
APARE DIN ANUL 1995

EDITOR: COEDITOR:

Conform Hotărârii comune a Consiliului Suprem 
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM 
şi Consiliului Naţional pentru Acreditare şi 
Atestare nr. 3 din 30 ianuarie 2014 „Cu privire 
la aprobarea rezultatelor evaluării şi clasi& cării 
revistelor ştiinţi& ce de pro& l” , revista „Intellectus”
este acreditată în categoria de clasi� care B, 
la pro� lurile drept, tehnică, biologie, chimie, 
economie.

ISSN 1810-7079



EVENIMENT
EVENT 

Bilanţul activităţii AGEPI în anul 2014
Balance of AGEPI Activity in 2014

Lilia Bolocan

APĂRAREA DREPTURILOR DE PI
PROTECTION OF IP RIGHTS

Regimul matrimonial al drepturilor de proprietate intelectuală
Matrimonial Regime of Intellectual Property Rights 

Olga PISARENCO

Protecţia juridică a realizărilor Institutului de Fitotehnie „Porumbeni”
Legal Protection of Achievements of the Institute of Crop Production “Porumbeni”

Pintilie PÎRVAN, Silvia MISTREŢ

DREPT DE AUTOR ŞI DREPTURI CONEXE
         COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS

Nulitatea contractelor de autor: aspecte teoretice și practice
Nullity of Author Contracts: Theoretical and Practical Aspects

Gheorghe RENIŢĂ

PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
INDUSTRIAL PROPERTY

Procedura de constatare a notorietăţii mărcii în Republica Moldova
Trademark Notoriety Finding Procedure in the Republic of Moldova

Rodica POPESCU 

Litigii judiciare privind apărarea dreptului exclusiv asupra mărcii 
Marcă versus nume de domeniu
Legal Disputes on the Protection of the Exclusive Right in the Trademark 
Trademark versus Domain Name

Maria RĂU

Protecţia indicaţiilor geografice și a denumirilor de origine în practica unor 
state diferite 
Protection of Geographical Indications and Appellations of Origin in the Practice 
of Certain Different States

Iuliana ROTARI 

ECONOMIA PI 
IP ECONOMY

Использование Интернет-маркетинга для развития арт-бизнеса 
Use of Internet-Marketing for the Development of the Art-Business

Ольга ПЕРЧИНСКАЯ



PRACTICA INTERNAŢIONALĂ
 INTERNATIONAL PRACTICE

Un mesaj al Uniunii Europene util pentru comunitatea ştiinţifică din 
Republica Moldova
A Message of the European Union Useful to the Scientific Community in the 
Republic of Moldova

Alfreda ROȘCA

ASPECTE ALE INTEGRĂRII EUROPENE ÎN DOMENIUL PI
ASPECTS OF EUROPEAN INTEGRATION IN THE IP FIELD 

Impactul Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica 
Moldova asupra formării potenţialului intelectual
Impact of the Association Agreement between the European Union and the 
Republic of Moldova on the Formation of Intellectual Potential

Simion CERTAN, Ion CERTAN

LA CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE
AT THE NATIONAL COUNCIL FOR ACCREDITATION AND ATTESTATION 

Cum evaluăm tezele de doctorat în Republica Moldova?
How to Evaluate Doctoral Theses in the Republic of Moldova?

Gheorghe CUCIUREANU

Simţul umorului şi al autoironiei la Eminescu
Sense of Humor and Self-Irony to Eminescu

Ion HOLBAN  

TEHNOLOGII INOVATIVE
          INNOVATIVE TECHNOLOGIES

Soluţii inovative de conversie a energiei eoliene
Innovative Solutions for Wind Energy Conversion

Gavril PORCESCU

Posibilităţi de utilizare a făinii de boboase în tehnologia panificaţiei
Possibilities of Using Bean Flour in Bakery Technology

Rodica ZESTREA, Varvara POPESCU, Olga BOEȘTEAN 

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
 SCIENTIFIC COMMUNICATIONS

Abordări conceptuale ale calităţii vieţii şi dezvoltării regionale durabile
Conceptual approaches to the quality of life and sustainable regional 
development.

Ana SÎRBU, Angela POTÂNG

Analiza fiabilităţii sistemelor electrice
Electric System Reliability Analysis 

Victor POPESCU

Показатели оценки экономической безопасности предприятия
Indicators of Evaluation of Economic Security of the Enterprise

Алина ЯНИОГЛО



NOUTĂŢI EDITORIALE ÎN DOMENIUL PI ŞI AL INOVĂRII
EDITORIAL NEWS IN THE FIELD OF IP AND INNOVATION

Imaginaţia creativă – instrument de edificare a prosperităţii
Creative Imagination – Prosperity Building Instrument

Iurie BADÂR

Indexul alfabetic al autorilor articolelor publicate în revista „Intellectus” 
nr. 1-4/2015
Alphabetical Index of Authors of the Articles published in the Journal 
“Intellectus” no. 1-4/2015

 



B������� �!"�#�"$��� AGEPI 
%� ���� 2014

DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE EVOLUEAZĂ ÎN 
CONTEXTUL GENERAL AL PROCESULUI DE INTEGRA-

RE EUROPEANĂ, CARE ÎN ULTIMUL TIMP A ÎNREGISTRAT  UN 
RITM DE DEZVOLTARE ACCELERAT. AM CONSEMNAT ÎN ANUL 
2014 EVENIMENTE DE O IMPORTANŢĂ ISTORICĂ PENTRU ŢARA 
NOASTRĂ. NEGOCIEREA, SEMNAREA ȘI INTRAREA ÎN VIGOARE 
CU TITLU PROVIZORIU A ACORDULUI DE ASOCIERE, INSTITUI-
REA ZONEI DE LIBER SCHIMB APROFUNDAT ȘI CUPRINZĂTOR, 
LIBERALIZAREA REGIMULUI DE VIZE, ASOCIEREA LA PROGRA-
MUL EUROPEAN PENTRU CERCETARE ȘI INOVARE ORIZONT 
2020 SUNT PROCESELE CADRU CARE POT ASIGURA REPUBLICII 
NOASTRE APROPIEREA DE STANDARDELE ȘI VALORILE EURO-
PENE, ASTFEL ÎNCÂT DEZIDERATUL DE INTEGRARE SĂ DEVINĂ 
UNUL POSIBIL ȘI PREVIZIBIL. ACESTE REALIZĂRI ÎNCUNUNEAZĂ 
TOTALITATEA EFORTURILOR DEPUSE DE REPUBLICA MOLDO-
VA ȘI VIN SĂ RĂSPLĂTEASCĂ REFORMELE REALIZATE DE ŢARA 
NOASTRĂ ÎN PARCURSUL SĂU EUROPEAN.  

În această ordine de idei, putem a" rma cu 
certitudine că anul 2014 a fost pentru Agenţia 
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Repu-
blicii Moldova un an în care instituţia a reușit să 
apropie și mai mult sistemul PI de standardele și 
valorile europene. 

Un eveniment major l-a constituit adoptarea 
de către Parlamentul Republicii Moldova  a Le-
gii  nr. 114 din 3 iulie 2014 cu privire la Agenţia 
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, docu-

ment menit să reglementeze expres principiile 
generale privind statutul juridic, competenţele, 
organizarea activităţii o" ciului naţional de pro-
prietate intelectuală din Republica Moldova, 
examinarea pe cale extrajudiciară a litigiilor în 
domeniul proprietăţii intelectuale, precum și re-
prezentarea și evaluarea în domeniul vizat.

 Rezultatele înregistrate în perioada de referin-
ţă con" rmă faptul că interesul pentru proprieta-
tea intelectuală este în creștere, această tendinţă 
pozitivă menţinându-se în mod constant, fapt 
ce denotă că economia naţională devine tot mai 
competitivă și dezvoltată. Astfel, în 2014 la AGEPI 
au fost recepţionate 5511 cereri pentru protecţia 
mărcilor și a fost  reînnoită valabilitatea a 4633 de 
mărci, ultimul indice majorându-se considerabil 
faţă de cel înregistrat în anul precedent, ceea ce 
demonstrează interesul sporit al antreprenorilor 
de a prelungi „viaţa” mărcilor datorită succesului 
pe care îl au acestea pe piaţă. 

De asemenea, pe parcursul anului 2014 au 
fost depuse 139 de cereri de brevet pentru ob-
ţinerea protecţiei invenţiilor, 158 de cereri pen-
tru brevet de invenţie de scurtă durată și 34 de 
cereri de brevet pentru soi de plantă. Aceste 
obiecte de proprietate intelectuală bene" ciază 
de o atenţie susţinută, dovadă " ind și recenta 
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înaintare a unui proiect de lege privind valida-
rea brevetelor europene pe teritoriul Republicii 
Moldova (Acord de validare). 

În anul de bilanţ, au fost recepţionate 358 de 
cereri de protecţie a indicaţiilor geogra� ce (IG) 
în baza Acordului RM – UE cu privire la protec-
ţia indicaţiilor geogra� ce ale produselor agri-
cole și alimentare, și 25 de cereri de protecţie 
a denumirilor de origine (DO) prin intermediul 
Aranjamentului de la Lisabona privind pro-
tecţia denumirilor de origine și înregistrarea 
internaţională a acestora. În total, pe teritoriul 
Republicii Moldova sunt protejate 4312 IG și 
DO. Ţin să menţionez faptul că 4 IG naţionale – 
Codru, Divin, Valul lui Traian și Ștefan Vodă – au 
fost transmise pentru acordarea protecţiei în 
UE. În aceeași perioadă, la AGEPI au fost recep-
ţionate, de asemenea, 318 cereri de înregistra-
re a desenelor și modelelor industriale  (DMI), 
care includ 1214 modele, precum și 396 de ce-
reri de reînnoire a DMI, ce includ 1119 modele. 
Cererile au fost depuse prin ambele proceduri 
(naţională și internaţională), domeniile de pre-
ferinţă � ind ceasurile, bijuteriile, monumentele 
funerare etc. 

O activitate la fel de productivă a desfășurat 
AGEPI și în sfera protecţiei drepturilor de autor. În 
2014, au fost depuse 224 de cereri pentru înregis-
trarea obiectelor protejate de dreptul de autor și 
drepturile conexe, s-au eliberat 301569 de marca-
je de control, s-au examinat în contextul încălcării 
dreptului de autor și drepturilor conexe 723 de 
suporturi (hard/compact-discuri), elaborându-se 
24 de rapoarte de expertiză. În perioada 1993-
2014, AGEPI a eliberat în total 37287 de titluri de 
protecţie, inclusiv 33232 – pentru obiecte de pro-
prietate industrială și 4055 – pentru obiecte ale 
dreptului de autor și drepturilor conexe. 

O nouă facilitate oferită de AGEPI o prezintă 
sistemul de depunere a cererilor de înregistrare 
a obiectelor de proprietate intelectuală și achi-
tarea serviciilor aferente în regim online. În anul 
trecut pe această cale au fost depuse 316 cereri. 

Activitatea normativ-legislativă desfășura-
tă pe parcursul perioadei de referinţă a avut ca 

obiectiv major continuarea perfecţionării cadru-
lui juridic în domeniul proprietăţii intelectuale, 
în vederea asigurării aplicării e� ciente a legilor 
de specialitate, adoptate în contextul armo-
nizării legislaţiei naţionale, precum și pentru 
realizarea angajamentelor Republicii Moldova 
asumate ca urmare a negocierii și semnării unor 
tratate internaţionale în domeniul proprietăţii 
intelectuale.

Sub aspect juridic, considerăm că anul 2014 a 
fost, de asemenea, unul rezultativ, � ind elabora-
te și adoptate mai multe proiecte și iniţiative de 
stringentă necesitate. Perioada de referinţă este 
marcată, în special, de demararea unor iniţiative 
normative cu un impact important pentru între-
gul sistem de protecţie a proprietăţii intelectuale 
din Republica Moldova, și anume promovarea în 
Parlament a următoarelor proiecte: Legea  pen-
tru modi� carea și completarea unor acte legis-
lative (Legile nr. 1456-XII din 25.05.1993 cu pri-
vire la activitatea farmaceutică, nr. 1409-XIII din 
17.12.1997 cu privire la medicamente, nr. 119-XV 
din 22.04.2004 cu privire la produsele de uz � to-
sanitar și la fertilizanţi),  adoptată de Parlament în 
prima lectură la 16.07.2014; proiectul Legii pen-
tru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii 
Moldova și Organizaţia Europeană de Brevete pri-
vind validarea brevetelor europene etc. 

Pe parcursul anilor 2012-2014, din 430 de 
hotărâri/încheieri adoptate de Comisia de Con-
testaţii a AGEPI (cu drept de atac în instanţa de 
judecată) au fost atacate 32 (7,44%) de hotărâri, 
7 (1,62%) � ind anulate. Astfel, pe parcursul peri-
oadei menţionate, dintre cele 20574 de decizii 
adoptate de AGEPI doar 7 (0,03%) au fost modi-
� cate irevocabil de instanţa de judecată. Totoda-
tă, pe parcursul anului de bilanţ au fost recepţio-
nate 95 de cereri de chemare în judecată, AGEPI  
participând în calitate de intervenient accesoriu 
sau pârât la 319 ședinţe de judecată.

Pe parcursul perioadei de referinţă, AGEPI a 
continuat informarea și școlarizarea societăţii civi-
le, formarea, instruirea și perfecţionarea cadrelor în 
domeniul proprietăţii intelectuale. Publicul-ţintă 
l-au constituit specialiștii din domeniul PI, oame-
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nii de afaceri, mandatarii autorizaţi,  judecătorii, 
reprezentanţii autorităţilor publice cu responsabi-
lităţi în domeniul asigurării respectării drepturilor 
de PI, mediatorii, cercetătorii, studenţii, elevii etc. 

Referindu-ne la acest aspect al activităţii 
noastre, menţionăm că în anul de bilanţ au fost 
organizate 55 de acţiuni de instruire/perfecţiona-
re/informare în domeniul proprietăţii intelectua-
le  (conferinţe, seminare, mese rotunde, cursuri de 
instruire),  dintre care 31 s-au desfășurat în muni-
cipiul Chișinău, iar 24 – în raioanele republicii, în 
cadrul cărora au fost  școlarizate în jur de 1400 de 
persoane. Pe lângă activităţile de instruire tradiţi-
onale, în 2014 au fost desfășurate suplimentar 3 
campanii, care au antrenat în respectivele acţiuni 
grupuri-ţintă bine de� nite. Campania de sensibi-
lizare a elevilor din municipiul Chișinău asupra fe-
nomenelor contrafacerii și pirateriei a implicat 68 
de instituţii de învăţământ, � ind antrenaţi 6400 
de elevi; au fost completate 5854 de chestionare 
și au fost distribuite 29185 de exemplare de ma-
teriale promoţionale.

O altă acţiune de mare amploare a constituit-o 
Campania de informare și instruire a biblioteca-
rilor, organizată în cadrul proiectului de creare a 
centrelor/punctelor de informare în domeniul PI 
în sectorul bibliotecilor publice raionale, mem-
bre ale reţelei NOVATECA, susţinut de Ministerul 
Culturii și IREX Moldova/NOVATECA. În campanie 
au fost implicate 16 biblioteci, în cadrul cărora au 
fost școlarizaţi 661 de bibliotecari, � ind semnate 
14 acorduri de colaborare cu acestea și disemina-
te circa 8600 de materiale (cărţi, broșuri, pliante).

