conţinut speciﬁc şi
metodologie, interacţiune, suport şi evaluare.
Principalul avantaj al unui sistem e-learning constă în ﬂexibilitatea care încurajează stilul propriu de
învăţare al cursantului. În ultimul timp, învăţământul tradiţional începe să piardă teren, lăsând loc
educaţiei asistate de calculator, acest lucru datorându-se, în principal, costurilor reduse implicate de tele-educaţie. Conform unui studiu efectuat de Corporate University Xchange, şcolile tradiţionale vor
suferi un declin în favoarea formelor de e-learning.
Principalele avantaje oferite de e-learning sunt:
a) Tehnologiile au revoluţionat afacerile, acum
trebuie să revoluţioneze învăţământul: necesitatea
de transformare a modului de organizare a învăţării
în unul mai modern, eﬁcient şi ﬂexibil, a condus la
noţiunea de e-learning.
b) Oriunde, oricând, oricine: se estimează că un
procent destul de mare din angajaţi utilizează în
munca lor calculatoarele personale. Obstacolele
tehnice, cum ar ﬁ accesul, standardele, infrastructura sau lăţimea de bandă, nu reprezintă azi o problemă și nu vor reprezenta, cel puţin, în viitorul apropiat. Dezvoltarea web determină capacitatea înaltă
a reţelelor şi calculatoarelor, oferă posibilitatea de
învăţare 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
c) Scăderea costurilor datorate eliminării cheltuielilor de transport: marele beneﬁciu adus de e-lear-
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ning îl reprezintă diminuarea costurilor şi a inconvenientelor reprezentate de necesitatea cursantului şi
a instructorului de a ﬁ în acelaşi loc. Studiile arată că
organizaţiile din SUA, de exemplu, şi-au redus costurile cu 50-70%, atunci când au înlocuit instruirea
tradiţională cu livrarea electronică a cursurilor.
d) Posibilitatea de modiﬁcare a informaţiei difuzate: produsele web permit instructorilor să-şi
actualizeze lecţiile şi materialele în întreaga reţea,
cu refacerea automată a informaţiilor şi accesul studenţilor la cele mai noi date.
e) Creşterea nivelului de colaborare şi interactivitate între cursanţi: învăţământul la distanţă poate
ﬁ mai stimulativ şi mai încurajator decât cel tradiţional, deoarece permite studenţilor să interacţioneze
mai mult între ei. Studenţii, care utilizează acest tip
de învăţământ, au mai multe contacte cu colegii,
acordă mai mult timp pentru pregătirea materialelor, înţeleg mai bine temele.
f) Învăţământul electronic este mai puţin stresant decât cel tradiţional: acest tip de învăţământ
elimină teama de a greşi în faţa unui grup de oameni. Studenţii pot încerca lucruri noi, pot greşi şi
pot aﬂa unde au greşit, învăţând astfel ce au făcut
bine şi ce nu.
g) Învăţarea controlată: tehnologia oferă individului posibilitatea de a-și organiza modul și timpul
de învăţare, nemaiﬁind nevoie să participe la orele
organizate în clase.
h) Prezentarea pe module: arhitectura informaţiei este modularea, aceasta facilitând învăţarea.
Dezvoltarea TIC (Tehnologia informaţiei și
comunicaţiilor) din ultimii 10 ani a condus la o
evoluţie fără precedent a fenomenului e-learning la
nivel european și internaţional, prin crearea și utilizarea a numeroase platforme virtuale de învăţare
în școli și universităţi. Noile metode de predare și
învăţare ajută elevii să-și dezvolte abilităţile necesare într-o societate bazată pe cunoștinţe. Rezultatele
unui studiu realizat în cadrul evenimentului eduVision 2020, la care au participat: miniștri ai educaţiei,
consilieri ministeriali, inspectori și directori școlari,
academicieni și profesori din 25 de ţări, validează și
reaﬁrmă efectele pozitive ale utilizării soluţiilor informatice pentru educaţie. Soluţiile de e-learning
acoperă nevoile întregului sistem educaţional, oferind instrumente utile pentru toate nivelurile – de la
factorii de decizie din ministere, până la elevi, pro-

rind un mare grad de ﬂexibilitate în vizualizarea şi
editarea modelului. Pot ﬁ executate independent în
ﬁecare viewport următoarele operaţii: panoramarea
şi mărirea/micşorarea (Zoom); stabilirea distanţelor
dintre punctele vizibile ale grilei şi, respectiv, dintre
punctele invizibile ale reţelei Snap; controlul vizibilităţii şi al poziţiei pictogramei UCS; stabilirea sistemelor de coordonate şi restaurarea vederilor denumite.
În concluzie, sistemele de coordonate UCS împreună cu posibilitatea de stabilire, denumire şi apelare
rapidă a conﬁguraţiilor de viewport-uri multiple
reprezintă două dintre cele mai utile instrumente în
modelarea tridimensională.
Subliniem că tehnologia este suportul ce permite transformarea modului în care se munceşte, se
învaţă şi se valoriﬁcă timpul liber. Accesul la instruire trebuie să ﬁe universal, în timp ce învăţatul trebuie personalizat, iar conţinutul multimedia îmbogăţit şi transformat într-o experienţă personalizată.
Acest deziderat se va realiza pe deplin în momentul
în care nevoia de instruire va ﬁ reală şi accesul va
ﬁ disponibil în orice loc, datorită noilor platforme
mobile de muncă şi instruire. Impactul se va resimţi
la nivelul tuturor grupurilor din economie şi societate  mari corporaţii şi IMM-uri, elevi, profesori şi
părinţi.
Societăţile media europene se confruntă cu paradoxul convergenţei tehnologiilor multimedia în
contextul unei fragmentări şi localizări din ce în ce
mai accentuate. Pe de altă parte, diversitatea culturală şi lingvistică reprezintă însăşi esenţa spaţiului
european.
Transformarea industriei de proﬁl este abia la
început, diﬁcultăţile ﬁind uriaşe – de la protecţia investiţiei până la stabilirea unor standarde de interoperabilitate reală a conţinutului media. Însă dezideratul în cauză constituie un factor-cheie pentru
implementarea Agendei Lisabona, care își propune
creșterea economică, coeziunea socială și ocuparea
forţei de muncă prin abordarea unor obiective intermediare ce se referă la avansarea procesului de
educaţie și inovare, creșterea cheltuielilor pentru
cercetare-dezvoltare, liberalizarea serviciilor industriale și creșterea gradului de ocupare a populaţiei.
Utilizarea e-learning-ului ca instrument de marketing şi de vânzări a fost experimentată cu succes
de către o serie de ﬁrme mici, mari şi mijlocii. Astfel,
au fost identiﬁcate efecte directe, în special asupra
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fesori, părinţi și chiar publicul larg. În prezent, printre avantajele utilizării TIC în procesul de predare și
învăţare putem enumera:
▪ adaptarea procesului educaţional la nevoile
reale ale elevilor;
▪ ﬂexibilitatea – inexistenţa unui program ﬁx
și accesul la scară largă (utilizarea platformelor de
învăţare virtuale nu mai necesită tehnologii scumpe);
▪ accesul facil al studenţilor/elevilor la
informaţii relevante și actualizate;
▪ posibilitatea studenţilor/elevilor de a ﬁ
instruiţi de către cei mai buni profesori, fără bariere
geograﬁce sau temporale;
▪ dezvoltarea competenţelor într-un mediu
modern;
▪ costuri mici de formare.
Pentru cei mai mulţi, e-learning este o noţiune
confuză. Este evident că „e” nu înseamnă „electronic”. „E” din e-learning trebuie asociat unor noţiuni
precum evoluţie, extindere, dezvoltare, creştere.
Un sondaj efectuat în mai multe instituţii, preocupate de calitatea pregătirii propriului personal, a
condus la constatări surprinzătoare. Astfel, dintre
cei 259 de manageri/instructori chestionaţi asupra
instrumentelor-cheie pe care le-ar utiliza pentru a
crea un sistem de e-learning, 66% au indicat PowerPoint, 63%  Microsoft Word, 61%  Macromedia´s
Dreamweawer şi 47%  Flash (respondenţii puteau
indica unul sau mai multe instrumente). Or, este evident că elaborarea unui document Word sau efectuarea unei prezentări PowerPoint, ﬁnalizate cu salvarea acestora ca ﬁşier „HTML”, nu înseamnă instruire
în manieră e-learning. În mod similar, pregătirea şi
efectuarea unei prezentări în cadrul unei conferinţe online nu reprezintă e-learning. Posibilitatea de a
dispune de mai multe ferestre de vizualizare (viewporturi) este foarte utilă atunci când se lucrează în
spaţiul 3D. Mai multe ferestre oferă vederi diferite
ale modelului şi facilitează editarea şi vizualizarea
obiectului. Fiecărui viewport i se poate asocia un
sistem de coordonate diferit, iar un astfel de sistem
poate ﬁ transferat sau „copiat" în oricâte alte ferestre.
O caracteristică importantă a programului AutoCAD,
util la realizarea proiectelor în spaţiul tridimensional,
este capacitatea acestui program de a aﬁşa simultan
mai multe ferestre de vizualizare. Fiecare viewport
este în mare măsură independent de celelalte, ofe-
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segmentului ﬁnal, de exemplu: timp mai redus de
intrare pe piaţă, proﬁt marginal mai mare al produselor şi serviciilor şi micşorarea costurilor.
Pe viitor, popularizarea şi creşterea investiţiilor în
dezvoltarea acestui domeniu de aplicare a e-learning-ului va avea drept efect asimilarea mai ușoară
a produsului, în special de către IMM-uri. Mai mult
decât atât, e-learning-ul va asigura realizarea unor
economii importante printr-o mai bună utilizare a
timpului şi reducerea costurilor, de exemplu, reducerea numărului de săli de curs.
E-learning-ul este, cu siguranţă, un sistem ce
contribuie la creşterea volumului şi calităţii locurilor
de muncă. Importanţa acestuia în ceea ce priveşte transformarea muncii, a procesului de învăţare
continuă este recunoscută de către toţi factorii de
resort. Marea majoritate a cunoştinţelor dobândite
în procesul de instruire continuă provin din procesele aﬂate în afara cadrului formal sau al cursurilor
planiﬁcate. Studiile indică faptul că acest proces de
instruire este valabil pentru 80% din cunoștinţele
pe care oamenii le acumulează în fapt.
Noile tehnologii de comunicare şi de colaborare pot îmbunătăţi semniﬁcativ procesul de instruire „la locul de muncă”. Este esenţial ca ﬁrmele să
conștientizeze pe deplin necesitatea de instruire a
angajaţilor, efectele negative pe care le vor cauza
neglijarea acestui proces. Instruirea angajaţilor este
esenţială pentru dezvoltarea de zi cu zi a afacerii.
Procesul de învăţare trebuie să ﬁe în centrul atenţiei
nu doar al companiilor mari, dar şi al IMM-urilor.
Așadar, e-learning-ul prezintă un instrument cu
cost redus, ﬁind totodată deosebit de eﬁcient în
promovarea şi dezvoltarea forţei de muncă. Abilităţile strategiilor de guvernare ale statelor şi asocierea
dezvoltării planurilor de acţiune ale acestora sunt
vitale pentru asigurarea mobilităţii lucrătorilor şi
pentru eliminarea lacunelor ce compromit capacitatea de a acţiona a utilizatorilor ITC. Astfel de strategii, inclusiv e-learning-ul, vor permite guvernelor
să instruiască și să dezvolte forţa de muncă, prin
formare adaptată întru totul la cerinţele economiei
moderne.
REFERINŢE
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REZUMAT
E-learning-ul – instrument inovativ de instruire online. Pe fondul schimbărilor rapide şi
al progresului tehnologic înregistrat, precum şi al
tendinţei de globalizare a educaţiei universitare şi
de eliminare a graniţelor dintre studenţi, s-au deschis noi perspective pentru practica educaţională.
Astfel, practica educaţională a fost completată cu
metode moderne de predare-învăţare-evaluare,
speciﬁce societăţii informaţionale, una dintre acestea ﬁind e-learning-ul, utilizarea căruia oferă posibilitatea îmbunătăţirii semniﬁcative a procesului educaţional. E-learning-ul a devenit o alternativă viabilă
la metodele de educaţie tradiţionale, ﬁind utilizat în
multe dintre unităţile de învăţământ, în special, datorită capacităţii de a oferi o instruire continuă, precum și a avantajelor legate de o largă aplicabilitate
în cadrul celor mai diverse organizaţii.
ABSTRACT

eLearning - Innovative Online Study. Against
the background of rapid change and technological
progress, as well as of the globalization trend of
university education and the elimination of student
boundaries, new perspectives for educational practice have been opened. Thus, the educational practice was supplemented with modern teaching-learning-evaluation methods, speciﬁc to information
society, one of which is elearning, the use of which
oﬀers the possibility of signiﬁcant improvement of
the educational process. Elearning has become a viable alternative to traditional education methods,
being used in many educational establishments, in
particular, due to the ability to provide continuous
training as well as the beneﬁts of broad applicability within the most various organizations.

E-learning – инновационный инструмент
дистанционного обучения. На фоне быстрых
изменений и отмечаемого технического прогресса, а также тенденций глобализации высшего образования и устранения границ между студентами открываются новые перспективы для
образовательной практики. Таким образом, образовательная практика была дополнена современными методами преподавания-обучения-

оценки, специфичными для информационного
общества, одним из которых является электронное обучение или e-learning, использование которого дает возможность значительно улучшить
учебный процесс. Электронное обучение стало жизнеспособной альтернативой традиционным методам обучения и используется во многих учебных заведениях, в частности, благодаря
способности обеспечивать непрерывное обучение, а также за счет преимуществ широкого применения в самых разных организациях.
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H

OW TO STIMULATE ECONOMIC GROWTH HAS BEEN THE
BIGGEST QUESTION, DURING THE LAST DECADE.

AFTER
THE EVENTS IN 2008 - WHICH TRIGGERED THE WORST ECONOMIC CRISIS SINCE THE SECOND WORLD WAR, GOVERNMENTS AND
THINK TANKS WERE LOOKING FOR A RECIPE TO RESTART ECONOMIC
GROWTH AND, FURTHERMORE, TO PREVENT FUTURE ECONOMIC
DOWN TURNS.

The reason for the economic crises was a ﬁnancial
crisis triggered by the bankruptcy of Leman Brothers.
The shock waves did not aﬀect the ﬁnancial markets
alone. Almost all sectors, globally, were aﬀected. An
overall recipe to prevent such events in the future
was not found yet. Still promoting entrepreneurship,
especially innovation driven companies, has been a
way to develop a stable foundation of a country and
uncouple from a crisis as seen fur-ther in this article.
In the common language, innovation is mostly
misunderstood: all that is new is an innovation. The
deﬁnitions of Innovation are “a new idea, device or
method”1 or“better solutions that meet new requirements, unarticulated needs, or existing market
needs”2. Maranville’s deﬁnition is, according to the
author, a more accurate one, because it includes
also the need of a market. According to the author’s
1

Merriam-webster.com. Merriam-Webster.

2

Maranville, S (1992). “Entrepreneurship in the Business
Curriculum”. Journal of Education for Business. Vol. 68 No.
1, pp. 27–31.
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opinion, Innovation has three dimensions: the novelty of a solution, the need of a new solution and
the proﬁtability of a solution. Only if these three
conditions are met, it can be considered as an innovation.
At this point we distinguish between an inventor
and an innovator as well. The inventor has mainly
technical skills, creates new solutions but is not able
to market them. The innovator is a person that is
able to invent and furthermore has to be capable to
transform his invention into a product or a service
and market it to a wider audience. Examples are Nicola Tesla, the architype of an inventor, and Thomas
A. Edison as an innovator.
When talking about innovation, the role of the
government to create a favorable climate for innovations has to be examined. Some liberal economist propose that a lesser degree of regulation and
a minimalistic economic intervention would be the
best way to stimulate innovation. Considering a
Schumpeter quote that the goal of an entrepreneur is a monopoly, the absence of regulations will
even prevent innovation in the end. Successful
companies will buy their smaller competitors and
prevent others from entering their market. This
leads into a concentration, which is in most cases
not in favor of the customer. Figure one shows the
concentration process in the Global PC market
share by units.

2015

1

Lenovo

19,80%

Compaq

10,00%

2

HP

18,20%

IBM

8,60%

3

Dell

13,60%

Packard Bell NEC

6,00%

51,60%

24,60%

Figure 1 Global PC market

Thinking the process consequently to an end,
only one company will sustain. Here the state in
his role as a regulator is required: Anti-monopoly laws, protection of intellectual properties and a
set of laws that guarantee fair competition. More
recent approaches, especially Marianna Mazzucato
published The Entrepreneurial State, argues that
the idea of the State as a static bureaucratic organization only needed to ‘ﬁx’ market failures, leaving
dynamic entrepreneurship and innovation to the
private sector, is wrong. She outlines a number of
case studies across diﬀerent sectors, including biotech, pharmaceuticals and clean technology, to
show that high-risk investments are being made by
the State before the private sector gets involved. In
a chapter examining the iPhone, she outlines how
the technologies that make it ‘smart’ – the internet,
GPS, its touchscreen display and the voice-activated Siri – were all Government funded.
When and how government should intervene is
a very controversial topic that cannot be answered
in general.
On the case of upper Austria intervention system, beside the legal base, is described here in
the larger context. Upper Austria was until the late
seventies of the last century dominated by state
owned enterprises mainly in the heavy industry
(steel and chemicals). The steel crisis and a rapid
change in the traditional markets of Upper Austrian
industry forced the provincial administration to rethink their strategy.
Since 1998, the Upper Austrian innovation policy
as well as its location and technology policy has clearly contributed to the successful techno-economic
development of the region. The establishment and
subsequent development of intermediary organizations are key features of the systematic shaping
of the regional innovation system. Thus, a combination of network- and technological infrastructure measures; establishing and development of an

institutional set-up (“capacity building”), regionally
adapted innovation support measures in the form
of concrete programs and initiatives, and a systematic and participative strategy process are the main
success factors of the regional innovation policy.
The concrete measures to be implemented are
modern and are based on long-lasting experience
regarding their design, their constant adaptation to
changing framework conditions and their eﬃciency.
The most recent approaches focus on the targeted
development of locations in Upper Austria, the
upgrading of venture capital (to support highly
innovative, risky ventures), the support of start-up
companies and development of young technology-oriented ﬁrms and the further simpliﬁcation of
administrative decisions. The Upper Austrian economic and innovation system can be characterized
as an example of a region with a strong manufacturing sector and a solid technological basis. The regional case teaches us certain lessons that may be
valid for similar regions modernizing their economy
based on mature industries3.
The impact of the policy mix is seen in ﬁgure two.
In 2008, when the ﬁnancial crises fully hit the world
economy, Upper Austria could still sustain a growth
level of 4%. Additionally, the graph indicates that
measures will show their impact over a longer period. In 2001, the Upper Austrian economy was hit
quite hard, following the global trend – quite opposite to the situation in 2008. Innovation policy and
its tools will not have their impact as a short-term
remedy to overcome acute problems.
Currently, Upper Austria is considered to be one
of the most modern and competitive industrial regions within Europe. And the fact that around one
quarter of industrial production and exports in Austria stem from this region due to consequent and
tailored support and cooperation of institutional
actors like the provincial administration, local administration, chamber of Commerce, Schools and
universities as well as the ﬁnancial sector.
The Upper Austrian regional administration operates their instruments via Business Upper Austria 
OÖ Wirtschaftsagentur GmbH a public owned limited liability company – other stakeholders are
included as well by holding shares (e.g. Chamber
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Regional Innovation Monitor 2012, Upper Austria, Frauenhofer.
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of commerce). This entity was created to have all
innovation and regional development initiatives
under one roof. It is the merger of several former independent entities (WIpark GmbH, CATT, TMG and
Clusterland)
Business Upper Austria4 concentrates all activists
to promote upper Austria as a business location.
Services are:
- Investor services (developing location and business sites)
- Location upper Austria (technology centers,
business and research policy
- Internationalization (Managing international
relations)
- Networking (e.g. ﬁnding cooperation partners)
- Promoting innovation (Advice on funding, IPR
mangement)
The Chamber of commerce supports not only
their members with consultation and programs to
enter new markets5; they also promote entrepreneurship by supporting individuals planning to
fund their own business. This is done by providing
special training for future business owner throughout the Chamber’s training institute WIFI6 as well
as throughout consultations related to the setup of
a business.
Lessons learned from the region are:
It is beneﬁcial to include a mature industry base
in the innovation strategy; using the heritage of a
region as base gives a starting advantage.
The integration of all stakeholders. Having an integrated program avoids redundancy and ineﬀective usage of funds.
Constant adaptation of programs to actual
4

https://www.biz-up.at/en/

5

The Austrian Chambers of commerce provides an export
promotion program which is considered as a best practice
example – further information can be found under https://
www.wko.at/service/aussenwirtschaft/start.html
6
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needs. This includes support programs as well as
the intuitional set up.
ABSTRACT

Innovations as economic driver on the example of upper Austria. Currently, Upper Austria is
considered to be one of the most modern and competitive industrial regions within Europe. And the
fact that around one quarter of industrial production
and exports in Austria stem from this region due to
consequent and tailored support and cooperation of
institutional actors like the provincial administration,
local administration, chamber of Commerce, Schools
and universities as well as the ﬁnancial sector.
REZUMAT

Inovaţiile ca motor de creștere economică
după exemplul Austriei superioare. În prezent,
Austria Superioară este considerată una dintre
cele mai moderne și competitive regiuni industriale din Europa. Iar faptul că aproximativ un sfert
din producţia industrială și exporturile din Austria provin din această regiune se datorează sprijinului și cooperării consecvente din partea actorilor instituţionali – administraţia provincială,
administraţia locală, Camera de Comerţ, școli și
universităţi, precum și sectorul ﬁnanciar.
РЕФЕРАТ

Инновации как двигатель экономического роста на примере Верхней Австрии. В настоящее время Верхняя Австрия считается одним из самых современных и конкурентоспособных промышленных регионов Европы. И
тот факт, что около четверти всего объема промышленного производства и экспорта Австрии
приходятся на долю этого региона, обусловлено последовательной и целенаправленной
поддержкой и сотрудничеством институциональных субъектов, таких как провинциальная администрация, местная администрация,
Торгово-промышленная палата, школы и университеты, и финансового сектора.
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SUPORT EUROROPEAN PENTRU RESPECTAREA
EFECTIVĂ A DREPTURILOR DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
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EXPERT MEDIA ȘI COMUNICARE,

PROIECTUL UE „SUPORT PENTRU ASIGURAREA RESPECTĂRII
DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ”

S

ISTEMUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ AL

MOLDOVA

MODERNIZARE CONTINUĂ DE LA ÎNFIINŢAREA SA ÎN
PÂND DIN

2008,

REPUBLICII

A ÎNREGISTRAT O DEZVOLTARE DINAMICĂ ȘI

1991. ÎNCE-

ŢARA NOASTRĂ ESTE ÎN PROCES DE ARMONI-

ZARE A LEGISLAŢIEI NAŢIONALE ȘI A PRACTICILOR ADMINISTRATIVE
ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE LA STANDARDELE UNIUNII EUROPENE
(UE), ÎN CONFORMITATE CU ACORDUL DE PARTENERIAT ȘI COOPERARE (INTRAT ÎN VIGOARE LA 1 IULIE 1998) ȘI ACORDUL
DE ASOCIERE DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ȘI UE (INTRAT ÎN
VIGOARE LA 1 IULIE 2016). TOTODATĂ, REPUBLICA MOLDOVA,
ÎN CALITATE DE ŢARĂ MEMBRĂ A ORGANIZAŢIEI MONDIALE A
COMERŢULUI (OMC), A SEMNAT ACORDUL PRIVIND ASPECTELE COMERCIALE ALE DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

(ACORDUL TRIPS) ÎNCĂ DE LA ADERAREA SA ÎN 2001.
La nivel naţional, dreptul cetăţenilor asupra proprietăţii intelectuale este garantat de art. 33 din
Constituţia Republicii Moldova. Așadar, sistemul de
proprietate intelectuală reprezintă ansamblul prevederilor legale pe baza cărora orice persoană îşi realizează, îşi dobândeşte şi îşi apără drepturile ce apar în
legătură cu diverse genuri de creaţie intelectuală (cadrul normativ), al instituţiilor implicate în realizarea
acestor prevederi (cadrul instituţional), al relaţiilor
care asigură şi susţin buna funcţionare a sistemului
(infrastructura sistemului de proprietate intelectuală), precum şi al beneﬁciarilor acestui sistem.
Potrivit Strategiei naţionale în domeniul
proprietăţii intelectuale până în anul 2020, „produsele

intelectuale, informaţia şi cunoştinţele, potenţialul spiritual, ştiinţiﬁc şi cultural al societăţii contemporane sunt
forţa motrice a dezvoltării durabile şi determină competitivitatea economică. Toate acestea demonstrează
creşterea rolului proprietăţii intelectuale în societatea
modernă, iar eforturile guvernelor de a investi în consolidarea sistemelor de proprietate intelectuală nu sunt
considerate cheltuieli, ci mai degrabă – investiţii generatoare de valoare adăugată şi creştere economică”.
Prin urmare, un sistem eﬁcient al respectării
drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) este
condiţia vitală pentru atragerea investiţiilor străine
directe, promovarea cercetării-dezvoltării şi a transferului de tehnologii în Republica Moldova.
În acest context, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în calitate de actor principal al sistemului naţional de proprietate intelectuală, a propus iniţierea unui proiect care ar sprijini
autorităţile competente în atingerea obiectivelor stabilite de Guvernul Republicii Moldova în ce privește
dezvoltarea sistemului de proprietate intelectuală.
Astfel, acum un an, pe 22 martie 2017, în Republica Moldova a avut loc lansarea proiectului
UE de asistenţă tehnică „Suport pentru asigurarea
respectării drepturilor de proprietate intelectuală”.
Implementarea proiectului a fost demarată însă în
noiembrie 2016, urmând ca acesta să ﬁe ﬁnalizat în
noiembrie 2018. Proiectul este ﬁnanţat de Uniunea
Europeană și implementat de către un Consorţiu
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format din companiile Archidata Srl (Italia), European Proﬁles S.A. (Grecia) și Business and Strategies
in Europe S.A. (Belgia). Scopul proiectului: eﬁcientizarea implementării legii și reglementărilor privind
drepturile de proprietate intelectuală în Republica
Moldova.
Beneﬁciar al proiectului este Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală, iar partenerii cobeneﬁciari ai proiectului sunt următoarele instituţii
publice: Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliţiei, Ministerul Finanţelor și Serviciul Vamal, Ministerul Justiţiei și Agenţia pentru
Administrarea Instanţelor Judecătorești, Procuratura Generală, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieţei. Activităţile proiectului
vizează însă toate părţile interesate, inclusiv organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, sistemul judecătoresc, instituţiile de cercetare și dezvoltare, sectorul antreprenorial și societatea civilă.
Necesitatea implementării proiectului este
determinată de angajamentul Republicii Moldova de a pune în aplicare dispoziţiile Acordului de
Asociere dintre Republica Moldova și UE privind
respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.
Unde vrem să ajungem
Proiectul de asistenţă tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova susţine instituţiile beneﬁciare și partenere în atingerea obiectivelor stabilite la
capitolul destinat drepturilor de proprietate intelectuală al DCFTA din cadrul Acordului de Asociere.
Proiectul visează următoarele obiective:
1) îmbunătăţirea comunicării și coordonării
interinstituţionale între autorităţile implicate în
implementarea legilor și reglementărilor privind
drepturile de proprietate intelectuală din Republica
Moldova;
2) dezvoltarea unei platforme de comunicare,
care va îmbunătăţi respectarea drepturilor de
proprietate intelectuală prin automatizarea
schimbului de date între autorităţile implicate
în asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală în Republica Moldova;
3) pregătirea și livrarea unui program de
conștientizare și schimbare culturală în domeniul
proprietăţii intelectuale în Republica Moldova;
4) îmbunătăţirea sistemului de protecţie și valoriﬁcare a indicaţiilor geograﬁce în Republica Moldova.
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Care sunt componentele proiectului
Proiectul este structurat în șase componente
care se referă la trei direcţii-cheie, și anume:
1) realizarea programului de schimbare culturală
în domeniul proprietăţii intelectuale;
2) dezvoltarea unui sistem informatic pentru facilitarea schimbului de informaţii între autorităţile
competente de implementarea legislaţiei de proprietate intelectuală; și
3) dezvoltarea sistemului de indicaţii geograﬁce.
Componenta 1: Programul de schimbare culturală privind drepturile de proprietate intelectuală
Conştientizarea de către publicul larg a importanţei proprietăţii intelectuale, asigurării și
respectării drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă o condiţie sine qua non a unei bune
funcţionări a sistemului naţional de proprietate intelectuală în Republica Moldova.
Astfel, prima componentă a proiectului constă în
dezvoltarea și punerea în aplicare a unui program
de mobilizare pe scară largă, care implică informarea, educarea și sensibilizarea părţilor interesate, în
vederea promovării și protejării drepturilor de proprietate intelectuală și realizării unei schimbări de
percepţie în domeniul proprietăţii intelectuale în
Republica Moldova.
În scopul livrării eﬁciente a rezultatelor acestei
componente, în toate etapele de dezvoltare și implementare a programului de conștientizare vor ﬁ implicate autorităţile care au atribuţii și responsabilităţi în
domeniul asigurării respectării și aplicării drepturilor
de proprietate intelectuală, organizaţiile guvernamentale și nonguvernamentale, sistemul judecătoresc, instituţiile de cercetare și dezvoltare, sectorul
antreprenorial și societatea civilă.
Componentele 2, 3, 4, 5: Automatizarea
schimbului de date privind DPI între instituţiile
relevante
În condiţiile actuale ale informatizării societăţii și
a utilizării active a Internetului și a resurselor electronice, s-a impus necesitatea, în cadrul proiectului, de
a beneﬁcia pe deplin de posibilităţile tehnicilor moderne pentru a realiza schimbul de date și informaţii
cu privire la drepturile și obiectele de proprietate intelectuală, după modelul Uniunii Europene.
Prin urmare, componentele 2-5 presupun crearea unui sistem informatic pentru automatizarea
schimbului de informaţii între autorităţile publice