Cea de-a treia campanie se referă la informa-
rea și instruirea reprezentanţilor incubatoarelor 
de afaceri și de inovare în domeniul invenţiilor și 
utilizării informaţiei de brevet, mărcilor, desene-
lor și modelelor industriale. Această campanie se 
încadrează în proiectul de creare a punctelor de 
informare în materie de PI în cadrul incubatoare-
lor de afaceri  din republică, proiect susţinut de 
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Între-
prinderilor Mici și Mijlocii  (ODIMM).  

Menţionăm, de asemenea, că în anul de bilanţ 
AGEPI a desfășurat ample activităţi de promovare 
a sistemului naţional de proprietate intelectuală 

prin intermediul expoziţiilor naţionale și internaţi-
onale, participând activ la 25 de expoziţii, desfășu-
rate atât la Chișinău, cât și în republică.

În calitate de autoritate naţională în dome-
niul PI, AGEPI a fost antrenată în mai multe acti-
vităţi ce ţin de procesul de integrare europeană 
a Republicii Moldova. Acest proces, în care ţara 
noastră este implicată plenar, semni� că, în pri-
mul rând, racordarea sistemului de PI la valorile 
și standardele europene. 

AGEPI a întreprins multiple acţiuni în scopul 
realizării acestui deziderat major, fapt ce a con-
tribuit la apropierea ţării noastre de UE. Printre 
obiectivele propuse și atinse pe parcursul anului 
2014, pot �  menţionate: realizarea angajamen-
telor Republicii Moldova în domeniul proprie-
tăţii intelectuale; � nalizarea negocierilor asupra 
Acordurilor de Asociere și privind instituirea 
Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinză-
tor cu Uniunea Europeană (capitolul Dreptul de 
Proprietate Intelectuală); intensi� carea cooperă-
rii cu instituţiile UE în domeniu; elaborarea, mo-
nitorizarea realizării compartimentului referitor 
la proprietatea intelectuală al Planului Naţional 
de Acţiuni pentru punerea în aplicare a Acordu-
lui de Asociere; implementarea Acordului dintre 
RM și UE cu privire la protecţia indicaţiilor geo-
gra� ce; participarea la evenimentele organizate 
de Delegaţia UE în Moldova ș. a.

În anul de referinţă, AGEPI a participat în cali-
tate de partener la Proiectul TEMPUS TecNET „Re-
ţeaua de Transfer Tehnologic”, implementat de un 
consorţiu compus din 11 parteneri din Republica 
Moldova și Uniunea Europeană,  în cadrul căruia a 
fost elaborat și desfășurat primul program de mas-
ter „Managementul inovaţiilor și transferul tehno-
logic”, care include și disciplina „Dreptul și mana-
gementul PI”. De asemenea, AGEPI s-a înregistrat 
ca punct de contact în programul EURAXESS și a 
înaintat o propunere de proiect în cadrul Progra-
mului ORIZONT 2020 (IP Porta 2).

La capitolul cooperare internaţională, ţinem 
să menţionăm participarea AGEPI în cadrul unei 
serii de programe și proiecte implementate de 
către OMPI pentru statele membre: Programul 
„Susţinerea creatorilor și inventatorilor” – me-



dalii de aur OMPI pentru creativitate  (în 2014 
medaliat a fost Igor Cobîleanschi, scenarist și 
regizor de � lm); Programul Academiei OMPI de 
perfecţionare a cadrelor (23 de angajaţi ai AGEPI 
au participat la cursurile de instruire la distanţă),  
„Acces la Cercetare pentru Dezvoltare și Inovare” 
– program ce oferă acces utilizatorilor din state-
le membre, inclusiv din Republica Moldova, la 
informaţia din domeniul tehnic și știinţi� c; Pro-
iectul WIPO-Lex, care presupune completarea 
bazei de date a OMPI cu actele legislative în do-
meniul PI ale statelor membre etc.

Totodată, în anul 2014, AGEPI a demarat o se-
rie de proiecte cu susţinerea OMPI, printre care 
menţionăm: Studiul privind impactul industriilor 
creative asupra economiei naţionale și proiectul 
privind promovarea produselor cu denumiri de 
origine din Republica Moldova. În anul de refe-
rinţă, la AGEPI a avut loc vizita experţilor OMPI în 

cadrul proiectului de evaluare a primei etape de 
implementare a Strategiei Naţionale în domeniul 
proprietăţii intelectuale până în anul 2020.

Cooperarea regională cu CSI a inclus câteva 
activităţi prioritare, și anume: în 2014 Repu-
blica Moldova a deţinut președinţia în cadrul 
Consiliului Interstatal pentru protecţia juridică 
și respectarea drepturilor de proprietate inte-
lectuală și a asigurat secretariatul Consiliului 
Interstatal în perioada iulie 2013 – august 2014. 
De asemenea, s-a continuat colaborarea cu Or-
ganizaţia Eurasiatică de Brevete (OEAB) și alte 
o� cii din spaţiul CSI (Ucraina, Rusia, Kazahstan, 
Tadjikistan).

Rezultatele concrete, obţinute de AGEPI pe 
parcursul ultimului an, constituie rodul unei 
munci perseverente și profesioniste depuse de 
întregul colectiv al AGEPI, căruia îi exprimăm și 
cu această ocazie toată gratitudinea noastră.  
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NECESITATEA DETERMINĂRII REGIMULUI MATRIMONIAL 
AL CREAŢIILOR INTELECTUALE REIESE DIN PREVEDEREA 

ART.20 ALIN.(2) LIT.A) DIN CODUL FAMILIEI, POTRIVIT CĂREIA 
REGIMUL LEGAL AL PROPRIETĂŢII ÎN DEVĂLMĂȘIE INCLUDE ȘI BU-
NURILE PROCURATE DIN CONTUL VENITURILOR OBŢINUTE DIN AC-
TIVITATEA INTELECTUALĂ A FIECĂRUIA DINTRE SOŢI. CONSTITUŢIA 
REPUBLICII MOLDOVA GARANTEAZĂ DREPTUL DE PROPRIETATE 
INTELECTUALĂ TUTUROR CETĂŢENILOR, INCLUSIV SOŢILOR. RE-
SPECTIV, SE IMPUNE A CONCRETIZA CARE SUNT LIMITELE APĂRĂRII 
DREPTULUI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ, A INTERESELOR MATE-
RIALE ȘI MORALE ALE SOŢILOR CE APAR ÎN LEGĂTURĂ CU DIVERSE 
GENURI DE CREAŢIE INTELECTUALĂ.

Bunurile matrimoniale ale soţilor se împart în trei 
categorii: a) bunuri comune, b) bunuri proprii și c) 
bunuri de uz personal [12, p.27-33].

Prin bunuri comune se înţeleg bunurile dobân-
dite de către soţi în timpul căsătoriei, cu excepţia 
celor atribuite la categoria bunurilor proprii. Bunu-
rile comune aparţin ambilor soţi cu drept de pro-
prietate în devălmășie, dacă regimul matrimonial 
contractual nu prevede altfel.

Prin bunuri proprii se înţeleg bunurile care au 
aparţinut + ecăruia dintre soţi până la încheierea 
căsătoriei și bunurile primite în dar, obţinute prin 
moștenire sau în baza altor convenţii gratuite de 
către unul dintre soţi în timpul căsătoriei. Bunurile 

proprii sunt proprietate personală a + ecăruia din-
tre soţi, dacă regimul matrimonial contractual nu 
prevede altfel.

Prin bunuri de uz personal se înţeleg lucrurile 
de uz personal (îmbrăcămintea, încălţămintea și 
alte obiecte), cu excepţia bijuteriilor de preţ și altor 
obiecte de lux, pe care soţia/soţul le folosește, in-
diferent de timpul și modul de dobândire. Asupra 
acestor categorii de bunuri soţul proprietar nu poa-
te dispune prin contract matrimonial.

De regulă, bunurilor dobândite de către soţi în 
timpul căsătoriei li se aplică prezumţia de comu-
nitate, cu excepţia bunurilor care sunt atribuite la 
categoria celor proprii sau de uz personal. Cu toate 
acestea, în literatura de specialitate se fac precizări 
pe marginea unor anumite categorii de bunuri, în-
trucât este controversată cali+ carea drepturilor și 
obligaţiilor patrimoniale ale soţilor ca + ind bunuri 
comune, proprii sau de uz personal [2, p.34].

Potrivit art.20 alin.(2) din Codul familiei, sunt 
proprietate în devălmășie bunurile procurate din 
contul veniturilor obţinute de + ecare dintre soţi din 
activitatea de muncă, activitatea de întreprinzător 
și din activitatea intelectuală [6]. 

A priori, scoatem în evidenţă expresia utilizată de 
legiuitor: „bunurile procurate din contul veniturilor”. 
Rezultă că veniturile obţinute de soţi și rămase lichi-
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de, adică cele care n-au fost investite în bunuri, sunt 
proprietate personală a soţului care le-a obţinut, 
respectiv, în caz de divorţ, veniturile în cauză nu ar 
trebui supuse împărţirii. În literatura de specialitate 
română, acest aspect de interpretare este abordat 
în felul următor: faptul că nu se amintește această 
categorie ca � ind bun propriu nu este o omisiune 
legislativă, ci acest aspect relevă intenţia legiuitoru-
lui de a cuprinde veniturile în categoria bunurilor 
comune [3, p.48]. 

Într-adevăr, analizând conţinutul art.20 alin.(2) 
coroborat la conţinutul art.19 alin.(1) și art.22 din 
Codul familiei al RM, concluzionăm că veniturile 
sunt bunuri. Astfel, art.19 alin.(1) instituie regula 
potrivit căreia „bunurile dobândite de către soţi în 
timpul căsătoriei sunt supuse regimului proprietăţii 
în devălmășie”, iar art.22 instituie excepţia, enume-
rând categoriile de bunuri proprii ale soţilor, altele 
decât veniturile. Reiese că, prin art.20 alin.(2), legiu-
itorul vine să concretizeze faptul că sunt comune 
bunurile procurate din contul veniturilor și ale altor 
plăţi, nu și cele procurate din contul bunurilor deţi-
nute anterior încheierii căsătoriei sau din contul ce-
lor obţinute în dar, prin moștenire sau în baza altor 
convenţii gratuite [12, p.29]. Respectiv, nu poate �  
atribuit la categoria bunurilor comune ale soţilor un 
bun sau valoarea acestuia, dacă el a intrat în patri-
moniul unuia dintre soţi în locul unui bun propriu 
[11, p.40], decât dacă altfel nu este prevăzut de re-
gimul matrimonial contractual al soţilor.

În context, concluzionăm că veniturile obţinute 

de � ecare dintre soţi din activitatea intelectuală 

sunt comune ambilor soţi, ca efect al căsătoriei și 

al aplicării regimului matrimonial legal al propri-

etăţii în devălmășie. Totuși, regimul matrimonial 
al bunurilor soţilor acţionează în măsura în care nu 
este modi� cat de contractul matrimonial. Respec-
tiv, în temeiul art.29 alin.(2) din Codul familiei, prin 

contract matrimonial se poate stabili că bunurile 

dobândite din activitatea intelectuală sunt pro-

prietate personală a soţului care le-a dobândit.
Precizăm că, în doctrină, s-a pus problema inclu-

derii avantajelor patrimoniale obţinute din valori� -
carea creaţiilor intelectuale în categoria bunurilor 
proprii, motivându-se că ele sunt rezultatul unei 
activităţi cu caracter excepţional, activitate strict 
legată de capacitatea, talentul și efortul deosebit 

al soţului realizator. S-a mai considerat că numai 
suportul material al creaţiei intelectuale nu este de 
natură să-l recompenseze material pe soţul respec-
tiv [4, p.115]. Considerarea ca bunuri proprii doar a 
lucrurilor în care s-a încorporat creaţia intelectuală 
este prea puţin faţă de faptul că remuneraţia și alte 
recompense pentru creaţia intelectuală sunt consi-
derate bunuri comune [2, p.39].

Contrar acestor strădanii doctrinare, în temeiul 
art.5 alin.(2) din Legea privind dreptul de autor și 
drepturile conexe nr.139/2010 [9], considerăm că 
soţul-autor bene� ciază de protecţia dreptului 

de autor asupra operei sale prin însuși faptul de 

creare a ei, în timp ce avantajele patrimoniale ob-

ţinute în timpul căsătoriei, ca rezultat al valori� -

cării dreptului de autor, sunt protejate de regimul 

matrimonial al proprietăţii în devălmășie, � ind 

incluse în categoria bunurilor comune. Această 
opinie se întemeiază pe prevederile art.5 alin.(4) și 
(5) din Legea nr.139/2010, potrivit cărora dreptul de 
autor nu depinde de dreptul de proprietate asupra 
obiectului material în care și-a găsit expresie opera 
respectivă. Or, drepturile patrimoniale pot aparţine 
autorului ori altei persoane � zice sau juridice care 
deţine, în mod legal, drepturile respective (titularul 
de drepturi).

Mai mult decât atât, potrivit art.5 alin.(3) din Le-
gea nr.139/2010, dreptul de autor se constituie din 
drepturi morale (personale nepatrimoniale) și drep-
turi patrimoniale. Drepturile morale sunt de� nite ca 
drepturi speci� ce personalităţii, având un caracter 
perpetuu, spre deosebire de celelalte drepturi per-
sonale, care se sting odată cu moartea titularului 
lor [10, p.244]. Ele se întemeiază pe drepturile per-
sonale în recunoașterea relaţiei interne strânse în-
tre autor și operele create de el. Datorită legăturii 
strânse cu drepturile personale ale autorului, drep-
turile morale sunt inalienabile și imprescriptibile, iar 
conform art.6 bis alin.(1) din Convenţia de la Berna 
[7], autorii își păstrează drepturile morale chiar și în 
cazul transmiterii drepturilor lor economice. Merită 
atenţie faptul că, deși autorii nu pot transmite sau 
renunţa la drepturile morale, ei pot alege să se sus-
tragă de la exercitarea acestor drepturi. În ceea ce 
privește drepturile patrimoniale, acestea garantea-
ză posibilitatea titularilor de drepturi de a valori� ca 
creaţiile lor în scopul unei remuneraţii echitabile 
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pentru eforturile creative depuse și pentru recupe-
rarea investiţiilor � nanciare [1, p.42-44]. 

Drepturile morale de autor, � ind fără conţinut 
economic, nu sunt bunuri, respectiv – ele nu sunt 
nici bunuri comune, nici bunuri proprii [8, p.79], pe 
când foloasele drepturilor patrimoniale de autor, ca 
rezultat al activităţii intelectuale, urmează a avea 
același regim juridic ca și veniturile obţinute din ac-
tivitatea de muncă sau de întreprinzător. În context, 
concluzionăm că soţul-autor are dreptul moral 

de a �  considerat titular de drept asupra propriei 

creaţii intelectuale și proprietar devălmaș al drep-

tului patrimonial de a valori� ca creaţia sa. Deși 
drepturile patrimoniale ale autorilor, în general, 
sunt drepturi exclusive, în sensul că autorul (sau alţi 
titulari ai dreptului de autor) – și doar autorul – are 
dreptul să autorizeze sau să interzică valori� carea 
operelor sale [1, p.45], considerăm că și celălalt soţ 
are dreptul de a participa la valori� carea operelor 
soţului-autor, dat � ind faptul că bunurile conside-
rate creaţie intelectuală au fost realizate în timpul 
căsătoriei.