a indicaţiilor geograﬁce în Republica Moldova. Mai
mult decât atât, se au în vedere avantajele produselor IGP, DOP și STG și se fac recomandări pentru
îmbunătăţirea sistemului de indicaţii geograﬁce.
Grupurile ţintă ale acestei componente sunt reprezentate de autorităţile publice care au atribuţii
și responsabilităţi cu privire la produsele cu indicaţii
geograﬁce, în mod special Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului; Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor; Ministerul Educaţiei,
Culturii și Cercetării; Ministerul Sănătăţii, Muncii și
Protecţiei Sociale.
Ce rezultate am înregistrat
Activităţile de schimbare a culturii în domeniul
proprietăţii intelectuale, digitalizarea schimbului
de informaţii și promovare a sistemului de indicaţii
geograﬁce în Republica Moldova, realizate în cadrul
proiectului UE „Suport pentru asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală” au reușit, până
în prezent, să sporească nivelul de conștientizare de
către publicul larg a faptului că drepturile de proprietate intelectuală, aplicate corect, sunt capabile să
revigoreze toate sectoarele economiei, să stimuleze
inovaţia şi progresul. Ele au fost orientate, de asemenea, spre conștientizarea co-beneﬁciarilor proiectului privind aplicarea corectă și eﬁcientă a regulamentelor cu privire la DPI, adaptate la standardele
europene, dar și spre valoriﬁcarea produselor existente, precum și a potenţialelor produse înregistrate
ca Indicaţii Geograﬁce Protejate (IGP), Denumiri de
Origine Protejate (DOP) și recunoscute ca Specialităţi
Tradiţionale Garantate (STG).
Respectiv, activităţile realizate în cadrul componentei ce vizează programul de schimbare culturală au înregistrat următoarele rezultate importante:
1) analiza sistemului de proprietate intelectuală
în Republica Moldova. Cercetarea, elaborată în iunie
2017, include caracteristicile generale ale sistemului,
principalele lacune, nevoile de dezvoltare pentru 13
grupuri ţintă, instrumentele de comunicare și sprijinul acordat în domeniul proprietăţii intelectuale;
2) realizarea unui plan de comunicare pentru
protecţia drepturilor de proprietate intelectuală.
Planul include o serie de acţiuni ce ar trebui realizate de autorităţile competente din Republica Moldova pentru a îmbunătăţi comunicarea cu privire
la protecţia și aplicarea drepturilor de proprietate
intelectuală;
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implicate în protecţia și respectarea drepturilor de
proprietate intelectuală. Sistemul, care urmează
să ﬁe realizat pe parcursul anului 2018, va asigura
comunicarea și coordonarea între instituţii, oferind
următoarele facilităţi:
▪ gestionarea și schimbul rapid de informaţii și
date cu privire la drepturile de proprietate intelectuală;
▪ trasabilitatea acţiunilor privind cazurile speciﬁce în domeniul proprietăţii intelectuale, pornind
de la identiﬁcarea încălcărilor legale, prin investigarea cazului și măsurile aplicate, inclusiv până la punerea în aplicare a legii cu privire la cazul respectiv;
▪ analiza datelor relevante pentru susţinerea
procesului decizional la nivel administrativ, legislativ și de ordin politic în domeniul drepturilor de
proprietate intelectuală.
Instituţiile care vor participa direct la utilizarea
software-ului sunt, în principal, Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală, Inspectoratul
General al Poliţiei, Serviciul Vamal, Agenţia pentru
Administrarea Instanţelor Judecătorești, Procuratura Generală și Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieţei. Avocaţii, titularii
de drepturi, mandatarii autorizaţi, precum și alte
instituţii și persoane interesate vor avea, de asemenea, acces la platforma electronică în domeniul
proprietăţii intelectuale.
Componenta 6: Indicaţiile geograﬁce
Pentru Republica Moldova, care este o ţară cu
tradiţii bogate în producerea vinurilor de calitate
şi a altor produse agricole şi alimentare, precum şi
a celor artizanale, o importanţă incontestabilă o au
Indicaţiile Geograﬁce Protejate (IGP), Denumirile de
Origine Protejate (DOP) și Specialităţile Tradiţionale
Garantate (STG). Și pentru că aceste scheme de
calitate sunt niște instrumente eﬁciente de marketing, activităţile proiectului „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală” urmăresc valorificarea pe deplin a
potenţialului produselor autohtone și consolidarea sistemului de indicaţii geografice în republică.
Prin urmare, componenta 6 abordează sistemul
IGP, DOP și STG în Republica Moldova. Componenta
ia în considerare gama actuală și potenţială a produselor și producătorilor care beneﬁciază sau ar
putea beneﬁcia de protecţie, legate de regiunile
geograﬁce speciﬁce, precum și lacunele administrative actuale în sistemul de gestionare și promovare
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3) instruiri și sprijin acordat entităţilor implicate în implementarea DPI. Printre acestea putem
menţiona:
▪ instruirea cadrelor didactice responsabile de
predarea noii discipline opţionale „Introducere în
proprietatea intelectuală”;
▪ seminare privind aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală pentru Serviciul Vamal, Inspectoratul General al Poliţiei, Procuratura Generală și
Organismele de Gestiune Colectivă (OGC);
▪ revizuirea aplicării drepturilor de proprietate
intelectuală pentru beneﬁciarii proiectului și alte
instituţii competente în domeniu;
4) elaborarea Codului deontologic pentru mandatarii autorizaţi în proprietatea intelectuală. Codul reprezintă un sumar de reguli de conduită a
mandatarului autorizat în activitatea profesională.
Potrivit documentului, mandatarul autorizat trebuie să dea dovadă de integritate morală, onestitate, probitate, echitate, corectitudine, sinceritate și
conﬁdenţialitate faţă de clientul său;
5) suport pentru organizarea mai multor evenimente destinate promovării proprietăţii intelectuale, cum ar ﬁ Conferinţa internaţională în domeniul
inovaţiilor „Proprietate intelectuală, inovare, calitatea vieţii”, desfășurată pe 15 și 16 noiembrie, 2017
sau Forumul pentru Industriile creative din 18 noiembrie, 2017;
Și, pentru că importanţa respectării drepturilor
de proprietate intelectuală în mediul digital este
indiscutabilă, activităţile ce vizează sistemul pentru automatizarea schimbului de informaţii cu
privire la drepturile de proprietate intelectuală
au reușit: elaborarea speciﬁcaţiilor tehnice pentru funcţionarea sistemului eIPR (abreviere pentru
„electronic Intellectual Property Righs”); analiza nevoilor de instruire și a capacităţilor instituţiilor implicate; descrierea cerinţelor pentru viitori utilizatori ai
sistemului electronic de automatizare a schimbului
de informaţii despre proprietatea intelectuală.
Activităţile componentei 6 cu privire la consolidarea sistemului indicaţiilor geograﬁce au înregistrat următoarele rezultate pe parcursul unui an
de implementare a proiectului UE:
1) analiza situaţiei indicaţiilor geograﬁce din Republica Moldova. Analiza identiﬁcă lacunele existente în sistemul de indicaţii geograﬁce, reglementare și capacitatea instituţională a autorităţilor de
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stat de a depăși problemele prezente;
2) elaborarea Ghidului practic pentru identiﬁcarea produselor cu potenţial de a ﬁ înregistrate ca
Indicaţii Geograﬁce Protejate (IGP), Denumiri de Origine Protejate (DOP) și recunoscute ca Specialităţi
Tradiţionale Garantate (STG) în Republica Moldova;
3) desfășurarea seminarelor regionale cu privire
la importanţa IG, identiﬁcarea, înregistrarea și promovarea producătorilor locali din toate cele trei
zone geograﬁce ale ţării – Nord, Centru și Sud. La
instruire au participat peste 200 de reprezentanţi ai
producătorilor locali, ai autorităţilor publice regionale și ai asociaţiilor de producători;
4) pregătirea Raportului de analiză a deﬁcienţelor
sistemului de management și promovare a
indicaţiilor geograﬁce în Republica Moldova. Raportul evaluează nivelul de armonizare a legislaţiei
naţionale privind indicaţiile geograﬁce din Republica Moldova cu legislaţia europeană. Documentul a fost elaborat în baza analizei actelor juridice
și a discuţiilor cu producătorii și reprezentanţii
instituţiilor publice;
5) organizarea atelierelor de lucru pentru implementarea prevederilor cu privire la protecţia, certiﬁcarea și controlul ex oﬃcio al schemelor de calitate
(DOP, IGP, STG);
6) desfășurarea unui Seminar internaţional pentru
ministerele și agenţiile implicate în promovarea și dezvoltarea produselor naţionale cu indicaţii geograﬁce;
7) realizarea mai multor acţiuni de comunicare
cu scopul de a îmbunătăţi gradul de conștientizare
cu privire la indicaţiile geograﬁce și de a dezvolta
abilităţile profesionale în domeniul înregistrării IG
în general; crearea paginii de Facebook a proiectului - https://www.facebook.com/suportIPR/, elaborarea unor articole de presă și mediatizarea activă
de către instituţiile media a produselor cu indicaţie
geograﬁcă și a potenţialelor produse care ar putea
ﬁ înregistrate în calitate de indicaţii geograﬁce.
Ce urmează
Promovarea sistemului de proprietate intelectuală are drept scop ridicarea gradului de conştientizare a societăţii cu privire la importanţa protecţiei şi respectării DPI. În acest scop, activitatea
de conștientizare pe scară largă continuă, urmând
ca pentru diferite categorii de beneﬁciari să ﬁe organizate: diverse seminare tematice (naţionale, regionale, cu participare internaţională); activităţi de

tradiţionale și a indicaţiilor geograﬁce protejate;
▪ identiﬁcarea și promovarea, în continuare, a
produselor și producătorilor care beneﬁciază sau ar
putea beneﬁcia de protecţia indicaţiilor geograﬁce,
care voi ﬁ compilate într-un raport;
▪ susţinerea producătorilor de produse IGP,
DOP, STG și dezvoltarea capacităţilor autorităţilor
centrale și locale de a ajuta producătorii să înregistreze indicaţiile geograﬁce prin diverse instruiri, suport și consultanţă;
▪ desfășurarea acţiunilor de conștientizare și
promovare a indicaţiilor geograﬁce din Moldova
cum ar ﬁ: promovarea produselor tradiţionale și
indicaţiilor geograﬁce la Expoziţia Internaţională
Specializată „Food & Drinks” (10-13 mai 2018); articole cu privire la indicaţiile geograﬁce, publicate în
presă; promovarea indicaţiilor geograﬁce existente
și potenţiale la posturile TV și radio etc.
Concluzionând, aﬁrmăm cu siguranţă că activităţile de promovare a proprietăţii intelectuale în
Republica Moldova, susţinute de proiectul „Suport
pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”, reușesc să consolideze tot mai mult
procesul de conştientizare a rolului proprietăţii intelectuale ca resursă valoroasă şi mecanism puternic de dezvoltare a unei economii responsabile și a
unei societăţi cu aspiraţii europene.
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diseminare a informaţiei în cadrul expoziţiilor naţionale şi internaţionale şi prin intermediul emisiunilor
radio şi TV; popularizarea domeniului de PI etc.
Printre principalele activităţi planiﬁcate în cadrul
componentei cu privire la Programul de schimbare culturală privind drepturile de proprietate
intelectuală menţionăm:
▪ elaborarea ghidurilor de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală pentru co-beneﬁciarii proiectului: Serviciul Vamal, Inspectoratul
General al Poliţiei, Procuratura Generală, Agenţia
Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Agenţia
pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea
Pieţei etc.;
▪ desfășurarea instruirilor despre aplicarea
drepturilor de proprietate intelectuală pentru cobeneﬁciarii proiectului;
▪ elaborarea programelor de studii universitare
în domeniul proprietăţii intelectuale;
▪ alte activităţi (evenimente, publicaţii, campanii de conștientizare publică, consultanţă etc.) care
vizează schimbarea culturală privind drepturile de
proprietate intelectuală în Republica Moldova.
În ceea ce privește automatizarea schimbului
de date privind drepturile de proprietate intelectuală, în perioada următoare vor ﬁ ﬁnalizate
etapele de dezvoltare ale software-ului. Pe parcurs,
dacă va ﬁ cazul, va avea loc achiziţionarea echipamentelor IT pentru instituţiile beneﬁciare și testarea acestora, urmând elaborarea Manualului utilizatorului și Manualului administratorilor, care vor
ﬁ aplicate în funcţionarea și utilizarea propriu-zisă
a sistemului electronic de proprietate intelectuală
și, bineînţeles, în instruirea privind funcţionalitatea
sistemului.
Componenta 6: Indicaţiile geograﬁce
Luând în considerare potenţialul Republicii Moldova de a produce o gamă largă de produse cu calităţi deosebite, caracteristici sau reputaţie atribuite
originii lor geograﬁce, sau care sunt determinate de
tradiţiile cultural-etnograﬁce practicate doar de localnicii zonei respective, procesul de recunoaştere
şi protecţie a indicaţilor geograﬁce şi a denumirilor
de origine, precum şi a specialităţilor tradiţionale
garantate, atât pe plan naţional, cât şi internaţional
urmează a ﬁ accelerat printr-o serie de acţiuni, ca:
▪ realizarea unei hărţi electronice interactive a Moldovei cu informaţii despre produsele
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REZUMAT

Suport european pentru respectarea eﬁcientă a drepturilor de proprietate intelectuală în
Republica Moldova. Acest proiect prezintă esenţa,
obiectivele, direcţiile de activitate și progresul
proiectului Uniunii Europene de asistenţă tehnică
„Suport pentru asigurarea respectării drepturilor
de proprietate intelectuală”, care a demarat în noiembrie, 2016. Proiectul este implementat de către
un Consorţiu format din companiile Archidata Srl
(Italia), European Proﬁles S.A. (Grecia) și Business
and Strategies in Europe S.A. (Belgia). Scopul proiectului constă în îmbunătăţirea modului de aplicare a legii și reglementărilor privind drepturile de
proprietate intelectuală în Republica Moldova. Pe
parcursul unui an de implementare, acest scop a
fost atins printr-o diversitate de activităţi care vizează consolidarea sistemului de indicaţii geograﬁce
din Republica Moldova, educarea publicului larg și
a instituţiilor abilitate cu privire la importanţa respectării drepturilor de proprietate intelectuală și,
nu în ultimul rând, crearea unui sistem electronic în
domeniul proprietăţii intelectuale, ce va deveni pe
deplin funcţional la ﬁnele anului 2018.
ABSTRACT

European Support for Eﬀective Enforcement
of Intellectual Property Rights in the Republic
of Moldova. This project presents the essence, objectives, directions of activity and the progress of
the European Union Technical Assistance Project
“Support to Enforcement of Intellectual Property Rights”, which started in November 2016. The project
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is implemented by a Consortium made up of the
companies Archidata Srl (Italy), European Proﬁles
S.A. (Greece) and Business and Strategies in Europe S.A. (Belgium). The aim of the project is to improve the enforcement of the law and regulations on
intellectual property rights in the Republic of Moldova. During one year of implementation, this goal
has been achieved through a variety of activities
aimed at strengthening the geographical indications system in the Republic of Moldova, educating
the general public and the competent institutions
on the importance of enforcing intellectual property rights and, last but not least, creating an electronic system in the ﬁeld of intellectual property, which will become fully functional at the end of 2018.
РЕФЕРАТ

Европейская поддержка для эффективного соблюдения прав интеллектуальной собственности в Республике Молдова. В данной
статье представлены суть, задачи, направления
деятельности и ход реализации проекта технической помощи Европейского Союза «Поддержка в обеспечении соблюдения прав интеллектуальной собственности», который стартовал в
ноябре 2016 года. Проект реализуется Консорциумом, состоящим из следующих компаний:
Archidata Srl (Италия), European Proﬁles S.A. (Греция) и Business and Strategies in Europe S.A. (Бельгия). Цель проекта заключается в улучшении
правоприменения законов и нормативных актов в области прав интеллектуальной собственности в Республике Молдова. В течение первого
года реализации проекта эта цель была достигнута благодаря различным мероприятиям, направленным на укрепление системы географических указаний в Республике Молдова, информирование широкой общественности и компетентных органов о значимости соблюдения прав
интеллектуальной собственности и, что не менее важно, на создание электронной системы в
области интеллектуальной собственности, которая станет полностью функциональной к концу
2018 года.
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CUM TREI ANI, DUPĂ MODIFICAREA CADRULUI NORMATIV

A

ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI [1], AM EFECTUAT O ANALIZĂ A

STUDIILOR DOCTORALE DIN
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NOI CONSIDERENTE PRIVIND PROVOCĂRILE
PENTRU STUDIILE DOCTORALE
DIN REPUBLICA MOLDOVA

REPUBLICA MOLDOVA DIN PUNCT DE

VEDERE AL SITUAŢIEI EXISTENTE ŞI AL EVENTUALULUI IMPACT AL
NOILOR REGLEMENTĂRI INTRODUSE, EVIDENŢIIND PROVOCĂRILE (ŞI
POSIBILELE SOLUŢII DE DEPĂŞIRE A ACESTORA) PENTRU DOCTORATUL DE LA NOI.

Studiul de faţă reprezintă o actualizare a provocărilor evidenţiate în acea analiză, dat ﬁind faptul că
în curând vor avea loc primele susţineri ale tezelor
de doctorat de către persoanele ce şi-au făcut studiile conform noilor reguli. Bazându-ne pe studiile
efectuate anterior, consacrate diferitelor aspecte
ale doctoratului, pe monitorizarea evoluţiei cadrului legislativ şi a structurilor/mecanismelor de
organizare şi desfăşurare a doctoratului din ultima
perioadă, putem evidenţia opt provocări principale
pentru perioada următoare.
1) Atractivitatea studiilor doctorale: Doctoratul nu este popular printre tinerii talentaţi, dovadă
ﬁind numărul mic al doctoranzilor comparativ cu
cel înregistrat în alte state, creşterea vârstei medii a
doctoranzilor înmatriculaţi [5], necompletarea unor
locuri bugetare la doctorat. Republica Moldova se
situează pe unul din ultimele locuri în Europa după
indicatorii relevanţi ai pregătirii resurselor umane,
depăşind doar câteva mici ţări balcanice. Atât numărul doctoranzilor la 100 de mii de locuitori, cât

şi numărul titlurilor ştiinţiﬁce conferite anual la 100
de mii de locuitori sunt de 3-5 ori mai mici decât în
majoritatea statelor UE. Numărul doctoranzilor înmatriculaţi anual nu a scăzut, ce-i drept, în ultima
perioadă, însă acest fapt se datorează mai cu seamă
unor cerinţe normative introduse pe parcurs sau/
şi speciﬁcului susţinerii tezelor în anumite domenii
(instituţii), care a atras noi doctoranzi, însă nicidecum nu unor strategii de dezvoltare a potenţialului uman. Studiile de doctorat nu sunt suﬁcient de
atractive din cauza condiţiilor relativ nefavorabile
în care activează cercetătorii din Republica Moldova comparativ cu cele din ţările puternic dezvoltate:
asigurarea ﬁnanciară şi cu echipament, infrastructura de cercetare, accesul la bazele de date, mediul
academic şi asigurarea meritocraţiei, posibilitatea
avansării în carieră şi de a ﬁ în contact cu ştiinţa performantă, calitatea vieţii şi situaţia social-economică. Subﬁnanţarea se manifestă prin alocarea anuală
de la stat a doar cel mult 15 mii de lei per doctorand,
bursa de 1050-1205 lei [6], lipsa sau insuﬁcienţa alocaţiilor pentru stagii, participări la evenimente ştiinţiﬁce, procurare/abonare la resurse informaţionale,
achiziţionare de echipamente.
Deşi, printre factorii determinanţi ai Planurilor
de admitere la doctorat, Ministerul Educaţiei menţionează „necesarul de cadre de pe piaţa muncii din
Republica Moldova raportat la situaţia economică
a ţării, dar și la condiţia actuală a învăţământului
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superior”, „necesitatea intensiﬁcării cercetărilor în
domeniile știinţiﬁce necesare dezvoltării socio-economice a ţării” [8] sau chiar „viziunea strategică de
dezvoltare a Republicii Moldova” [9], se constată o
reducere a proporţiei doctoranzilor în domenii în
care există capacităţi ştiinţiﬁce şi recunoaştere internaţională (ştiinţe ale naturii), care pot contribui
la o relansare economică (ştiinţe inginereşti şi tehnologii) sau care asigură o bună parte din ocuparea forţei de muncă şi din veniturile de la exportul
producţiei (ştiinţe agricole) (ﬁg.1). Astfel, în cele
mai competitive domenii ale ştiinţei (ştiinţe ﬁzico-

matematice, tehnică, chimie, biologie), care publică aproape ¾ din articolele cercetătorilor moldoveni incluse în baza de date SCOPUS, sunt alocate
1/3 din locurile la doctorat ﬁnanţate de la bugetul
de stat şi sunt conferite sub ¼ din titlurile ştiinţiﬁce (ﬁg.2 şi tab.1). În schimb, domeniilor în care se
susţin cele mai multe teze (medicina, economia,
dreptul şi pedagogia) – aproape 3/5 din total, li se
alocă peste 1/3 din locurile ﬁnanţate de la bugetul
de stat, deși lor le revine doar 5% din numărul articolelor publicate de cercetătorii moldoveni și recunoscute la nivel internaţional.

Fig.1. Proporţia după domeniile ştiinţei a doctoranzilor înmatriculaţi în Republica Moldova (%)

Totodată,
doctoranzii
înmatriculaţi
la
învăţământul de zi constituie circa 1/3 din total,
iar tendinţa este de reducere a proporţiei acestora,
din cauza că bursa doctorandului în raport cu coşul
minim de consum nu a crescut în ultima perioadă,
astfel încât doctoranzii, pentru a se întreţine, sunt
nevoiţi să se angajeze într-un alt serviciu, în paralel
cu efectuarea studiilor [5]. Astfel, devine aproape
imposibilă atragerea tinerilor talente spre studii
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doctorale, din moment ce există condiţii mai avantajoase în alte sectoare ale economiei/peste hotare.
Alte impedimente: neasigurarea regenerării potenţialului ştiinţiﬁc naţional; pregătirea insuﬁcientă a
cadrelor în domenii ştiinţiﬁce competitive şi în domenii importante pentru dezvoltarea economică şi
socială a ţării; schimbarea proﬁlului şi a specializării
ştiinţei naţionale către modele mai puţin caracteristice ţărilor dezvoltate.
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Fig. 2. Repartiţia pe domenii ştiinţiﬁce a tezelor de doctorat în anii 2014-2017 (numărul tezelor)

*Teze aprobate la etapa de formare a Consiliilor ştiinţiﬁce specializate
2) Menţinerea și îmbunătăţirea calităţii tezelor de doctorat: Calitatea tezelor de doctorat va
depinde în perioada următoare de capacitatea de
depăşire a problemelor caracteristice unei comunităţi mici, in care nu funcţionează factorul reputaţional, şi a modului de implementare a noii metodologii de susţinere a tezelor de doctorat.
În prezent se atestă mai multe aspecte negative
în evaluarea tezelor: concentrarea luării deciziilor în
grupuri restrânse de persoane, prin numirea aceloraşi persoane în diferite Consilii ştiinţiﬁce specializate (CŞS), indiferent de tematica tezei, doar bazânduse pe tradiţie, reputaţie locală sau titluri deţinute;
existenţa unor prevederi ambiguie şi contradictorii
în metodologiile pentru evaluare; formalism excesiv la stabilirea componenţei unor CŞS, care fac să
ﬁe mai diﬁcil de susţinut tezele interdisciplinare,
multidisciplinare sau la specialităţile noi pentru
Republica Moldova; participarea membrilor CŞS şi
a referenţilor la evaluarea repetată a aceloraşi teze,
întrucât ei sunt adeseori şi membri ai seminarelor
de proﬁl, a comisiilor de experţi CNAA sau a unităţii primare de cercetare; conﬂicte de interese şi
încălcarea normelor de bună conduită [3]. În acest
context, este important ca la selectarea experţilor să se ţină seama de performanţa/competenţa
știinţiﬁcă (prezenţa, cu prioritate, în publicaţii recunoscute internaţional, antrenarea în calitate de
expert şi în efectuarea stagiilor peste hotare, par-

ticiparea în proiecte internaţionale) şi integritatea
profesională (reputaţie ireproșabilă, respectarea
practicilor de bună conduită) a acestora.
Trecerea la formele de organizare a doctoratului
de către universităţi prin aplicarea aceloraşi mecanisme ca şi la celelalte două cicluri ale învăţământului superior include şi riscurile inerente la care au
fost supuse studiile de licenţă şi masterat. Una din
tendinţele învăţământului superior din Republica
Moldova a fost „masiﬁcarea” studiilor în detrimentul
calităţii. Au existat mai multe motive pentru aceasta, or, universităţile au ales să valoriﬁce fenomenul
în cauză pentru acoperirea costurilor de funcţionare
şi dezvoltare, prin atragerea unui număr tot mai
mare de studenţi în învăţământul cu taxă. Acest risc
persistă şi în cazul doctoratului, mai ales că, odată
cu acordarea unei mai mari autonomii ﬁnanciare
universităţilor, se va reduce ﬁnanţarea acestora de
la bugetul de stat. Transformarea doctoratului într-un ciclu obişnuit de învăţământ poate conduce
la reducerea calităţii studiilor doctorale, ceea ce va
crea diﬁcultăţi pentru doctoranzi în procesul integrării ulterioare în mediul ştiinţiﬁc sau al angajării
în alte sectoare.
3) Combaterea plagiatului și a altor fraude
știinţiﬁce: Este un element critic pentru studiile doctorale de la noi, deoarece în prezent are loc
tolerarea conﬂictelor de interese/ fraudelor ştiinţiﬁce, determinată de mărimea redusă a comunităţii

INTELLECTUS 1/2018

|

93

rile de abateri de la normele de bună conduită în
cercetare-dezvoltare. În ultimii 3 ani, la specialităţile
din aceste domenii au fost susţinute cele mai multe
teze (tab.1).
Noile reglementări în domeniul doctoratului
prevăd posibilitatea anulării deciziei de conferire a
titlului ştiinţiﬁc în cazul nerespectării eticii profesionale, inclusiv a constatării plagiatului, indiferent de
data constatării încălcării săvârşite, ceea ce este un
pas înainte faţă de reglementările precedente, care
stipulau această posibilitate doar printr-o decizie
judecătorească. Este prevăzută, însă, şi participarea
conducătorului de doctorat la susţinerea tezei, în
calitate de membru al Comisiei de doctorat, ceea
ce reprezintă un evident conﬂict de interese în condiţiile Republicii Moldova. Acordarea unor atribuţii
sporite universităţilor comportă, de asemenea, un
risc de fraude ştiinţiﬁce, dată ﬁind dependenţa universităţilor de doctoranzii pe locuri cu taxă.
Tolerarea în continuare a conﬂictelor de interese
şi a fraudelor ştiinţiﬁce va conduce la distorsionarea valorilor şi consolidarea mediocrităţii și astfel,
în consecinţă, la emigrarea din sistem a celor mai
performanţi şi oneşti specialiști, la degradarea mediului academic, având consecinţe nefaste asupra
modului de guvernare în Republica Moldova.
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ştiinţiﬁce, numărul limitat de specialişti pe proﬁluri
ştiinţiﬁce şi de neglijarea factorului reputaţional
în Republica Moldova; existenţa unor domenii/
specialităţi știinţiﬁce în care tezele se susţin „mai
uşor” – acceptarea tezelor plagiate, scrise de alţi
autori, fără noutate ştiinţiﬁcă, desemnarea în comisiile de susţinere a tezelor de doctorat a unui cerc
restrâns de persoane „comode”, marginalizarea persoanelor cu opinii critice; eﬁcienţa redusă a sistemului de evaluare a tezelor, în special în domeniile
în care a crescut semniﬁcativ numărul titlurilor ştiinţiﬁce conferite în ultimele două decenii; lipsa unei
mase critice de cercetători/factori de decizie care ar
dori schimbarea radicală a situaţiei. Astfel, domeniile ştiinţiﬁce care au tradiţii de cercetare şi şcoli formate pe parcursul a mai multor decenii (ex., ﬁzica,
matematica, chimia) păstrează standarde mai înalte
de calitate şi se raportează în evaluări la cercetările
care se efectuează în comunităţile ştiinţiﬁce avansate, iar în domeniile cu o creştere rapidă a numărului
de persoane cu grad ştiinţiﬁc în perioada funcţionării sistemului naţional de atestare a cadrelor (ex.,
drept, economie, pedagogie), în care se pare că nu
există o comunitate puternică de experţi, decalajele
faţă de nivelul cercetărilor din centrele mondiale de
excelenţă este mai mare, ﬁind mai frecvente cazu-

Tabelul 1
Clasamentul specialităţilor după numărul de teze aprobate, 2014-2017*
loc specialitatea

nr.teze

loc

specialitatea

nr.teze

8

Didactică şcolară (pe trepte şi discipline
de învăţământ)