Potrivit art.11 alin.(1) din Legea nr.139/2010, au-
torul sau alt titular al dreptului de autor are dreptul 
exclusiv să efectueze, să permită sau să interzică 
valori� carea operei. Totodată, potrivit art.21 alin.(1) 
din Codul familiei al RM, soţii, de comun acord, po-
sedă, folosesc și dispun de bunurile comune. Astfel, 
reieșind din esenţa relaţiilor familiale, în special din 
conţinutul regimului matrimonial legal, considerăm 
că în privinţa gestionării bunurilor comune (dreptu-
rilor patrimoniale de proprietate intelectuală) soţii 
se a% ă în condiţii de deplină egalitate, dacă regimul 
matrimonial contractual nu prevede altfel. Respec-
tiv, convenţiile prin care soţii dispun de bunurile 
comune pot �  încheiate de ambii soţi sau de � ecare 
în parte, iar dacă convenţia se încheie de către unul 
dintre soţi, atunci acordul celuilalt se prezumă. Ast-
fel, cel care încheie convenţia cu unul dintre soţi por-
nește de la prezumţia că celălalt soţ este de acord 
și trebuie să veri� ce această prezumţie, iar în cazul 
unor convenţii valoroase – să se asigure prin docu-
mente asupra acordului de voinţă al celuilalt soţ.

În situaţiile în care acordul celuilalt soţ lipsește, 
ultimul poate solicita întoarcerea executării con-
venţiei în mod benevol, în caz contrar având dreptul 
de a se adresa în instanţa de judecată pentru a cere 

declararea convenţiei nule. În acest caz, soţul recla-
mant va trebui să demonstreze că cealaltă parte a 
convenţiei a știut sau trebuia să �  știut că al doilea 
soţ este împotriva încheierii convenţiei respective. 
Această protecţie legală este argumentată și prin 
normele generale ale dreptului civil care apără inte-
resele părţii de bună-credinţă la încheierea actelor 
juridice și este îndreptată spre simpli� carea intere-
selor circuitului civil. Pentru acţiunea de nulitate a 
convenţiei încheiate de unul dintre soţi fără acordul 
celuilalt, art.21 alin.(4) din Codul familiei stabilește 
un termen de prescripţie de 3 ani din momentul în 
care celălalt soţ a a% at sau trebuia să �  a% at despre 
încheierea acesteia. Astfel, soţilor le aparţine deci-

zia de a-și valori� ca și apăra drepturile patrimoni-

ale de proprietate intelectuală ale familiei lor.
Contrar opiniei enunţate, potrivit art.340 lit.d) 

din noul Cod Civil român, nu sunt bunuri comune, ci 
bunuri proprii ale � ecărui soţ, drepturile patrimoni-
ale de proprietate intelectuală asupra creaţiilor sale 
și asupra semnelor distinctive pe care le-a înregis-
trat. Remarcăm faptul că în statul vecin această or-
dine juridică este expres prevăzută în lege, în timp 
ce legislaţia noastră naţională lasă la latitudinea 

soţilor de a schimba, prin contract matrimonial, 

regimul matrimonial al drepturilor patrimoniale 

de proprietate intelectuală. 
În legătură cu caracterul de bun comun al drep-

turilor de creanţă, în literatura de specialitate s-a 
pus problema de a ști din care moment ia naștere 
dreptul de proprietate comună al soţilor asupra 
acestora: din momentul când s-a născut dreptul 
de creanţă în persoana unuia dintre soţi sau numai 
din momentul realizării acestui drept, prin intrarea 
efectivă în posesia sumei respective? Această în-
trebare prezintă importanţă practică în ipoteza în 
care soţul titular al dreptului de creanţă decedează 
înainte de realizarea efectivă a acestui drept, pentru 
a ști dacă dreptul de creanţă face sau nu parte din 
masa bunurilor comune. Susţinem opinia exprima-
tă de către D. Rizeanu și D. Protopopescu, potrivit 
căreia dreptul de creanţă născut în timpul căsăto-
riei în persoana unuia dintre soţi constituie un bun 
comun din momentul nașterii lui ca atare, iar nu nu-
mai din momentul realizării lui efective [13, p.35]. 
Respectiv, creanţele (drepturile patrimoniale de 

proprietate intelectuală) devin bunuri comune 
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în cazul în care sunt dobândite de către soţi în 

timpul căsătoriei, și bunuri proprii, dacă sunt do-

bândite în afara acesteia.
Alta este situaţia în România. Potrivit art.341 

din noul Cod Civil român, veniturile cuvenite în te-
meiul unui drept de proprietate intelectuală (spre 
exemplu, remuneraţia care i se cuvine unui soţ ce 
are calitatea de autor al unei opere) sunt bunuri 
comune, indiferent de data dobândirii lor, dar nu-
mai în cazul în care creanţa privind încasarea lor 
devine scadentă în timpul comunităţii.

Concluzionăm că în Republica Moldova regi-
mul matrimonial al drepturilor de proprietate in-
telectuală este cel al proprietăţii în devălmășie, cu 
excepţia dreptului de autor care aparţine exclusiv 
soţului-autor. La noi, statul protejează drepturile 
de proprietate intelectuală și oferă ambilor soţi 
posibilitatea de a-și valori� ca și apăra drepturile 
patrimoniale de proprietate intelectuală ale fami-
liei lor. Iar în România, unde în comunitatea soţilor 
intră doar veniturile cuvenite în temeiul unui drept 
de proprietate intelectuală, soţul-autor are dreptul 
exclusiv la gestiunea atât a drepturilor morale, cât 
și a celor patrimoniale.

În Republica Moldova, ca și în celelalte state 
semnatare ale Convenţiei de la Berna, soţul-autor 
are dreptul moral exclusiv, perpetuu, inalienabil și 
imprescriptibil faţă de creaţia sa intelectuală. Spre 
deosebire de drepturile morale ale soţului-autor, 
drepturile patrimoniale de proprietate intelectu-
ală pot �  obiect al contractului matrimonial, soţii 
având posibilitatea de a schimba regimul propri-
etăţii în devălmășie al drepturilor patrimoniale de 
proprietate intelectuală.
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REZUMAT

Regimul matrimonial al drepturilor de pro-

prietate intelectuală. Dreptul de proprietate in-
telectuală este garantat tuturor cetăţenilor. Potrivit 
art.20 alin.(2) lit.a) din Codul familiei, în regimul le-
gal al proprietăţii în devălmășie se includ și bunurile 
procurate din contul veniturilor obţinute din activi-
tatea intelectuală a � ecăruia dintre soţi. În prezentul 
studiu este analizată întinderea acestei prevederi 
legale pentru a determina regimul matrimonial al 
creaţiilor intelectuale.

Cuvinte-cheie: regim matrimonial, regim matri-

monial legal, regim matrimonial contractual, con-

tract matrimonial, bunuri comune, bunuri proprii, 

proprietate intelectuală, soţi.
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ABSTRACT

Matrimonial Regime of Intellectual Property Ri-
ghts. Intellectual property right is guaranteed to all 
citizens. According to Article 20(2)a) of the Family 
Code, in the legal regime of joint property are also 
included assets purchased from incomes obtained 
from the intellectual activity of each of the spou-
ses. In this study is analyzed the extent of this legal 
provision to determine the matrimonial regime of 
intellectual creations.

Keywords: matrimonial regime, legal matrimo-

nial regime, contractual matrimonial regime, matri-

monial contract, common goods, own goods, intel-

lectual property, spouses.

РЕФЕРАТ

Режим супружеского имущества, приобре-

тенного за счет прав интеллектуальной соб-

ственности. Право интеллектуальной собствен-

ности гарантируется для всех граждан. В соответ-

ствии со статьей 20 п. (2) Семейного кодекса, за-

конный режим совместной собственности вклю-

чает в себя имущество, приобретенное за счет ин-

теллектуальной деятельности каждого супруга. В 

этом исследовании анализируется объем данно-

го правового положения для определения режи-

ма супружеского имущества, приобретенного за 

счет интеллектуальных творений.

Ключевые слова: режим супружеского имуще-

ства, законный режим имущества супругов, дого-

ворной режим имущества супругов, брачный кон-

тракт, общая собственность, личное имуще-

ство, интеллектуальная собственность, супруги.
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POTENŢIALUL RIDICAT DE PRODUCŢIE ȘI UTILIZAREA PE LARG 
A PORUMBULUI ÎN MULTIPLE  DOMENII ALE ACTIVITĂŢII 

UMANE PLASEAZĂ ACEASTĂ CULTURĂ PRINTRE CELE MAI EXTINSE 
SPECII CULTIVATE ÎN LUME, EA OCUPÂND LOCUL TREI CA SUPRA-
FAŢĂ, DUPĂ OREZ ȘI GRÂU, ȘI PRIMUL LOC ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 
CANTITATEA DE PRODUCŢIE OBŢINUTĂ. ACEST FAPT ÎI DETERMINĂ 
ATÂT PE CERCETĂTORI, CÂT ȘI PE CULTIVATORI SĂ ACORDE PORUM-
BULUI O ATENŢIE DEOSEBITĂ.

Datorită importanţei și rolului porumbului în 
economia ţării, pe parcursul timpului au fost între-
prinse o serie de măsuri pentru dezvoltarea  conti-
nuă a acestei culturi, inclusiv fondarea unei unităţi 
știinţi( ce separate. Astfel, prin Hotărârea Sovietului 
Miniștrilor nr.168 din 29.05.1975 și Ordinul Minis-
trului Agriculturii nr. 431 din 05.11.1975, a fost creat  
Institutul de Cercetări Știinţi( ce pentru porumb și 
sorg în cadrul Asociaţiei Știinţi( ce de Producere „Hi-
brid”. Pe parcursul a 40 de ani, denumirea și statutul 
acestuia a suportat anumite modi( cări, însă obiec-
tivele principale de activitate au rămas neschimba-
te, incluzând: 

 ▪ crearea hibrizilor competitivi de porumb de 
diferite grupe de maturitate și direcţii de utilizare;

 ▪ producerea seminţelor de categorii biologice 
superioare;

 ▪ elaborarea și perfecţionarea elementelor teh-
nologice de cultivare a hibrizilor de porumb și a for-
melor parentale. 

Savanţii Institutului au reușit să creeze, în acest 
răstimp, un număr impunător de hibrizi de diferi-
te grupe de precocitate și direcţii de utilizare, im-
plementaţi nu numai în Republica Moldova, dar și 
departe de hotarele ţării noastre. Putem a( rma cu 
toată certitudinea că a fost creată o bază de produ-
cere a seminţelor de porumb recunoscută în toată 
lumea. 

Schimbările confuze ce au intervenit în anii 
1990-2000 și-au lăsat amprentele negative asupra 
sistemului de producere a seminţelor de porumb, 
conducând, în cele din urmă, la destrămarea între-
gului ciclu de producere a acestora în Republica 
Moldova. Relaţiile de producţie dintre Institutul 
de Fitotehnie „Porumbeni” și fabricile de seminţe, 
precum și gospodăriile semincere sunt stabilite în 
bază de contract.  Urmare a tuturor schimbărilor in-
tervenite în ultimele decenii în ţara noastră, s-a re-
dus substanţial cererea la seminţele moldovenești 
în favoarea celor din ţările străine – de la 90% până 
la 65-70 % în prezent. 

Pentru a menţine ponderea de producere a se-
minţelor „Porumbeni” la nivelul actual, savanţii In-
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stitutului de Fitotehnie acţionează în direcţia per-
fecţionării asortimentului de hibrizi propuși spre 
utilizare și ridicării la nivelul cerinţelor internaţio-
nale a calităţii seminţelor produse, însă, cu regret, 
mai persistă pericolul de contrafacere a seminţelor.  
În atare situaţie, este necesară  implicarea  organe-
lor statale pentru respectarea strictă a actelor legis-
lative și normative în domeniul creării hibrizilor de 
porumb, multiplicării și comercializării acestora. În 

calitatea sa de originator de soiuri, Institutul este 
obligat de a obţine protecţia juridică a hibrizilor 
creaţi, întrucât doar Brevetele pentru soi poate să-i 
garanteze soiului de plantă o protecţie sigură, ofe-
rind titularului drepturi exclusive de explorare. 

 Începând cu anul 2010,  Institutul de Fitotehnie 
„Porumbeni” înaintează anual către AGEPI multiple 
cereri pentru obţinerea protecţiei juridice atât a  hi-
brizilor noi de porumb, cât și a formelor parentale. 

Tabelul 1

Procesul de obţinere a protecţiei juridice în cadrul IF „Porumbeni”

Anul Număr total de cereri transmise la AGEPI Implementaţi în producere
Hibrizi Forme parentale Hibrizi Forme parentale

2010 10
2011 5 3 2
2012 4 4 3 3
2013 1 2 2 3
2014 3 11 3 2
Total 18 22 11 10

 Până în prezent au fost înaintate 18 cereri pen-
tru obţinerea protecţiei juridice la hibrizii noi de 
porumb și 22 de cereri pentru protecţia formelor 
parentale. În anul 2013 au fost obţinute 9 breve-
te de invenţie pentru hibrizii: Porumbeni 458, Po-
rumbeni 459, Porumbeni 461, Porumbeni 375 și 
Porumbeni 331, cultivaţi în Republica Moldova. 
Hibrizii Porumbeni 176, Porumbeni 270, Porum-
beni 222 sunt destinaţi pentru export în Belarus și 
Rusia, iar Porumbeni 397 este utilizat pentru crupe 
și făină. Producţia de boabe a hibrizilor respectivi 
este, în anii favorabili, la nivelul hibrizilor de ori-
gine străină, iar în anii cu de' cit de umiditate se 
înregistrează rezultate și mai înalte. 

Performanţele obţinute se datorează faptului 
că hibrizii creaţi în cadrul Institutului de Fitotehnie 
„Porumbeni” se caracterizează prin rezistenţa înaltă 
la secetă, fapt ce a permis ca hibrizii autohtoni să 
intre în vizorul celor mai cunoscute companii din 
lume. Rezistenţa la secetă pentru hibrizii nou creaţi 
în instituţia noastră constituie una din condiţiile de 
bază, însă programele de cercetare nu s-au limitat 
doar la rezistenţa la secetă, incluzând toate însușiri-
le morfo-' ziologice ale culturii date, ceea ce a per-
mis să ' e create unele genotipuri competitive din 
toate punctele de vedere. 

O dovadă elocventă a performanţelor obţinu-
te și a bunei promovări o constituie numeroasele 
diplome și medalii obţinute în cadrul expoziţi-
ilor internaţionale „Infoinvent”, „Proinvent” etc. 
Recent, colaboratorii Institutului au obţinut în 
cadrul expoziţiei „Proinvent”, organizate la Cluj-
Napoca (România),  4 medalii – pentru hibrizii 
Porumbeni 176, Porumbeni 375, Porumbeni 458 
și Porumbeni 459.