16

34

9

Economie mondială; relaţii economice
internaţionale

13

Drept penal şi execuţional penal

33

10

Drept internaţional şi european public

13

Educaţie ﬁzică, sport, kinetoterapie
şi recreaţie

32

11

Muzicologie

13

1

Economie şi management în domeniul
de activitate

53

2

Teoria generală a educaţiei

3
4
5

Drept constituţional

22

12

Literatură română

12

6

Finanţe

21

13

Fizica şi tehnologia materialelor

11

7

Teoria generală a dreptului

19

14

Pedagogie universitară

11

*Teze aprobate la etapa de formare a Consiliilor ştiinţiﬁce specializate

4) Asigurarea unui management adecvat
în sistemul naţional de pregătire a cadrelor
știinţiﬁce: Schimbările din domeniul doctoratului presupun aprobarea de noi acte şi abrogarea
concomitentă a celor anterioare, care însă nu sunt
totdeauna însoţite de stipularea unor mecanisme
clare de trecere de la vechiul mod de organizare
a doctoratului (ex., doctoratul profesional) la cel
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nou sau acestea sunt elaborate cu mare întârziere;
timpul prevăzut pentru elaborarea metodologiilor
şi a altor tipuri de documentaţie la nivel naţional
şi instituţional este deseori redus; nu se ia în considerare întotdeauna bunele practici internaţionale şi situaţia reală din Republica Moldova (ex.,
nu sunt clare perspectivele de viitor a celor circa 3
mii de persoane care în prezent pregătesc teza de

te competenţe şi un mod de gândire ca urmare a
instruirii prin cercetare. Întrucât doar un mic procent dintre deţinătorii de grad ştiinţiﬁc urmează
o carieră tradiţională în cercetare, devin relevante
competenţele obţinute în procesul de soluţionare a
problemelor intelectuale şi practice ale proiectului
de cercetare: creativitatea, calităţile de lider, rigoarea şi capacitatea de a face faţă diferitelor tipuri de
provocări.
Însă în Republica Moldova studiile doctorale nu
întotdeauna conduc la obţinerea competenţelor
menţionate mai sus, deoarece: există mai puţine
posibilităţi de stagiere în alte sectoare/peste hotare; doctorandul este nevoit să limiteze timpul de
cercetare, inclusiv din cauza diverselor formalităţi,
activităţi birocratice, cursuri obligatorii; efectiv, nu
există posibilitatea de a alege cursurile pe care şi
le doreşte doctorandul, chiar daca actele normative prevăd acest lucru etc. Totodată, procesul de
susţinere a tezei este foarte anevoios, marcat de
birocratism, depăşind un an de zile, cu multe etape,
adeseori axându-se pe lucruri formale – de redactare în detrimentul cercetării esenţiale, cu anumite
reguli rigide – corespunderea tezei întocmai unei
specialităţi, formularea doar într-un anumit mod a
temei tezei etc. [2]. În aşa mod, se poate ajunge la
paradoxul că o lucrare redactată impecabil, dar care
ar putea ﬁ rodul unei fraude ştiinţiﬁce, să ﬁe apreciată mai înalt decât o cercetare autentică, originală,
interdisciplinară, care nu se încadrează în tipare.
Situaţia în care doctorandul nu este plasat ca
element central al sistemului poate avea drept
consecinţă blocarea creativităţii acestuia, abaterea
de la principiul interdisciplinarităţii cercetării şi
realizarea unor cercetări-tip, clasice, acestea contrastând cu tendinţele moderne şi nepermiţându-i
absolventului de doctorat să obţină competenţele
corespunzătoare nivelului de studiu respectiv.
6) Fragmentarea sistemului de pregătire prin
doctorat: Cu toate că în ultima perioadă au intervenit totuși unele schimbări, numărul unităţilor structurale cu drept de organizare a doctoratului nu s-a
modiﬁcat esenţial. Dacă până în anul 2014 au existat circa 50 de instituţii abilitate cu dreptul de organizare a doctoratului, în prezent sunt autorizate
provizoriu 46 de şcoli doctorale [7]. Condiţiile existente nu asigură masa critică necesară în sfera doctoratului şi demonstrează că a fost modiﬁcată mai
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doctorat fără a avea statut de doctorand); unele
prevederi noi contravin actelor de nivel superior,
iar altele sunt contradictorii; în procesul elaborării
noilor acte nu sunt luate suﬁcient în considerare
propunerile şi experienţa CNAA şi a altor actori din
sistem. Astfel, procedurile de admitere au devenit
mai complicate şi mai puţin clare [10]. Ele prevăd
organizarea a tocmai 3 competiţii pentru granturile
doctorale (în cadrul şcolii doctorale – la nivel naţional (între şcoli doctorale sau între instituţii) – în
cadrul şcolii doctorale/instituţiei), fapt ce generează alte multiple neclarităţi. Spre exemplu, de ce în
cadrul şcolii doctorale/instituţiei să organizezi concursul de două ori – o dată până a trimite propuneri
la competiţia naţională şi, a doua oară, după ce a
fost organizată competiţia naţională? Dacă Ministerul Educaţiei evaluează proiectele ştiinţiﬁce după
criterii conforme cu bunele practici internaţionale,
angajând experţi recunoscuţi internaţional, şi stabileşte ca rezultat granturile, atunci care e rostul celei de a doua competiţii interne? Oare aceasta va ﬁ
mai obiectivă decât cea efectuată de aceşti experţi,
după respectivele criterii? A doua competiţie poate
ﬁ mai curând o sursă de conﬂicte şi de aplicare a criteriilor non-ştiinţiﬁce.
Această provocare este cauzată şi de faptul că
deseori luarea deciziilor în domeniul dat revine entităţilor care nu au suﬁcientă experienţă sau cunoaştere a bunelor practici naţionale şi internaţionale.
Administrarea studiilor doctorale fără a lua în
considerare bunele practici internaţionale (sau introducerea mecanică a acestora) şi fără a asigura o
trecere coerentă, fără perturbări la noua modalitate
de desfăşurare a studiilor şi de susţinere a tezelor
de doctorat are potenţial de a crea adversitate la
reforme în comunitatea academică şi de a reduce
atractivitatea studiilor doctorale. Calitatea redusă a
standardelor şi mecanismelor propuse pot conduce
la subiectivism şi conﬂicte de interese, cu repercusiuni asupra performanţelor sistemului de pregătire a
cadrelor prin doctorat.
5) Conceperea studiilor doctorale pentru
doctorand: Chiar dacă titlul ştiinţiﬁc este conferit
în continuare în urma prezentării unei cercetări riguroase, sub formă de teză, actualmente în lume
este recunoscută drept rezultat principal al studiilor
doctorale personalitatea absolventului de doctorat,
cu alte cuvinte, persoana care a dobândit anumi-
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mult forma de organizare a studiilor, fără ca lucrurile să se schimbe în esenţă. Astfel, unei şcoli doctorale îi revin în medie ceva mai mult de 10 doctoranzi
înmatriculaţi. Organizarea studiilor avansate pentru
grupuri mici de doctoranzi nu este argumentată
nici din punct de vedere economic, cu atât mai mult
cu cât actele normative prevăd posibilitatea alegerii
cursurilor de către conducător şi doctorand.
Fără o stimulare efectivă, prin intermediul criteriilor şi standardelor de acreditare a şcolilor doctorale,
fără a crea şcoli doctorale naţionale ca structuri relativ mari, ce ne-ar permite să beneﬁciem de avantajele acestei forme de organizare – promovarea
interdisciplinarităţii, furnizarea unui spaţiu pentru
promovarea experienţelor şi cunoştinţelor, sporirea
posibilităţilor de mobilitate etc., riscăm să reducem
în continuare calitatea procesului de instruire şi de
cercetare, fapt ce ar putea crea diﬁcultăţi în organizarea cursurilor avansate pentru doctoranzi, în
dezvoltarea competenţelor moderne ale unui cercetător, dar și în crearea unei infrastructuri şi a unui
sistem satisfăcător de asigurare a calităţii cercetării.
7) Disponibilitatea conducătorilor de doctorat bine pregătiţi: În Republica Moldova sunt abilitaţi cu dreptul de conducător de doctorat aproa-

pe 1,2 mii de persoane, ceea ce asigură necesarul
pentru studiile doctorale în majoritatea domeniilor
(vezi şi ﬁg. 3). Dar în unele domenii vârsta medie a
acestora este înaintată, iar în majoritatea domeniilor cei mai mulţi dintre actualii conducători de
doctorat nu ar îndeplini standardele de abilitare,
dacă acestea ar ﬁ stabilite la nivelul cerinţelor din
statele UE (ex., mulţi dintre aceştia nu deţin nicio
lucrare în principalele baze de date internaţionale – Web of Science și Scopus). Totodată, conform
noilor reglementări, conducătorului de doctorat îi
sunt acordate împuterniciri foarte largi (stabileşte
conţinutul şi forma examenului de admitere, selectează candidaţii pentru doctorat, stabileşte exclusiv şi independent participarea doctoranzilor la
programul de pregătire avansată şi alege elementele de studiu pe care aceştia trebuie să le urmeze,
apreciază viabilitatea proiectelor de cercetare prezentate şi decide dacă doctoranzii pot continua
programul de cercetare ştiinţiﬁcă, propune prelungirea programului de doctorat, exmatricularea
doctoranzilor, componenţa comisiei de doctorat,
are dreptul să le solicite doctoranzilor să prezinte
rapoarte de activitate ori de câte ori consideră că
este necesar) [10].

Fig. 3. Repartiţia persoanelor cu grad ştiinţiﬁc, abilitate şi neabilitate cu dreptul
de conducător de doctorat pe domenii
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avantajele acestui proces depăşesc riscurile. Chiar
dacă gradul de internaţionalizare a doctoratului
din Republica Moldova este mai înalt decât la celelalte două cicluri ale învăţământului superior, atât
în străinătate (vezi ﬁg.4), cât şi acasă (vezi ﬁg.5), nu
putem vorbi de o strategie naţională de internaţionalizare sau de prioritizarea acestui proces. Cadrul legal nu stimulează suﬁcient acest proces, iar
activităţile de internaţionalizare în străinătate depind foarte mult de calitatea resursei umane care
este responsabilă de cooperarea internaţională în
instituţii. Lipsa unor servicii dedicate, a unor stimulente efective pentru internaţionalizarea doctoratului, volumul mic de investiţii în cercetare-dezvoltare
la nivel instituţional, lipsa universităţilor naţionale
în clasamentele internaţionale şi, deci, prestigiul
internaţional redus al acestora, determină nivelul
mai scăzut al internaţionalizării doctoratului în republica noastră, comparativ cu statele avansate [4].
Experienţa internaţională arată că, pentru a creşte
nivelul internaţionalizării, este necesară alocarea în
acest scop a unor resurse ﬁnanciare şi umane mai
consistente, încheierea unor acorduri instituţionale
cu universităţi din alte ţări, stimularea mobilităţii
internaţionale prin procesul de evaluare şi acreditare
a şcolilor doctorale. Toate aceste activităţi ar ﬁ bine să
se desfăşoare sub o umbrelă – o strategie coerentă
şi clară de internaţionalizare, care să ţină seama de
speciﬁcul local (riscul emigrării resursei umane) şi să
ﬁe corelată cu politicile din domeniile conexe.
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Menţinerea situaţiei existente și a tendinţelor actuale privind activitatea conducătorilor de doctorat
poate avea drept consecinţă reproducerea de către
aceștia a unei resurse umane slab caliﬁcate, cu performanţă redusă (care îşi îndrumează discipolii... să
facă la fel ca ei). Alte consecinţe negative: imposibilitatea de a desfăşura studiile doctorale la proﬁlurile/specialităţile ale căror conducători de doctorat
au o vârstă medie înaintată; inhibarea creativităţii şi
gândirii critice a doctorandului în condiţiile dependenţei totale de conducătorul de doctorat şi posibilitatea abuzurilor/manipulărilor din partea acestuia, cu repercusiuni asupra nivelului competenţelor
profesionale şi transversale ale doctoranzilor.
8) Internaţionalizarea doctoratului din Republica Moldova: Internaţionalizarea studiilor doctorale are
o importanţă deosebită, reprezentând o sursă esenţială de sporire a calităţii cercetării şi educaţiei doctorale. În ţara noastră, internaţionalizarea este de maximă
importanţă pentru asigurarea unei mase critice a resurselor şi competenţelor, iar internaţionalizarea acasă,
în mod special, pentru asanarea situaţiei în care constatăm o reducere dramatică a numărului de studenţi
locali. Contribuind la asigurarea unei calităţi superioare
a studiilor şi a cercetărilor doctoranzilor, internaţionalizarea acasă va determina mai mulţi studenţi locali să-şi
continue studiile de doctorat în Republica Moldova.
Ţările avansate ale lumii au adoptat strategii de
internaţionalizare a învăţământului superior, cu părţi
importante dedicate doctoratului, considerând că

Fig.4. Recunoaşterea şi echivalarea în Republica Moldova (perioada 1995-2017)
a titlurilor ştiinţiﬁce obţinute de cetăţenii moldoveni în străinătate (numărul de persoane)
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Fig.5. Conferirea gradelor ştiinţiﬁce în Republica Moldova în perioada 1993-2017 (numărul de persoane)

Concluzii
Analiza efectuată arată că majoritatea provocărilor semnalate pe parcursul ultimilor 3 ani sunt și
azi de actualitate, dovadă ﬁind faptul că mai multe
probleme cu potenţial impact negativ care se regăsesc în acest studiu au fost constatate și anterior.
Totuşi, unele provocări menţionate în studiul precedent, legate de trecerea la noile organisme şi noile
proceduri, s-au consumat, noi suportând în prezent
consecinţele, iar alte provocări, care atunci nu au
fost evidenţiate printre cele principale, au devenit
între timp stringente, prin aceasta explicându-se
formularea unor noi provocări sau punerea accentului pe alte aspecte. Dacă, în general, lipsa de
atractivitate a studiilor doctorale, cauzată mai ales
de subﬁnanţare, este cea mai îngrijorătoare tendinţă, atunci în interiorul sistemului problema cea mai
gravă rămâne calitatea redusă a tezelor de doctorat
în unele domenii, ca urmare a fraudării procesului
de elaborare şi de susţinere a acestora. Există premise ca fenomenul în cauză, deosebit de îngrijorător,
să se ampliﬁce în următorii ani. Cele mai importante
dintre acestea sunt considerate următoarele:
▪ acordarea unor drepturi largi în domeniul
doctoratului şcolilor doctorale şi instituţiilor care le
organizează în condiţiile lipsei unei mase critice de
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cercetători/evaluatori şi a funcţionării mecanismelor reputaţionale;
▪ reducerea numărului şi a atribuţiilor persoanelor care monitorizează la nivel naţional procesul
de susţinere a tezelor de doctorat (de la o instituţie
independentă, CNAA, cu circa 30 de angajaţi, la o
singură direcţie, probabil cu 9 angajaţi, în cadrul
unei instituţii subordonate unui minister);
▪ creşterea ca pondere – printre conducătorii de
doctorat, membrii Comisiilor de susţinere etc. – a categoriei de persoane care au susţinut teze de calitate
joasă sau au fraudat procesul de susţinere a acestora.
Așadar, nu ne rămâne decât să urmărim cu maximă atenţie procesul de susţinere a tezelor de doctorat în următorii ani!
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ABSTRACT

New Considerations on the Challenges for
Doctoral Studies in the Republic of Moldova.
The article represents a synthesis of the previous
studies conducted by the author and the monitoring of the doctorate evolution in the Republic of
Moldova, carried out in order to update the challenges for the doctoral studies highlighted 3 years
ago. It is noted that most of the previously signaled
challenges are being maintained, with a clear emphasis on a general one – the poor attractiveness of
doctoral studies and one of an internal nature – the
low quality of the theses in certain scientiﬁc ﬁelds.
Key words: doctorate, attractiveness of studies,
quality of theses, research miscounduct.
РЕФЕРАТ

Новые размышления о проблемах докторантуры в Республике Молдова. В статье представлен синтез предыдущих исследований, проведенных автором, и мониторинг эволюции докторантуры в Республике Молдова, выполненный
с целью обновления проблем докторантуры, выделенных 3 года назад. Отмечается актуальность
большинства ранее выделенных проблем, с четким акцентом на одну общую – низкая привлекательность докторантуры, и одну внутреннюю –
низкое качество диссертаций в определенных
научных областях.
Ключевые слова: докторантура, привлекательность исследований, качество диссертаций, научное мошенничество.
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ROLUL PRAGMATICII ÎN FORMAREA
VORBITORULUI CULT
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N ULTIMII ANI FUNDAMENTELE EDUCAŢIEI LINGVISTICE S-AU
PRECIZAT PRIN DIVERSE APORTURI, CĂRORA, RECENT, LI SE

ADAOGĂ PROBLEMATICI SPECIFICE, CARE ÎI REÎNNOIESC ÎN PROFUNZIME ORIENTĂRILE STRATEGICE.

PRINTRE

ACESTEA SE ÎNSCRIE ŞI

FUNDAMENTAREA FILOSOFICĂ A LIMBAJULUI VERBAL.

Ceea ce se menţionează în Dicţionarul enciclopedic de pragmatică [11], chiar din primele pagini,
are o valoare intrinsecă pentru procesul de valoriﬁcare a pragmaticii în educaţia lingvistică a elevilor,
reieşind din faptul că ﬁlosoﬁa limbajului îşi spune
în ultimul timp tot mai activ cuvântul în domeniul
educaţiei respective. „Într-o „geograﬁe” ştiinţiﬁcă
a dezbaterilor asupra limbii, regiunea sa centrală
este stăpânită ﬁresc de ﬁlozoﬁa limbajului, extinsă
şi spre zonele limitrofe; aici, ﬁecare teorie a limbii
îşi construieşte propria sa bază explicativă pentru a
da faptelor verbale suportul teoretic necesar şi o soluţie descriptivă conformă propriei doctrine. Intr-o
asemenea conﬁguraţie s-a conturat treptat pragmatica. Aceasta şi-a asumat acele fenomene şi fapte
pentru care lingvistica nu putea oferi soluţii satisfăcătoare nici teoretic, nici metodologic, şi nici interpretativ. Asumarea contextului şi acceptarea lui ca
dimensiune relevantă a procesului verbal, tentativele
de a capta relaţia produsului verbal, adică a enunţului, cu actul enunţării şi cu lumea extraverbală,
alături de alte numeroase aspecte, au contribuit la
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ceea ce am putea numi recuperarea lui „parole” (în
sens saussureian), sau a performanţei (în sens chomskyan) sau a utilizării (în sens wittgensteinian), termeni parţial omologabili, în ciuda diferenţelor doctrinare aferente. Cu pregnanţă progresiv sporită,
pragmatica s-a impus ca domeniu consacrat nu
numai formelor verbale în cursul întrebuinţării lor, ci
şi studiului altor probleme ce depăşesc, însă, cadrul
strict lingvistic” [11, p.10].
În procesul de formare a vorbitorului cult pragmatica nu ocupă un loc de exclusivitate, deşi
aceasta nu poate ﬁ detaşată de procesul respectiv,
deschizând noi perspective reﬂexive şi ştiinţiﬁce.
De aici, deducem că pragmatica „ţinteşte” cu precădere vorbirea subiectului într-un anume context
şi, astfel, de o manieră generală, esenţializează cadrul culturalizat al acestei vorbiri. De asemenea, putem vorbi, în sensul celor enunţate mai sus, despre
două procese distincte, cele de gramaticalizare şi
de pragmaticalizare [1, p.77]. Gramaticalizarea este
un fenomen manifestat în sistemul limbii şi constă
în transformarea elementelor lexicale în categorii
funcţionale (mijloace lingvistice cu funcţie gramaticală). Gramaticalizarea, după cum se ştie, a ocupat
un loc sigur în procesul educaţiei lingvistice. Pragmaticalizarea, la rândul ei, se referă la constituirea
mărcilor pragmatice (mijloace lingvistice cu funcţie
pragmatică). Pragmaticalizarea urmează, de cele

este descrierea sistemului limbii, obiectul de studiu
al pragmaticii este funcţionarea sistemului limbii.
Revenind la deﬁniţia lui Ch. Morris, putem aﬁrma
că semiotica, în general, nu este decât o modalitate de abordare a lumii din perspectiva semnului.
Dacă acesta se combină cu alte semne, este studiat
de sintaxă, dacă se ocupă de referenţi, este preluat
de semantică, iar dacă este interpretat de cel care îl
vehiculează și de care e într-un fel legat, este cercetat de pragmatică [2].
Pragmatica, ﬁind o disciplină a uzului limbii, reintegrează structurile şi formele lingvistice în cadrul
socio-psihologic în care sunt produse. Pragmatica nu
operează cu propoziţii (structuri gramaticale), ci cu
enunţuri (produse ale activităţii de enunţare) [9, p.9].
Pragmatica lingvistică s-a dezvoltat mai cu seamă în Franţa, în special prin lucrările lui J. L. Austin și J. R. Searle. În poﬁda relaţionării sale cu diverse
discipline (sociolingvistica, psiholingvistica), aceasta nu se poate rupe de lingvistica propriu-zisă, ﬁind
necesar de menţionat faptul că este integrată în
conﬁguraţia a numeroase teorii lingvistice.
Despre Émile Benveniste se spune că a făcut posibilă pragmatica lingvistică prin introducerea conceptului de enunţare. Acesta deﬁnește enunţarea ca
ﬁind punerea în funcţiune a limbii printr-un act individual de utilizare, iar condiţia enunţării ar ﬁ aceea că
aceasta este chiar actul de producere a unui enunţ
și nu textul enunţului. Conform teoriei enunţării, discursul înseamnă un eveniment verbal, utilizarea limbii de către un locutor care are în faţa sa un receptor
real sau virtual; discursul e rezultatul unor operaţii
enunţiative de ordin subiectiv, de unde vine şi considerarea lui ca o activitate discursivă. Discursul are
poate cea mai largă accepţie, deoarece orice enunţ
presupune un locutor care are o anumită intenţie.
Astfel, entităţile constitutive ale discursului nu mai
sunt elemente legate de codul unei limbi, ci, potrivit situaţiei de act, sunt: agentul, motivul, intenţia și
starea de fapte. În interiorul acestui sistem agentul
sau vorbitorul se caracterizează prin faptul că:
[1] posedă o cunoaștere parţială a sistemului receptor (este vorba de un ansamblu de competenţe
lingvistice, enciclopedice și pragmatice având ca
scop transmiterea unui mesaj eﬁcace, care să-i satisfacă intenţiile);
[2] are capacitatea de a acţiona (capacitatea ﬁzică de a vorbi, cunoaște normele socio-culturale ce
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mai multe ori, gramaticalizării [4, p.296]. Pragmatica
ia în considerare nu numai înţelesul în sine, izolat
al vorbirii, ci se preocupă şi de succesul sau eşecul,
schimbarea înţelesurilor în funcţie de situaţie, de
rolul contextului şi, deocamdată, întârzie să ocupe
un anume loc în procesul educaţional care vizează
formarea competenţelor verbale ale elevilor.
Prin urmare, şcoala urmează să se deschidă nu
doar proceselor de gramaticalizare, ci şi celor de
pragmaticalizare, în virtutea unei necesare adecvări
între vorbirea elevilor, în general, şi vorbirea cultă
a elevilor, în special, pentru a reuşi să discearnă cât
mai corect diversitatea discursului verbal al acestora. De aici, reiese şi faptul că şcoala trebuie să-şi
reconsidere instrumentele de lucru în sensul dialectizării lor pragmatice.
Fondarea unei pragmatici educaţionale, în calitate
de „ecologie” a vorbirii, care ar încerca să degajeze
determinările obiective ale vorbirii culte, pare să ﬁe
un legitim spor strategic. Prin aceasta, ne aﬂăm în
prezenţa unei chestiuni majore, aceea a raporturilor
între pragmatică şi educaţia lingvistică, a convergenţei acestora. Reacţiile pot ﬁ diferite, mizele tratării
problemei respective ﬁind de natură practică.
Trasând cadrul general conceptual în care se înscrie pragmatica, pentru a pătrunde esenţa acesteia
şi a determina rolul ei în formarea vorbitorului cult,
trebuie să menţionăm următoarele valenţe.
Primul care a folosit noţiunea de pragmatică a
fost Ch. Morris în 1938. Termenul de pragmatică
provine din grecul πρãγμα – pragma (acţiune) și
se referă la tipul de acţiune umană realizată prin
intermediul limbajului – vorbirea. Ch. Morris aﬁrma
că pragmatica este studiul relaţiei semnelor cu protagoniştii actului lingvistic. Astfel, pragmatica:
[1] este ştiinţa limbii vorbite;
[2] este disciplina limbii dinamice în continuă
schimbare;
[3] se foloseşte de noţiunile si de conceptele lingvistice tradiţionale, dar le redeﬁneşte din perspective noi si le regrupează [2]. Atenţia, în pragmatică,
se concentrează asupra celui care emite mesajul,
deoarece de personalitatea lui şi de modul în care
percepe realitatea depinde construcţia mesajului.
Pragmatica este, aşadar, știinţa uzului, utilizării
limbii ce tratează adaptarea semnelor la anumite
contexte referenţiale, situaţionale, acţionale sau interpersonale. Dacă obiectul de studiu al gramaticii
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decid ceea ce locutorul poate sau nu poate să facă,
poate sau nu poate să spună);
[3] are un sistem de dorinţe ce includ o motivaţie;
[4] are un sistem intern de evaluări de la care
derivă judecăţile de valoare implicate în actele de
vorbire [2].
Conform teoriei lineare [11, p. 31], pragmatica
studiază valoarea de acţiune a enunţului, pornind
de la sintaxă, cu descrierea sintactică a enunţului,
prin semantică, cu conţinutul informativ al enunţului. După Armengaud, pragmatica reprezintă
studiul utilizării limbajului în discurs şi al mărcilor
speciﬁce care, în limbă, atestă vocaţia sa discursivă.
Ar trebui să observăm aici că, privită astfel, pragmatica câştigă o accepţie pe cât de justă, pe atât de
suplă, întrucât datorită faptului că i se recunosc raporturile strânse cu vorbitorul, ea dobândeşte şi o
dimensiune educaţională, vorbitorul ﬁind integrat
ca factor real, obiectiv.
Dar pentru ca cele spuse până aici să ﬁe cât mai
explicite, pentru a vedea mai bine felul în care pragmatica reuneşte dialectic vorbirea şi cultura vorbirii,
precum şi felul în care se organizează ierarhia lor
internă, considerăm că este util să recurgem la o expunere a conceptelor de bază ale pragmaticii.
Context – vecinătatea lingvistică a unui termen
sau a unui enunţ; un ansamblu de informaţii de care
dispune locutorul, care îi permite să interpreteze
discursul luat în considerare. F. Armengaud propune 4 tipuri de contexte [Apud 6, p. 204]].
▪ Contextul circumstanţial, factual, existenţial,
referenţial, care presupune identitatea vorbitorilor,
împrejurările ﬁzice, locul şi timpul discursului;
▪ Contextul situaţional sau pragmatic, ca un
context cultural mediatizat. Situaţia este socialmente recunoscută (de exemplu, o discuţie între
profesori);
▪ Contextul interacţional, format din însuşirea
actelor de limbaj într-o secvenţă discursivă;
▪ Contextul presupoziţional, constituit din tot ce
presupun vorbitorii, mai ales credinţele, aşteptările
şi intenţiile lor.
Actele de limbaj (Austin J.L.), care se împart în
următoarele categorii:
 Act locuţionar, care corespunde faptului de a
vorbi;
 Act ilocuţionar, care corespunde actului pe
care intenţionează să-l facă vorbitorul, folosind o
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frază sau alta;
 Act perlocuţionar, care constă în efectul produs prin rostirea enunţului [6, p.206].
Conector lingvistic – entitate lingvistică cu funcţia de a lega între ele unităţi lingvistice la orice nivel
(propoziţie, frază, discurs). Conectorul lingvistic sau
pragmatic reprezintă un cuvânt sau o sintagmă (adverb, conjuncţie, interjecţie) care asigură legătura
formală şi semantică dintre componentele enunţului, participând la coeziunea şi coerenţa tematică a
textului şi orientează interpretarea lecturii enunţului, facilitând conﬁgurarea sensului textual [Apud
4]. Conectorii textuali sau pragmatici reprezintă o
clasă eterogenă de termeni lexico-gramaticali cu
rol non-referenţial, implicaţi în articularea relaţiilor
discursiv-pragmatice realizate între componentele
enunţului, la nivel transfrastic sau frastic.
Enunţ – o exprimare a ceva: a unei judecăţi, idei,
concluzii, informaţii etc.; formulare, expunere.
Discurs – fenomen dinamic de producere a vorbirii de către un vorbitor; vorbire axată în viaţă; o cuvântare publică în care o persoană vorbeşte în faţa
alteia; o producţie orală a unui vorbitor.
Performanţă, care, după N. Chomsky, reprezintă
capacităţile pe care le are un individ de a produce
un enunţ sau altul, pe care îl produce efectiv [Apud
6, p. 205].
Implicaţia, noţiune introdusă de P. Grice. Există
o diferenţă între ceea ce se spune, semniﬁcaţia lingvistică convenţională a frazei şi ceea ce se transmite
sau se comunică, interpretarea enunţului. Semniﬁcaţia este ceea ce se spune, iar implicaţia este ceea
ce se comunică (de exemplu, Azi Sanda a întârziat
la lecţii, implicaţia este că, Sanda nu a întârziat niciodată la lecţii).
Presupoziţia (O. Ducrot). Într-un enunţ, se poate
face deosebirea între ceea ce este spus, exprimat şi
ceea ce este presupus (presupus: Sanda nu are obiceiul să întârzie la lecţii).
Stereotip verbal – o formulă verbală, care redă
dinamic şi eﬁcient sensul general înţeles în diferite
situaţii de vorbire tipice.
Comportament verbal – unitate sintactică minimală, utilizată nemotivat în mod special, uneori automat, în virtutea apartenenţei la o anumită situaţie
de vorbire tipică [referat, rus].
Pornind de la faptul că pragmatica studiază sensul (Sinn) unei unităţi determinate în funcţie de con-

timentul unei false ruşini de a vorbi cult cu prietenii,
cu colegii de clasă, cu oamenii cu care vine în contact. A nu te ruşina de vorbirea ta, în orice situaţie, la
un înalt nivel cărturăresc, este unul din fenomenele
de referinţă în educaţia lingvistică a elevilor în şcoală şi a educaţiei lingvistice a populaţiei.
Dacă revenim la problematica pragmaticii şi a
rolului ei în formarea vorbitorului cult, este indicat
să menţionăm rolul conectorilor pragmatici, care
au generat cele mai minuţioase descrieri ale conţinutului procedural în cadrul pragmaticii. Aceşti
conectori grupează cuvinte care ţin de categorii
gramaticale diferite (părţi de vorbire în gramatica
tradiţională), dar care deţin funcţia de a conecta
enunţuri în vorbire, eventual, scriere. Conectorii
pragmatici sau discursivi sunt cunoscuţi, mai ales,
prin contribuţiile lui O. Ducrot [12, p.152].
Dacă e să exempliﬁcăm cele aﬁrmate mai sus,
atunci putem vorbi despre conectorii pragmatici,
care sunt numiţi în mai multe feluri (mărci discursive, markeri discursivi, operatori pragmatici, indici
pragmatici, markeri pragmatici etc.) şi se distribuie
în mai multe categorii, printre care conectorii:
Concesiei: totuşi, cu toate acestea, barem, oricum, deşi etc.
Rectiﬁcării: de fapt, în ﬁne, altfel spus etc.
Succesiunii: în primul rând, în al doilea rând, pe
de o parte, pe de altă parte, pentru început, în plus,
de asemenea etc.
Cauzalităţii: din această cauză, în această privinţă, în ceea ce priveşte, pentru că, ﬁindcă, deoarece,
căci, având în vedere, dat ﬁind că, din moment ce,
de aceea etc.
Explicaţiei: din acest motiv, de asemenea, de
exemplu, pentru că, deoarece, ﬁindcă, spre deosebire de, precum, la fel ca, adică, altfel spus, mă refer
la, vreau să spun, de fapt etc.
Concluziei: în concluzie, prin urmare, de aceea,
aşadar, ca atare, în consecinţă, ﬁindcă, deci, iată de
ce, ei bine etc.
Ierarhizării: înainte de toate, mai presus de toate,
mai important decât etc.
Comparaţiei: la fel cu, tot aşa ca, în comparaţie
cu, în mod asemănător etc.
Probabilităţii: probabil, posibil, este cu putinţă,
s-ar putea ca etc.
Certitudinii: cu siguranţă, desigur, ﬁreşte, nu este
nici o îndoială că etc.
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textul determinat, de agenţii actului de vorbire şi
de situaţia comunicativă [8, p.142] şi că ea implică
studiul oricărei referinţe explicite făcute de vorbitor
la context [14, p. 5], putem aﬁrma că în sarcina şcolii
în procesul de formare a vorbitorului cult se include
valoriﬁcarea situaţiilor de vorbire atât tematice, cât şi
libere, nu însă înainte de a reveni la deﬁnirea vorbitorului cult: vorbitorul cult este un vorbitor (adică o
persoană care foloseşte limbajul articulat) corect informat; cu opinii proprii în raport cu valorile socioculturale şi general-umane, care are cunoştinţe corecte, multe,
diverse; are un nivel înalt de cultură; este bine instruit;
care are competenţe de vorbire contextuală; care vorbeşte plăcut auzului şi care respectă coordonatele fundamentale ale vorbirii culte şi normele limbii literare.
Prin urmare, se vor urmări următoarele aspecte:
▪ Analiza unui enunţ în funcţie de o situaţie dată;
▪ Efectul vorbirii asupra situaţiei;
▪ Atitudinea locutorului atunci când vorbeşte;
▪ Raporturile cu situaţia concretă;
▪ Modalitatea vorbirii în diferite contexte [6, p. 203].
Astfel, interpretarea pragmatică urmăreşte:
▪ Dezambiguizarea enunţului;
▪ Atribuirea de referenţi.
Pragmatica asigură o interpretare completă a
enunţului, pornind de la interpretarea parţială oferită de interpretarea lingvistică. Pragmatica se ocupă de uzul sistemului limbii. Ea are sarcina să dea
o interpretare completă a frazei care face obiectul
enunţării. Scopul pragmaticii ar ﬁ studiul abilităţii
vorbitorilor de a lega / a împerechea propoziţiile cu
contextele în care se potrivesc, ceea ce Dell Hymes
numește competenţă pragmatică.
Competenţa pragmatică este capacitatea vorbitorului de a se exprima adecvat în raport cu datele contextului şi cu intenţia vorbirii/comunicării.
Principiul politeţii, care este înţeles ca un set de
norme sociale din care decurg reguli practice de
comportament verbal pentru o comunitate considerată [9, p. 66].
În legătură cu aceste aspecte, trebuie să observăm că, în virtutea unei adecvări a limbajului contextului vorbirii, educaţia lingvistică, pentru a reuşi în formarea vorbitorului cult de limba română,
trebuie să-şi reconsidere instrumentele astfel ca să
„scape” elevii şi în general vorbitorii limbii române
de glosofobie, adică de frica de a vorbi în faţa altor
persoane. În plus, aceştia trebuie să „scape” de sen-
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Argumentării: căci, pentru că, de fapt, dovadă că,
cum, având în vedere că, de altfel, mai întâi de toate,
să începem prin, trebuie amintit mai întâi că, prima
remarcă se referă la, să pornim de la; nu numai... ci
şi; în ﬁne, pentru a termina, nu în ultimul rând etc.
Analogiei: şi, de asemenea, adică, precum, ca şi,
ca şi cum, asta aminteşte de, să ne amintim de etc.
Opoziţiei: dar, or, totuşi, cu toate acestea, în
schimb, din contră, de fapt, în realitate, în timp ce, în
loc să, nici, ceea ce contrazice, ceea ce interzice etc.
De asemenea, trebuie să menţionăm şi rolul formulelor verbale, cum ar ﬁ cele de mai jos.
1. Formule verbale ale cantităţii, care reglementează cantitatea de informaţie furnizată în vorbire:
nu pot să spun mai mult; probabil că n-ar trebuie să
spun asta; după cum ştii; în mare; în linii generale etc.
2. Formule verbale ale calităţii, prin care se cere
să se spună doar adevărul: nu ştiu sigur, dar; n-am
nici o dovadă, dar; din câte îmi amintesc; după cât se
pare etc.
3. Formulele verbale ale relevanţei, care reﬂectă
adecvarea vorbirii la tema în discuţie: n-are nici o
legătură, dar; în altă ordine de idei; nu ştiu dacă te-ar
interesa; dacă vrei să ştii; dacă te interesează părerea
mea etc.
4. Formulele verbale ale manierei, care reclamă
claritate şi structurarea logică a enunţurilor: cam
încurcat ce-ţi spun, dar; pe scut; cu alte cuvinte; altfel
spus etc.
5. Formulele verbale ale ezitării, prin care se creează un spaţiu de reﬂecţie: ei bine; bun; în ﬁne; mă
rog etc.
6. Formulele verbale ale minimalizării, care exprimă o nesiguranţă: un fel de; într-o anumită măsură;
într-un anumit sens; la drept vorbind; într-un fel etc.
7. Formulele verbale ale presupunerii: cred; bănuiesc; presupun; mă gândesc că; după toate probabilităţile; într-un fel; într-un anumit sens etc.
8. Formulele verbale ale scuzei: ştiu că aveţi mult
de lucru, dar; sper să nu vă deranjez prea tare dacă;
îmi dau seama că vă deranjez, dar; n-aş vrea să vă întrerup, dar; scuzaţi-mă că intervin, dar; vă rog să nu vă
supăraţi că am îndrăznit să etc.
Foarte bine se înscrie în problematica elaborată
aici ideea coşeriană a deontologiei limbajului, adică
cum trebuie să ﬁe, care sunt normele interne, intrinseci ale limbajului, considerate ca atare şi de vorbitori [5, p.20]. Problema educaţiei lingvistice nu este
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numai predarea limbii şi predarea corectitudinii, ci
este, în acelaşi timp, şi învăţarea normelor limbajului. Limbajul e făcut de şi pentru vorbitori, el este
o activitate liberă şi creatoare. Există deci o moralitate a limbajului: să ﬁe congruent, să ﬁe corect, să
ﬁe adecvat situaţiei. „A vorbi cu incorectitudini înseamnă a-l insulta pe celălalt, înseamnă a nu-l lua
în considerare, adică poţi să vorbeşti oricum. Aceasta înseamnă să nu te iei în serios pe tine însuţi. Înseamnă să nu înţelegi că tu eşti şi acest limbaj sau
această limbă. Şi atunci când spui că poţi vorbi oricum, că n-are nici o importanţă să vorbeşti corect,
înseamnă că, implicit, te dispreţuieşti pe tine însuţi”
[Apud 5, p. 131].
Plus la aceasta, savantul menţionează poate unul
dintre cele mai importante lucruri pentru educaţia
lingvistică, şi anume „faptul că problemele lingvisticii vorbirii sunt altele decât cele ale limbilor. Acolo
este necesară, de exemplu, şi o ştiinţă generală a
contribuţiei lucrurilor şi a cunoaşterii lucrurilor, atât
prin experienţă, cât şi prin cultură, la vorbire. Limba
există numai ca dimensiune a vorbirii” [5, p. 137].
Nu am înşiruit aceşti conectori pragmatici şi formule verbale doar pentru a ilustra existenţa lor, ci
pentru a demonstra justeţea opiniei prin care aﬁrmăm că pragmatica are un rol hotărâtor în formarea
unui vorbitor cult, de care are nevoie atât de mult
şcoala şi societatea noastră în ansamblu.
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REZUMAT

Rolul pragmaticii în formarea vorbitorului
cult. În articol este tratată problematica procesului
de formare a vorbitorului cult, în care pragmatica
nu ocupă un loc de exclusivitate, deşi aceasta nu
poate ﬁ detaşată de procesul respectiv, deschizând
noi perspective reﬂexive şi ştiinţiﬁce. Se aﬁrmă că
pragmatica „ţinteşte” cu precădere vorbirea subiectului într-un anume context şi astfel, de o manieră
generală, esenţializează cadrul culturalizat al acestei vorbiri.
Se menţionează că, în virtutea unei adecvări a

limbajului contextului vorbirii, educaţia lingvistică,
pentru a reuşi în formarea vorbitorului cult de limba română, trebuie să-şi reconsidere instrumentele
astfel ca să „scape” elevii şi în general vorbitorii limbii române de glosofobie, adică de frica de a vorbi în
faţa altor persoane. Plus la aceasta, aceştia trebuie
să „scape” de sentimentul unei false ruşini de a vorbi
cult cu prietenii, cu colegii de clasă, cu oamenii cu
care vine în contact. A nu te ruşina de vorbirea ta, în
orice situaţie, la un înalt nivel cărturăresc, este unul
din fenomenele de referinţă în educaţia lingvistică a
elevilor în şcoală şi a educaţiei lingvistice a populaţiei, pornind de la ideea coşeriană că „atunci când
spui că poţi vorbi oricum, că n-are nici o importanţă
să vorbeşti corect, înseamnă că, implicit, te dispreţuieşti pe tine însuţi”.
ABSTRACT

The Role of Pragmatics in the Formation of
the Cultured Speaker. The article deals with the
issue of the cultured speaker formation process,
where pragmatics does not occupy a place of exclusivity, although it cannot be detached from the respective process, opening new reﬂexive and scientiﬁc perspectives. It is stated that pragmatics mainly
“focuses” on the subject’s speech in a particular
context, and thus, in a general manner, it essentializes the cultural framework of this speech.
It is noted that, due to the appropriateness of
the language of the context of speech, linguistic
education, in order to succeed in the formation of
the Romanian-speaking cultured speaker, must reconsider the instruments in such a way as to “rid”
students and generally the speakers of the Romanian language of glossophobia, i.e. of the fear of
speaking in front of other people. In addition to
this, they must “rid” of the feeling of a fake shame
of speaking literately with friends, classmates, and
the people they come in contact with. To not be
ashamed of your speech, in any situation, at a high
level of scholarly reading, is one of the reference
phenomena in linguistic education of schoolchildren and linguistic education of the population,
starting from the Coseriu’s idea that ”when you say
that you can speak anyway, that it is not important
to speak correctly, this means that, inferentially, you
despise yourself.”
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РЕФЕРАТ

Роль прагматики в становлении грамотного оратора. В статье рассматривается вопрос о
процессе становления искусного оратора, где
прагматика не занимает особого места, хотя ее
нельзя отделить от данного процесса, открывая
новые рефлексивные и научные перспективы.
Утверждается, что прагматика преимущественно «фокусируется» на речи субъекта в определенном контексте и, таким образом, в целом, эссенциализирует грамотность этой речи.
Отмечается, что в силу уместности языка контекста речи лингвистическое образование, чтобы преуспеть в формировании румыноязычного грамотного оратора, должно пересмотреть
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свои инструменты таким образом, чтобы «избавить» учеников и говорящих на румынском языке в целом от глоссофобии, то есть из страха выступать перед другими людьми. Помимо этого
они должны «преодолеть» чувство поддельного стыда при грамотном общении с друзьями,
одноклассниками и людьми, с которыми они
вступают в контакт. Не стыдиться своей книжной речи в любой ситуации – это одно из установок в лингвистическом образовании учащихся в школе и лингвистическом образовании населения, отталкиваясь от идеи Кошериу о том,
что «когда вы утверждаете, что вы умеете говорить в любом случае, что не важно говорить
правильно, это означает, что вы, по сути, презираете себя».
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IMPORTANȚA OBȚINERII TULPINILOR AUTOHTONE
DE CIANOBACTERII ȘI PERSPECTIVA DE
VALORIFICARE A ACESTORA

DR. ÎN BIOLOGIE ALINA TROFIM,
CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC SUPERIOR AL LCŞ FICOBIOTEHNOLOGIE, USM

IANOBACTERIILE SUNT MICROORGANISME FOARTE IMPOR-

C

TANTE ATÂT ÎN CADRUL ECOSISTEMELOR NATURALE, CÂT ŞI

DIN PUNCT DE VEDERE APLICATIV. IMPORTANŢA ACESTOR MICROORGANISME CONSTĂ ÎN FAPTUL CĂ ELE CONTRIBUIE LA EPURAREA
NATURALĂ A APELOR [2, 7, 20], SUNT FERTILIZANŢI AI SOLULUI
[1,13], STIMULATORI AI CREŞTERII PLANTELOR [6, 17] ŞI SURSE
DE SUBSTANŢE BIOLOGIC ACTIVE [3, 4, 12 19, 22] ETC. DE ASE MENEA, ACESTE MICROORGANISME SUNT UTILIZATE LA STIMULAREA
CREŞTERII PLANTELOR ÎN VITRO [9]. DAR ÎN PREZENT UNELE SPECII
DE CIANOBACTERII SUNT PE CALE DE DISPARIŢIE, FIIND ÎNSCRISE ÎN
CARTEA ROŞIE A REPUBLICII MOLDOVA. ÎN ACEST CONTEXT ESTE
NECESARĂ OBŢINEREA TULPINILOR NOI DE CIANOBACTERII, CEEA CE
AR FI O SOLUŢIE PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII ŞI DEZVOLTAREA BIOTEHNOLOGIILOR.

Cianobacteriile sunt de mare perspectivă pentru
utilizarea lor în diferite domenii, cum ar ﬁ: farmaceutica, zootehnia, ﬁtotehnia, cosmetologia etc. În
urma unor cercetări știinţiﬁce, s-a demonstrat că
cianobacteriile au utilizare largă în obţinerea exopolizaharidelor, substanţelor antioxidante şi pot
ﬁ utilizate în domeniul farmaceutic. Extractele din
cianobacterii au efect fungicid, bactericid şi bacteristatic. Din cianobacterii se obţin antibiotice şi substanţe cu efect antitumoral [14, 15], de exemplu,
curacina-A. Unele specii de cianobacterii sunt surse

de sulfolipide şi glicolipide, care au efect antiviral, ﬁtoalexin este un fungicid, iar malingolidele au efect
bactericid pronunţat etc. [8, 10, 11].
Unele cianobacterii sunt utilizate în stimularea
germinării seminţelor, creşterii plantelor, sporirii
producţiei plantelor de cultură [6, 12, 16, 17]. Multitudinea de domenii de aplicare a cianobacteriilor
se datorează componenţei biochimice a tulpinilor,
de exemplu, cianobacteria Spirulina platensis este
studiată ca sursă de substanţe biologic active şi implementată cu succes în cosmetologie, farmaceutică.
Cercetările de ultima oră demonstrează că, cianobacteriile autohtone, care aparţin genurilor Cylindrospermum (Cylindrospermum licheniforme, C. licheniforme
f. alatosporum ), Nostoc (N. linckia, N. gelatinosum)
Anabaena, Calothrix, de asemenea prezintă un material valoros pentru dezvoltarea biotehnologiei [5,
18, 21]. Prin urmare, este de perspectivă obţinerea
tulpinilor de cianobacterii şi prezintă un mare interes valoriﬁcarea speciilor autohtone, care sunt surse
de substanţe biologic active şi care pot ﬁ utilizate în
diferite ramuri ale industriei naţionale.
Concluzii
Din datele prezentate, este evidentă necesitatea
obţinerii tulpinilor autohtone de cianobacterii şi
elaborării modelelor de valoriﬁcare a acestora.
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REZUMAT

Importanţa obţinerii tulpinilor autohtone
de cianobacterii și perspectiva de valoriﬁcare a
acestora. În articolul dat sunt aduse informaţii despre importanţa obţinerii tulpinilor autohtone de cianobacterii şi perspectiva de valoriﬁcare a acestora.
Cianobacteriile sunt de mare perspectivă pentru
utilizarea lor în diferite domenii, cum ar ﬁ: farmaceutica, zootehnia, ﬁtotehnia, cosmetologia. Cercetările de ultimă oră demonstrează că cianobacteriile
autohtone, care aparţin genurilor Cylindrospermum
(Cylindrospermum licheniforme, C. licheniforme f. alatosporum ), Nostoc (N. linckia, N. gelatinosum ) Anabaena, Calothrix de asemenea prezintă un material
valoros pentru dezvoltarea biotehnologiei și este
necesar de a obţine tulpini noi.
ABSTRACT

The Importance of Producing Indigenous
Strains of Cyanobacteria and the Prospects for
their use. This article provides information on
the importance of producing indigenous strains

of cyanobacteria and the prospects for their use.
Cyanobacteria are of great prospect for their use in
various ﬁelds such as pharmaceutics, zootechnics,
phytotechnics, and cosmetology. Recent research
has shown that indigenous cyanobacteria belonging to genera Cylindrospermum (Cylindrospermum
licheniforme, C. licheniforme f. alatosporum), Nostoc
(N. linckia, N. gelatinosum) Anabaena, Calothrix are
also a valuable material for the development of biotechnology and in this connection is necessary to
produce new strains.
РЕФЕРАТ

Важность получения отечественных штаммов цианобактерий и перспективы их использования. В статье представлена информация о важности получения отечественных штаммов цианобактерий и перспективах их использования. Цианобактерии представляет большие
перспективы для их использования в различных
областях, таких как: фармацевтика, зоотехника,
растениеводство, косметология. Недавние исследования показали, что отечественные цианобактерии, относящиеся к родам Cylindrospermum
(Cylindrospermum licheniforme, C. licheniforme f.
alatosporum), Nostoc (N. linckia, N. gelatinosum)
Anabaena, Calothrix, также являются ценным материалом для развития биотехнологии и в связи
с этим представляется необходимым получить
новые штаммы.
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INFLUENȚA PATOGENILOR FUNGICI
ALTERNARIA SPP. ASUPRA VARIABILITĂȚII
CARACTERELOR FUNCȚIONALE ALE
GAMETOFITULUI MASCULIN LA TOMATE

|
E

STE CUNOSCUT FAPTUL CĂ ÎN ULTIMII ANI MAJORITATEA
CULTURILOR AGRICOLE VALORIFICĂ NUMAI

20-25%

DIN

POTENŢIALUL GENETIC DE PRODUCTIVITATE, IAR NIVELUL PIERDERILOR
INTERVENITE ÎN URMA ATACURILOR ORGANISMELOR PATOGENE ESTE DE

12%, TOTODATĂ, 83% DIN BOLI SUNT CAUZATE DE FUNGI. [1,2].
ÎN ACEST CONTEXT, AGRICULTURA CONTEMPORANĂ ÎNAINTEAZĂ
CERINŢE SPORITE FAŢĂ DE AMELIORATORI ÎN PROCESUL DE ACCELERARE A CREĂRII SOIURILOR DE PLANTE, CARE VOR ÎMBINA REZISTENŢA LA
FACTORII ABIOTICI ȘI BIOTICI CU POTENŢIAL ÎNALT DE PRODUCTIVITATE.
Conform datelor unor cercetători [3,4], realizarea
reușită a programelor ameliorative depinde în mare
parte de calitatea materialului iniţial și de eﬁcacitatea metodelor de evaluare și selecţie. Cercetările
fundamentale în acest domeniu [5,6] recomandă
luarea în considerare a rolului factorilor genetici și
nefavorabili (abiotici și biotici), ce determină variabilitatea plantelor; studiul mecanismelor controlului genetic al rezistenţei la boli și condiţii extremale
ale mediului; crearea materialului iniţial rezistent;
elaborarea și perfecţionarea metodelor noi de estimare a rezistenţei genotipurilor. Eﬁcacitatea acestor elaborări poate ﬁ sporită prin utilizarea procedeelor netradiţionale de screening a materialului
ameliorativ. În acest sens, metodele de ameliorare
gametică pot prezenta un interes deosebit, deoa-
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rece ele permit evaluarea și evidenţierea genotipurilor rezistente deja la etapele reproductive de dezvoltare a plantelor prin reacţia microgametoﬁtului
la acţiunea factorilor stresogeni. Această abordare
poate servi drept metodă alternativă de testare și
selectare a genotipurilor după rezistenţa la bolile
fungice [7]. Realizarea reușită a acestor cercetări
se datorează existenţei corelaţiilor pozitive dintre
rezistenţa sporoﬁtului și a gametoﬁtului. Prin această metodă au fost identiﬁcate plante rezistente la
ﬁltratul de cultură Fusarium la năut [8,9], ricin [10],
lupin [11], tomate [7]. Un interes deosebit prezintă
datele experimentale privind crearea formelor cu
rezistenţă complexă la maladii și factorii abiotici.
Astfel, au fost evidenţiate genotipuri ce îmbină
rezistenţa la temperatură, fuzarioză și cladosporioză, care pot servi ca genitori de rezistenţă la acești
factori [12]. Se știe că alternarioza este una dintre
cele mai dăunătoare și răspândite maladii ale tomatelor, care se manifestă prin pătarea brună a
frunzelor, lăstarilor și fructelor [13]. Ameliorarea genotipurilor de tomate rezistente la această maladie
nu a obţinut rezultate remarcabile, în lipsa soiurilor
rezistente, cât și a controlului genetic poligen recesiv al acestui indicator. Cercetătorii menţionează că
rezistenţa la boli corelează cu unele caractere nega-

lungimii tuburilor polinice (TP) în varianta martor s-a
efectuat prin cultivarea pe mediu nutritiv artiﬁcial,
acesta conţinând următoarele ingrediente g/l: zaharoza – 150; acid boric – 0,6; apă distilată – restul. Pentru realizarea experienţelor, polenul a fost cultivat în
termostat cu regim termic optim – 26-28oC. Analiza
preparatelor s-a efectuat la microscop, au fost stabilite și calculate următoarele caractere: viabilitatea şi
rezistenţa polenului; lungimea şi rezistenţa tuburilor
polinice (TP). Datele experimentale s-au prelucrat
statistic cu ajutorul programelor Statgraphicsv.5.0,
Exel 2010. Pentru aprecierea contribuţiei genotipului, patogenilor şi interacţiunii acestora a fost aplicată
analiza dispersională mono- și bifactorială.
Rezultatele cercetărilor
Este cunoscut faptul că manifestarea fenotipică a
genelor de rezistenţă la factorii abiotici și biotici poate
ﬁ depistată numai în condiţii de stres. Rezultatele cercetărilor noastre privind cultivarea polenului pe medii
nutritive, suplimentate cu ﬁltrate de cultură, au înregistrat modiﬁcarea valorilor criteriilor analizate. Astfel,
acţiunea FC A. alternata a contribuit la diminuarea
viabilităţii polenului și lungimii TP la toate genotipurile
în medie cu respectiv 39,4 și 30,5%. Totodată, valorile
acestor caractere pe medii cu A. consortiale s-au redus
cu 32,4 și 24,4%, fapt ce denotă că inﬂuenţa acestui
patogen a fost mai redusă (ﬁg.1).

Fig.1. Inﬂuenţa FC A. alternata și A. consortiale asupra gametoﬁtului masculin.
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tive ce limitează utilizarea acestor soiuri în calitate
de donatori în programele ameliorative [14]. Totodată, au fost efectuate cercetări privind identiﬁcarea surselor genetice de rezistenţă la alternarioză
[7,15-17]. În literatura de specialitate, problemele legate de genetica rezistenţei gametoﬁtului masculin la
patogenii fungici sunt elucidate insuﬁcient și necesită cercetări și elaborări suplimentare.
Scopul cercetărilor realizate: stabilirea surselor de
bază ale variabilităţii și heritabilităţii caracterelor gametoﬁtului masculin al hibrizilor F1 și soiurilor de tomate pe fundaluri de selecţie cu patogeni A. alternata și
A. consortiale; identiﬁcarea genotipurilor rezistente.
Material și metode de studiu
Pentru realizarea investigaţiilor, în calitate de material de studiu a fost utilizat un set de 11 combinaţii
hibride intraspeciﬁce F1 și 6 soiuri de tomate. Plantele au fost cultivate în condiţii de seră şi câmp
conform metodei tradiţionale. În scopul aprecierii
reacţiei gametoﬁtului masculin au fost preparate
medii nutritive, suplimentate cu ﬁltrate de cultură
(FC) Alternaria spp., care au fost prezentate de două
specii A. alternata și A. consortiale. De menţionat
faptul că aceste specii au fost mai frecvent răspândite pe loturile experimentale. Filtratele de cultură
a patogenilor au fost obţinute și oferite de d. hab.
Galina Lupașcu. Determinarea viabilităţii polenului și
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Conform datelor obţinute, reacţia genotipurilor
a fost diferită: în funcţie de genotip, valorile medii
ale viabilităţii polenului faţă de martor s-au diminuat de 1,4….4,6 ori pe medii suplimentate cu A.
alternata și de 1,2….8.3 ori pe medii cu A. consortiale. Printre genotipurile studiate, o reacţie mai puternică au manifestat 3 combinaţii (MihaelaxMilenium, MihaelaxPrestij, JubiliarxMilenium), precum
și 3 soiuri (Elvira, Tomiș și Mihaela), deși s-a constatat că la 3 hibrizi (ElviraxMilenium, ElviraxTomiș,
MihaelaxTomiș) și 2 soiuri (Milenium și Jubiliar) a
fost atestat un nivel mai înalt al viabilităţii polenului în variantele experimentale. De menţionat că pe
medii cu patogeni variabilitatea lungimii tuburilor
polinice a fost destul de puternică, ca rezultat valorile acestui caracter s-au micșorat de 1,5….11,2
ori, în funcţie de genotip. Acest fapt dovedește

inﬂuenţa limitativă a patogenilor asupra proceselor
de creștere și dezvoltare a TP, iar reacţia stabilită a
acestora este o dovadă a sensibilităţii destul de înalte a GP la această etapă.
Conform datelor analizei generalizate a
variabilităţii, valorile caracterelor gametoﬁtului masculin în varianta martor și pe mediu cu A. alternata,
printre genotipurile studiate cu valori mai înalte ale
viabilităţii polenului, au scos în evidenţă combinaţii
hibride F1JubiliarxMilenium, JubiliarxPrestij, MileniumxElvira, cât și soiuri: Tomiș, Mihaela și Jubiliar.
Concomitent, s-a stabilit că gametoﬁtul masculin la
hibrizii MihaelaxTomiș, JubiliarxTomis și la soiul Milenium a manifestat cele mai reduse valori ale acestui
caracter. Totodată, s-a depistat că în aceste condiţii
grăuncioarele de polen au format tuburi polinice de
diferite lungimi, care diferă semniﬁcativ (tab.1).

Tabelul 1
Valorile indicilor gametoﬁtului masculin la hibrizii F1 și soiurile de tomate (pe mediu cu A. alternata)
Genotip

Viabilitatea o
polenului, %

ElviraxMihaela
ElviraxTomiș
ElviraxPrestij
MihaelaxMilenium
MihaelaxTomiș
MihaelaxPrestij
JubiliarxMilenium
JubiliarxTomiș
JubiliarxPrestij
MileniumxElvira
MileniumxMihaela

35,3
35,0
38,3
34,6
31,7
36,8
49,1
32,5
45,1
47,2
34,3

Elvira
Milenium
Tomiș
Prestij
Mihaela
Jubiliar

40,0
18,8
52,8
40,8
48,8
45,9
1,88

DME0,5

Rezistenţa
polenului,%
Hibrizii F1
45,4
54,05
46,05
40,65
48,3
43,0
51,8
46,0
51,6
51,7
41,0
Soiuri
44,2
39,7
54,7
45,7
50,9
45,9
2,1

Analiza efectuată a oferit informaţii privind
reacţia diferită a polenului pe medii nutritive suplimentate cu FC A. consortiale. Printre combinaţiile hibride cu viabilitatea polenului înaltă, s-au evidenţiat
în aceste condiţii 4 combinaţii: JubiliarxMilenium,
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Lungimea TP
(un. conv.)