REFERINŢE  

1. Legea nr. 39-XVI/2008 privind protecţia soiu-
rilor de plante.

2. Registrul soiurilor de plante al Republicii Mol-
dova pentru anii 2012-2014.

REZUMAT

Protecţia juridică a realizărilor Institutului 

de Fitotehnie „Porumbeni”. Practica activităţii de 
producere a Institutului de Fitotehnie „Porumbeni” 
demonstrează faptul că protecţia juridică a soiurilor 
de plante constituie o necesitate stringentă în con-
diţiile economiei de piaţă. Instituţia dată militează 
consecvent pentru respectarea actelor legislative 
și normative privind crearea hibrizilor de porumb, 
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multiplicarea și comercializarea acestora. Autorii 
articolului prezintă situaţia la zi privind brevetarea, 
obţinerea protecţiei juridice a unor hibrizi noi de 
porumb, precum și brevetarea unor forme parenta-
le, acestea urmând să constituie pe viitor cea mai 

sigură cale de protecţie a realizărilor știinţi� ce noi 

în domeniul ameliorării porumbului.

ABSTRACT

Legal Protection of Achievements of the In-
stitute of Crop Production “Porumbeni”. Pro-

duction activity practice of the Institute of Crop 

Production “Porumbeni” demonstrates that the 

legal protection of plant varieties is a pressing ne-

cessity in the conditions of market economy. This 

institution consistently militates for the observan-

ce of legislative and normative acts on the creati-

on of corn hybrids, multiplication and marketing 

thereof. The authors of the article present the day 

situation on patenting, obtaining of legal protecti-

on of new corn hybrids and patenting of parental 

forms, which will be in the future the safest way 

of protection of the new scienti� c achievements 

in the corn breeding � eld.

РЕФЕРАТ

Правовая охрана достижений Институ-

та растениеводства «Порумбень». Производ-

ственный опыт Института растениеводства «По-

румбень» показывает, что правовая охрана но-

вых сортов растений является абсолютной не-

обходимостью в условиях рыночной экономики. 

Данное учреждение последовательно выступа-

ет за соблюдение законодательных и норматив-

ных актов по созданию, размножению и коммер-

циализации гибридов кукурузы. Авторы раскры-

вают нынешнее положение дел по патентова-

нию, получению правовой охраны новых гибри-

дов кукурузы, патентованию родственных форм, 

что в будущем станет самым надежным спосо-

бом охраны новых научных достижений в сфере 

мелиорации кукурузы. 
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| GHEORGHE RENIŢĂ, 

STUDENT ANUL IV, FACULTATEA DE DREPT, USM                            

 1. Precizări prealabile

CONFORM DISPOZIŢIILOR CUPRINSE ÎN ART. 30 ALIN. (1) DIN 
LEGEA REPUBLICII MOLDOVA PRIVIND DREPTUL DE AUTOR 

ȘI DREPTURILE CONEXE, NR. 139 DIN  02.07.2010 (ÎN CONTI-
NUARE LEGEA NR. 139/2010), “AUTORII SAU ALŢI TITULARI AI 
DREPTULUI DE AUTOR POT TRANSMITE PRIN CONTRACT DE CESIUNE, 
DREPTURILE PATRIMONIALE EXCLUSIVE, PRECUM ȘI DREPTUL LA RE-
MUNERAŢIE DE AUTOR. ÎN URMA UNEI ASEMENEA CESIUNI, TITULAR 
DE DREPTURI DEVINE CESIONARUL”1.

Drepturile patrimoniale exclusive pot $  transmi-
se, de asemenea, prin acordarea de licenţe exclusi-
ve sau neexclusive2. Dacă în contractul de licenţă nu 
se stipulează expres că licenţa este exclusivă, aceas-
ta se consideră neexclusivă. 

Însă, pentru a produce efectele urmărite de părţi 
și, în consecinţă, a servi la realizarea năzuinţelor lor, 
contractul de autor este ţinut să respecte cu rigu-

1 Legea Republicii Moldova privind dreptul de autor și drep-
turile conexe. Nr. 139 din  02.07.2010. În:  Monitorul O$ cial 
al Republicii Moldova, 01.10.2010, nr. 191-193.
2 Doctrina română relevă următoarele categorii de contrac-
te principale de autor: contractul de editare, contractul de 
reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală, contractul 
de locaţiune, contractul de comandă, contractul de adap-
tare audiovizuală și contractul de difuzare a unei opere prin 
radio și televiziune. A se vedea: Florea B. Dreptul proprietăţii 
intelectuale: dreptul de autor. Ediţia a II-a revăzută și adău-
gită. București: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2006, 
p. 120-136.

rozitate condiţiile3 edictate pentru încheierea sa 
valabilă.

În vederea asigurării concordanţei cu normele 
imperative ce instituie condiţiile de valabilitate, le-
giuitorul a creat o modalitate de control a validităţii 
contractului, menită să cenzureze efectele pe care 
acesta le produce. Această modalitate de control 
nu este altceva decât nulitatea, care se aplică post 
actum și cenzurează efectele acestuia prin evalua-
rea validităţii sursei lor. Prin nulitate, se desemnează 

sancţiunea care des� inţează contractul atunci când a 

fost încheiat cu s� darea condiţiilor sale de validitate – 

de fond sau de formă – prevăzute de lege.

2. Cazuri de nulitate a contractelor de autor

În ceea ce privește temeiurile (cazurile) de nu-
litate, precizăm că sunt operabile prevederile cu 
caracter general speci$ ce tuturor actelor juridice, 
ce se conţin în Titlul III al Cărţii I al Codului civil al 
Republicii Moldova4 (în continuare CC al RM), și 
dispoziţiile cu caracter special, incluse în Legea nr. 
139/2010, care reglementează contractele de autor 
(art. 30 și art. 31). Instanţele judecătorești urmează 

3 Avem în vedere: capacitatea de a contracta, consimţămân-
tul valabil al părţii care se obligă, un obiect determinat, o 
cauză licită și forma după caz.
4 Codul civil al Republicii Moldova, nr. 1107-XV din 6 iu-
nie 2002. În: Monitorul O$ cial al Republicii Moldova, 
22.06.2002, nr. 82-86.

N�������� !"#�$�!���"$ %� ���"$: 
�&'�!�� ��"$���!� (� '$�!��!�
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să aplice dispoziţiile speciale, iar în măsura în care 
aspectul nu este reglementat în norma specială, se 
aplică dispoziţiile generale.

Din analiza prevederilor art. 31 intitulat “Condiţii-
le și forma contractului de autor”  alin. (1) din Legea 
nr. 139/2010 rezultă că contractele de autor trebuie 
să # e încheiate5 în formă scrisă6. Nerespectarea for-
mei scrise face să decadă părţile din dreptul de a 
cere, în caz de litigiu, proba cu martori pentru do-
vedirea contractului, și nu va atrage nulitatea, în-
trucât în speţă forma contractului de autor este ad 

probationem, și nu ad validatem. Suportul normativ 
al acestei concluzii derivă prin prisma dispoziţiilor 
art. 211 din CC al RM, care statuează la alin. (1): “Ne-
respectarea formei scrise a actului juridic face să de-
cadă părţile din dreptul de a cere, în caz de litigiu, 
proba cu martori pentru dovedirea actului juridic”7.

Totuși, cu titlu de excepţie, contractul de autor 
privind valori# carea operelor în ziare și în alte publi-
caţii periodice poate #  încheiat și în formă verbală. 

În contractele de autor părţile trebuie să prevadă:
a) modul de valori# care a operei (dreptul concret 

care se transmite prin acest contract); 
b) termenul de valabilitate; 
c) teritoriul de acţiune a dreptului;
d) cuantumul remuneraţiei sau baza de calcul a 

acesteia pentru # ecare tip de valori# care a operei, 
condiţiile și termenul de plată ale remuneraţiei; 

e) alte clauze pe care părţile le consideră esen-
ţiale.

Lipsa unor clauze esenţiale, de regulă, nu condu-
ce ab initio la posibilitatea de a invoca sancţiunea 
nulităţii, deoarece legiuitorul a inserat norme su-
pletive care vin să completeze acordul de voinţă a 
părţilor pentru a menţine contractul de autor. 

5 În ceea ce privește particularităţile de formare (înche-
iere) și executare a contractelor de autor, a se vedea: 
Лосев C. Новое в законодательном регулировании 
авторских договоров. În: Судовы веснік, 1996, nr. 4, p. 
58-61; Великомыслов Ю.Я. Авторский договор: порядок 
заключения и исполнения. Практическое пособие. All-
pravo.Ru, 2005. http://www.allpravo.ru/library/doc1972p/
instrum4985/ (accesat la 14.04.2014).
6 Despre necesitatea de a încheia contractul de autor în 
formă scrisă s-a pronunţat și practica judiciară, a se vedea: 
speţa Sadovnic versus Zdob și Zdub.
7 Alineatul 2 al aceluiași articol stipulează: “nerespectarea 
formei scrise a actului juridic atrage nulitatea lui numai în 
cazul în care acest efect este expres prevăzut de lege sau 
prin acordul părţilor”.

Astfel, în cazul în care în contractul de autor 
lipsește clauza privind teritoriul pe care se exer-
cită dreptul, dreptul transmis prin acest contract 
se exercită numai în limitele teritoriului Republicii 
Moldova [art. 31 alin. (2) al Legii nr. 139/2010].

De asemenea, atunci când în contractul de autor 
care prevede acordarea unei licenţe nu este indicat 
termenul său de valabilitate, contractul de autor se 
consideră încheiat pe un termen de 3 ani de la data 
semnării, dacă se referă la valori# carea unei opere 
fără modi# cări, și pe un termen de 5 ani, dacă se re-
feră la valori# carea unei opere adaptate sau altfel 
modi# cate ori traduse [art. 31 alin. (3) al Legii nr. 
139/2010].

În contractul de autor, remuneraţia8 de autor se 
stabilește în cote procentuale din venitul obţinut 
ca urmare a valori# cării în modul corespunzător 
a operei sau sub forma unei taxe forfetare, sau în 
conformitate cu tarifele remuneraţiei aprobate de 
organizaţiile de gestiune colectivă a drepturilor pa-
trimoniale, sau în oricare alt mod.

Persistă situaţii când opera este valori# cată fără 
să # e încheiat un contract de cesiune cu titularul 
dreptului asupra operei, fapt ce lezează dreptul de 
autor. În acest sens, ilustrativă este speţa9 în care se 
reiterează că “instanţele de judecată urmau să veri# ce 

prezenţa sau lipsa contractului cu titularii de drepturi 

la persoanele care au valori# cat creaţiile autorului, iar 

în cazul lipsei contractului, să determine care drepturi 

au fost încălcate prin folosirea creaţiei fără a încheia 

contracte”. 

În conformitate cu art. 31 alin. (5) al Legii nr. 
139/2010 “Orice clauze ale contractului de autor care 
îl limitează pe autor de a crea în viitor opere pe o anu-
mită temă sau într-un anumit domeniu se consideră 

8 Pentru a soluţiona un litigiu cu privire la stabilirea cuan-
tumului remuneraţiei de autor, urmează să se producă  ne-
gocieri între organismul de gestiune colectivă și utilizator, 
arbitrat de Comisia de mediere AGEPI. De remarcat, totuși, 
că cuantumul remuneraţiei care se stabilește prin negocieri 
sau prin mediere nu poate #  mai mic decât tarifele minime 
ale remuneraţiei de autor, aprobate de Guvern, prin Hotă-
rârea nr.  641 din 12.07.2001 privind tarifele minime ale re-
muneraţiei de autor. Pentru dezvoltări, a se vedea: Filincova 
S., Chiroșca D. Proprietatea intelectuală. În: Manualul jude-
cătorului pentru cauze civile. Ediţia a II-a. Chișinău: Î.S. F.E.-P. 
„Tipogra# a Centrală”, 2013, p. 1126.
9 Decizia Colegiului civil, comercial și de contencios adminis-
trativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 04 decembrie 
2013 pe dosarul nr. 2rac-409/13. http://jurisprudenta.csj.
md/search_col_civil.php?id=5804 (accesat la 14.04.2014).
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nule”. Raţiunea acestui caz de nulitate rezidă în faptul 
că prin aceasta se știrbește capacitatea și libertatea 
de a crea a autorului. Sub acest aspect, sancţiunea 
nulităţii este mijlocul prescris de lege pentru a nu 
permite ca voinţa individuală să treacă peste îngrădi-
rile ce-i sunt impuse prin normele dreptului pozitiv. 
Sancţiunea deplină constă în nimicirea contractului 
prin care voinţa individuală a nesocotit dispoziţiile cu 
caracter imperativ ale legii.

Ţinem să subliniem faptul că nulitatea contrac-

tului de autor este determinată de cauze anterioare 

sau concomitente încheierii acestuia. De aici vom 
desprinde concluzia că neexecutarea contractului 
de autor nu constituie temei de nulitate. În aceas-
tă ipoteză, se poate recurge la alte remedii juridice 
(cum ar � , de exemplu, rezilierea contractului10 etc.).

3. Felul nulităţii 

În alt registru, este relevant a determina felul nu-
lităţii, întrucât în literatura de specialitate sunt relie-
fate mai multe clasi� cări.

Astfel, în funcţie de natura interesului ocrotit 
prin dispoziţia legală încălcată la încheierea con-
tractului, nulitatea este absolută și relativă.

De menţionat faptul că clasi� carea nulităţii în ab-
solută și relativă prezintă interes deosebit din per-
spectiva regimului juridic aplicabil, care este diferit 
pentru � ecare din aceste două categorii de nulitate. 
In concreto, regimul juridic al nulităţii absolute con-
stă, în principal, în următoarele trei reguli:

 ▪ nulitatea absolută poate �  invocată de orice 
persoană interesată; 

 ▪ nulitatea absolută poate �  invocată oricând, 
acţiunea în constatare a nulităţii absolute � ind im-
prescriptibilă; 

 ▪ nulitatea absolută nu poate �  acoperită prin 
con� rmare. 

Per a contrario, conţinutul regimului juridic al nu-
lităţii relative se rezumă la următoarele reguli: 

 ▪ nulitatea relativă poate �  invocată, în princi-
piu, numai de persoana în interesul căreia această 
sancţiune a fost prevăzută de lege;

 ▪ nulitatea relativă trebuie invocată, pe cale 
de acţiune sau de excepţie, în termenul de pre-

10 Cimil, D., Poiras, I. Rezoluţiunea, rezilierea și revocarea 
contractelor civile. În: Revista Naţională de Drept, 2004, 
nr. 5, p. 17-21.

scripţie extinctivă, acţiunea în declararea nulităţii 
relative � ind prescriptibilă; 

 ▪ nulitatea relativă poate �  acoperită prin con-
� rmare, expresă sau tacită, de către cel ce o poate 
invoca.

Formula utilizată de legiuitor în art. 31 alin. (4) și 
alin. (5) al aceluiași articol din Legea nr. 139/2010, 
“se consideră nule”, acreditează ideea că suntem în 
prezenţa nulităţii absolute. În consecinţă, va �  apli-
cabil regimul juridic al nulităţii absolute creionat 
supra.

În funcţie de întinderea efectelor sale, nulitatea 
este totală și parţială.