Rezistenţa TP, %

31,8
29,4
41,0
40,1
42,1
28,4
30,7
32,7
43,9
35,1
28,8

37,7
39,7
20,2
17,9
30,6
45,4
26,0
72,9
35,6
29,5
12,9

36,6
30,7
36,3
46,8
35,2
36,8
2,43

18,8
32,1
17,5
32,4
18,5
27,6
1,9

ElviraxPrestij, ElviraxMihaela, MileniumxElvira, cât și
3 soiuri: Prestij, Mihaela și Jubiliar. Cele mai lungi tuburi polinice au format grăuncioarele de polen ale
hibrizilor ElviraxPrestij, MihaelaxTomiș și soiurilor
Elvira, Prestij, Jubiliar (tab.2).

Genotip

Viabilitatea
polenului, %

ElviraxMihaela
ElviraxTomiș
ElviraxPrestij
MihaelaxMilenium
MihaelaxTomiș
MihaelaxPrestij
JubiliarxMilenium
JubiliarxTomiș
JubiliarxPrestij
MileniumxElvira
MileniumxMihaela

45,8
26,8
48,1
32,8
29,4
37,4
66,7
32,9
36,9
45,5
38,8

Elvira
Milenium
Tomiș
Prestij
Mihaela
Jubiliar

41,5
24,1
47,4
40,8
48,8
50,9
1,90

DME0,5

Rezistenţa
polenului,%
Hibrizii F1
66,4
26,8
48,1
32,8
29,4
37,4
74,3
47,2
39,2
50,0
50,3
Soiuri
46,5
40,0
48,4
50,9
50,9
58,7
1,63

În baza aplicării testului ANOVA, s-a dedus că
variabilitatea caracterelor analizate este inﬂuenţată
efectiv de genotip, FC și interacţiunea acestora. Ponderea majoră în variabilitatea viabilităţii polenului îi
revine FC a patogenilor (53,9…88,0%), contribuţia
genotipului a variat în limitele 10,0…28,1%,
deși interacţiunea polen x patogen a constituit
2,0…17,0%. Totodată, s-a stabilit că modiﬁcarea lungimii TP a fost determinată semniﬁcativ de inﬂuenţa
FC – 90,3%, fapt ce denotă că acţiunea acestui factor
este decisivă în variabilitatea caracterului dat.
Peste 50% dintre genotipurile studiate pe mediu
cu A. alternata, 4 combinaţii hibride și 2 soiuri au
atestat valorile rezistenţei polenului, iar un hibrid
și un soi au manifestat gradul de rezistenţă la nivel
de 40%. În urma aprecierii rezistenţei polenului pe
mediu cu A. consortiale, la 4 combinaţii hibride au
fost înregistrate valori de rezistenţă de peste 50%,
inclusiv 2 combinaţii au atestat gradul de rezistenţă
foarte înalt (66,4 și 74,3%). Deci, la diferite genotipuri, nivelul variabilităţii indicilor gametoﬁtului
masculin variază în funcţie de specia patogenului,
reacţia genotipului și adaptivitatea acestora.
După cum se știe, condiţiile nefavorabile
acţionează nu numai asupra variabilităţii caracterelor, dar și asupra heritabilităţii acestora. Metodele

Lungimea TP
(un. conv.)

Rezistenţa TP,%

27,5
24,8
42,4
33,5
41,1
23,2
30,4
28,8
35,4
30,8
33,5

19,0
17,8
24,3
9,8
27,7
72,5
24,4
52,9
9,3
13,6
31,3

41,3
27,7
33,6
44,9
35,1
40,4
2,28

34,1
18,2
8,9
27,0
18,2
40,0
1,85

statistice de estimare a heritabilităţii indicilor ameliorativi la formele iniţiale pot servi drept premisă
pentru ameliorarea reușită a formelor parentale în
procesul de hibridare și prognozare a eﬁcacităţii
procesului ameliorativ.
În acest context, eﬁcacitatea programelor ameliorative depinde în mare măsură de studierea
heritabilităţii caracterelor analizate. În experienţele
realizate în scopul caracterizării heritabilităţii indicilor gametoﬁtului masculin, a fost calculat gradul
de dominaţie. Astfel, din 44 de variante posibile, s-a
atestat dominaţia părintelui cu valori pozitive în 30
de cazuri (68,1%). Valori pozitive pentru indicele de
rezistenţă a polenului s-au constatat mai frecvent la
A. alternata și A. consortiale – 16 cazuri (36,4%). Prin
urmare, valorile și orientarea gradului de dominaţie
depind de particularităţile genotipului și fundalul
de selecţie a polenului (tab.3).
Procesul de moștenire a mai multor caractere la
tomate nu e studiat suﬁcient, totodată, este necesar
de a lua în considerare nivelul diferit de manifestare a caracterelor la combinaţiile hibride. Gradul de
dominaţie a unor indici la hibrizi poate ﬁ instabil și
se manifestă diferit la formele parentale, în funcţie
de starea ﬁziologică a gametoﬁţilor (ovulelor și grăuncioarelor de polen) în momentul fecundării.
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Tabelul 2
Valorile indicilor gametoﬁtului masculin la hibrizii F1 și soiurile de tomate (A.consortiale)
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Tabelul 3
Gradul de dominaţie (hp) a indicilor gametoﬁtului masculin la combinaţiile hibride F1 de tomate
Gradul de dominaţie, (hp)
Rezistenţa polenului
Rezistenţa TP
A. alternata
A. consortiali
A. alternata
A. consortiali
0,30
67,7
8,65
-7,96
40,6
6,36
27,5
3,92
8,97
51,6
2,2
3,24
-12,5
-12,1
6,45
-4,96
31,6
26,6
6,58
3,87
3,5
2,58
-1,79
26,6
-20,7
16,8
-4,3
-8,85
13,24
0,34
21,9
30,8
6,3
-15,2
3,11
-13,2
-2,9
8,94
15,5
-13,3
-7,5
12,6
-0,8
7,47

Hibrizii F1
ElviraxMilenium
ElviraxTomiș
ElviraxPrestij
MihaelaxMilenium
MihaelaxTomiș
MihaelaxPrestij
JubiliarxMilenium
JubiliarxTomiș
JubiliarxPrestij
MileniumxElvira
MileniumxMihaela

În urma analizei coeﬁcienţilor de heritabilitate,
a fost stabilit că caracteristicile indicilor, viabilitatea și rezistenţa polenului sunt determinate de
interacţiunea formelor parentale (37,1….66,9%) și
de genotipul patern (24,0….66,2%). Totodată, în
ceea ce privește heritabilitatea rezistenţei tuburilor
polinice pe medii selective, contribuţia genotipurilor materne și paterne a fost decisivă și a constituit
75,2….85,4%. Deci, pentru crearea combinaţiilor
hibride noi, la etapa de selectare a formelor iniţiale
trebuie luată în considerare adaptivitatea liniilor
iniţiale. Capacitatea de adaptivitate înaltă și stabilitatea combinaţiilor hibride poate ﬁ asigurată în

baza încrucișării formelor parentale cu diferenţe
considerabile ale parametrilor de adaptivitate.
În baza testării reacţiei genotipurilor analizate, s-a evidenţiat un șir de combinaţii hibride și
soiuri cu gradul înalt de rezistenţă a polenului
55,8….83,8% (la hibrizi) și 41,9….59,8 (la soiuri). În
general, peste 50,0% din combinaţiile hibride și soiuri au manifestat gradul de rezistenţă a polenului
mai ridicat la FC A. consortiale (1), deși doar 18,0%
din hibrizi au avut gametoﬁtul mai rezistent la FC
A. alternata (2), au îmbinat rezistenţa la ambii patogeni 17,2% (3), desi 15%(4) au atestat nivelul de
rezistenţă diminuat (ﬁg.2).

Fig.2. Clasiﬁcarea genotipurilor de tomate în baza gradului de rezistenţă
a gametoﬁtului masculin la FC Alternaria spp.
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Concluzii
FC ale patogenilor A.alternata și A. consortiale au inﬂuenţat semniﬁcativ asupra variabilităţii
caracterelor gametoﬁtului masculin la hibrizii F1
și soiurile de tomate. Contribuţia majoră în variabilitatea viabilităţii polenului și lungimii tuburilor
polinice le revine FC ale patogenilor. Gradul de
dominaţie la combinaţiile F1 studiate a variat de la
supradominaţia negativă până la supradominaţia
pozitivă (15 cazuri – dominaţie pozitivă, 7 cazuri –
dominaţie negativă și 6 cazuri de moștenire intermediară). Prin abordarea complexă a metodelor de
ameliorare gametică si analiză genetico-statistică
au fost identiﬁcate și clasiﬁcate genotipuri cu gradul diferit de rezistenţă pentru includerea în procesul de ameliorare.
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REZUMAT

Inﬂuenţa patogenilor fungici alternaria spp.
asupra variabilităţii caracterelor funcţionale
ale gametoﬁtului masculin la tomate. Scopul
cercetărilor realizate a constat în evidenţierea genotipurilor rezistente la alternarioză în funcţie de
variabilitatea caracterelor gametoﬁtului masculin
pe medii nutritive, suplimentate cu FC ale patogenilor Alternaria consortiale și Alternaria alternata. În
urma investigaţiilor, au fost stabilite particularităţile
de bază ale variabilităţii și heritabilităţii indicilor
studiaţi. S-au stabilit diferenţe după rezistenţa polenului la acţiunea ﬁltratelor cu patogeni. A fost
realizată clasiﬁcarea și evidenţierea genotipurilor
rezistente pentru ameliorarea ulterioară.
ABSTRACT

Inﬂuence of Fungal Pathogens Alternaria spp.
on the Variability of the Functional Characters of
Male Gametophyte in Tomatoes. The purpose of
the research was to reveal Alternaria spot-resistant
tomato genotypes depending on the variability of
male gametophyte characters on selective media
supplemented with culture ﬁltrates of Alternaria
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consortiale and Alternaria alternata pathogens. As
a result of the research carried out, the patterns of
the variability and heritability of traits in the tomato
male gametophyte were revealed. The diﬀerences
in the resistance of pollen to the action of ﬁltrates
were established, the diﬀerentiation and selection
of resistant genotypes was carried out for further
selection.
РЕФЕРАТ

Влияние грибковых патогенов alternaria spp.
на вариабельность функциональных признаков мужского гаметофита томатов. Цель проведенных исследований состояла в выявлении
устойчивых к альтернариозу генотипов томата по
вариабельности признаков мужского гаметофита
на селективных средах, дополненных культуральными фильтратами патогенов Alternaria consortiale
и Alternaria alternata. В результате проведенных исследований выявлены закономерности изменчивости и особенности наследуемости признаков мужского гаметофита. Установлены различия
по устойчивости пыльцы к действию фильтратов,
проведена дифференциация и отбор устойчивых
генотипов для дальнейшей селекции.
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CONCURSUL REAL DE INFRACȚIUNI:
CONCEPT, FORME ȘI APLICARE

MAGISTRU ÎN DREPT ALEXANDRU MORCOV,
CONSULTANT ÎN CADRUL PROCURATURII ANTICORUPŢIE,
MUN. CHIȘINĂU

C

AZURILE DE COMITERE A UNOR MULTIPLE INFRACŢIUNI DE
CĂTRE UNA ȘI ACEEAȘI PERSOANĂ, PÂNĂ LA CONDAMNA-

REA DEFINITIVĂ A ACESTEIA, SUNT BINE CUNOSCUTE ATÂT ÎN DREPTUL PENAL, CÂT ȘI ÎN PRACTICA JUDICIARĂ NAŢIONALĂ.

Asemenea situaţii formează obiectul unor reglementări aparte în cadrul legii penale destinate, pe
de o parte, consﬁnţirii unor criterii în baza cărora
are loc reunirea faptelor în persoana aceluiași făptuitor, iar pe de altă parte, a unui regim sancţionator
(inﬂuenţând individualizarea pedepsei) diferit de
cel aplicabil în cazul comiterii de către făptuitor a
unei singure infracţiuni.
Aceste cazuri creează însă, uneori, situaţii de
incertitudine la caliﬁcarea și încadrarea juridică a
faptelor, din cauza că unele fapte aparente, care
pot ﬁ încadrate ca una din formele pluralităţii de
infracţiuni, pot constitui, de fapt, o infracţiune
unică, sau invers. În fond, este greu de determinat
situaţia când unele evenimente sunt episoade ale
unui întreg sau, pur și simplu, au coincis în spaţiu
sau timp și necesită ﬁecare în parte o apreciere de
sine stătătoare.
Prezentul studiu este axat pe forma pluralităţii
de infracţiuni – concursul, iar, în principal, este bazat pe concursul real de infracţiuni.

Actualitatea prezentului studiu rezidă în faptul
că numărul de cauze penale, în care în calitate de
obiect al investigării sau judecării ﬁgurează concursul de infracţiuni, este mai mare decât cel al cauzelor penale ce au ca obiect de investigare sau judecare infracţiunile unice, ţinând cont, totodată, și de
complexitatea încadrării acestor fapte.
Structura concursului de infracţiuni se caracterizează printr-o serie de particularităţi ce derivă
din modul de constituire a infracţiunilor în cadrul
unei entităţi juridico-penale, din împrejurările ce
însoţesc săvârșirea lor și, nu în ultimul rând, din
corelaţiile existente între ele [10, p. 65].
Astfel, pentru a delimita principalele direcţii
de cercetare, vom defini, în primul rând, esenţa
concursului de infracţiuni ca formă a pluralităţii
de infracţiuni ce reprezintă, conform art.33 alin.
(1) CP RM, săvârșirea de către o persoană a două
sau mai multor infracţiuni, dacă persoana nu a
fost condamnată definitiv pentru vreuna dintre
ele și dacă nu a expirat termenul de prescripţie
de tragere la răspundere penală, cu excepţia
cazurilor când săvârșirea a două sau mai multor
infracţiuni este prevăzută în articolele Părţii speciale a CP în calitate de circumstanţă care agravează pedeapsa [1].
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Legiuitorul, în procesul de elaborare a normelor
de drept, a considerat necesară speciﬁcarea formelor concursului de infracţiuni, și anume – concursul real și concursul ideal de infracţiuni. Suntem în
prezenţa concursului ideal atunci când persoana
săvârșește o acţiune sau inacţiune care întrunește
elementele mai multor infracţiuni, și în prezenţa
concursului real – atunci când persoana, prin două
sau mai multe acţiuni sau inacţiuni, săvârșește două
sau mai multe infracţiuni [1].
O constatare ce poate ﬁ reţinută din examinarea
art.33 din CP RM se referă la faptul că pluralitatea
de infracţiuni existentă în cazul concursului ideal
(sau formal, cum este identiﬁcat în CP român), este
la fel de reală pe cât este și în cazul concursului
real [10, p. 66]. În acest sens, considerăm oportună
excluderea termenilor de ,,ideal” și ,,real”, și utilizarea formulei „concurs printr-o singură acţiune sau
inacţiune, respectiv concurs prin mai multe acţiuni
sau inacţiuni”.
În cele ce urmează, însă, vom analiza conţinutul
concursului real de infracţiuni care, potrivit unor
opinii doctrinare, se poate prezenta sub forma concursului real simplu și a concursului real cu conexitate [11, p.102].
Concursul real simplu de infracţiuni. Prima formă sub care se pot prezenta elementele structurale
ale concursului o constituie concursul real simplu
de infracţiuni, adică concursul real sub forma lui tipică. Sediul normativ al acestuia îl constituie art.33
alin.(3) din CP RM [1].
Analizând sediul normativ al concursului real
de infracţiuni, remarcăm faptul că acesta urmează
a ﬁ examinat prin prisma alin.(1) art.33 CP. În acest
sens, coroborând prevederile alin.(3) art.33 CP cu
alin.(1) al aceluiași articol, remarcăm faptul că concursul real de infracţiuni reprezintă situaţia în care
una și aceeași persoană, prin două sau mai multe
acţiuni (inacţiuni), săvârșește două sau mai multe
infracţiuni, dacă persoana nu a fost condamnată
deﬁnitiv pentru vreuna din ele şi dacă nu a expirat
termenul de prescripţie de tragere la răspundere
penală, cu excepţia cazurilor în care săvârșirea a
două sau mai multor infracţiuni este prevăzută în
articolele Părţii speciale a Codului penal în calitate
de circumstanţă care agravează pedeapsa.
O deﬁniţie doctrinară ce merită a ﬁ menţionată și
promovată este dată de autorul C. Bulai, potrivit că-
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ruia concursul real (în forma lui tipică) de infracţiuni
se caracterizează prin împrejurarea că cele două sau
mai multe infracţiuni care îl alcătuiesc sunt săvârșite
prin două sau mai multe acţiuni sau inacţiuni distincte, adică tot prin atâtea acţiuni sau inacţiuni
care prezintă în parte conţinutul unei infracţiuni de
sine stătătoare [5, p.224]. De asemenea, doctrinarii
români menţionează faptul că pentru concursul real
simplu de infracţiuni este caracteristică săvârșirea
mai multor infracţiuni, ca urmare a săvârșirii mai
multor acţiuni sau inacţiuni. Infracţiunile pe care le
reunește apar în mod succesiv, între ele intercalându-se perioade de timp diferite [8, p.102].
În aceeași ordine de idei, în doctrina rusă se
remarcă opinii conform cărora concursul real de
infracţiuni reprezintă răspunderea pentru ﬁecare din infracţiunile săvârșite, prevăzute la diferite
articole sau diferite alineate ale aceluiași articol
(cu condiţia ca acestea să ﬁe două infracţiuni cu
componenţe distincte), înainte ca persoana să ﬁe
deﬁnitiv condamnată pentru vreuna dintre ele.
Drept exemplu, în aceeași sursă este prezentat
exemplul săvârșirii infracţiunii prevăzute de alin.
(1) art.327 Cod penal al Federaţiei Ruse [3] – falsiﬁcarea legitimaţiei sau a altor documente oﬁciale
și infracţiunea prevăzută de alin.(3) art.327 CP al
Federaţiei Ruse [3] – utilizarea documentelor vădit
false [14, p.73].
Analizând opinia menţionată supra, observăm
că se evocă faptul precum că infracţiunile săvârșite
de către făptuitor urmează a ﬁ prevăzute la diferite articole sau diferite alineate ale aceluiași articol,
cu condiţia ca acestea să ﬁe două componenţe de
infracţiuni distincte. În acest context, raportând
ideea menţionată supra la prevederile legii penale
naţionale, în particular la prevederile art.33 alin.(3)
CP, conchidem că aceasta nu este pertinentă prevederii în cauză, or, infracţiunile se pot aﬂa în concurs real (în forma tipică) chiar și în cazul săvârșirii
infracţiunilor prevăzute de același alineat, la același
articol (de exemplu: art.186 alin.(1) Furtul – art.186
alin.(1) Furtul, cu condiţia că acestea să ﬁe săvârșite
succesiv, la diferite intervale de timp, cu intenţie distinctă și ambele să atragă la condamnare). În ﬁnal,
conchidem că pentru a ﬁ apreciate ca aﬂânduse în concurs real (în formă tipică), acţiunile sau
inacţiunile săvârșite de către făptuitor, nu urmează
obligatoriu să ﬁe distincte și diferite, însă pot ﬁ și

o persoană pot ﬁ de aceeași natură, concursul ﬁind
omogen, iar când infracţiunile sunt de natură diferită, concursul devine eterogen [8, p.103]. Tindem să
ﬁm de acord cu autorii menţionaţi, deoarece considerăm că concursul real este cel caracterizat de
infracţiunile ce îl formează ca atare, acesta având o
structură unitară care prezintă omogenitate, și nu
invers.
La fel, concursul real simplu de infracţiuni poate ﬁ constituit dintr-o infracţiune comisivă (răpirea
unei persoane) și una omisivă (lăsarea în primejdie),
sau dintre o infracţiune consumată și alta neconsumată [7, p.26], și tot concursul real poate avea în
vedere doar o singură victimă a infracţiunilor, adică
infracţiunile săvârșite de către făptuitor să ﬁe îndreptate spre aceeași victimă, indiferent de natura
infracţiunilor săvârșite, sau un număr nedeterminat
de victime.
Totalizând cele menţionate supra, conchidem că
concursul real simplu se caracterizează prin absenţa
oricărei relaţii necesare între infracţiunile concurente și lipsa legăturii cauzale dintre infracţiunile
săvârșite de făptuitor, cu excepţia legăturii „in personam” – infracţiunea să ﬁe săvârșită de către aceeași
persoană.
Concursul real cu conexitate. Spre deosebire
de concursul real simplu, concursul real cu conexitate, sau cum mai este numit în literatura juridică de specialitate – concursul caracterizat, reprezintă existenţa unui raport de cauzalitate între
infracţiunile săvârșite de către făptuitor.
Așadar, legătura subiectivă obligatorie pentru
constituirea concursului poate ﬁ dublată de o legătură obiectivă între fapte, care are originea în anumite împrejurări ce leagă activităţile infracţionale.
Această legătură, care apropie infracţiunile între
ele, rezultă în denumirea „conexitate”.
În literatura juridică română [4, p. 97], sunt
menţionate următoarele conexităţi:
– Conexitatea cronologică – atunci când
infracţiunile au fost săvârșite succesiv, simultan;
– Conexitatea topograﬁcă – atunci când
infracţiunile au fost comise în același loc;
– Conexitatea etiologică – atunci când o
infracţiune constituie cauza săvârșirii unei alte
infracţiuni, adică una constituie mijlocul, iar alta
scopul (de exemplu: infracţiunea mijloc – răpirea unei
persoane; infracţiunea scop – violul);
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identice, precum în cazul exemplului menţionat anterior.
Din analiza concursului real prezentă supra,
putem lesne identiﬁca atât trăsăturile caracteristice ale concursului real simplu de infracţiuni, cât
și condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a ﬁ în
prezenţa acestuia:
– Acţiunile sau inacţiunile trebuie să ﬁe
săvârșite de una și aceeași persoană;
– Acţiunile sau inacţiunile săvârșite de către
persoană trebuie să ﬁe incriminate drept infracţiuni
potrivit CP RM, adică să conţină semnele unor
componenţe de sine stătătoare de infracţiuni;
– Prin acţiunile sau inacţiunile făptuitorului să
ﬁe săvârșite două sau mai multe infracţiuni;
– În principiu, în cazul concursului real,
infracţiunile sunt comise prin același număr de
acţiuni sau inacţiuni, ﬁecare dintre ele având o
existenţă proprie atât din punct de vedere juridic,
cât și faptic;
– Săvârșirea de către o persoană a două sau mai
multor infracţiuni omogene (de aceeași natură), sau
eterogene (de natură diferită);
– Infracţiunile trebuie să ﬁe săvârșite înainte de
adoptarea unei sentinţe deﬁnitive de condamnare
pentru vreuna dintre ele;
– Infracţiunile sau cel puţin două dintre ele să
atragă după sine condamnarea, adică să nu ﬁ expirat termenul de prescripţie de tragere la răspundere
penală, să nu ﬁ intervenit un act de amnistiere sau
de graţiere;
– Infracţiunile din concursul real simplu
se săvârșesc în locuri diferite. În cazul săvârșirii
infracţiunii în același loc, vom ﬁ în prezenţa concursului real cu conexitate topograﬁcă, formă a concursului care va ﬁ examinată ulterior.
Odată ce am stabilit trăsăturile concursului real
simplu de infracţiuni, este necesar de a clariﬁca natura infracţiunilor săvârșite de către făptuitor. Din analiza comparativă, putem remarca cu certitudine faptul
că infracţiunile săvârșite de către făptuitor pot ﬁ de
natură identică – omogene (furt - furt), sau de natură
diferită – eterogene (furt – omor) [6, p.317].
O altă poziţie în acest sens a fost remarcată în ideile unor autori care aﬁrmă faptul că nu infracţiunile
sunt omogene sau eterogene, ci însuși concursul
este omogen sau eterogen. Astfel, autorii Gh. Nistoreanu și Al. Boroi aﬁrmă că infracţiunile săvârșite de
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– Conexitatea consecvenţională – când o
infracţiune a fost comisă pentru a ascunde
săvârșirea alteia (de exemplu, comiterea omorului
după violul victimei pentru ca aceasta să nu poată
denunţa făptuitorul);
– Conexitatea accidentală – când o infracţiune
este întâmplător legată de o altă infracţiune.
Concursul real cu conexitate și, cu atât mai mult,
formele acestuia nu sunt des întâlnite în literatura
juridică de specialitate din Republica Moldova, însă
sunt întâlnite frecvent în literatura juridică română,
iar până în anul 2009 au existat și în Codul Penal al
României, în redacţia anului 1968.
Având în vedere menţiunea, aferent conexităţii
cronologice, privind posibilitatea săvârșirii simultane a infracţiunilor aﬂate în concurs real, în vederea argumentării opiniei, prezentăm următorul
exemplu: pătrunderea ilegală în locuinţa unei persoane cu lovirea victimei (locatarului). Totodată,
menţionăm că concursul real simultan urmează a
ﬁ distins de concursul ideal de infracţiuni prin faptul că actele materiale ale făptuitorului la săvârșirea
infracţiunilor în mod simultan sunt distincte și multiple.
În situaţia săvârșirii infracţiunilor în același loc
(conexitate topograﬁcă), urmează a ﬁ stabilit dacă
făptuitorul nu a acţionat cu intenţie unică, deoarece, în cazul intenţiei unice, vom ﬁ în afara concursului de infracţiuni, activitatea infracţională prezentându-se sub forma infracţiunii prelungite.
În cele din urmă, ţinând cont de importanţa
acestora, considerăm că este necesar de a clariﬁca
situaţiile de concurs cu conexiune etiologică și conexiune consecvenţională.
Așadar, concursul real etiologic are următoarele
caracteristici [12, p.173]:
– În principiu, presupune existenţa unui concurs eterogen (Confecţionarea, sau folosirea documentelor oﬁciale false și escrocheria, răpirea persoanei și violul etc.), ﬁind greu de imaginat, dar nu
exclus total, și un concurs omogen (două acţiuni sau
inacţiuni de aceeași natură);
– Presupune săvârșirea unor infracţiuni care se
succed în timp, nu infracţiuni săvârșite simultan,
fără însă a ﬁ exclusă simultaneitatea acestora;
– În toate cazurile, ambele infracţiuni se
săvârșesc cu intenţie, neﬁind de conceput că printr-o faptă săvârșită din imprudenţă se urmărește
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săvârșirea unei fapte din imprudenţă sau cu
intenţie, ori că printr-o faptă săvârșită cu intenţie se
urmărește săvârșirea unei fapte din imprudenţă.
Pentru a da un exemplu în vederea clariﬁcării situaţiei concursului cu conexitate etiologică,
propunem spre examinare următorul caz preluat
din practica judiciară a RM: R.V.E. a fost condamnat
în conformitate cu lit. e) alin.(2) art.164 lit. c) alin.(2)
art.171 și lit. c) alin.(2) art.172 CP al RM. În sentinţa de
pronunţare instanţa a reţinut că, la 02.02.2011, aproximativ la ora 00.30, R.V. împreună cu fratele său, ambii în stare de ebrietate alcoolică [...], au scos-o forţat,
ţinând-o de mâini și aplicându-i lovituri, pe S.E. din
casa concubinului său S.V. […]. Contrar voinţei acesteia, au dus-o în casa mamei lor – R.F., situată în vecinătate, unde au ţinut-o forţat până la ora 06.00. În
această perioadă, R.V. și fratele acestuia au întreţinut
raporturi sexuale cu victima și și-au satisfăcut poftele
sexuale în mod pervers [18].
Pornind de la speţa citată supra, remarcăm circumstanţe ce scot în evidenţă semnele
componenţei infracţiunii de răpire a unei persoane,
identiﬁcându-se, totodată, și semnele infracţiunii de
viol ori/și de acţiuni violente cu caracter sexual, astfel justiﬁcându-se încadrarea faptelor infracţionale
ca ﬁind realizate în concurs, și anume, în unul real
cu conexitate etiologică.
Astfel, infracţiunea de răpire a unei persoane
a fost săvârșită cu scopul de a facilita comiterea
infracţiunii de viol, or, scopul de a facilita săvârșirea
unei alte infracţiuni reprezintă tendinţa de a crea
condiţiile necesare pentru comiterea infracţiunii respective și întotdeauna o precedă.
Așadar, din cele menţionate se poate remarca
faptul că suntem în prezenţa concursului real de
infracţiuni cu conexitate etiologică, care presupune
„legătura scop-mijloc” între infracţiunile comise, în
cazul în care infracţiunea este comisă pentru a înlesni săvârșirea unei alte infracţiuni.
A posteriori, observăm că condiţiile existenţei
concursului cu conexitate etiologică presupun
cumularea următoarelor: ambele infracţiuni să ﬁe
săvârșite cu intenţie, iar hotărârea de a ﬁ săvârșite
urmează a ﬁ anterioară comiterii acestor infracţiuni.
În speţa menţionată supra, condiţiile ce necesită
a ﬁ întrunite pentru a ne aﬂa în prezenţa concursului cu conexitate etiologică sunt îndeplinite,
or, în acest caz, suntem în prezenţa concursului