Valenţa juridică a acestei divizări rezidă în faptul 
că nulitatea totală anihilează, în ansamblul său, con-
tractul de autor, iar nulitatea parţială se referă doar 
la una sau mai multe clauze, lăsând să supravieţu-
iască altele. Sub acest aspect, urmează să se ţină 
cont de complexitatea operaţiunii juridice. În plus, 
în afară de complexitatea contractului, mai trebuie 
luată în considerare și calitatea clauzei lovită de nu-
litate, care ne va permite să vorbim despre nulitate 
parţială. 

Astfel, dacă o clauză este accesorie sau nu pre-
zintă o legătură substanţială cu ansamblul ope-
raţiunii juridice, putând � , deci, izolată de întregul 
contractului, se va putea admite nulitatea parţială a 
respectivei clauze, lăsând întregul neafectat.

Există sisteme de drept în care nulitatea este con-
cepută ca o stare organică a contractului, în sensul 
că acesta nu este valabil decât în prezenţa tuturor 
elementelor și condiţiilor prevăzute de lege pentru 
existenţa lui. Lipsa oricărui element sau a oricărei 
condiţii este de natură să conducă la des� inţarea 
contractului. Regula generală o constituie în aceste 
sisteme de drept nulitatea totală și iremediabilă; un 
viciu iniţial nu poate �  reparat ulterior.

Concepţia dreptului nostru asupra nulităţii este 
fundamentată pe alte premise. Funcţia nulităţii este 
aceea de a restabili ordinea de drept, concordanţa 
dintre contract și lege. Sancţiunea nu este îndrepta-
tă împotriva contractului, ci numai împotriva acelor 
efecte care au contravenit scopului dispoziţiilor le-
gale încălcate. Această teză este aplicabilă și în ca-
zul contractelor de autor. Textul de lege care justi� -
că concluzia este inserat la art. 31 alin. (4) din Legea 
nr. 139/2010, potrivit căruia “Clauzele contractului 
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de autor care contravin prevederilor prezentei legi 
se consideră nule și în locul acestora se aplică con-
diţiile prevăzute de prezenta lege”. Prin urmare, vor 
�  des� inţate numai acele clauze care sunt contrare 
legii; contractul va �  menţinut ori de câte ori acest 
lucru va �  posibil. În acest sens, autorul N.G. Ras-
tereaev susţine că regula fundamentală pentru un 
jurist constă în menţinerea actului prin toate mijloa-
cele posibile, deoarece nu se poate admite că părţi-
le actului au acţionat în gol, ci, dimpotrivă, trebuie 
să existe presupunerea că ele au dorit să stabilească 
ceva valabil11. 

Astfel, contractul de autor nu este viciat decât în 
unele dintre clauzele sale, numai aceste clauze sunt 
lovite de nulitate, cu condiţia să nu � e  necesar a se 
admite că respectivul contract n-ar �  fost încheiat 
în lipsa acestora.

Remarcăm faptul că nu trebuie să se confunde, 
în ceea ce privește efectele, nulitatea absolută cu 
cea totală și nici nulitatea relativă cu nulitatea par-
ţială, întrucât nulitatea relativă poate conduce la 
des� inţarea în întregime a efectelor contractului, 
iar nulitatea absolută poate să determine numai o 
des� inţare parţială a efectelor contractului. 

4. Modalităţi de valori� care a sancţiunii nuli-

tăţii

În alt context, necesită a �  conturat faptul că des-
� inţarea contractului pe cale amiabilă și des� inţa-
rea contractului pe cale judiciară, pe cale de acţiune 
sau pe cale de excepţie sunt modalităţi de valori� -
care a nulităţii contractului.

Dacă părţile nu vor sau nu pot (imposibilitate le-
gală) des� inţa pe cale amiabilă contractul lovit de 
nulitate, cel care are interes în pronunţarea nulităţii 
trebuie să se adreseze justiţiei. Intentarea acţiunii 
în nulitate absolută sau în nulitate relativă apare 
necesară, în primul rând, când în temeiul contractu-
lui una, unele sau toate părţile au săvârșit prestaţii.

11 Растеряев, Н.Г. Недействительность юридических 
сделок по русскому праву. Часть Общая и Особенная. 
Догматическое исследование. Санкт-Петербург, 1900, p. 
6. Apud: Boca S. Analiza investigaţiilor știinţi� ce în materia 
efectelor nulităţii actului juridic civil în doctrina statelor 
străine. În: Mat. conf. șt. intern. anuale a doctoranzilor și 
tinerilor cercetători „Tendinţe contemporane în evoluţia pa-
trimoniului istoric și juridic al Republicii Moldova”. Chișinău: 
CEP USM, 2012, p. 26-27.

Nulitatea poate �  invocată nu numai pe cale de acţi-
une pentru restabilirea situaţiei anterioare contrac-
tului viciat, respectiv pentru restituirea prestaţiilor 
efectuate, ci și pe cale de excepţie (prin înaintarea 
unei cereri reconvenţionale), ca mijloc de apărare 
faţă de acţiunea în executarea contractului nul ori 
anulabil.

În literatura juridică12 se relevă că nulitatea unui 
contract poate rezulta numai dintr-o hotărâre ju-
decătorească, indiferent de gravitatea viciului care 
îl afectează. Atâta timp cât ea nu este pronunţată, 
contractul este valabil și obligatoriu. Se poate în-
tâmpla, deci, ca unele contracte anulabile să � e 
duse la bun sfârșit, pentru că nimeni nu a cerut nici-
odată nulitatea lor.

Așadar, nulitatea nu operează de drept, ea este 
valori� cată numai pe cale judiciară. 

5. Efectele nulităţii

Odată pronunţată prin hotărâre judecătorească, 
se pune problema efectelor pe care nulitatea le va 
produce în privinţa părţilor contractului de autor și, 
în unele cazuri, faţă de terţi. 

În doctrina franceză s-a reţinut13 că, atunci când 
un contract este nul, trebuie trase consecinţe prac-
tice din nulitate, pentru a suprima situaţia de fapt 
care rezultă din el. În atare situaţie, urmează a �  cla-
ri� cate trei chestiuni, accentuează autorii. Mai întâi, 
retroactivitatea: totul trebuie să se facă ca și cum 
contractul nu existase niciodată, ceea ce ridică di� -
cultăţi faţă de terţi. Apoi, restituirile: de � ecare dată 
când contractul a fost executat, lucrurile trebuie să 
� e repuse în starea iniţială. În � ne, răspunderea, cu 
scopul de a repara prejudiciul cauzat prin nulitate.

Dat � ind faptul că contractele de autor sunt, de 
regulă, cu executare succesivă, elanul distructiv al 
sancţiunii nulităţii se focusează pentru viitor.

În mod obișnuit, această excepţie de la regulă se 
explică, în cazul contractului cu prestaţii succesive, 
la fel ca și în cazul contractului de autor, prin faptul 
că suntem în prezenţa unor prestaţii asupra cărora

12 Malinvaud, Ph. Droit des obligations. Paris: Juris-Classeur, 
2003, p. 273. Apud: Boca S. Op. cit., p. 28.
13 Malaurie, Ph., Aynes, L., Stok el- Munck, Ph. Drept civil. 
Obligaţiile (traducere de D. Dănișor). București: Wolters 
Kluwer, 2009, p. 372.
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nu se poate reveni, deoarece obligaţia executată 
are un caracter ireversibil și se a� ă într-o legătură 
inseparabilă  cu prestaţiile celeilalte părţi contrac-
tante. 

Pentru motivul menţionat, indiferent de natura 
nulităţii, contractul de autor nul nu produce, de re-
gulă, efecte retroactive.

Astfel, în ipoteza declarării nulităţii unui con-
tract de locaţiune (închiriere) a unei opere, să zi-
cem, de artă plastică, efectul retroactiv al acesteia 
ar impune că locatarul (de exemplu, o galerie) este 
îndreptăţit să reclame de la locator (titularul drep-
tului de autor) rambursarea chiriei (remuneraţiei) 
plătite pentru perioada închirierii. Dar, în același 
timp, locatorul a fost privat de folosinţa operei în 
toată această perioadă și ar �  injust să nu i se per-
mită să păstreze contravaloarea chiriei corespun-
zătoare termenului locaţiunii. Pe cale de consecin-
ţă, un contract de locaţiune, în executarea căruia 
locatorul a asigurat folosinţa operei iar locatarul 
a plătit chiria, nu poate �  des� inţat și pentru tre-
cut, deoarece bene� ciul folosinţei este ireversibil 
și deci restituirea chiriei primite nu se justi� că, ea 
ducând, dacă ar �  admisă, la îmbogăţirea nejusti� -
cată a locatarului. 

Totuși, partea și terţii de bună-credinţă sunt în 
drept să reclame daune-interese pentru repararea 
prejudiciului pe care l-au suportat din cauza nuli-
tăţii contractului (spre exemplu, atunci când cauza 
nulităţii rezultă dintr-o faptă culpabilă a unui con-
tractant, dol, violenţă etc.). Textul de lege pe care 
se cimentează obligaţia de dezdăunare în materia 
nulităţii se regăsește în art. 219 alin. (3) CC al RM, 
potrivit căruia “Partea și terţii de bună-credinţă au 
dreptul la repararea prejudiciului cauzat prin actul 
juridic nul”. Prejudiciul poate consta din: cheltuieli 
efectuate pentru negociere, timpul pierdut, res-
pingerea altor oferte și posibilităţi de încheiere a 
contractului, ratarea bene� ciilor scontate etc.

 Astfel, pronunţarea nulităţii nu permite părţilor 
să pro� te de avantajele pe care le-ar �  putut avea 
în urma încheierii contractului de autor. 

CONCLUZII

Realizând o sinteză asupra celor expuse mai 
sus, se impun concluziile următoare: 

1) Pentru a produce efectele urmărite de părţile 
contractului de autor și, în consecinţă, a servi la re-
alizarea năzuinţelor acestora, contractul trebuie să 
respecte cu rigurozitate condiţiile edictate pentru 
încheierea sa valabilă.

2) În cazul în care se constată operaţiuni juridice 
(contracte de autor), care au fost săvârșite s� dân-
du-se regulile imperative legale, survine nulitatea.

3) Sancţiunea nulităţii nu este îndreptată îm-
potriva contractului, ci numai împotriva acelor 
efecte care au contravenit scopului dispoziţiilor 
legale încălcate. Prin urmare, vor fi desfiinţate nu-
mai acele clauze care sunt contrare legii; contrac-
tul de autor va fi menţinut ori de câte ori acest 
lucru va fi posibil.
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REZUMAT

Nulitatea contractelor de autor: aspecte teo-

retice și practice. Autorii sau alţi titulari ai dreptu-
lui de autor pot transmite, prin contract de cesiune, 
drepturile patrimoniale exclusive, precum și drep-
tul la remuneraţie de autor. În urma unei aseme-
nea cesiuni, titular de drepturi devine cesionarul. 
Însă, pentru a produce efectele urmărite de părţile 
contractului de autor și, în consecinţă, a servi la re-
alizarea năzuinţelor acestora, contractul trebuie să 
respecte cu rigurozitate condiţiile edictate pentru 
încheierea sa valabilă, în caz contrar, survine nuli-

tatea. Nulitatea reprezintă acea sancţiune care des-
' inţează contractul atunci când a fost încheiat cu 
nesocotirea condiţiilor sale de validitate – de fond 
sau de formă – impuse de lege.

ABSTRACT

Nullity of Author Contracts: Theoretical and 
Practical Aspects. Authors or other copyright hol-
ders can transfer, through assignment contract, 
the exclusive economic rights and the right to ro-
yalty. Following such an assignment, the assignee 
becomes the holder of rights. But to produce the 
e� ects sought by the parties to the author con-
tract and, consequently, to serve to the realization 
of their aspirations, the contract must comply with 
strictness with the conditions enacted for its valid 
conclusion, otherwise, nullity occurs. Nullity is the 
penalty abolishing the contract when it was con-
cluded in disregard of its terms of validity – sub-
stantive or formal – required by law.

РЕФЕРАТ

Недействительность авторских догово-

ров: теоретические и практические аспекты. 
Авторы или иные обладатели авторских прав 
могут передавать через договор уступки исклю-
чительные имущественные права и право на ав-
торское вознаграждение. Таким образом, право-
обладателем становится правопреемник. Но для 
вхождения в силу положений, оговоренных сто-
ронами авторского договора, и для достижения 
желаемого, договор должен строго соответство-
вать условиям его действительного заключения, 
в противном случае, он недействителен. Недей-
ствительность аннулирует  договор, если он был 
заключен в нарушение его условий действия – 
по существу или по форме - в соответствии с за-
конодательством.
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„Notorietatea este dovada elocventă a utilităţii eco-
nomice a mărcii, pentru că demonstrează că marca a 
avut un mare succes și a fost apreciată de clientelă.”

                                                                           P. Roubier

MĂRCILE CONSTITUIE O LATURĂ INDISPENSABILĂ A VIE-
ŢII NOASTRE COTIDIENE. CUNOSCUTE SAU MAI PUŢIN 

CUNOSCUTE –  MĂRCI DE AUTOMOBILE, CEREALE PENTRU MICUL 
DEJUN, BLUGI, PRODUSE COSMETICE ȘI PARFUMURI, TEHNICĂ, 
COMPANII, MAGAZINE ALIMENTARE ETC. – ACESTEA SUNT PLASA-
TE ȘI PROMOVATE ASTFEL, ÎNCÂT SĂ FIE REMARCATE, SĂ ATRAGĂ 
CONSUMATORUL, TENTAŢIE CE TINDE SĂ EVOLUEZE ÎNTR-O RELAŢIE 
TRAINICĂ ȘI DE LUNGĂ DURATĂ. O ATARE  RELAŢIE FIDELĂ DINTRE 
CONSUMATORI ȘI ANUMITE MĂRCI A FOST CALIFICATĂ DE CERCETĂ-
TORUL WILLIAM J. MCEWEN DREPT „O CĂSĂTORIE CU ACESTEA”. 

Tot mai frecvent, atât în mass-media, revistele 
de pro' l, cât și în mediul privat se vorbește despre 
brandingul de succes, se realizează diverse topuri 
ale celor mai cunoscute și valoroase mărci din Re-
publica Moldova. Din aceste considerente, am decis 
să abordăm în mod detaliat cum are loc actualmen-
te iniţierea și derularea procedurii de recunoaștere 
a notorietăţii unei mărci în Republica Moldova.

Potrivit art. 6 bis al Convenţiei de la Paris pen-
tru protecţia proprietăţii industriale din 26 martie 
1883, mărcile notorii sunt protejate fără a '  necesa-
ră condiţia înregistrării. Conform textului Convenţi-

ei, ţările membre ale Uniunii de la Paris s-au angajat 
să refuze ori să invalideze înregistrarea ori folosirea 
unei mărci care reprezintă reproducerea, imitarea 
sau traducerea, susceptibilă de a provoca vreo con-
fuzie, a unei mărci notorii cunoscute și utilizate pen-
tru produse identice sau similare. 

La ora actuală, recunoașterea mărcii ca ' ind 
notorie constituie una din modalităţile dobândirii 
dreptului exclusiv asupra mărcii pe teritoriul Repu-
blicii Moldova.