serviciilor sexuale pentru o oră. Ulterior, C.V. a cerut
banii înapoi, declarând că este colaborator de poliţie,
prezentându-i legitimaţia de serviciu. G.M, nedorind
descoperirea activităţii sale criminale și pentru ca victima să nu îl denunţe, împreună cu feciorul său G.O.
l-au omorât pe C.V. prin sugrumare, după care a aruncat cadavrul în râul Bâc [17].
După cum observăm în speţa nominalizată supra, G.M. a săvârșit infracţiunea de omor cu
circumstanţe caliﬁcate în scopul de a ascunde
infracţiunea de proxenetism, or, în situaţia dată,
suntem în prezenţa unui concurs real cu conexitate
consecvenţională.
Ţinem să menţionăm faptul că, în practica judiciară română, noţiunile de ,,concurs real cu conexitate etiologică” și „concurs real cu conexitate
consecvenţională” sunt utilizate cu preferinţă de
către organele judiciare din România în textul
sentinţelor penale.
Un exemplu în acest sens a fost reţinut de Tribunalul Iași, care l-a recunoscut vinovat pe inculpatul T.F. de săvârșirea infracţiunii de viol (art.197
alin.(1) CP al României) și a infracţiunii de omor caliﬁcat prin săvârșirea acestuia în vederea ascunderii
săvârșirii unei alte infracţiuni, respectiv cea de viol.
În fapt, inculpatul T.F. a pătruns în locuinţa victimei
C.M., căreia i-a aplicat mai multe lovituri pentru a-i
înfrânge rezistenţa, după care, prin constrângere,
a întreţinut cu aceasta un raport sexual. Dându-și
seama că victima l-a recunoscut și l-ar putea reclama pentru fapta de viol, inculpatul a suprimat viaţa
acesteia prin compresia gâtului și fracturarea cornului
hioid. Astfel instanţa a reţinut comiterea de către T.F.
a infracţiunii de omor caliﬁcat, infracţiune săvârșită
pentru a ascunde comiterea infracţiunii de viol, aceste
două infracţiuni aﬂându-se cu referire la speţa dată în
conexitate consecvenţională [16].
Aplicarea pedepsei pentru concursul real de
infracţiuni. Legiuitorul, în conţinutul art.84 CP RM,
stabilește regulile aplicării pedepsei în cazul unui
concurs de infracţiuni fără a face diferenţiere între
tipurile concursului speciﬁcate la art.33 CP RM. Or,
atât în cazul concursului real de infracţiuni (supus
cercetării în prezentul demers), cât și în cazul concursului ideal de infracţiuni, pedeapsa penală o
aplicăm în baza acelorași reguli.
Ab initio, constatăm faptul că premisă de aplicare a pedepsei după regulile concursului real de
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real de infracţiuni, unde infracţiunea de viol este
infracţiunea-scop, iar răpirea unei persoane este
infracţiunea-mijloc.
În cele ce urmează vom analiza concursul real
consecvenţional, care prezintă următoarele trăsături:
– În varianta săvârșirii unei infracţiuni pentru
ascunderea alteia este posibil ca infracţiunea ascunsă să ﬁe săvârșită din imprudenţă, cea de ascundere ﬁind posibil de a ﬁ săvârșită doar intenţionat
(de exemplu: săvârșirea din imprudenţă, sub forma
încrederii exagerate în sine, a infracţiunii prevăzute de
alin.(1) art.264 CP RM, și anume, încălcarea regulilor
de securitate a circulaţiei rutiere sau de exploatare a
mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport, încălcare ce a cauzat vătămarea medie a integrităţii corporale, și ascunderea
acesteia prin infracţiunea prevăzută de art.166 CP
RM, și anume, privaţiunea ilegală a victimei la domiciliul făptuitorului pentru ca prima să nu îl denunţe;
alin.(3) art.264 CP RM și art.266 CP RM, etc.).
– Infracţiunile aﬂate în acest fel de concurs nu
se pot săvârși simultan, ci doar succesiv.
– De regulă, este un concurs eterogen, fără a ﬁ
exclus concursul omogen.
Susţinem opiniile autorilor [10, p.80] care
menţionează că pentru existenţa concursului
consecvenţional nu este necesar ca făptuitorul să
cunoască de la bun început că va comite o altă
infracţiune în scopul de a o ascunde pe prima. Prin
urmare, considerăm că făptuitorul, în momentul în
care săvârșește prima infracţiune, de cele mai multe
ori, nu știe sau nu își dă seama dacă va trebui să comită o nouă infracţiune pentru a o ascunde pe prima.
Pentru a clariﬁca situaţia concursului real cu
conexitate consecvenţională, propunem spre examinare următoarea situaţie identiﬁcată în practica
judiciară a instanţelor judecătorești naţionale: G.M.
a fost condamnat în baza art.105/2 alin.(1) și art.88
pct. 4), 6), 8) Cod penal (redacţia 24.03.1961) la 25 ani
de închisoare. Pentru pronunţarea sentinţei, instanţa
a constatat în fapt că G.M. la începutul anului 1999,
urmărind scopul obţinerii de proﬁt în urma practicării
prostituţiei de către alte persoane, a transformat apartamentul său în speluncă, atrăgând fete tinere pentru a practica prostituţia. La 18 octombrie 1999 […]
partea vătămată, C.V., a venit la adresa menţionată,
achitându-i lui G.M. suma de 150 lei pentru acordarea
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infracţiuni este stabilirea existenţei a priori a unui
concurs real de infracţiuni. Dacă această premisă nu
este stabilită, judecătorul – cel abilitat cu aplicarea
pedepsei – nu poate aplica pedeapsa penală după
aceste reguli.
Literatura de specialitate, aferent subiectului
sancţionării și aplicării pedepsei în cazul concursului de infracţiuni, prezintă trei sisteme:
Sistemul cumulului aritmetic – ce presupune totalizarea pedepselor aplicate, urmând ca făptuitorul să execute o singură pedeapsă, mărimea căreia
este egală cu totalul pedepselor aplicate. Unii autori au criticat dur sistemul în cauză făcând referire
la pedeapsa pecuniară care, aplicată în condiţiile
sistemului cumulului aritmetic, ar conduce pe cale
de consecinţă la o conﬁscare generală a bunurilor
condamnatului [19, p.106].
Sistemul absorbţiei – ce determină absorbirea
pedepsei mai ușoare de pedeapsa cea mai aspră.
Acest sistem însă ar putea să încurajeze făptuitorul care a săvârșit o infracţiune mai gravă să comită
alte infracţiuni, mai puţin grave, având siguranţa că
pedeapsa pentru infracţiunile mai puţin grave va ﬁ
absorbită de pedeapsa mai aspră.
Sistemul cumulului juridic sau al contopirii – situaţia când se aplică pedepse pentru toate
infracţiunile și se alege cea mai mare pedeapsă la
care se poate adăuga un spor. Acest sistem este unul
intermediar al cumulului aritmetic sau al absorbţiei,
având avantajul de a suplini deﬁcienţele celor două.
Examinând prevederile legii penale naţionale cu
privire la aplicarea pedepsei pentru concursul real de
infracţiuni, constatăm că în art.84 CP RM se evidenţiază
două modalităţi de reglementare a aplicării pedepsei
în cazul concursului de infracţiuni, și anume:
– aplicarea pedepsei inculpatului în cazul concursului de infracţiuni fără ca acesta să ﬁ fost condamnat pentru vreuna dintre ele;
– aplicarea pedepsei în situaţia în care, după
pronunţarea sentinţei, se constată că persoana
condamnată este vinovată şi de comiterea unei
alte infracţiuni săvârșite înainte de pronunţarea
sentinţei în prima cauză.
Aplicarea pedepsei inculpatului în cazul concursului de infracţiuni fără ca acesta să ﬁ fost condamnat pentru vreuna dintre ele. Sediul normativ
al regulilor de care este ţinută instanţa de judecată
în această situaţie îl identiﬁcăm în art.84 alin.(1)-
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(3). În ipoteza acestei modalităţi de reglementare a
aplicării pedepsei în cazul concursului, instanţa de
judecată este ţinută în primul rând de pronunţarea
unei pedepse pentru ﬁecare infracţiune aparte,
stabilind categoria şi mărimea pedepsei pentru ﬁecare infracţiune aparte conform criteriilor generale
de individualizare a pedepsei, iar în cazurile expres
prevăzute de lege, conform criteriilor speciale de
individualizare a pedepsei (de ex., dacă făptuitorul
a săvârșit, în concurs real, infracţiunea prevăzută la
art.171 alin.(1) și infracţiunea prevăzută la art.145
alin.(1) – prima regulă de care va ﬁ ţinută instanţa este
stabilirea unei pedepse în limitele prevăzute la art.171
alin.(1) și, în aceleași condiţii, stabilirea unei pedepse
în limitele prevăzute la art.145 alin.(1), ţinând cont de
individualizarea pedepsei).
După ce a stabilit pedeapsa pentru ﬁecare
infracţiune în parte, aceasta stabilește pedeapsa
deﬁnitivă pentru concurs de infracţiuni. Deﬁnitivarea pedepsei pentru concurs de infracţiuni se
efectuează prin: cumul total; cumul parţial al pedepselor aplicate; absorbirea pedepsei mai ușoare
de pedeapsa mai aspră; sau prin executarea independentă a pedepselor aplicate.
Cumulul total și cel parţial sunt aplicate în
mod imperativ, după cum reiese din interpretarea
conţinutului alin.(1) art.84, doar în cazul săvârșirii
unor infracţiuni grave, deosebit de grave sau
excepţional de grave (ﬁe că un asemenea grad prejudiciabil îl au toate infracţiunile săvârșite în concurs,
ﬁe că cel puţin una dintre acestea). Subsidiar, instanţa
de judecată, în situaţia în care nu determină posibilitatea absorbirii pedepsei mai ușoare de pedeapsa mai aspră, poate stabili și în cazul infracţiunilor
ușoare și/sau mai puţin grave pedeapsa deﬁnitivă
prin cumulul total sau parţial al pedepselor aplicate.
Atât în cazul cumulului total, cât și al celui parţial,
mărimea pedepsei deﬁnitive pentru infracţiunile
aﬂate în concurs nu poate depăși sub nicio formă
termenul de 25 de ani de închisoare, iar în privinţa
persoanelor care nu au atins vârsta de 18 ani și a
persoanelor care au atins vârsta de 18 ani – pe un
termen nu mai mare de 12 ani și 6 luni. Această prevedere ﬁind valabilă doar până la intrarea în vigoare
(20.12.17) a modiﬁcărilor introduse prin LP163 din
20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616. Odată cu
intrarea în vigoare, reglementările incidente vor ﬁ
completate cu următorul text: „și a persoanelor care

te pedepse cu închisoarea ori alte categorii de pedepse. În acest caz, pedeapsa detenţiunii pe viaţă
absoarbe toate celelalte pedepse şi în consecinţă
se aplică pedeapsa deﬁnitivă detenţiunea pe viaţă.
Această concluzie reiese din prevederile alin.(5)
art.84, care relevă că „în cazul unui concurs de infracţiuni, când s-a stabilit o pedeapsă cu detenţiune
pe viaţă şi una sau mai multe pedepse cu închisoare
ori alte categorii de pedepse, ca pedeapsă deﬁnitivă se
aplică detenţiunea pe viaţă”.
Cu referire la posibilitatea adăugării la pedeapsa principală aplicată în cazul unui concurs de
infracţiuni a oricărei din pedepsele complementare
prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea
specială CP, care stabilesc răspunderea pentru infracţiunile de a căror săvârșire persoana a fost declarată vinovată, pedeapsa complementară deﬁnitivă
stabilită prin cumul, total sau parţial, al pedepselor
complementare aplicate nu poate depăşi termenul
sau mărimea maximă prevăzută de Partea generală
CP pentru această categorie de pedeapsă. Această posibilitate este reﬂectată în conţinutul alin.(2)
art.84 CP, din interpretarea căruia putem stabili că
pedeapsa complementară, la fel ca cea principală,
poate ﬁ stabilită prin cumul, total sau parţial, și nu
poate depăși termenul sau mărimea maximă prevăzută în conţinutul Părţii generale a Codului penal,
pentru această categorie de pedeapsă.
Aplicarea pedepsei în situaţia în care, după
pronunţarea sentinţei, se constată că persoana
condamnată este vinovată şi de comiterea unei
alte infracţiuni săvârșite înainte de pronunţarea
sentinţei în prima cauză. Conţinutul succint și sediul normativ al regulilor aplicării pedepsei cu referire la situaţia menţionată supra, le identiﬁcăm în
alin.(4) art.84 CP RM, din al cărui cuprins deducem
că regulile aplicării pedepsei în cazul concursului
de infracţiuni, fără ca persoana să ﬁ fost condamnată pentru vreuna dintre ele, se aplică deopotrivă
și situaţiei în care, după pronunţarea sentinţei, se
constată că persoana condamnată este vinovată şi
de comiterea unei alte infracţiuni săvârșite înainte
de pronunţarea sentinţei în prima cauză.
Așadar, drept reguli cu incidenţă la situaţia dată,
identiﬁcăm:
– stabilirea pedepsei pentru infracţiunea/
infracţiunile săvârșite înainte de pronunţarea
sentinţei în prima cauză;
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au atins vârsta de 18 ani, dar nu au atins vârsta de 21
de ani, care nu au mai fost condamnate pe un termen
nu mai mare de 12 ani şi 6 luni”. În ceea ce privește
aplicarea pedepsei muncii neremunerate în folosul
comunităţii, termenul general de 240 de ore, stabilit pentru această categorie de pedeapsă în art.67
alin.(2) al Părţii generale CP, este termenul care nu
poate ﬁ depășit în cazul stabilirii cumulului total
sau parţial. La fel, în cazul aplicării amenzii, mărimea maximă a acesteia, pentru persoanele ﬁzice,
nu poate depăși 3000 de unităţi convenţionale, iar
pentru infracţiunile săvârșite din interes material – 20000 de unităţi convenţionale, luându-se ca
bază mărimea unităţii convenţionale la momentul
săvârșirii infracţiunii. Pentru persoanele juridice,
mărimea maximă a amenzii nu poate depăși 60000
de unităţi convenţionale (art.64 alin.(3)-(4) CP RM).
Dacă la cumulul total al pedepselor mărimea pedepsei deﬁnitive depăşeşte aceste limite maxime,
ea se stabileşte numai prin cumulul parţial.
Sub un alt aspect, după cum se stabilește din
conţinutul art.84 CP RM, în cazul în care persoana
este declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai
multor infracţiuni uşoare şi/sau mai puţin grave, pedeapsa deﬁnitivă poate (s.n. – sublinierea ne aparţine)
ﬁ stabilită şi prin absorbirea pedepsei mai uşoare de
pedeapsa mai aspră. Evidenţiem cuvântul „poate”,
întrucât posibilitatea absorbţiei este lăsată la latitudinea și la discreţia instanţei de judecată.
În alt registru, există posibilitatea ca pentru
infracţiunile care intră în concurs să ﬁe stabilite
pedepse principale de diferite categorii a căror
cumulare nu este posibilă, instanţa de judecată
negăsind temeiuri de absorbire a unei pedepse de
către alta. În acest caz, soluţia acordată de legiuitor
în conţinutul alin.(3) CP RM este următoarea: aceste
pedepse se vor executa de sine stătător.
Cumularea pedepselor principale de categorii
diferite conform art. 87 CP poate avea loc numai în
cazul închisorii şi muncii neremunerate în folosul
comunităţii, înlocuită cu pedeapsa închisorii, calculându-se o zi de închisoare ca 2 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii şi, în aşa mod, pedeapsa
deﬁnitivă o stabileşte numai închisoarea [20, p.54].
Per a contrario, absorbţia pedepselor o identiﬁcăm nu doar în cazul infracţiunilor ușoare și/sau mai
puţin grave, dar și în situaţia în care s-a stabilit o pedeapsă cu detenţiunea pe viaţă şi una sau mai mul-
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– stabilirea pedepsei deﬁnitive pentru
infracţiunile aﬂate în concurs, săvârșite înainte de
pronunţarea sentinţei în prima cauză;
– stabilirea pedepsei deﬁnitive pentru concurs
de infracţiuni, ţinând cont de pedeapsa stabilită
prin prima sentinţă şi de pedeapsa stabilită prin ultima sentinţă;
– includerea în termenul pedepsei deﬁnitive
pentru toate infracţiunile concurente a duratei pedepsei executate complet sau parţial în baza primei
sentinţe [20, p.56].
A posteriori, raportând sistemele menţionate supra la analiza textului legal al art.84 CP, conchidem
că sistemul de sancţionare ,,cumulul juridic” și ,,sistemul absorbţiei” se prezintă a ﬁ unul optim pentru
aplicarea pedepselor principale, iar cumulul aritmetic analizat mai sus este optim pentru aplicarea pedepselor complementare.
În deﬁnitiv, din cele expuse în prezenta comunicare știinţiﬁcă, conchidem că concursul real de
infracţiuni constituie o varietate largă a pluralităţii
de infracţiuni, caracterizat prin diversitatea formelor și a felurilor. Concursul real de infracţiuni
interesează în mod special dreptul penal și datorită consecinţelor pe care le poate avea pe planul
răspunderii penale a făptuitorului, individualizării
pedepsei, modului și reacţiei sociale împotriva
acestuia. În urma cercetării subiectului propus în
prezentul studiu, determinăm faptul că, în cazul
concursului de infracţiuni, nu putem vorbi despre
o agravare sau o atenuare a răspunderii penale,
ci doar de individualizarea pedepsei în raport cu
faptele penale care angajează răspunderea făptuitorului.
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REZUMAT

Concursul real de infracţiuni: concept, forme
și aplicare. Prezentul studiu este bazat pe instituţia
concursului ca formă a pluralităţii de infracţiuni
în dreptul penal, în special pe concursul real de
infracţiuni. Concursul real de infracţiuni a fost examinat în dimensiunile sale teoretice și practice. A
fost argumentată importanţa concursului real de
infracţiuni și formele acestuia, clasiﬁcarea concursului real atât în raport cu doctrina naţională, cât și
cu doctrina altor state și, nu în ultimul rând, a fost
argumentată importanţa concursului real cu conexitate și formele acestuia.

ABSTRACT

Real Oﬀence Contest: Concept, Forms and Application. This study is based on the institution of the
contest as a form of plurality of oﬀences in criminal
law, especially on the real oﬀense contest. The real
oﬀense contest has been examined in its theoretical and practical dimensions. It has been argued the
importance of the real oﬀence contest and its forms,
the classiﬁcation of the real contest both in relation to
the national doctrine and the doctrine of other states,
and, last but not least, has been argued the importance of the real contest with conexity and its forms.
РЕФЕРАТ

Реальная совокупность преступлений: понятие, формы и применение. Данное исследование опирается на институте совокупности как
форме множественности преступлений в уголовном праве, в частности на реальной совокупности преступлений. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты реальной совокупности преступлений, приводятся
аргументы, свидетельствующие о ее важности, а
также дается описание ее форм, классификация
реальной совокупности в отечественной доктрине и в доктрине других государств.

INTELLECTUS 1/2018

|

125

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE/
SCIENTIFIC COMMUNICATIONS

18. Sentinţa Judecătoriei Râșcani din 09.07.2012.
Dosarul nr.1-52/2012 (accesat: 07.09.2017, 19:34).
http://instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/
inst/jrsr/jrsr.php
19. RUSU, M.I. Instituţii de drept penal. Partea generală. București: Editura Hamangiu, 2007. 703 p.
20. ULIANOVSCHI, GH., POPESCU, D., PUICA, V.
ș.a. Ghid cu privire la aplicarea pedepsei. Chișinău,
2014.
http://www.abaroli.md/moodle/pluginﬁle.php/3401/mod_resource/content/1/Ghid%20
cu%20privire%20la%20aplicarea%20pedepsei.pdf
(accesat: 24.10.2017).

DIN ISTORIA INVENŢIILOR: DE LA IDEE – LA IMPLEMENTARE
FROM THE HISTORY OF INVENTIONS: FROM IDEA – TO IMPLEMENTATION

UN PIONIER AL INVENTICII ROMÂNEȘTI –
GEORGE DE BOTHEZAT. REPERE BIOGRAFICE (1)

|

EC. ING. BOGDAN BORESCHIEVICI

Un gând special de recunoștinţă dlui dr. ing. Vasile BUIU, fără de susţinerea căruia acest articol nu apărea
3. În ﬁne, alte surse vorbesc despre Sankt-Petersburg2.
Nici asupra statutului social al familiei Botezat
diverșii biograﬁ nu par a ﬁ de acord, oscilând de la
„proprietari funciari” până la „familie de nobili moldoveni3”, „bogaţi proprietari funciari”4.
Asupra originii sale, am găsit diverse aﬁrmaţii5.
Ca urmare, de la autor la autor, numele său va ﬁ rusiﬁcat6, românizat7 etc.
2

George de Botezat

Sursa foto: https://airandspace.si.edu/collection-objects/
de-bothezat-helicopter-1922-de-bothezat-george-dr-photograph

A. În Rusia.
Asupra locului nașterii lui Gheorghe Botezat(u),
sursele biograﬁce diverse nu se pun de acord, ﬁind,
însă de acord asupra datei: 7 iunie 1882.
1. Unele surse dau ca sigur locul nașterii în Basarabia (Gubernia Basarabia);
2. Altele indică locul nașterii orașul românesc Iași1;
1

Елена Мурзина - Создатель летающих осьминогов
Георгий Ботезат „(Георгий Ботезат родился 7 июня
1882 года, в Яссы, Румыния (Iași, România), в семье
бессарабского помещика)”.
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Михеев Вадим Ростиславович – „Ботезат Георгий
Александрович 07.06.1882, Санкт-Петербург, Россия 01.02.1940, США, авиаконструктор”, http://www.ihst.ru/
projects/emigrants/botezat.htm; http://y-savinskiy.ru/1626/botezat/.

3
În http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/231636 se aﬁrma: „румынско-русско-американский авиаконструктор,
ученый, изобретатель и математик, построивший один
из первых вертолётов”.
4

Михеев Вадим Ростиславович – „Ботезат Георгий
Александрович 07.06.1882, Санкт-Петербург, Россия 01.02.1940, США, авиаконструктор”, http://www.ihst.ru/
projects/emigrants/botezat.htm

5

De exemplu, „Родился 7 июня 1882 года в румынском
городе Яссы. Его отец, дипломат, происходил из
молдавских дворян Бессарабской губернии”. - https://
ru.wikipedia.org/; în Alchetron, The Free Social Encyclopedia se spune: Botezat, June 7, 1882 – February 1, 1940) was
a Bessarabian-born (of Moldavian ethnicity).

6

Георгий Александрович Ботезат.

7

Gheorghe Botezatu.

8
Михеев В.Р. - Георгий Александрович Ботезат. 18821940. - М.: Наука, 2000. - 158 с. - (Научно-биографическая
литература) ISBN 5-02-002378-7.

Apare întrebarea: ce rost are asemenea efort
și cine și-a asumat cheltuielile? Miheev, așa cum
mărturisește în introducere, proaspăt absolvent al
facultăţii, este trimis pentru documentare privind
istoria aviaţiei la arhivele din or. Moscova. Se pare
că existenţa unei vaste literaturi de popularizare în
acest domeniu, literatură încărcată de erori, a impus revizuirea istoriei aviaţiei în Rusia și prezentarea faptelor într-o lumină cât mai corectă. Cu alte
cuvinte, revizuirea istoriei știinţei și tehnicii în Rusia
devenise o componentă a politicii naţionale.
Urmând lucrarea lui Miheev, revin acum la aspectele biograﬁce ale vieţii lui George Botezat.
La 7 iunie 1882, se naște, în familia Botezat din
Sankt-Petersburg, un ﬁu – Gheorghe (Георгий). Familia Botezat se trăgea din una din vechile și nobilele familii ale Basarabiei. Tradiţia familiei vorbește
despre faptul că strămoșul întemeietor a fost de
etnie turcă și a trecut în slujba Principelui creștin al
Moldovei. Totodată, a trecut la credinţa creștină de
unde și numele Botezat (Botezatu?).
Și pentru că tot se emit ipoteze asupra acestui
aspect, emitem și noi o ipoteză: tatăl său era de fapt
român dat ca tribut la turci și, revenind în ţară, a
vrut să revină la credinţa creștină. În actul (HattiHumajun) de vasalitate din 1392, semnat de Baiazid, articolul 2 prevede cu claritate9:
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Ne aﬂăm în anul 1882, dată la care Basarabia
era încorporată în imperiul ţarist cu statut de Gubernie, iar guvernatorul Basarabiei avea o poziţie
foarte înaltă în ierarhia socială a Imperiului. Limba
oﬁcială era limba rusă; era de așteptat ca politica de
rusiﬁcare a numelui să se aplicat tuturor cetăţenilor
indiferent de etnie. De aici probabil și diversitatea
de atribuiri privind originea sa. Cea mai frecventă
aﬁrmaţie este însă aceea că Gheorghe Botezat(u)
era de origine română. Asupra acestui aspect vom
reveni mai jos.
În cele ce urmează vom lua ca referinţă lucrarea
lui V. R. Miheev8. Motivul acestei referinţe este, pe de
o parte, mărturisirea autorului, pe care o reproducem în traducere mai jos, cât și faptul că numeroase
articole în care se fac referiri la biograﬁa lui George
Botezat folosesc ca sursă lucrarea lui Miheev.
Un motiv suplimentar îl constituie faptul că viaţa
lui George Botezat se poate împărţi în două perioade majore:
i. Perioada „rusă”;
ii. Perioada „americană”.
Ambele perioade necesită, pentru documentarea lor corectă, accesul la o serie de documente
aﬂate în arhive. Experienţa m-a învăţat cât de greu
poţi ajunge la documentele de arhivă, mai ales dacă
ești o persoană oarecare. Legat de acest lucru, în introducerea la lucrarea sa, Miheev arată:
„Pentru precizarea detaliilor perioadei „rusești”
ale vieţii lui Botezat a trebuit să prelucrez un număr
colosal de documente păstrate în arhivele de la Moscova, Sankt-Petersburg, Kiev, Riga și alte orașe. Un
ajutor uriaș în prelucrarea materialelor l-am primit de
la arhiviști experimentaţi precum O.V. Golovnikova și
V.M. Șabanov etc.
Cu ajutorul unor istorici reputaţi am obţinut posibilitatea unică de a lucra în arhivele și biblioteca
Statelor Unite ale Americii și să adun în patru luni de
stagiatură toate informaţiile posibile despre perioada „americană” a vieţii eroului cărţii mele. Un mare
ajutor am primit de la lucrătorii Muzeului Naţional
de Aeronautică și Zboruri Cosmice al SUA, precum și
de la reprezentanţii emigraţiei ruse care mi-au pus la
dispoziţie arhive de familie și mi-au împărtășit amintirile lor despre rude și prieteni”.