Cadrul normativ. Procedura constatării notorie-
tăţii unei mărci este reglementată de prevederile Le-
gii nr. 38-XVI/2008 privind protecţia mărcilor (în con-
tinuare – Legea nr. 38/2008) și Recomandării comune 
referitoare la dispoziţiile privind protecţia mărcilor 
notorii, aprobată la Asambleea Generală a OMPI din 
20-29 septembrie 1999; Convenţia de la Paris pen-
tru protecţia proprietăţii industriale din 20.03.1883; 
Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate 
intelectuală legate de comerţ (Acordul TRIPS).

Prin Legea nr. 20 din 23.02.2012, în vigoare din 
20.04.2012, au fost operate modi' cări la Legea nr. 
38/2008, aceste modi' cări având scopul de a detalia 
normele privind constatarea notorietăţii mărcii. Ast-
fel, secţiunea 1 din capitolul III al Legii nr. 38/2008 re-
glementează procedura de constatare a notorietăţii 
unei mărci pe teritoriul Republicii Moldova. 
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Noţiuni. De� niţia legală a mărcii notorii o gă-
sim la art. 2 al Legii nr. 38/2008 care prevede că 
marca notorie este o marcă larg cunoscută în Re-
publica Moldova la data depunerii unei cereri de 
înregistrare de marcă sau la data priorităţii reven-
dicate în cerere, în cadrul segmentului de public 
vizat pentru produsele și/sau serviciile cărora li se 
aplică marca, fără a �  necesară înregistrarea sau 
utilizarea mărcii notorii în Republica Moldova pen-
tru a �  opusă. 

Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX 98) 
de� nește termenul NOTORIETÁTE – însușirea de a �  
notoriu, faptul de a �  cunoscut de multă lume; reputa-
ţie, faimă. Din fr. notoriété. De� niţia de NOTORIETA-
TE o regăsim și în Marketing. Dicţionar explicativ –
termen care desemnează o componentă cantitativă 
a imaginii, ce se determină ca procent al membrilor 
unei anumite populaţii care cunosc marca, organi-
zaţia, produsul sau persoana în cauză. (Marketing. 
Dicţionar explicativ,  C. Florescu, P. Mâlcomete, 
N. Pop, Editura Economică, București, 2003).

Actualmente, conform prevederilor art. 321 - 
327 din Legea nr. 38/2008, marca poate �  recunos-
cută ca � ind notorie exclusiv de către instanţa de 
judecată, în urma unei cereri de constatare a no-
torietăţii, depusă la Curtea de Apel Chișinău, sau 
a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de 
apărare a drepturilor, în cazul apariţiei unui con-
# ict referitor la o marcă care este larg cunoscută 
în Republica Moldova în cadrul unui segment de 
public vizat. 

Cuprinsul cererii de recunoaștere a notorie-

tăţii. Pe lângă cerinţele de formă și cuprins pentru 
cererea de chemare în judecată, stabilite la art.166 
din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, 
cererea de constatare a notorietăţii mărcii trebuie 
să mai conţină:  

 ü indicarea datei de la care se solicită constatarea; 
 ü date de identi� care a solicitantului;
 ü descrierea semnului; 
 ü culoarea/culorile mărcii;
 ü produsele/serviciile pentru care se utilizează 

marca, grupate conform CIPS; 
 ü numărul certi� catului de înregistrare, dacă 

se solicită constatarea notorietăţii unei mărci înre-
gistrate. 

La cerere se anexează: documentele ce conţin 
informaţii în baza cărora se poate face concluzia 
despre notorietatea semnului (gradul de cunoaște-
re a semnului pe piaţă de către segmentul de public 
vizat, utilizarea semnului, promovarea, publicitatea 
și prezentarea la iarmaroace sau expoziţii a produ-
selor și/sau a serviciilor marcate cu acesta, valoarea 
mărcii, rezultatul sondajelor efectuate de solicitant 
etc.); reproducerea gra� că sau fotogra� că a mărcii, 
prezentată în culoarea sau în combinaţia de culori 
în care se solicită constatarea notorietăţii mărcii, cu 
imagine de o calitate ireproșabilă, clară și distinctă; 
documentul care con� rmă începutul și perioada 
utilizării mărcii.

În vederea efectuării sondajelor, legea indi-
că drept criteriu “segmentul de public vizat”, prin 
această sintagmă având-se în vedere atât consuma-
torii actuali sau potenţiali ai bunurilor sau servicii-
lor, cât și alte persoane, precum sunt specialiștii în 
ramura respectivă, persoanele implicate în reţelele 
de distribuţie a produselor sau a serviciilor pentru 
care se folosește marca; reţeaua de afaceri al căror 
obiect îl constituie produsele și/sau serviciile pen-
tru care se folosește marca (importatori, licenţiaţi, 
vânzători angro etc.).

La efectuarea sondajului, respondenţii urmează 
să ofere răspunsuri la anumite întrebări obligatorii, 
de exemplu: cum apreciază marca (dacă le este bine 
cunoscută, cunoscută, slab cunoscută, necunoscută) 
și cum apreciază produsul (excelent, foarte bun, bun, 
mediu, nesatisfăcător etc.), dar și la alte întrebări re-
zonabile ce ţin de domeniul de cunoaștere a mărcii.

Părţile implicate în acţiunile privind constata-

rea notorietăţii mărcii. Calitatea de parte (reclamant 
sau pârât) în acţiunile privind constatarea notorietăţii 
mărcii o poate avea orice persoană � zică sau juridică 
prezumată, la momentul intentării procesului, ca su-
biect al raportului material litigios. Calitatea procesu-
ală a AGEPI pe asemenea tip de litigii este cea de in-
tervenient accesoriu, or faţă de AGEPI nu se înaintează 
anumite pretenţii. Sarcina AGEPI se rezumă la aceea 
ca, din momentul pronunţării hotărârii privind consta-
tarea notorietăţii și devenirea acesteia drept irevocabi-
le, în temeiul art. 327 al. 2 al Legii nr. 38/2008, să înscrie 
în Registrul mărcilor notorii și să publice în BOPI datele 
cu privire la marca notorie. 
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Determinarea obiectului probaţiunii. După 
intentarea acţiunii privind constatarea notorietăţii 
unei mărci, survine cea de-a 2 fază obligatorie a 
procesului civil, și anume pregătirea pricinii pentru 
dezbateri judiciare, care include și determinarea de 
către instanţa de judecată a obiectului probaţiunii. 
Scopul acestei faze constă în următoarele:

 ü  precizarea legii care urmează a !  aplicată și 
determinarea raporturilor juridice dintre părţi; 

 ü  constatarea circumstanţelor care au impor-
tanţă pentru soluţionarea justă a pricinii; 

 ü  stabilirea componenţei participanţilor la pro-
ces și implicarea în proces a altor persoane;

 ü prezentarea probelor.    
Ţinem să menţionăm faptul că anume identi! ca-

rea corectă  de către instanţă a obiectului probaţiu-
nii în litigiile privind constatarea notorietăţii mărcii –
permite de a determina faptele juridice prin care se 
justi! că pretenţiile și obiecţiile părţilor (circumstan-
ţele de fapt), fără de care este imposibilă soluţiona-
rea justă a litigiului. 

Criteriile de constatare a notorietăţii mărcii 

pe teritoriul Republicii Moldova. O marcă do-
bândește un caracter de notorietate numai în cazul 
unei utilizări îndelungate și intensive a acesteia. În 
urma utilizării marca trebuie să ! e:

 ü   recunoscută de către consumatorii actuali și/
sau cei potenţiali ai produselor și/sau ai serviciilor 
pentru care se utilizează ori de către persoanele im-
plicate în asigurarea reţelelor de distribuţie, ori de 
cercurile de afaceri în care sunt implicate produsele 
și/sau serviciile pentru care se utilizează marca;

 ü   să posede un grad înalt de distinctivitate, ine-
rentă sau dobândită ca rezultat al utilizării intensive; 

 ü  să ! e larg cunoscută pe teritoriul Republicii 
Moldova, inclusiv din publicitate; 

 ü să posede valoare comercială, ca rezultat al 
folosirii îndelungate și intensive în ţară sau pe piaţa 
mondială. 

Cert este faptul că la adoptarea hotărârii de con-
statare a notorietăţii unui semn, instanţa de judeca-
tă poate lua în considerare și alte criterii relevante 
pentru o marcă notorie.

Nu pot !  impuse, în calitate de condiţii obligato-
rii, cerinţele ca marca să ! e înregistrată pe teritoriul 

Republicii Moldova sau să ! e recunoscută notorie, 
înregistrată/depusă spre înregistrare în orice alt stat 
sau ca marca să ! e bine cunoscută de către publicul 
larg din Republica Moldova. 

De asemenea, la examinarea acestor tipuri de li-
tigii, instanţa urmează să ţină cont și de prevederile 
art. 326 al Legii nr. 38/2008, care stabilește condiţiile 
în prezenţa cărora (a cel puţin uneia din ele) nu poa-
te !  constatată notorietatea mărcii, și anume:

 ▪ dovezile prezentate de către solicitant, inclu-
siv, nu corespund cerinţelor stabilite de lege; 

 ▪ există o marcă identică ori similară care poate 
!  confundată cu marca solicitantului, înregistrată 
sau depusă spre înregistrare pe numele unei alte 
persoane pentru aceleași produse ori servicii, cu o 
prioritate anterioară datei de la care se solicită con-
statarea notorietăţii mărcii; 

 ▪ marca s-a transformat în denumire uzuală; 
 ▪ marca contravine ordinii publice sau bunelor 

moravuri.
Hotărârea judecătorească – scopul # nal al pro-

cesului. În funcţie de rezultatul examinării cererii de 
constatare a notorietăţii mărcii, instanţa de judecată  
adoptă o hotărâre privind constatarea notorietăţii 
mărcii sau respingerea cererii de constatare a no-
torietăţii mărcii. Potrivit art. 239 CPC RM, hotărârea 
judecătorească trebuie să ! e legală și întemeiată. De 
asemenea, este necesar ca hotărârea judecătorească 
să ! e certă, necondiţionată, deplină și să corespundă 
unei anumite forme procesuale. Examinând aceste 
tipuri de acţiuni, instanţa urmează să ţină cont de 
faptul că notorietatea se recunoaște pentru marca 
real utilizată de producător, în ansamblul ei, dar nu 
pentru unele elemente ale acesteia, de la o dată con-
cretă, pentru produsele și/sau serviciile concrete și 
pe numele unui titular concret. 

Registrul mărcilor notorii. Hotărârea privind 
constatarea notorietăţii mărcii se comunică AGEPI 
pentru ca marca recunoscută notorie să ! e înscrisă 
în Registrul mărcilor notorii, iar datele înscrise în Re-
gistrul mărcilor notorii să ! e publicate în BOPI.

La momentul actual, în Registrul mărcilor notorii  
sunt înscrise 25 de mărci notorii recunoscute atât 
prin intermediul Comisiei de Apel AGEPI (8), cât și 
de către Curtea de Apel Chișinău (17) (! g. 1).
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Concluzii. În general, instanţele judecătorești 
aplică uniform și corect normele materiale cu pri-
vire la recunoașterea notorietăţii mărcilor, cu une-
le mici excepţii când, de exemplu, în hotărâri se 
omit datele cu privire la produsele/serviciile pen-
tru care se constată notorietatea mărcii; data de 
la care se constată notorietatea mărcii; culoarea/
culorile mărcii, în cazul în care se constată notori-
etatea unui semn în culori; numărul certi� catului 
de înregistrare, dacă se constată notorietatea unei 
mărci înregistrate.

Astfel, apar anumite di� cultăţi la momentul 
executării acestor hotărâri, din simplul motiv că nu 
este clar determinată limita drepturilor pe care le 
posedă marca recunoscută ca � ind notorie.

Recunoașterea și utilizarea mărcilor notorii este 
însoţită de fenomenul generării unor permanente 
con� icte, dat � ind numărul mare al acelora care 
au interesul de a bene� cia de pe urma notorietăţii 
unei mărci, din acest motiv,  în fond, solicitându-se 
constatarea notorietăţii. Pentru AGEPI, este impor-
tant faptul de a  menţine un cadru normativ în co-
respundere cu principiile și normele internaţiona-

le, precum și de a monitoriza respectarea acestor 
norme, inclusiv prin intervenţia sa în instanţa de 
judecată și oferirea, pentru soluţionarea litigiilor 
cu privire la recunoașterea notorietăţii mărcii, a su-
portului necesar în vederea emiterii unei hotărâri 
legale și motivate.

Constatăm, în concluzie, că cheia succesului 
unei mărci rezidă în mesajul clar și simplu, asimilat 
cu un aspect de diferenţiere distinctă. Astfel, � ind 
gestionate în mod profesionist, mărcile pot avea 
o existenţă îndelungată, persistând în mintea con-
sumatorilor pe parcursul mai multor generaţii. 
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REZUMAT

Procedura de constatare a notorietăţii mărcii 

în Republica Moldova. Mărcile, Z ind gestionate în 
mod profesionist, pot avea o existenţă îndelungată, 
persistând în mintea consumatorilor pe parcursul 
mai multor generaţii, dobândind un caracter noto-
riu. În Republica Moldova, recunoașterea mărcii ca 
Z ind notorie constituie una din modalităţile obţine-
rii dreptului exclusiv asupra acesteia. În prezentul 
articol se efectuează o analiză detaliată a iniţierii și 
derulării procedurii de recunoaștere a notorietăţii 
unei mărci în ţara noastră.

ABSTRACT

Trademark Notoriety Finding Procedure in 

the Republic of Moldova. Trademarks, being pro-
fessionally managed, can have a long life persisting 
in the minds of consumers over many generations, 
gaining a notorious character. In the Republic of 
Moldova, recognition of trademark as being noto-
rious is one of the ways of obtaining the exclusive 
right in it. In this article is made a detailed analysis 
of the initiation and conduct of the procedure for 
recognition of trademark notoriety in our country.

РЕФЕРАТ

Процедура установления общеизвестно-

сти товарного знака в Республике Молдова. 
Товарные знаки, при профессиональном менед-
жменте, могут получить длительный срок суще-
ствования, сохраняясь в сознании потребите-
лей на протяжении многих поколений и полу-
чая пресловутую общеизвестность. В Республи-
ке Молдова, признание общеизвестности товар-
ного знака является одним из способов получе-
ния исключительного права на него. В этой ста-
тье подробно анализируется проведение проце-
дуры установления общеизвестности товарного 
знака в нашей стране.
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„Aș vrea să devin o marcă, deoarece o colecţie dis-

pare după trei luni, dar o marcă rămâne.”

(Pierre Cardin) 

ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE, LA FEL CA ȘI ÎN 
ALTE SFERE DE ACTIVITATE, SE ÎNREGISTREAZĂ MULTIPLE 

CIOCNIRI DE INTERESE DINTRE DIVERȘI TITULARI DE DREPTURI 
ȘI PRODUCĂTORI, CONFLICTE CARE, EVENTUAL, POT CONSTITUI 
OBIECTUL UNUI PROCES, ÎN SPEŢĂ, AL UNUI LITIGIU JUDICIAR 
PRIVIND PROTECŢIA MĂRCILOR. ESTE IMPORTANT CA ASEMENEA 
EXEMPLE SĂ FIE ADUSE LA CUNOȘTINŢA UNUI PUBLIC MAI LARG, 
INTERESAT DE FAPTUL CUM VA DECURGE ȘI CU CE SE VA ÎNCHE-
IA UN ASTFEL DE DOSAR, PRECUM ȘI ÎN ATENŢIA TUTUROR PER-
SOANELOR CARE VOR SĂ CUNOASCĂ LEGISLAŢIA REFERITOARE LA 
DOMENIUL PROTECŢIEI PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, PENTRU A-ȘI 
PROTEJA DIN PLIN DREPTURILE CE LE-AU FOST CONFERITE PRIN 
ÎNREGISTRAREA UNEI MĂRCI.  

În ţara noastră, protecţia juridică a mărcilor 
este asigurată de Legea privind protecţia mărci-
lor nr. 38-XVI (adoptată la 29.02.2008, în vigoare 
din 06.09.2008; în continuare – Legea nr. 38-XVI) 
și Regulamentul  privind procedura de depunere, 
examinare și înregistrare a mărcilor, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 488 
din 13.08.2009.

Dat & ind faptul că litigiile în domeniul protec-
ţiei mărcilor devin tot mai frecvente, a fost pusă 
în mod necesar baza unei practici judiciare de so-
luţionare a acestora, însă deocamdată nu putem 
a& rma că instanţele judiciare din Republica Mol-
dova dispun de o experienţă bogată în domeniul 
respectiv.

În această ordine de idei, participarea specia-
liștilor AGEPI în procesul examinării litigiilor judi-
ciare este binevenită pentru evitarea unei practici 
eronate de aplicare a legislaţiei în domeniul pro-
tecţiei mărcilor și în vederea aplicării corecte a 
normelor materiale. Astfel, în anul 2014 specialiștii 
AGEPI au participat la 319 ședinţe de judecată pe 
cazuri referitoare la OPI, inclusiv  315 – la Curtea 
de Apel Chișinău și 4 – la judecătoriile de sector. 

În cadrul acestora au fost examinate și & nali-
zate 79 de dosare, inclusiv 2 – la judecătoriile de 
sector, 41 – la Curtea de Apel Chișinău, 36 – la 
Curtea Supremă de Justiţie. În majoritatea cazuri-
lor (87,09%), drept obiecte ale litigiilor au & gurat  
mărcile de produse și/sau de servicii. 

În urma examinării, instanţele judecătorești au 
emis 43 de hotărâri de& nitive și 36 de decizii ire-
vocabile. Cu scopul de a asigura accesul publicului 

| MAGISTRU ÎN DREPT MARIA RĂU,  
JURIST COORDONATOR, SECŢIA CONTENCIOS 
ŞI GESTIONARE STATUT JURIDIC OPI,
DEPARTAMENT JURIDIC, AGEPI       
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larg la informaţia legală și cea privind jurisprudenţa 
în domeniul PI, în anul 2014 s-a continuat publica-
rea pe pagina web AGEPI (www.agepi.md/md/de-
cizii_judecata/index.php) a hotărârilor de� nitive și 
deciziilor irevocabile ale instanţelor judecătorești 
referitoare la litigii din domeniul PI.  

Astfel, din numărul total de hotărâri emise în 
anul 2014, în majoritatea cazurilor sunt menţinute 
deciziile AGEPI și Hotărârile Comisiei de Contesta-
ţie.  În alte cazuri, Agenţia este obligată să accepte 
deciziile judiciare ce nu corespund poziţiei o� ciale 
a AGEPI.

Adeseori litigiile judiciare din domeniul protec-
ţiei mărcilor au o rezonanţă extinsă, � ind implica-
te companii mari, deţinătoare de mărci comerciale 
bine cunoscute.

În continuare vom examina unele categorii de 
litigii privind protecţia mărcilor, care au o frec-
venţă ascendentă în instanţele de judecată ale 
Republicii Moldova, și anume litigiile de judecată 
privind apărarea dreptului exclusiv asupra mărcii 
și a dreptului exclusiv în cazul apariţiei con� ictului 
între o marcă și numele de domeniu. În prezent, 
AGEPI este citată pentru examinarea unor astfel 
de cazuri de litigiu doar la solicitarea din o� ciul 
instanţei sau a părţii la proces – în calitate de inter-
venient accesoriu (în unele cazuri aceste litigii sunt 
examinate și în lipsa AGEPI).

Apărarea dreptului exclusiv asupra mărcii

Din momentul adoptării deciziei de înregistra-
re a mărcii și eliberare a certi� catului de înregis-
trare a acesteia, titularul este învestit cu anumite 
drepturi exclusive prevăzute de art. 9 al Legii nr. 
38-XVI. Astfel, pe o perioadă de 10 ani începând cu 
data de depozit, care poate �  prelungită la in� nit, 
titularul mărcii este în drept să interzică terţilor să 
utilizeze în activitatea lor comercială, fără consim-
ţământul său:

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

b)  un semn care, din cauza identităţii ori simi-
litudinii cu marca înregistrată și identităţii ori si-
militudinii produselor sau serviciilor acoperite de 
semn și de marcă, generează riscul de confuzie în 
percepţia consumatorului (riscul de confuzie in-
clude și riscul de asociere între semn și marcă);

c)  un semn identic ori similar cu marca pentru 
produse și/sau servicii diferite de cele pentru care 
marca este înregistrată când aceasta din urmă a 
dobândit un renume în Republica Moldova, iar 
persoana terţă, în urma folosirii semnului fără mo-
tive justi� cate, pro� tă de caracterul distinctiv ori 
de renumele mărcii sau le aduce atingere acestora.

Pentru respectarea dreptului exclusiv, titularul 
mărcii poate pretinde să � e interzise următoarele 
acţiuni ale terţilor:

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

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

c) importul sau exportul produselor sub acest 
semn;

d) utilizarea semnului pe documentele de afa-
ceri și în publicitate;

 e) multiplicarea, stocarea sau comercializarea 
semnului în scopurile  menţionate.

Aceleași prevederi se conţin și în art. 16 al Acor-
dului privind aspectele drepturilor de proprietate 
intelectuală legate de comerţ (Acordul TRIPS), care 
stipulează că “titularul unei mărci de fabrică sau de 
comerţ înregistrate va avea dreptul exclusiv de a îm-
piedica orice terţi acţionând fără consimţământul 
său să utilizeze în cadrul operaţiunilor comerciale 
semne identice sau similare pentru produse sau ser-
vicii identice sau similare celor pentru care marca de 
fabrică sau de comerţ a fost înregistrată, în cazul în 
care o astfel de utilizare ar genera un risc de confu-
zie. În caz de folosinţă a unui semn identic pentru 
produse sau servicii identice, existenţa riscului de 
confuzie va �  prezumată.” 

Atunci când sunt examinate în judecată litigii 
privind întinderea dreptului exclusiv asupra unei 
mărci, judecătorul ţine cont de faptul că legiuitorul 
a stabilit anumite limite ale dreptului exclusiv asu-
pra mărci prevăzute de art. 10 al Legii nr. 38-XVI.

Una din problemele frecvent întâlnite, care pre-
zintă și o dilemă pentru judecători la examinarea 
litigiilor privind încălcarea dreptului exclusiv asu-
pra unei mărci,  ţine de constatarea faptului de 
contrafacere a mărfurilor reţinute la import sau a 
celor comercializate ilegal. Adeseori se fac tenta-
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tive de a rezolva această problemă prin stabilirea 
unei expertize, ceea ce reprezintă o soluţie greșită. 
Dacă cercetăm atent norma legală, în speţă, art. 9 
al Legii nr. 38-XVI, vom constata că titularul drep-
tului exclusiv asupra mărcii este în drept să inter-
zică efectuarea anumitor acţiuni privind marca sa, 
adică să comercializeze, să importe, să stocheze 
etc. mărfuri și produse pe care sunt aplicate ile-
gal mărci înregistrate. Prin urmare, suntem în faţa 
unei situaţii de drept și nu de fapt, altfel spus, a 
fost încălcat un drept și persoana care a încălcat 
acest drept urmează să demonstreze în instanţa 
de judecată că produsele importate sau comer-
cializate au o provenienţă legală, adică sunt pro-
curate de la distribuitori o� ciali sau direct de la 
fabrica producătorului. Din aceste considerente, 
în cazul soluţionării litigiilor similare, judecătorul 
va aprecia probele aduse de pârât, ce ar con� rma 
procurarea produsului de la titularul de drepturi. 
Acestea ar putea �  facturi eliberate de titular, con-
tracte și alte documente doveditoare. În cazul în 
care astfel de probe nu există, judecătorul va da 
apreciere constatărilor prezentate de titularul de 
drepturi și va dispune con� scarea cu distrugere a 
produselor contrafăcute. 

În acest sens, există deja o practică judiciară 
stabilită în Republica Moldova. De exemplu, în 
Hotărârea Curţii de Apel Chișinău, menţinută în 
vigoare prin Decizia irevocabilă a Curţii Supre-
me de Justiţie, s-a constatat faptul că Compa-
nia Paper Lux a încălcat dreptul exclusiv asupra 
mărcii «Head&Soulders», ce aparţine Companiei 
Procter&Gambel și a dispus distrugerea unui lot 
de șamponuri importate de această companie pe 
teritoriul RM. Deși pârâtul a insistat asupra efec-
tuării expertizei privind originalitatea șamponuri-
lor, instanţa a constatat în mod legitim existenţa 
unei încălcări de drept, întrucât pârâtul nu a pre-
zentat vreo probă ce ar �  con� rmat proveninţa 
produsului de la depozitul sau fabrica Companiei 
Procter&Gambel.

Un alt litigiu, examinat și admis prin Hotărârea 
Curţii de Apel Chișinău și prin Decizia irevocabi-
lă a Curţii Supreme de Justiţie, vizează Compania 
UNILEVER care a încălcat dreptul exclusiv asupra 
mărcii BUBURUZA ce aparţine cetăţeanului Monul 
Sergiu. Instanţa de judecată a recunoscut drept 
notorie această marcă și a dispus repararea preju-

diciului material în sumă de 244.000 dolari SUA., 
hotărârea � ind casată în partea ce ţine de preju-
diciul moral.

Într-un alt litigiu, prin Hotărârea Curţii de Apel 
Chișinău acţiunea a fost admisă parţial, iar prin 
Decizia irevocabilă a Curţii Supreme de Justiţie 
s-a constatat  că Compania Vinăria din Vale & Co“ 
S.A. a încălcat dreptul exclusiv asupra mărcii 777 
ce aparţine Companiei  Euro-Alco S.R.L., astfel � -
ind dispusă încasarea din contul Companiei Vină-
ria din Vale & Co S.A. a sumei royalty în mărime de 
96161,8 Euro.

Apărarea dreptului exclusiv în cazul apariţi-

ei unui con� ict între o marcă și numele de do-

meniu

Practica instanţelor judecătorești în ceea ce 
privește con! ictele dintre o marcă și un nume de 
domeniu înregistrează unele interpretări, oferind 
câteva direcţii timide referitoare la natura juridi-
că a drepturilor conferite de numele de domeniu 
(faţă de drepturile conferite de marcă), fără însă a 
tranșa ceea ce este evident privind natura aces-
tuia: numele de domeniu nu conferă un drept de 
proprietate industrială.

Numele de domeniu este o adresă de internet 
sub forma unei secvenţe de caractere alfanumeri-
ce, alcătuită din mai multe domenii, separate între 
ele prin puncte (www.numedomeniu.md). De� ni-
ţia numelui de domeniu este formulată de Orga-
nizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) 
astfel: „forme ușor de reţinut de adrese de Internet și 
care sunt folosite în mod uzual în scopul găsirii de 
site-uri web”.

Pe Internet, � ecare nume de domeniu este 
unic, iar principiul utilizat este „primul venit, primul 
servit”. Înregistrarea unui nume de domeniu nu 
conferă un drept de proprietate sau un drept legal 
exclusiv similar drepturilor de proprietate intelec-
tuală, ci un simplu drept de folosinţă asupra denu-
mirii respective. Contractul de înregistrare, care se 
încheie între solicitant și Î.S. „MOLDDATA” (institu-
ţia autorizată să înregistreze numele de domeniu 
pe teritoriul Republicii Moldova), nu constituie un 
contract de vânzare-cumpărare, ci un contract cu 
titlu oneros nenumit. De asemenea, autoritatea 
responsabilă de politica și strategia gestionării nu-
melor în domeniul de nivel superior.md este Mi-
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nisterul Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor. 
Gestionarea numelor de domeniu se efectuează în 
conformitate cu Regulamentul cu privire la gesti-
onarea numelor în domeniul de nivel superior.md 
din 28.08.2000 (în continuare - Regulament), apro-
bat de Agenţia Naţională pentru Reglementare în 
Comunicaţii Electronice și Tehnologia Informaţiei 
a Republicii Moldova și înregistrat cu nr. 196 din 
19.02.2001 de către Ministerul Justiţiei.

Astfel, dreptul de folosinţă se exercită în gene-
ral prin crearea unui site internet, asociat numelui 
de domeniu respectiv. Procesarea cererilor se face 
automat, domeniul devenind activ după efectua-
rea plăţii. Prin completarea cererii se garantează 
folosirea legală a domeniului.

Pe această pagină deţinătorul poate publica di-
verse informaţii, poate face prezentări, oferte, pu-
blicitate sau operaţiuni comerciale. În acest sens, 
numele de domeniu nu se înregistrează pentru o 
listă anume de produse sau servicii, ci este folo-
sit de titular după propria dorinţă (pagina postată 
poate �  schimbată de nenumărate ori).

În art. 1 alin. 2 din Convenţia de la Paris se pre-
vede expres faptul că “protecţia proprietăţii indus-
triale are ca obiect brevetele de invenţie, mode-
lele de utilitate, desenele si modelele industriale, 
mărcile de fabrică sau de comerţ, mărcile de servi-
ciu, numele comercial și indicaţiile de provenienţă 
sau denumirile de origine, precum și reprimarea 
concurenţei neloiale.” Așadar, numele de domeniu 
nu face obiectul proprietăţii industriale. 

În acest sens, constatăm că o marcă reprezin-
tă un adevărat drept de proprietate industrială ce 
conferă titularului acesteia exclusivitate și implicit 
prerogativa de a interzice terţilor folosirea unor 
semne identice sau similare, pe când numele de 
domeniu conferă utilizatorului său un drept de fo-
losinţă, fără a-l �  investit cu prerogativa de a repre-
zenta un veritabil drept anterior.  Se poate întâm-
pla ca o altă persoană decât titularul unei mărci să 
înregistreze acea marcă la Î.S. „MOLDDATA” drept 
nume de domeniu. Astfel, există la ora actuală li-
tigii ce au  apărut din cauza că nu se efectuează, 
anterior înregistrării numelui de domeniu,  veri� -
carea denumirii respective, din punct de vedere 

al drepturilor de proprietate intelectuală. În ge-
neral, având în vedere faptul că este foarte di� cil 
de a determina cine deţine drepturile asupra unui 
nume de domeniu și pentru a stimula afacerile, 
poate �  admis ca � ind rezonabil sistemul actual 
în care, pentru a înregistra un nume de domeniu, 
este necesară doar plata unei taxe și înregistrarea 
într-o bază de date. 