9
Traducerea în limba franceza a lui „Hatti-Humajun” al sultanului Baiazid din anul 1392.
(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5407953c) Lorsqu’au
quatorzième et au quinzième siècles les populations grecques
et slaves tombèrent sous le cimeterre des Ottomans, les Roumains des deux Principautés, épuisés de luttes, et voulant
d’ailleurs s’assurer une protection contre les Hongrois et les
Polonais traitèrent de gré à gré avec la Porte et reconnurent
sa suzerainetés. Le document suivant établit d’une façon incontestable l’indépendancedes Roumains: TRADUCTION DU
HATTI-HUMÀJUN DU SULTAN BÀJAZET.An de J.-C. 1392.
ART. 1er. Par notre grande clémence, nous consentons que
la Principauté nouvellement soumise par notre force invincible se gouverne. D’après ses propres lois, et que le prince
de Valachie ait le droit de faire la guerre et la paix, et celui de
vie et de mort sur ses sujets.
ART. 2. Tous les chrétiens qui, ayant embrassé la religion de
Mahomet, passeront ensuite des contrées soumises à notre
puissance en Valachie et y deviendraient de nouveau chrétiens ne pourront être nullement réclamés et attaqués.
ART. 3. Tous ceux des Valaques qui iraient dans quelque partie de nos possessions, seront exempts du harnache, et de
toute autre contribution.
ART. 4. Les princes chrétiens seront élus par le métropolitain
et les boyards.
AUT. 5. Mais à cause de celte haute clémence, parce que
nous avons inscrit ce prince dans la liste de nos autres sujets, il sera aussi, lui, tenu de payer par an à notre trésor
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ART. 2. Tous les chrétiens qui, ayant embrassé la religion de Mahomet, passeront ensuite des contrées soumises à notre puissance en Valachie et y deviendraiimpérial trois mille piastres rouges du pays, ou cinq cents
piastres d’argent de notre monnaie.
Voici, en outre, la traduction de la capitulation signée par
Mahomet II, en 1460, en faveur des Valaques:
Art. 1er. Le sultan consent et s’engage, pour lui-même et ses
successeurs, à protéger la Valachie, et à la défendre contre tout
ennemi, sans exiger autre chose que la suprématie sur la souveraineté de cette Principauté, dont les voïvodes seront tenus de
payer à la Sublime-Porte un tribut de dix mille piastres.
Art. 2. La Sublime-Porte n’aura aucune ingérence dans
l’administration locale de ladite Principauté, et il ne sera permis à aucun Turc d’aller en Valachie sans un motif ostensible.
Art. 3. Chaque année, un oﬃcier de la Sublime-Porte se rendra en Valachie pour recevoir le tribut, et sera accompagné,
à son retour, par un oﬃcier du voïvode jusqu’à Giurgiu, sur
le Danube, où l’on comptera encore la somme remise, et l’en
en donnera un second reçu: et lorsqu’elle aura été transportée de l’autre côté du Danube, la Valachie ne sera plus responsable, quelque accident qui puisse arriver.
Art. 4. Les voïvodes continueront d’être élus par
l’archevêque, les évoques et les boyards, et l’élection sera
reconnue par la Porte.
Art. 5. La nation valaque continuera de jouir du libre exercice de ses propres lois, et les voïvodes auront le droit de vie
et de mort sur leurs sujets, comme celui de faire la paix ou la
guerre, sans être soumis, pour aucun de ces actes, à aucune
responsabilité envers la Sublime-Porte.
Art. 6. Tous les chrétiens qui, ayant une fois embrassé la foi
musulmane, se rendraient en Valachie, et reviendraient à la
religion chrétienne, ne pourront être réclamés par aucune
autorité ottomane.
Art. 7. Les sujets valaques qui auraient occasion d’aller dans
quelques parties que ce soit des possessions ottomanes ne
pourront être forcés à payer le haratche, ou la taxe de capitation à laquelle sont soumis les rayas.
Art. 8. Si quelque Turc a un procès en Valachie, avec un sujet
de ce pays, sa cause sera entendue et jugée par le divan valaque, conformément aux lois locales.
Art. 9. Tous les marchands turcs, se rendant dans cette Principauté pour y acheter ou vendre des marchandises, devront
faire connaître aux autorités locales le temps qu’ils doivent y
séjourner, et devront partir lorsque ce temps sera expiré.
Art. 10. Aucun Ottoman n’est autorisé à emmener avec lui
un ou plusieurs domestiques natifs de Valachie, de quelque
sexe que ce soit ; et aucune mosquée musulmane n’existera
jamais dans aucune partie du territoire valaque.
Art. 11. La Sublime-Porte promet de ne jamais délivrer un Annan à la requête d’un sujet valaque pour ses aﬀaires en Valachie, de quelque nature qu’elles puissent être, et de ne jamais
s’arroger le droit d’appeler à Constantinople, ou dans aucune
autre partie des possessions ottomanes, un sujet valaque,
sous quelque prétexte que ce puisse être
Pour la Moldavie, son prince Bogdan, ﬁls d’Etienne le Grand,
envoya, en 1513, son chancelier Teutu à Constantinople, pour
oﬀrir de la part du peuple la Moldavie au Sultan, à des conditions honorables, et cette Principauté devint un ﬁef de l’Empire
ottoman, à la condition qu’elle conserverait sa religion, ses lois
et ses principes électifs. La Moldavie s’engagea à payer annuellement à la Porte quatre mille écus d’or, et à envoyer au Sultan quarante cavales et vingt-quatre faucons, le tout à titre de
présent; c’est par abus plus tard qu’on l’a obligée à un tribut.
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ent de nouveau chrétiens ne pourront être nullement
réclamés et attaqués.
La începutul secolului XIX, capul familiei Botezat
a trecut în slujba ţarului, iar în 1843 împăratul Nicolai I l-a ridicat la rang de nobil. Familia deţinea lângă
Chișinău o mică moșie.
Mama lui Gheorghe, Nadejda, provenea din familia Rabutovsky (Рабутовская), familie nobilă de
origine rusă.
Tatăl lui Gheorghe se numea Alexandru
(Александр) și, după Miheev, era funcţionar, iar
după un alt autor, era diplomat.
Urmând informaţia lui Miheev, se pare că viaţa
familiei Botezat, în poﬁda titlurilor de nobleţe, nu
era tocmai ușoară.
Ca urmare, după moartea prematură a tatălui,
mama lui Gheorghe va decide să se mute din Sankt-Petersburg, considerat un oraș prea scump, la
moșia soţului din Basarabia.
Mama a fost prima profesoară a micului Botezat.
Stabilită la Chișinău, decide să-și trimită ﬁul la studii
la Școala Reală din Chișinău10, taxele ﬁind ceva mai
mici decât la gimnaziu. Diferenţele dintre programele celor două școli erau nesemniﬁcative, principalul obiect de studiu, care nu era inclus în programa școlii, ﬁind limba latină.
Se pare că elevul Botezat, crescut și pregătit
acasă, posesorul unui caracter coleric, era mândru
și irascibil, dar învăţa bine. Materiile de predilecţie
erau matematica și ﬁzica, la care avea note foarte
bune.
Școala reală din Chișinău a fost înﬁinţată la 6 Decembrie 1873. Trece prin multiple transformări. Spre
ﬁnele anilor 1890 situaţia școlii se prezenta astfel:
Studiile în Școala Reală din Chișinău erau plătite, motiv din care nu toţi doritorii își puteau trimite copiii să-şi facă studiile în această instituţie de
învăţământ, ea ﬁind frecventată, de regulă, de copiii
păturilor înstărite ale populaţiei. Taxa anuală pentru studii constituia 50 de ruble şi nu era accesibilă
pentru categoriile vulnerabile ale societăţii. Din mediul rural își puteau face studiile doar copiii ţăranilor
înstăriţi11.
10

Şcoala Reală din Chişinău (Кишиневское Реальное
Училище) - http://nmuseum.blogspot.ro/p/v-behaviorurldefaultvmlo_1360.html.

11

http://nmuseum.blogspot.ro/p/v-behaviorurldefaultvmlo_1360.html.

12

Елена Мурзина - Создатель летающих осьминогов
Георгий Ботезат; vezi si Alchetron, The Free Social Encyclopedia - after graduting the School of Exact Sciences in Kishinev (Chisinau), he went to the Faculty of Sciences of the
University of Iasi, in Romania; vezi și https://en.wikipedia.
org/wiki/George_de_Bothezat.
13
http://j-roots.info/index.php?option=com_content&view=
article&id=190:2010-06-15-15-00-35&catid=66&Itemid=28.

Corpul central și corpul nou al Institutului Tehnologic din Harkov
Botezat este un student foarte bun, ceea ce se conﬁrmă și prin ﬁșa matricolă14; conduita sa este, și aceasta, apreciată ca ireproșabilă.
Anul universitar 1902/1903:
Geometrie analitică: 5

Rezistenţa materialelor: 5

Calcul diferenţial: 5

Calcul integral: 5

Mecanica: 5

Mecanica teoretică: 5

Fizica: 5

Mecanica aplicată: 5

Chimia: 5

Fizica: 5

Geometria descriptivă: 5

Organe de mașini: 5

Desen: 3

Desen tehnic: 5

Religie: 5

Desen arhitectural: 5

Practica în laboratorul de chi- Construcţii: 5
mie: 5
Arhitectura: 5

Exigenţa era caracteristica centrală în pregătirea
studenţilor de la Institutul Tehnologic „Alexandr al III-lea”.
Statistica citată de Miheev spune că din 100 de
studenţi înscriși în primul an de studii, numai 20–
30% terminau studiile.
Tot Miheev subliniază faptul că la proiectele de
an se foloseau 10–20 de planșe desenate pe hârtie
14

Центральный государственный архив СанктПетербурга. Ф. 492. Оп. 2. Т. 3.Д.8360.- citat de Miheev.
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Școala Reală din Chișinău (Fotograﬁe de P.M.
Kondraţki, MNAIM)
Unele surse12 aﬁrmă că în 1902 George Botezat și-a
continuat studiile la Universitatea din Iași, Facultatea
de Știinţe, continuate apoi la Institutul Tehnologic din
Harkov (Харьковский технологический институт)13.
Miheev nu conﬁrmă informaţia legată de studiile de
la Iași. Botezat își termină studiile cu medalie de aur și
vrea să continue la Institutul Tehnologic „Nicolai I”. Deși
susţine examenele cu note foarte mari, media obţinută
nu îi permite intrarea la Institut, dar îi deschide alte uși la
facultăţi de prestigiu. Așa va deveni student la Institutul
Tehnologic Alexandr al III-lea din Harkov.
Institutul din Harkov a fost înﬁinţat în 1885, ﬁind
al doilea institut tehnic din Rusia, primul ﬁind cel
din Sankt Petersburg. Este și al doilea din Ucraina,
primul ﬁind Academia Tehnică din Lvov.
Institutul avea două secţii: mecanică și chimie, cu un
total de 125 de studenţi. La momentul deschiderii, personalul didactic era format din 34 de cadre didactice.
În 1898, numele institutului devine: Institutul
Tehnologic „Alexandr al III-lea”.
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specială15, desene executate în tuș. Din anul patru
începea specializarea. În program era inclusă și
practica în fabrică. Se lucra și în grupuri de studiu,
unde studenţii aveau ocazia să înveţe cum să îmbine munca individuală cu munca în colectiv. Lucrarea de absolvire includea 30–40 de planșe.
Anul 1905 îl găsește pe Botezat în anul trei de studii16. În iarnă încep mișcările studenţești în Institut.
Studenţii s-au împărţit în două grupuri: un
grup de „turbulenţi17” și grupul de „academicieni”. Dacă primul grup era orientat spre acţiunea
revoluţionară, „academicienii” erau mai reţinuţi,
apreciind că transformarea Rusiei nu poate avea loc
decât prin efortul și prin munca intelectualilor.
Temperamental, Botezat ar ﬁ fost justiﬁcat să se
alăture revoluţionarilor, el ﬁind un critic public al
situaţiei sociale din Rusia. Însă el se va alătura academicienilor.
Între cele două grupuri au fost, nu o dată, confruntări ﬁzice și, se pare că, de regulă, academicienii
încasau câte o bătaie bună.
Institutul a îngheţat cursurile anului 1905 cu
intenţia reluării lor în anul 1906. Deoarece mișcările
studenţești s-au extins, căpătând suportul locuitorilor din Sankt-Petersburg, a fost anulată orice șansă
de reluare a studiilor în acel an.
Doamna Nadejda Botezat, mama lui George, se
adresează Institutului cu rugămintea transferării tânărului Botezat la alt Institut. Situaţia revoluţionară
din Sankt-Petersburg face imposibil orice transfer.
Pentru a evita o posibilă întrerupere de mai lungă durată a studiilor, doamna Botezat se va adresa
Institutului cu rugămintea de a permite ﬁului plecarea în străinătate pentru continuarea studiilor.
La ﬁnele lui august 1905, George Botezat va pleca în Belgia, unde își va continua studiile, timp de
doi ani, la Institutul Electrotehnic Monteﬁori din
Liège.
15

Autorul folosește termenul „ватман”; era o hârtie cu
suprafaţa mai rugoasă, special realizată pentru desen simplu sau în tuș. Acest tip de hârtie era produs de fabrica lui
James Whatman (1702–1759), producător de hârtie născut
în Kent. https://en.wikipedia.org/wiki/James_Whatman_
(papermaker). (n.a.)

16

Această aﬁrmaţie pune sub semnul întrebării perioada de
la Iași susţinută mai sus.

17
Autorul, Miheev, folosește expresia „бузе”, care se traduce
prin: 1. Băutură cu grad scăzut de alcool; 2. Zgomot, scandal, dezordine.
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Va absolvi studiile și se va întoarce în ţară, în 1908,
cu diploma de inginer electrotehnician. Dar, surpriză, în Rusia nu-i va ﬁ recunoscută diploma, considerându-se că programa școlară din străinătate nu
corespunde nivelului de tehnician în Rusia.
În același an, 1908, își va susţine examenul de
diplomă pentru titlul de inginer-tehnolog la Institutul Tehnologic din Harkov, examen trecut cu
brio.
În perioada 1908–1909 își continuă pregătirea
la Universitatea din Göttingen, Germania, și apoi la
cea din Berlin.
În timpul studiilor de la Göttingen, a avut șansa
de a urmări lecţiile unuia dintre părinţii fondatori ai
aerodinamicii – profesorul Ludwig Prandtl. Ulterior, a continuat să se ocupe de lucrări de cercetare
știinţiﬁcă sub îndrumarea profesorului. Domeniul
care l-a atras a fost cel al dinamicii zborului, domeniu puţin studiat la acea dată.
În 1910, George Botezat va pleca în Franţa. Miheev emite ipoteza că unul din motivele plecării lui
Botezat la Paris ar ﬁ fost și atmosfera politică tensionată dintre Germania și Rusia, atmosferă care se
răsfrângea și asupra cetăţenilor ruși. Personal, nu
împărtășesc această convingere; oamenii cu dare
de mână din Basarabia călătoreau frecvent în acea
perioadă, pentru afaceri sau plăcere, în vest, inclusiv
în Germania.
Cum-necum, Botezat ajunge la Paris și este acceptat ca doctorand la Sorbona. Laboratorul de
aerodinamică oferea posibilitatea efectuării de
experienţe de mare importanţă. Tot aici, tânărul
doctorand putea beneﬁcia de consultanţa
somităţilor mondiale din domeniu. Totodată, avea
posibilitatea de a cunoaște rezultatele teoretice și
experimentale din alte centre știinţiﬁce pariziene și
nu numai.
În 1911 va susţine lucrarea de doctorat cu tema:
„Studiul stabilităţii avionului - Étude de da stabilité de
l’aéroplane”18, trecând în mod strălucit acest examen.
Literatura de specialitate apreciază studiul lui
Bothezat ca unul din primele din lume dedicat aces
18

Thèse pour le doctorat présentée a la faculté des Sciences
de l’Université de Paris par George de Bothezat, ingénieur
électricien, ingénieur technologue. Ed. H. DUNOD et E. PINAT Editeurs 47 ct. 49·, Quai des Grands Augustins 1911,
http://cnum.cnam.fr/redir?8CA417.

În ﬁnalul „Introducerii” George de Bothezat face
următorul comentariu:19
19
Parmi les résultats acquis par cette étude l’un des principaux et quelque peu inattendu est que l’aéroplane ne peut
pas être rendu parfaitement stable de la même manière
que les véhicules roulants et les navires, rien que par la dis-
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tui domeniu, Botezat ﬁind considerat drept unul
din părinţii fondatori ai dinamicii aparatelor de
zbor.
Este primul document pe care l-am întâlnit semnat George de Bothezat. Sunt tentat să cred că
„tânărul ambiţios (честолюбивый юноша – rusă)
a dorit să sublinieze originea sa nobilă. Aﬁrmarea
originilor nobile nu era și nu este numai o ambiţie,
ci, uneori, și mai ales în lumea pariziană a începutului de secol XX, o chestiune de demnitate și respect.
Cred că putem acum aﬁrma cu certitudine că
anul adaptării numelui la realitatea sa socială și
adoptarea numelui de Bothezat este 1911, iar localitatea este Paris. Ar ﬁ desigur interesant de căutat în
arhivele Parisului dosarul aferent. Ar ﬁ interesant de
văzut dacă în acte se face vreo declaraţie legată de
origine și naţionalitate.
Faptul că familia Botezat, de-a lungul unei întinse descendenţe, și-a păstrat numele (chiar dacă a
provenit din poreclă), că nu l-a schimbat nici măcar
la Paris, când probabil nu era prea greu de făcut, și
s-a rezumat la sublinierea ascendenţei nobiliare,
poate ﬁ considerat ca ﬁind o recunoaștere implicită, de către George de Bothezat, a naţionalităţii sale
române (deși Miheev are altă părere). Mai jos vom
prezenta și alte argumente în sprijinul aﬁrmaţiei de
mai sus.
Ne vom opri câteva clipe asupra lucrării de doctorat a lui de Bothezat.
Lucrarea are două dedicaţii:

„Printre rezultatele obţinute prin acest studiu, unul
din principalele și oarecum neașteptat, este acela că
aeroplanul nu poate ﬁ făcut perfect stabil în același fel
ca vehiculele rutiere și navele, numai prin dispunerea
generală și formele exterioare atâta timp cât acestea formează un sistem invariabil (s.n). Realizarea
unui aeroplan perfect stabil este o problemă mai complexă care nu poate ﬁ rezolvată decât cu ajutorul unor
dispozitive cu caracter esenţialmente mobil.
Doresc să-mi exprim aici toată recunoștinţa mea
Domnului Paul Painlevé pentru interesul pe care a binevoit să îl acorde acestei lucrări.
George de Bothezat, Paris, ianuarie 1911”.
În nota de subsol20 de Bothezat va mai face câteva precizări importante:
„Pentru a facilita sarcina criticii, îmi permit să indic
aici contribuţiile personale la chestiunea stabilităţii
position générale et ses formes extérieures tant qu’il constitue un système invariable. La réalisation de l’aéroplane
parfaitement stable est un problème plus complexe qui ne
peut être résolu que par des dispositifs d’un caractère essentiellement mobile.
Je tiens à exprimer ici même toute ma reconnaissance à M.
Paul Painlevé pour l’intérêt qu’il a bien voulu accorder à ce
travail. Georges de Bothezat. Paris, Janvier 1911.
20
Je me permet d’indiquer, pour faciliter la tache de la critique, que nos contributions· personnelle à la question de la
stabilité de l’aéroplane, sont principalement reléguées dans le
paragraphes suivants ; Première Partie: Chapitre III. §§ 29,à 45;
Chapitre IV, §§ 44 à 47.Deuxième Partie: Chapitre l, §§/48, 51
à 66; Chapitre II, §§ 67 à 72. Conclusions générale §§ 73 à75.
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aeroplanului, (contribuţii) ce se regăsesc în paragrafele următoare: Prima parte: Capitolul III. §§ 29, la 45;
Capitolul IV, §§ 44 la 47.
A doua parte: Capitolul l: §§/48, 51 à 66; Capitolul
II: §§ 67 la 72.
Concluzii generale: §§ 73 la 75”.
Lucrarea conţine două părţi și un capitol de concluzii generale. Așa cum subliniază criticii lucrării,
de Bothezat a reușit să găsească soluţia analitică
completă pentru ecuaţiile de stabilitate. Critica subliniază ca centrală metoda de lucru potrivit căreia
sistemul de ecuaţii a fost împărţit de Bothezat în
două grupe, una care trata mișcarea de rotaţie în
jurul centrului de greutate și a doua care trata dinamica mișcării centrului de greutate. Cele două
grupe de ecuaţii au fost ulterior rezolvate separat.
Metoda matematică folosită era cea a perturbaţiilor
mici dezvoltată de Poincare și Liapunov (și utilizată
și astăzi în studiul dinamicii sistemelor).
Bothezat își va concentra atenţia asupra soluţiilor
obţinute și care indicau existenţa unor procese tranzitorii care puteau inﬂuenţa în bine sau în rău stabilitatea aeroplanului. Amortizarea cât mai rapidă a proceselor tranzitorii era calea spre creșterea stabilităţii
avionului. În recomandările formulate este evidentă
necesitatea integrării în construcţia aparatului a unor
mecanisme automate de stabilizare.
Lucrarea lui Bothezat, în poﬁda unor erori scăpate redactorului, a produs o mare emulaţie între
specialiștii vremii, ﬁind apreciată ca ﬁind prima lucrare care oferea o descriere completă și precisă a
problemei stabilităţii aeronavelor (Painlevé). Chiar și
oponentul lui Bothezat a făcut o remarcă deosebită:
„Tinere, probabil veţi răsturna lumea dacă veţi aplica
dezvoltările dumneavoastră teoretice în practică”. Vizionară aﬁrmaţie!
Teza de doctorat se bucură de o foarte bună primire.
Teza va ﬁ publicată în 1911 sub numele original
„Etude de la stabilité de l’aéroplane. — Thèse pour le doctorat présentée à la Faculté des Sciences de l’Université
de Paris, par Georges de BOTHEZAT, ingénieur électricien,
ingénieur lechnologue, docteur de l’Université de Paris,
avec une préface de Paul PAINLEVÉ, membre de l’Institut,
professeur à la Faculté des Sciences de Paris et à l’Ecole
Polytechnique” de către Ed H. DUNOD et E. PINAT, 47 - 49,
quai des Grands-Augustins, Paris, având chiar la început
o pagină errata în care sunt aduse câteva corecţii ale
textului iniţial al tezei. Publicaţia este în format: „In-8°
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de x-192 p., avec 32 ﬁg. Broché” și costă 10 francs21”. În
prezentarea cărţii se mai spune22:
„Deși în ultimul timp, numărul de lucrări referitoare la aviaţie a fost considerabil, putem aﬁrma că
niciuna dintre ele nu tratează în profunzime problema stabilităţii aeroplanului, care este totuși marele
pas de făcut în cucerirea deﬁnitivă a oceanului aerian
de către cel mai greu ca aerul. Această lacună ţine de
diﬁcultăţile prezentate, de soluţiile, ﬁe și teoretice, ale
acestei tulburătoare probleme. Autorul a abordat-o
cu curaj și, după lungi și diﬁcile căutări, a dat o soluţie
completă care nu lasă în umbră nici una din întrebările
noi ce pot ﬁ formulate referitor la stabilitatea aeroplanului. În prezent, este dincolo de orice îndoială că adevăratele progrese ale aviaţiei se vor datora în principal
perfecţionării aparatelor. Din acest punct de vedere,
lucrarea domnului de Bothezat tratează problema
cu o deschidere și o vigoare necunoscute până astăzi;
aceasta reprezintă deci un interes cu totul special pentru toţi inginerii, constructorii și, în general, pentru toţi
cei care sunt interesaţi de noua industrie” (t.n).
În „Bulletin des Scinces Mathematiques, redige par
M. G. Darboux et E. Picard, Deuxieme serie tome XXXVI –
ANENE 1912, COMPTES RENDUS ET ANALYSES”,
se face o amplă prezentare a tezei lui Bothezat23.
21

Din „Association générale aéronautique, A.G.Aé.
Bulletin mensuel / Association générale aéronautique.
1911-1914.”

22
„Quoique le nombre des ouvrages publiés ces derniers temps sur l’aviation soit considérable, on peut dire
qu’aucun d’entre eux ne traite à fond la question de la stabilité de l’aéroplane, qui est pourtant le grand pas à franchir
dans la conquête déﬁnitive de l’océan aérien par le plus
lourd que l’air. Cette lacune tient aux diﬃcultés que présente la solution, même théorique, de ce troublant problème.
L’auteur l’abordé courageusement et après de longues
et pénibles recherches, il a donné une solution complète
dans laquelle il ne laisse dans l’ombre aucune des nouvelles
questions que l’on peut se poser relativement à la stabilité
de l’aéroplane. A l’heure actuelle, il est hors de doute que
les vrais progrès de l’aviation seront surtout dus au perfectionnement des appareils. A ce point de vue, l’ouvrage de M.
de Bothezat traite la question avec une ampleur et une vigueur inconnues jusqu’à ce jour ; il présente donc un intérêt
tout spécial pour tous les ingénieurs, constructeurs, et, en
général, pour tous ceux pour tous ceux qui s’intéressent à
l’industrie nouvelle”.
23

Bulletin des Sciences Mathématiques, rédigé par M. G.
Darboux et E. Picard, Deuxième série tome XXXVI – ANENE
1912 p. 321, COMPTES RENDUS ET ANALYSES. BOTHEZAT
(Georges de). — Thèse présentée a la Faculté des Sciences
de Paris pour obtenir le grade de Docteur de l’Université,
soutenue le 3 juin 1911 et intitulée: Etude de la Stabilité de
l’Aéroplane. Celte Thèse a paru ensuite sous forme de livre,
avec une Préface par M. Paul Painleve.

24

este dotat aparatul și care domină toate problemele
de stabilitate ale aeroplanului.

…………………………….
Bothezat demonstrează apoi, într-o manieră generală, că o caracteristică comună a oscilaţiilor pentru
toate categoriile de aparate este extrema lentoare a
amortizării lor … și prezintă metoda de calcul a parametrilor A și C celor mai favorabili stabilităţii avionului.”
Raportul se încheie cu o concluzie a domnului
Painleve: „Această carte este, după știinţa mea, prima care conţine o discuţie exactă și completă asupra
stabilităţii aeroplanului”.
Prezentarea este semnată de domnul P. Appell27.
Într-o notă de subsol din raport se speciﬁcă:28
„De la publicarea studiului domnului G. de Bothezat
au apărut lucrările domnului G. H. Bryan – Stability in
Aviation, Macmillan and Co, Limited, Londres, 1911
și domnului C. Runge – Ueber die Langssdchwingingen der Lfugmaschinen în Zeitschr. F. Flugt. u. Motorl.,
Heft, 15, 1911, p 193. Metodele folosite de acești autori
sunt metode de aproximare. Domnul H.G. Bryan ajun27

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Appell.

28

Bulletin des Sciences Mathématiques, pag. 323, citat mai
sus

https://fr.wikipedia.org/wiki/Basil_Zaharoﬀ.

25

https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_Deutsch_de_la_
Meurthe.

26

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Painlev%C3%A9.
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Analiza debutează cu o prezentare a Facultăţii de
Știinţe a Universităţii din Paris. Textul sună astfel (t.n):
„Facultatea de Știinţe din Universitatea din Paris
este utilată în mod special pentru studiul navigaţiei
aeriene. Ea are o catedră de aviaţie fondată de domnul Basil Zaharoﬀ24 și încredinţată domnului Marchis,
și un institut de aeronautică la Saint-Cyr, creat de
domnul Deutsch de la Meurthe25 și dirijat de domnul
Maurain cu concursul unui Comitet tehnico-știinţiﬁc.
Mai mult, ea (facultatea) are norocul de a avea
printre maeștrii ei un om, domnul (Paul) Painleve26 care s-a interesat de aviaţie de la începuturile
acesteia și care a făcut un studiu raţional asupra aparatelor de zbor în cursul său de Mecanica avionului,
curs ţinut la Școala Superioară de Aeronautică și în
volumul intitulat „Avionul” (în colaborare cu domnul
Berel și Felix Ucan 1910)”.
Raportorul continuă:
„Teza domnului de Bothezat are ca obiect principal
studiul stabilităţii aeroplanului aﬂat în mișcare, studiu
realizat cu ajutorul ecuaţiilor generale ale mecanicii.
Metoda clasică folosită pentru studiul stabilităţii unui
solid supus acţiunii unor forţe date constă în presupunerea unei mici perturbaţii a regimului și considerând
abaterile ca ﬁind de ordinul unu și neglijând termenii
de ordin mai mare.
…………………..
Primul autor care, după știinţa mea, a formulat riguros aceste ecuaţii a fost domnul Painleve.
……………………..
Teza domnului de Bothezat este consacrată studiului complet al chestiunii stabilităţii.
……………………..
După (aceste) preliminarii al căror rezultat vizează
aplicabilitatea practică directă, domnul G. de Bothezat
abordează studiul mișcării generale a aeroplanului în
jurul unuia din regimurile identiﬁcate… Domnul G. de
Bothezat arată că problema se împarte în două: aceea a stabilităţii longitudinale și a stabilităţii laterale
și a al mișcării giratorii. Folosind metode riguroase,
(de Bothezat) oferă o analiză completă și generală a
oscilaţiilor longitudinale ale aeroplanului.
Bothezat identiﬁcă doi parametri, A și C, care caracterizează amortismentul și cuplul de rapel cu care
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ge la o concluzie paradoxală că stabilitatea aeroplanului crește odată cu rezistenţa la înaintare (Stability
in Aviation, p 92 și 93)”.
În „The Aeroplane”, Februarie 8, 1912, se publică o
notă privitor la cursul ţinut vineri, 1 februarie 1912,
de celebrul proiectant de avioane – domnul Archibald R. Low. Seria de cursuri deschisă la 1 februarie
1912 se ţine la University College din Gower Street:
„Prima parte a cursului a fost dedicată rezultatelor cercetărilor efectuate pe aceleași obiecte în apă și
în aer sesizând și discutând diferenţele considerabile
constatate.
În continuare, domnul Archibald Low a vorbit despre lucrările profesorului Bryan și a citat lucrările lui de
Bothezat insistând pe una din concluziile acestuia care
spune că nicio mașină nu poate ﬁ construită de așa fel
încât să-și amortizeze oscilaţiile proprii în mai puţin de
6-8 secunde. Ca urmare, în cazul unor rafale cu interval
de succedare mai mic de 6 secunde, mașina nu va reuși
să-și păstreze automat stabilitatea. Concluzia ﬁnală rezultată din cercetările lui de Bothezat era aceea că nici o
mașină, în sensul de aeroplan, nu poate să beneﬁcieze
de stabilitate automată. Vorbitorul și-a arătat un oarece scepticism faţă de aceste concluzii și a recomandat
analiza cu atenţie a lucrărilor domnului de Bothezat.”
În numărul din „The Aeroplane”29 din 29 februarie 1912 se publică un amplu articol intitulat „Some
Remarks on Inherent Stability” al profesorului G. H.
BRYAN, Sc.D., F.R.S.
Vom reproduce în continuare câteva paragrafe care
vorbesc de la sine despre atmosfera din jurul subiectului:
„Problema stabilităţii dinamice inerente avioanelor
ridică un mare număr de aspecte controversate și pare
probabil că va trebui să treacă un anumit timp înainte ca divergenţele de opinii să ﬁe conciliate între cei
ce se interesează de aspectele teoretice și practice ale
aviaţiei. La ora actuală este oarecum nesigur dacă un
elev licenţiat în matematici ar putea ﬁ invitat să se ocupe de teoria echilibrului și stabilităţii avioanelor în afara
cazului că acest subiect poate prezenta avantaje edu29
Some Remarks on Inherent Stability by Professor G. H.
Bryan, Sc.D., F.R.S. The Airplane, February 29, 1912” The lecturer stated that, according to Bothezat’s work, a machine
could not be made to damp out its oscillations in less than
six or seven seconds, and that in the meanwhile it might be
struck by several gusts of wind. Granting these premises, is
it correct to say «and therefore no machine can be really stable automatically?” The whole question depends on what
meaning is attached to the word „stable” (textul integral se
regăsește în materialele din anexa cu documente n.n.).
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cative pentru formarea în domeniul cercetării teoretice.
Nu ar ﬁ prea diﬁcil de aplicat diverse teste de stabilitate
versiunilor moderne de avioane, dar ar putea ﬁ formulate grave obiecţii la publicarea tuturor discuţiilor teoretice
care ar face referinţă la invenţiile comercializate pe piaţă.
Ar ﬁ mult mai bine dacă proprietarii acestor invenţii ar
efectua propriile teste de stabilitate pe care aceștia le consideră necesare sau nu.
…………………….
Din punctul meu de vedere, soluţia satisfăcătoare
a problemei zborului ar consta în studierea prealabilă a echilibrului lăsând problema stabilităţii în plan
secund iar practicianul să-și facă treaba lui după ce
teoria și-a atins nivelul optim.
……………………..
Raportul Conferinţei publicat de domnul Low la
pagina 137 a revistei „The Airplane” aduce un exemplu
al numeroaselor și complexelor probleme susceptibile
de a se produce legat de stabilitate și importanţa exercitării unei mari prudenţe în deducerea de inferenţe
plecând de la date teoretice sau experimentale.
Autorul a declarat că, în conformitate cu lucrările lui de Bothezat, o mașină nu poate ﬁ construită de
așa fel încât să-și amortizeze oscilaţiile în mai puţin
de 6–7 secunde și că, în acest interval, ar putea ﬁ lovită
de mai multe rafale de vânt. Acceptând aceasta, este
corect să deducem că „nicio mașină nu poate ﬁ stabilă în mod automat?”. Totul depinde de semniﬁcaţia
termenului „stabil”. Cum am subliniat deja, termenul
„stabil” este utilizat astăzi în sensuri vagi și nedeﬁnite,
ﬁecare persoană interesată de aviaţie atribuindu-i un
sens diferit… Dar, fără a aborda în mod mai complet
chestiunea, să considerăm un caz analog unei nave. O
navă poate ﬁ lovită de un val; înainte ca perturbarea să
scadă, nava mai poate ﬁ lovită de 7 valuri. Este oare corect să spunem că nava nu va ﬁ stabilă? … Gândesc că
stabilitatea dinamică poate ﬁ lăsată în mâinile omului
practic încă vreo 20 de ani și, în măsura în care problema mă privește, acest lucru ar ﬁ necesar, deoarece timpul meu va ﬁ complet ocupat cu predarea matematicii.
La acel moment, diﬁcultăţile minore se vor degaja automat, iar dacă vor exista diﬁcultăţi reale în concilierea
practicii cu teoria, acestea se vor cristaliza într-o formă
deﬁnită așa încât atenţia va putea ﬁ focalizată pe ele”.
Lucrarea lui Magraner Rullan, JP.; R. Martinez Val
(2014) „The birth of airplane stability theory” face o
trecere în revistă a evoluţiei conceptelor legate de
stabilitatea aeroplanelor. Autorii rezervă un paragraf lui

30
Magraner Rullan, JP.; R. Martinez Val (2014). The birth of
airplane stability theory. Proceedings of the Institution of
Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering. 228(9):1498-1506. doi:10.1177/0954410013494139.
http://hdl.handle.net/10251/62773 The ﬁnal publication is
available at http://dx.doi.org/10.1177/0954410013494139,
http://hdl.handle.net/10251/62773
SAGE Publications (UK and US).
31

Ţinem să menţionăm faptul că nu am tradus textul integral, iar fragmentele traduse sunt adaptări ale textului original, înţelesul căruia am încercat sa nu îl deformăm. (n.a.)

pe cât de complexe, pe atât de utile. Soluţiile analitice
exacte lipsesc chiar după un secol de cercetări intense.
Capitolul următor cuprinde o trecere în revistă a teoriilor stabilităţii elaborate de pionieri, precum Zhukowsky,
Bryan și Williams, Lanchester, Painlevé și de Bothezat”.
În subcapitolul 2.5 dedicat lui Painlevé (1909) și Bothezat (1911), autorii formulează următoarele (t.n)32:
„Paul Painlevé a fost un matematician francez,
profesor de mecanică aplicată și de mașini la Școala
Politehnică. Cea mai mare parte din lucrările sale sunt
dedicate algebrei și ecuaţiilor diferenţiale dar, ca și alţi
oameni învăţaţi ai vremurilor sale, a fost pasionat de
baloane și planoare. În primul deceniu al sec. XX s-a
ocupat de mecanica ﬂuidelor și stabilitatea zborului.
De un interes deosebit pentru această perioadă se bucură lucrarea sa „Teoria avioanelor”, lucrare inclusă în
cursul său de mecanică și mașini. În timpul Primului
Război Mondial a fost implicat intens în politică, ocupând repetat funcţia de ministru și prim-ministru.
La rândul său, George de Bothezat, (scriu autorii)
inginer rus, a venit la Paris pentru studii doctorale și
a elaborat, sub îndrumarea lui Paul Painleve, o teză
de doctorat asupra stabilităţii avionului. A revenit în
Rusia de unde s-a refugiat, după revoluţie, în Statele
Unite pentru a-și continua studiile despre elice, devenind (la un moment dat – n.n.) om de afaceri.
Studiile lui Painleve îl vor conduce la „teorema lui Painlev”, teoremă care indică faptul că mișcarea este stabilă
sub aspectul vitezei, dacă avionul zboară la unghiuri de
atac mici, dar devine instabilă la unghiuri de atac mari.
Bothezat a lucrat pe ecuaţiile lui Painleve cu un model de mișcare având șase grade de libertate, complet
independente de cele ale lui Bryan, a cărui lucrare
a apărut câteva luni mai târziu după publicarea
tezei lui de Bothezat.
Rezultatele sale asupra stabilităţii orizontale sunt
foarte complexe și în contradicţie cu ipotezele și rezultatele precedente. De exemplu, Bothezat aﬁrmă că
stabilitatea longitudinală a avionului nu necesită nicio
ipoteză particulară asupra centrului de presiune așa
cum se întâmplă în modelul lui Joessel; este suﬁcient ca
incidenţa cozii orizontale să ﬁe mai mică decât a aripii”.
Și autorii conchid: „Deși a studiat în ultimul capitol și stabilitatea laterală, amploarea și profunzimea
acestei secţiuni prezintă un interes mai mic”.
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de Bothezat. Înainte de a oferi o traducere a acestui paragraf, am apreciat util să folosim paragrafe din scurta
introducere a autorilor, introducere ce oferă cititorului
neavizat o imagine destul de completă asupra stării
lucrurilor în acest domeniu și pune mai bine în lumină
contribuţia de excepţie a lui Bothezat și Painleve30.
În introducere autorii formulează o constatare,
discutabilă din punctul meu de vedere, și anume31:
„Istoria știinţei, de la începuturile ei în Grecia antică
și până în sec XXI a cunoscut coexistenţa a două tipuri
de culturi: pe de o parte un grup de persoane instruite
și care au încercat să facă să avanseze cunoașterea și
capacităţile intelectuale; pe de altă parte, artizanii care
au încercat să creeze lucruri fără o idee formală anterioară. Cele două culturi au avut puţine interacţiuni.
Această viziune se aplică și zborului. În secolul XIX
au fost puse bazele mecanicii ﬂuidelor, termodinamicii, electricităţii, rezistenţei materialelor etc. de către
numeroși oameni de știinţă: Cauchy, Helmholz, Maxwell, Stokes…; dar este și secolul lui Cayley, Henson,
Stringfellow, Phillips, du Temple, Maxim ou Ader…
La data zborului din 1903 al fraţilor Wright,
cunoștinţele și bazele matematice pentru înţelegerea și
pregătirea zborului existau în literatură. Dacă fraţii Wright nu ar ﬁ efectuat primul lor zbor în decembrie 1903, un
alt avion ar ﬁ zburat cu altcineva mai devreme sau mai
târziu. Și totuși pionierii au avut a face faţă unor mari
probleme legate de control, deoarece calităţile legate de
zbor ale avioanelor lor erau mai puţin satisfăcătoare.
Revenind la vizionarii secolului XIX, pionierii-constructori ai planoarelor au recunoscut inﬂuenţa critică
a stabilităţii avionului. Au învăţat din experienţă că
este esenţial pentru reușita zborului un anumit grad
de stabilitate.
Stabilitatea și controlul vin mereu împreună așa
cum ne învaţă dinamica zborului modern.
Înţelegerea mișcării îmbracă o importanţă fundamentală pentru reușita și securitatea zborului. Cu toate
acestea, ecuaţiile care descriu mișcările avionului sunt

32

Ţinem să menţionăm încă o dată că nu am tradus textul
integral, iar fragmentele traduse sunt adaptări ale textului
original, înţelesul căruia am încercat sa nu îl deformăm. (n.a.)
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În „Мёртвая петля33” se aduc câteva precizări
legate de teza lui de Bothezat dar și de brevetul și
încercarea avionului construit conform teoriei sale:
„În Rusia, problema „avionului absolut stabil” a fost
tratată de G. de Bothezat (textul rusesc folosește Г.А.
Ботезат – n.n.). În septembrie 1911 acesta a depus o
cerere de brevet pentru un avion „stabil în mod automat”,
inventat de el. Ideea principală a acestui proiect era conexiunea non-rigidă (articulată) a aripilor cu fuzelajul care,
după părerea lui Bothezat, împreună cu alegerea potrivită
a suprafeţei aripilor în raport cu axa de rotaţie, garanta
auto-echilibrarea avionului în zbor. În 1916 vederile sale
sunt încorporate în dezvoltarea unui biplan de tipul „Farman-XVI” cu un stabilizator giroscopic. La teste, avionul va
suferi un accident (vezi mai sus) și a fost distrus”.
În numărul din august, anul 1911, al publicaţiei
„Association générale aéronautique, A.G.A. Bulletin
mensuel” găsim o prezentare a tezei de doctorat,
publicată în Franţa și din care reţinem34:
„Autorul a abordat cu curaj (subiectul) și după lungi și diﬁcile cercetări a dat o soluţie completă în care
nu lasă în umbră niciuna din noile probleme care pot
ﬁ formulate relativ la stabilitatea aeroplanului”.
De Bothezat se va întoarce în Rusia în 1911, în
speranţa unui post de profesor la una din facultăţile
prestigioase din Sankt-Petersburg.

Pentru început, îl aștepta o serioasă dezamăgire:
Sankt-Petersburg-ul era la acea dată un centru universitar reputat, probabil cel mai puternic Centru
universitar al vremii din Rusia.
Accesul la catedră era un drum lung, iar cei veniţi
de afară erau priviţi cu reţinere. Se cerea un CV amplu,
care să demonstreze gradul înalt de pregătire a candidatului, manifestat în lucrări știinţiﬁce, în experienţă
de predare etc. O teză de doctorat era de departe insuﬁcientă pentru ocuparea unui post la catedră.
Datorită unor recomandări deosebite primite,
recomandări formulate de mari personalităţi în domeniu, Bothezat reușește să devină, în urma unor
cursuri demonstrative, cadru didactic asociat la
Facultatea de Construcţii Aerospaţiale din cadrul
Universităţii Politehnice din Sankt-Petersburg. Era
o situaţie temporară deoarece, conform regulilor,
profesorii asociaţi erau realeși anual.
Câteva cuvinte despre Facultatea de Construcţii
Aerospaţiale din cadrul Universităţii Politehnice din
Sankt-Petersburg. Institutul Politehnic din SanktPetersburg, devenit din 1910 Institutul Politehnic
„Petru cel Mare”, a fost inaugurat „de facto” în 190235.

33

Министерство обороны Российской Федерации: К
100-летию выполнения первой в мире фигуры высшего
пилотажа.

34

Etude de la stabilité de l’aéroplane. — Thèse pour le doctorat présentée à la Faculté des Sciences de l’Université de Paris,
par Georges de BOTHEZAT, ingénieur électricien, ingénieur
technologue, docteur de l’Université de Paris, avec une préface de Paul PAINLEVÉ, membre de l’Institut, professeur à la
Faculté des Sciences de Paris et à l’Ecole Polytechnique. In-8°
de x-192 p., avec 32 ﬁg. Broché. 10 francs. (H. DUNOD et E. PINAT, éditeurs, 47 et 49, quai des Grands-Augustins, Paris, VI”).
Quoique le nombre des ouvrages publiés ces derniers temps
sur l’aviation soit considérable, on peut dire qu’aucun d’entre
eux ne traite à fond la question de la stabilité de l’aéroplane,
qui est pourtant le grand pas à franchir dans la conquête
déﬁnitive de l’océan aérien par le plus lourd que l’air. Cette
lacune tient aux diﬃcultés que présente la solution, même
théorique, de ce troublant problème. L’auteur l’a abordé courageusement et après de longues et pénibles recherches,
il a donné une solution complète dans laquelle il ne laisse
dans l’ombre aucune des nouvelles questions que l’on peut
se poser relativement à la stabilité de l’aéroplane. A l’heure
actuelle, il est hors de doute que les vrais progrès de l’aviation
seront surtout dus au perfectionnement des appareils. A ce
point de vue, l’ouvrage de M. de Bothezat traite la question
avec une ampleur et une vigueur inconnues jusqu’à ce jour; il
présente donc un intérêt tout spécial pour tous les ingénieurs,
constructeurs, et, en général, pour tous ceux qui s’intéressent
a l’industrie nouvelle.
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Institutul Politehnic „Petru cel Mare” din Sankt-Petersburg
Încercările de zbor din perioada 1905–1908 cu
aparate mai grele ca aerul au trezit în toate ţările lumii un interes deosebit faţă de problemele zborului.
În 1908, la Sankt-Petersburg a fost organizat Aeroclubul Imperial al întregii Rusii36. Prin activitatea
35

В. П. Иванов к.т.н., член Секции истории авиации
и космонавтики СПбФ ИИНТ РАН - Вклад СанктПетербургского
политехнического
института
в
становление и развитие авиационного образования
России; http://ivak.spb.ru/aviation/vklad-sankt-peterburgskogo-politexnicheskogo-instituta-v-stanovlenie-i-razvitieaviacionnogo-obrazovaniya-rossii.html.
36

Всероссийский императорский аэроклуб - Aeroclubul
Imperial al întregii Rusii (t.a.).

de aerodinamică. Aici se va implica în unele din lucrările laboratorului și va reuși să îmbunătăţească
parametrii tunelului aerodinamic.
Tot aici va testa unele din componentele aparatului S-6B al lui Sikorsky, reușind o serie de
îmbunătăţiri printre care o creștere remarcabilă a
stabilităţii aparatului. S-6B va ﬁ declarat în 1912 cel
mai bun avion militar la concursul de avioane militare.
În toamna anului 1912, încep testele la avionul
„Русский Витязь” (Viteazul Rus), iar în 1913 intră în
teste „Илья Муромец” (Ilia Muromeţ). Ilia Muromeţ
este unul din personajele legendare ale folclorului
rus, un uriaș apărător al Rusiei.
„Ilia Muromeţ” a încorporat mult efort din partea
lui Botezat, care acorda asistenţă lui Sikorsky în probleme de dinamica zborului. Era primul avion multimotor care se construia în Rusia. „Ilia Muromeţ” va
marca începutul carierei strălucite a lui Sikorsky.
Realizările lui Sikorsky vor stârni un mare interes37: Amiralitatea Britanică a solicitat oﬁcial planurile pentru Muromeţ, iar Președintele Franţei, Poincaré, aﬂat într-o scurtă vizită la Sankt-Petersburg,
va solicita acordul ţarului Nicolai al II-lea să vadă
arma-minune. Și Alteţa Sa Regală, Principele Ferdinand, moștenitor al tronului României, a urmărit o
demonstraţie a aparatului.
În 1911, Botezat a primit brevetul cu nr. 49706
pentru invenţia „Aeroplan în mod automat absolut stabil38”. Nu am reușit să găsim brevetul nici
solicitându-l la Rospatent. Cred că regăsirea sa ar
ﬁ interesantă măcar și pentru simplul motiv că, în
37

„Творениями конструктора интересовались и на
очень высоком уровне. Британское Адмиралтейство
официально
запросило
чертежи
«Муромца».
Французский президент Пуанкаре во время своего
краткосрочного визита в Петербург в самый канун
войны сумел выделить время и упросил Николая II
разрешить показать ему чудо-оружие – Воздушный
Корабль. Демонстрировали «Муромец» и румынскому
наследному принцу, и не исключено, что вид
невиданного тяжелого бомбовоза послужил одним из
доводов для вступления Румынии в Первую мировую
войну на стороне Антанты, а не Тройственного союза.
Потенциальный противник – немцы, неприятно
пораженные мощью славянского гения, бросились
лихорадочно создавать собственных «сикорских», т.
е. многомоторные тяжелые аэропланы”. Неизвестный
Сикорский. «Бог» вертолетов - Вадим Михеев. http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9C/miheev-vadim-rostislavovich/
neizvestnij-sikorskij-bog-vertoletov#.

38

NR 49706 на „Автоматически абсолютно устойчивый
аэроплан”.
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sa, Aeroclubul a sprijinit foarte mult formarea primilor aviatori ruși.
Începând cu același an, în numeroase licee și școli
medii din Rusia apar cercuri de aeronautică. În cadrul
acestor cercuri se încerca crearea și se testa zborul cu
aparate de construcţie și concepţie proprie.
În perioada 1908–1909, aviaţia devine obiect de
studiu în universităţile vest-europene precum Institutul Politehnic din Charlottenburg (1908), unde a
fost creată o catedră specială dedicată aeronauticii.
Cam în același timp a fost creată Școala Superioară
de Aeronautică din Paris, iar în 1909 este creată o
Școală asemănătoare la Ludwigshafen în Germania.
În 1909 se deschidea la Sankt-Petersburg primul
Parteneriat de avioane sub forma unei fabrici de
avioane.
Primii pași în pregătirea de ingineri specializaţi
în domeniul aviaţiei au fost întreprinși la Universitatea Politehnică Sankt-Petersburg de către Nicolai
Alexeevici Rânin.
După o serie de discuţii, a fost creată o comisie
specială, care urma să se ocupe de pregătirea viitorilor ingineri pentru aviaţie. Profesorii selectaţi erau
apreciaţi drept cei mai buni specialiști din domeniul
lor aﬂaţi în Universitate.
Din grupul iniţial de profesori au făcut parte: A.A.
Lebed (motoare cu ardere internă), I.V. Meţcerskii
(mecanică teoretică), A.P. VanderFlit (Van-der-Flit)
(teoria oscilaţiilor), M.A. Șatelen (electrotehnică),
I.G. Esman (termoenergetica), K.E. Repin (mecanica
mașinilor), N.A. Rânin.
Comisia a redactat programa de curs și propunerea de dotări astfel:
1. Laborator de aerodinamică;
2. Laborator de motoare pentru aparate de zbor;
3. Laborator aerologic;
4. Muzeul zborului ca suport absolut necesar
susţinerii metodologiei de predare a unei serii de
discipline;
5. O bibliotecă specială.
După aprobarea internă din 16 iunie 1909, aceste documente au fost îndreptate spre administraţia
centrală a Imperiului Rus.
În 1909, Van-der-Fleet va publica lucrarea „Aeromecanica”, considerată primul manual naţional în
domeniul aerodinamicii.
Revenim la drumul lui Bothezat. În afara cursurilor, Bothezat va petrece mult timp în laboratorul
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descriere, Botezat analizează diferitele metode de
echilibrare aerodinamică și prin greutate. Un alt
motiv de regăsire al brevetului ar ﬁ legat de chiar
subiectul acestei prezentări: Botezat va folosi în Rusia numele „Botezat” sau, puţin probabil, varianta
franceză – „de Bothezat”?
În toamna anului 1911, Botezat va prezenta o
propunere ﬁnanciară privitor la costurile experimentelor necesare proiectării unui aeroplan în mod
automat stabil bazat pe sistemul Botezat39. Autorul
promitea realizarea unui avion care să:
i. Zboare trei ore;
ii. Cu viteza de 70 km/ora;
iii. Cu 2 membri ai echipajului;
iv. Cu încărcare completă.
În memoriul său, Botezat aﬁrma40: „Studiul teoretic al avioanelor l-a condus pe inventator la concluzia
că un avion stabil în mod automat este imposibil de
creat, atâta timp cât acesta (avionul – n.n.) reprezintă
un sistem rigid. Acest lucru l-a incitat pe autor să considere avionul drept un sistem incomplet de articulaţii
mobile” (t.n.).
Am preluat din lucrarea lui Miheev schiţele lui
Botezat prezentate în memoriul său.
Multumesc domnilor Tudor Jovmir și Adrian
Brojboiu, pentru ajutorul acordat în documentarea
subiectului.
Continuare în „Intellectus” nr. 2/2018
39

„мотивированную схему расходов для производства
предварительных опытов и изысканий для конструкции
автоматически устойчивого аэроплана системы Г.А.
Ботезата”

40
„Теоретическое изучение существующих аэропланов
привело изобретателя (см. его сочинения) к
фундаментальному заключению, что автоматически
устойчивый аэроплан неосуществим, пока он
представляет из себя жесткую систему (абстрагируясь от
руля). Это и заставило изобретателя прийти к аэроплану,
который по существу является шарнирной системой с
неполными связями”, vezi Miheev citat mai sus.
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REZUMAT

Un pionier al inventicii românești – George de
Bothezat. Repere biograﬁce. Articolul prezintă o
descriere succintă a biograﬁei lui Gheorghe Botezatu, inventator de origine basarabeană. Autorul
a cercetat, sursele biograﬁce, precum și o serie de
documente aﬂate în arhive, care demonstrează că
renumitul inventator al unui model de elicopter
este de origine română. De asemenea, este descrisă activitatea lui George de Bothezat ca unul dintre
fondatorii dinamicii de zbor a aeronavelor.
ABSTRACT

A Pioneer of the Romanian Invention – George
de Bothezat. Biographical Highlights. The article
presents a brief description of Gheorghe Botezatu’s
biography, an inventor of Bessarabian origin. The
author studied the biographical sources as well as a
series of archival documents that prove that the famous inventor of a helicopter model is of Romanian
origin. It also describes George Bothezat’s activity
as one of the founders of aircraft ﬂight dynamics.
РЕФЕРАТ

Джордж де Ботезат – пионер румынского изобретательства. Краткие биографические данные. В статье представлена краткая биография изобретателя с бессарабскими корнями Георгия Ботезата. Автор изучил биографические источники, а также ряд архивных документов, подтверждающих, что известный изобретатель прототипа вертолета имеет румынское происхождение. Он также описывает деятельность
Джорджа де Ботезата как одного из основателей
динамики полета самолета.
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doctorand, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Știinţe Economice, Departamentul Economie, Marketing și Turism

Problematica statisticii în comerţul internaţional
cu bunuri și servicii culturale

2/2017

49

69.

RIZOV Cristina,
doctor în știinţe medicale, asistent universitar, Catedra Endocrinologie, USMF „Nicolae
Testemiţanu”

Metodă de pronosticare a severităţii neuropatiei
autonome cardiace în diabetul zaharat tip 1

3/2017

77

70.

ROŞCA Mariana,
cercetător ştiinţiﬁc stagiar, Lab. Ficobiotehnologie , Institutul de Microbiologie și
Biotehnologie al AȘM

Acţiunea antioxidantă a unor extracte din biomasa de spirulină

4/2017

83

71.

ROTARI Mihaela,
cercetător ştiinţiﬁc stagiar, Lab. Ficobiotehnologie , Institutul de Microbiologie și
Biotehnologie al AȘM

Acţiunea antioxidantă a unor extracte din biomasa de spirulină

4/2017

83
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72.

ROTARU Tatiana,
consultant, Consiliul Naţional pentru Acreditare și Atestare

Matematicienii la ora de bilanţ. Acordarea Premiului „Academicianul Constantin Sibirschi”

1/2017

55

73.

RUDI Ludmila,
dr., conf. cercet., şef Lab. Ficobiotehnologie,
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie
al AȘM

Acţiunea antioxidantă a unor extracte din biomasa de spirulină

4/2017

83

74.

RUSNAC Constantin,
dr. în drept, Academia „Ştefan cel Mare” a
Ministerului Afacerilor Interne al Republicii
Moldova

Particularităţile audierii unor subiecţi ai procesului
penal în cadrul cercetării infracţiunii de încălcare a
dreptului de autor şi a drepturilor conexe

4/2017

25

75.

RUSU Eugeniu,
specialist, Secţia Gestiune Colectivă, Direcţia
Drept de Autor,
Agenţia de Stat Pentru Proprietatea Intelectuală

Este tatuajul obiect al dreptului de autor?

1/2017

44

76.

RUSU Tatiana,
sp. coordonator,
Secţia Mărci Naţionale, Agenţia de Stat
Pentru Proprietatea Intelectuală

Noile tendinţe în designul logotipurilor

1/2017

29

77.

SEDLEŢCHI Elena,
drd., lector univ., Universitatea de Studii
Europene din Moldova, Controlor principal de stat, Direcţia Juridică a Consiliului
Concurenţei

Impactul licenţierii obligatorii asupra concurenţei

4/2017

40

Viabilitatea și stabilitatea micromicetelor păstrate
sub ulei mineral

1/2017

69

78.

SÎRBU Tamara,
dr., cercetător știinţiﬁc
coordonator, Institutul de Microbiologie
și Biotehnologie al AȘM

Viabilitatea micromicetelor în funcţie de condiţiile
utilizate în procesul de lioﬁlizare

4/2017

108

79.

STATI Vitalie,
Reﬂecţii cu privire la oportunitatea anulării deroconf. univ., dr., Departamentul Drept Penal al
gării stabilite în alin.(1) art.77 al Legii concurenţei
Facultăţii de Drept, USM

1/2017

8

80.

ŞAITAN Alexandru,
şef secţie Modele şi Desene Industriale,
Agenţia de Stat Pentru Proprietatea Intelectuală

Impactul designului în viaţa cotidiană a societăţii

3/2017

38

81.

ȘAPTEFRAŢ Ștefan,
consultant în cadrul Procuraturii Municipiului Proﬁlul psiho-criminologic al infractorilor digitali
Chișinău

2/2017

55

82.

ȘTEFANEŢ Mihail,
dr. hab., prof. univ., Catedra de Fiziologie a
Omului, Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”

3/2017

85

83.

ȘORIC Gabriela,
dr. șt. med., cercetător știinţiﬁc,
Calitatea vieţii pacienţilor vârstnici cu patologie
Laboratorul Știinţiﬁc de Gerontologie,
articulară și diverse polipatologii în Republica
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Moldova
„Nicolae Testemiţanu”

1/2017

81

Invenţiile din domeniul algologiei şi promovarea
lor în Republica Moldova

1/2017

26

84.

TROFIM Alina,
dr. cerc. șt., LCŞ Ficobiotehnologie
Universitatea de Stat din Moldova

Biomonitorizarea calităţii apei râului Cogâlnic pe
baza caracteristicii saprobiologice a algoﬂorei

2/2017

91

3/2017

80

85.

144

Particularităţile tensometrice ale unor componente ale complexului spleno-ligamentar

ŢÎMBALIUC Nina,
Activitatea antifungică a taninurilor oxidate, extradr., cerc. şt. coordonator, Institutul de Chimie
se din lemnul de stejar
al AŞM
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UNGUR Cristina,
Institutul Naţional de Cercetări Economice

Sectorul de asigurări din Republica Moldova:
consolidarea pieţei şi tendinţe de digitalizare

2/2017

72

87.

URSU Alexandru,
medic rezident, Laboratorul Inginerie
Tisulară şi Culturi Celulare, IP USMF „Nicolae
Testemiţanu”

Dispozitive și metode inovative în procesarea
ţesuturilor biologice

2/2017

81

88.

VARANIŢA Grigore,
drd., ASEM, director ANRCETI

Aspectele securităţii cibernetice în cadrul Uniunii
Europene

3/2017

67

89.

ZAVATIN Vasile,
dr. în drept, conf. univ., Catedra Drept Poliţienesc, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al
Republicii Moldova

Analiza răspunderii penale pentru concurenţa
neloială (art. 246/1 Cod penal)

3/2017

10

90.

ВАЛУЦА Якоб,
преподаватель кафедры Механики
и Основы Проектирования,
Государственный Аграрный Университет
Молдовы (ГАУМ)

Ротационный вискозиметр без силовых
измерений

1/2017

65

91.

КОЖОКАРЬ Лучиан,
студент Кафедры промышленных
теплоэнергетических систем
Национального Исследовательского
Универ- ситета «Московский
Энергетический Институт (МЭИ)»

Анализ перспективных вариантов
централизованного теплоснабжения
малых населенных пунктов с применением
водоугольного топлива

4/2017

87

92.

КОВАЛЕВ Виктор,
д-р., Научно Исследовательский
центр «Прикладная и Экологическая
Химия», Государственный Университет
Молдовы

2/2017

100

93.

КОВАЛЕВА Ольга,
д-р., Научно Исследовательский
центр «Прикладная и Экологическая
Химия», Государственный Университет
Молдовы

Биохимическая трансформация СО2 и водорода
при метаногенезе

2/2017

100

94.

МАЛАЙ Леонид,
доцент кафедры Механики и Основы
Проектирования, Государственный
Аграрный Университет Молдовы (ГАУМ)

Ротационный вискозиметр без силовых
измерений

1/2017

65

95.

ПОПЕСКУЛ Анжела, преподаватель
кафедры Механики и Основы Проектирования, Государственный Аграрный
Университет Молдовы (ГАУМ)

Ротационный вискозиметр без силовых
измерений

1/2017

65

96.

ФЕДЮХИН Александр,
кандидат технических наук, старший
преподаватель Кафедры промышленных
теплоэнергетических систем
Национального Исследовательского
Университета «МЭИ»

Анализ перспективных вариантов
централизованного теплоснабжения
малых населенных пунктов с применением
водоугольного топлива

4/2017

87

ФЛОРЯ Васили,
кандидат юридических наук, доцент,
Академия „Штефан чел Маре” МВД
Республики Молдова

Ответственность за нарушения авторского
права и смежных прав (ст. 1851 Уголовного
кодекса РМ, ст. 96 Кодекса РМ о
правонарушениях)

3/2017

26

97.

Биохимическая трансформация СО2 и водорода
при метаногенезе
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