În atare cazuri, practica instanţelor este con-
stantă – dacă se dovedește folosirea numelui de 
domeniu pentru una dintre clasele pentru care a 
fost înregistrată anterior marca, se dispune anu-
larea numelui de domeniu sau transferul acestuia 
către titularul mărcii.

Pentru situaţiile în care numele de domeniu 
este anterior mărcii, în Republica Moldova nu 
există o practică judiciară constantă, soluţiona-
rea acestora diferă de la caz la caz.  Un exemplu 
concludent, în acest sens, îl prezintă Hotărârea 
Curţii de Apel Chișinău, menţinută în vigoare prin 
Decizia irevocabilă a Curţii Supreme de Justiţie, 
care constată faptul că cetăţeanul Alexandru Bos-
tan deţine un drept de folosinţă asupra numelui 
de domeniu „apropo.md”, înregistrat la Î.S. „MOL-
DDATA”, acest drept de folosinţă � ind dobândit 
anterior obţinerii de către ÎCS Jurnal de Chișinău 
Plus SRL a dreptului său exclusiv asupra unei mărci 
omonime.
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REZUMAT

Litigii judiciare privind apărarea dreptului 

exclusiv asupra mărcii. Marcă versus nume de 

domeniu. În articol sunt examinate multiple si-
tuaţii de con� ict, litigii judiciare intervenite între 

titularii de drepturi asupra unor mărci și produ-

cători. Protecţia juridică a mărcilor este asigurată 

în Republica Moldova de  Legea nr. 38-XVI privind 

protecţia mărcilor și Regulamentul  privind proce-

dura de depunere, examinare și înregistrare a măr-

cilor, aprobat prin HG nr. 488 din 13.08.2009. Dat 

� ind faptul că litigiile în domeniul protecţiei măr-

cilor devin tot mai frecvente, a fost pusă în mod 

necesar baza unei practici judiciare de soluţionare 

a acestora, instanţele de judecată acumulând tot 

mai multă experienţă în domeniul respectiv.

ABSTRACT

Legal Disputes on the Protection of the Ex-

clusive Right in the Trademark. Trademark ver-

sus Domain Name. In the article are examined 

multiple situations of con� ict, legal disputes be-

tween the holders of rights in trademarks and pro-

ducers. Legal protection of trademarks is provided 

in the Republic of Moldova by Law No. 38-XVI on 

the Protection of Trademarks and the Regulation 

on the Procedure of Filing, Examination and Regis-

tration of Trademarks approved by Government 

Decision No. 488 of 13.08.2009. Given that the tra-

demark protection related disputes are becoming 

more common, it was necessarily laid down the 

foundations of a judicial practice to settle them, 

the courts gaining more and more experience in 

the given � eld.

РЕФЕРАТ

Судебные споры об охране исключитель-

ного права на товарный знак. Товарный знак 

по сравнению с доменным именем. В статье 

рассматриваются многочисленные спорные си-

туации и тяжбы между правообладателями то-

варных знаков и производителями. Правовая 

охрана товарных знаков обеспечивается в Ре-

спублике Молдова Законом №38-XVI об охране 

товарных знаков и Положением о процедуре по-

дачи, экспертизы и регистрации товарных зна-

ков, утвержденным Постановлением Правитель-

ства №488 от 13.08.2009. Так как споры в области 

охраны товарных знаков получают все большее 

распространение, установилась определенная 

судебная практика по их разрешению, судебные 

инстанции набирая все больше и больше опыта 

в этой области.
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INDICAŢIILE GEOGRAFICE (ÎN CONTINUARE – IG) ȘI DENU-
MIRILE DE ORIGINE (ÎN CONTINUARE – DO) REPREZINTĂ 

OBIECTELE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ CARE SERVESC PEN-
TRU IDENTIFICAREA ORIGINII PRODUSELOR, CONSTITUIND O GA-
RANŢIE A CALITĂŢII ȘI VALORII ACESTORA. ASTFEL, INDICAŢIILE 
GEOGRAFICE CREEAZĂ ÎN PERCEPŢIA CONSUMATORILOR O ASO-
CIERE ÎNTRE PRODUS ȘI TERITORIUL DIN CARE ACESTA PROVINE, 
CORESPUNZÂND AȘTEPTĂRILOR ACESTORA, IAR PENTRU PRODU-
CĂTORI ELE REPREZINTĂ UN INSTRUMENT COLECTIV CE CONTRI-
BUIE LA PROMOVAREA PE PIAŢĂ A PRODUSELOR ORIGINARE DIN 
TERITORIUL RESPECTIV ȘI LE PERMIT  SĂ BENEFICIEZE DE ANUMITE 
AVANTAJE ECONOMICE.

Având în vedere faptul că în Republica Moldo-
va sistemul de protecţie a IG/DO și specialităţilor 
tradiţionale garantate (STG) se află în proces de 
consolidare, studierea protecţiei acestora în sta-
te precum Georgia și Polonia devine foarte uti-
lă, în contextul preluării practicilor de protecţie 
și promovare a produselor autohtone. S-a optat 
anume pentru aceste ţări datorită faptului că po-
tenţialul lor agroalimentar, cursul dezvoltării so-
cio-economice sunt aproape similare cu cele din 
ţara noastră.

Înainte de a trece la analiza comparativă propriu-
zisă, vom încerca să elucidăm situaţia actuală a ţării 
noastre la capitolul dat.  

Republica Moldova – ţară preponderant agra-
ră, cu tradiţii multiseculare în domeniul agriculturii, 
cu condiţii climatice favorabile și fertilitate naturală 
înaltă a solurilor –  se bucură de o varietate de bu-
nuri ce ar putea deveni produse cu IG/DO sau STG, 
însă, cu regret, acest potenţial deocamdată nu este 
valori2 cat.

Dacă facem o retrospectivă în evoluţia cadrului ju-
ridic naţional putem distinge 3 etape și anume: 

Etapa I – 26.07.1993 - 08.05.1996 – HG nr. 456 din 
26.07.93 cu privire la protecţia proprietăţii industriale 
în Republica Moldova, ce conţinea doar dispoziţii ge-
nerale privind DO și o de2 niţie vagă a acestora;

Etapa a II-a – 08.05.1996 - 25.10.2008  – Legea nr. 
588/1995 privind mărcile și denumirile de origine 
a produselor, în vigoare din 22.09.1995, conţinea 
prevederi mai clare privind DO, cu toate acestea, nu 
avea prevederi exprese cu privire la IG. În această 
perioadă, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Inte-
lectuală (AGEPI) a înregistrat următoarele DO prin 
procedura naţională: 

- 2 DO din Republica Moldova („Ciumai” și 
„Romănești” pentru vinuri); 

- 5 DO din Republica Cehă (BUDWEISER BIER”, 
„BUDWEISER BIER – BUDVAR”, „BUDWEISER BUD-
VAR”, „BUDWEIS BEER” pentru bere și „KARLSBADER 
BITTER” pentru băuturi alcoolice).
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Etapa a III-a –  25.10.2008 - prezent – se caracteri-
zează prin adoptarea unui cadru normativ complet, 

armonizat cu legislaţia Uniunii Europene cu privire 

la protecţia IG/DO/STG și anume:
 ü Legea nr. 66-XVI privind protecţia DO, IG și 

STG, în vigoare din 27 martie 2008; 
 ü Regulamentul privind procedura de depu-

nere, examinare și înregistrare a indicaţiilor geo-
gra" ce, a denumirilor de origine și a specialităţilor 
tradiţionale garantate, aprobat prin HG nr. 610 din 
05.07.2010; 

 ü HG nr. 644 din 19.07.2010 cu privire la desem-
narea autorităţilor competente abilitate cu atribuţii 
și responsabilităţi referitoare la produsele cu denu-
miri de origine, indicaţii geogra" ce și specialităţi 
tradiţionale garantate, precum și la desemnarea au-
torităţilor competente, responsabile de controalele 
o" ciale privind conformitatea acestor produse;

 ü Legea pentru aprobarea simbolurilor naţio-
nale asociate indicaţiilor geogra" ce protejate, de-
numirilor de origine protejate și specialităţilor tra-
diţionale garantate nr.101, adoptată la 12.06.2014.

În această perioadă, AGEPI a înregistrat prin pro-
cedura naţională: 

- 2 DO din Federaţia Rusă (ESSENTUKI NR. 4, ES-
SENTUKI NR. 17 – pentru ape minerale);

- 4 IG  din Republica Moldova (Codru, Valul lui 
Traian, Ștefan Vodă – pentru vinuri și Divin – pentru 
băuturi spirtoase).

Republica Moldova este, de asemenea, ţară 
membră la principalele tratate internaţionale ce vi-
zează domeniul dat și anume:

 ü Acordul privind măsurile de prevenire și com-
batere a utilizării mărcilor și indicaţiilor geogra" ce 
false, semnat la Minsk, în vigoare pentru RM din 
04.06.1999;

 ü Aranjamentul de la Madrid privind sancţiu-
nile pentru indicaţiile false sau înșelătoare de pro-
venienţă a produselor, în vigoare pentru RM din 
05.04.2001; 

 ü Acordul privind aspectele legate de comerţ ale 
drepturilor de proprietate intelectuală (Acordul TRIPS), 
în vigoare pentru Republica Moldova de la aderarea sa 
la Organizaţia Mondială a Comerţului în 2001;

 ü Aranjamentul de la Lisabona privind protec-
ţia denumirilor de origine și înregistrarea inter-

naţională a acestora, în vigoare pentru Republica 
Moldova din 05.04.2001. 

De menţionat faptul că, conform Aranjamentu-
lui de la Lisabona, pe teritoriul Republicii Moldova 
sunt protejate peste 800 denumiri de origine. Pri-
ma denumire de origine naţională, „ROMĂNEȘTI” 
(AO 882) (vinuri roșii), a fost depusă pentru înre-
gistrare în baza acestui Aranjament pe data de 19 
aprilie 2007.

O importanţă majoră o are acordul bilateral în-
cheiat de ţara noastră cu Uniunea Europeană, și 
anume Acordul UE-RM cu privire la protecţia IG ale 
produselor agricole și alimentare, intrat în vigoare 
la 01.04.2013, potrivit căruia părţile se obligă să-și 
protejeze reciproc indicaţiile geogra" ce comunica-
te în anexele la Acord (6).

În baza Acordului, pe teritoriul Republicii Mol-
dova sunt protejate 3136 de IG/DO din UE, iar pe 
teritoriul UE – 2 DO din Republica Moldova – CIU-
MAI și ROMĂNEȘTI. Datorită Acordului menţionat, 
IG autohtone pot bene" cia de protecţie pe întreg 
teritoriul UE, fără cheltuieli suplimentare. 

Acordul UE-RM cu privire la protecţia IG ale pro-
duselor agricole și alimentare prevede, de aseme-
nea, posibilitatea adăugării de către părţile contrac-
tante a unor noi IG pentru a "  protejate. Acest fapt 
le permite producătorilor din Republica Moldova 
să-și protejeze pe teritoriul Uniunii Europene indi-
caţiile geogra" ce autohtone înregistrate în temeiul 
Legii nr. 66/2008, astfel contribuind la recunoaște-
rea, promovarea exportului și prezenţa continuă a 
produselor moldovenești cu IG și DO pe piaţa UE, 
" ind asigurat, totodată, sprijinul necesar politicii co-
mune în domeniul calităţii (2).

Deja primele 4 IG înregistrate la AGEPI în anul 
2013 – CODRU, VALUL LUI TRAIAN, ȘTEFAN VODĂ 
și DIVIN – au fost  înaintate spre protecţie la prima 
reuniune a Comitetului Mixt, instituit în cadrul Acor-
dului IG RM-UE. La rândul său, Uniunea Europeană a 
înaintat 358 de IG noi, care au fost publicate în apri-
lie 2014 pentru consultări publice. Ulterior, pentru 
toate cele 358 de IG a fost acordată protecţia nece-
sară în Republica Moldova.

Astfel, după o analiză amplă, putem concluziona 
că, bene" ciind de un cadru normativ complet armo-
nizat cu legislaţiile europene, cu un vast potenţial de 
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produse agroalimentare, ne confruntăm totuși cu o 
situaţie îngrijorătoare, având înregistrate doar 4 IG și 
2 DO autohtone protejate pe cale naţională, dome-
niul STG, în genere, ne� ind utilizat. Această stare ar 
putea �  motivată poate prin faptul că o lege specială 
ce reglementează în detaliu protecţia IG/DO/STG a 
fost adoptată mai târziu – abia în anul 2008.  

Dacă facem o comparaţie a situaţiei din Repu-
blica Moldova și, respectiv, din Georgia în dome-
niul abordat pentru analiză, observăm că ultima a 
înregistrat rezultate remarcabile în ceea ce privește 
protecţia IG/DO – de altfel, într-o perioadă scurtă de 
timp (2007-2012), având mult mai devreme decât 
noi un cadru normativ naţional cu reglementări cla-
re în domeniul IG/DO, și anume:

 ü Legea din 22 iunie 1999 privind  denumirile 
de origine și indicaţiile geogra� ce ale produselor;

 ü Legea cu privire la vin și viţa-de-vie.  
În prezent, în Georgia sunt înregistrate 37 de DO/

IG, inclusiv 21 de DO pentru vinuri și ape minerale, 
precum și 16 IG pentru o serie de produse: lactate, ole-
aginoase, băuturi alcoolice etc. (3 ).

În acest context, menţionăm faptul că Georgia, la 
fel ca și R. Moldova, este ţară membră la numeroase 
tratate internaţionale și acorduri bilaterale ce vizea-
ză domeniul dat, inclusiv: 

 ü Aranjamentul de la Lisabona – conform pre-
vederilor aranjamentului, 792 DO externe sunt pro-
tejate pe teritoriul Georgiei,  iar 25 de DO georgiene 
sunt înregistrate în registrul internaţional al aranja-
mentului sus-menţionat.

 ü Acordul UE-Georgia privind protecţia recipro-
că a IG cu referire la produse agricole și alimentare 
(în vigoare din 1 aprilie 2012) – în virtutea acordului, 
peste 3000 de indicaţii geogra� ce ale statelor mem-
bre ale Uniunii Europene sunt protejate în Georgia.

 ü  Acordul dintre Georgia și Ucraina privind pro-
tecţia reciprocă a IG cu referire la vinuri, băuturi alco-
olice tari și ape minerale (2007) – se bazează pe prin-
cipiul reciprocităţii, determină indicaţiile geogra� ce, 
de� nește mecanismele de protecţie a IG protejate.

Georgia întreprinde multiple acţiuni în vederea 
sporirii numărului de înregistrări ale produselor cu 
IG/DO, una dintre acestea constituind-o înregistra-
rea pe numele statului a produselor cu IG/DO, titu-
lar � ind Ministerul Agriculturii al Georgiei. Astfel, 
orice produs cu caractere speci� ce atribuit teritoriu-

lui Georgiei este promovat și valori� cat, contribuin-
du-se și la dezvoltarea agroturismului, fenomen ce 
se manifestă pregnant în ultimii ani pe teritoriu ţării. 

Polonia, stat membru al Uniunii Europene, be-
ne� ciază de o practică speci� că în ceea ce privește 
promovarea produselor autohtone. Ţara a realizat 
rezultate semni� cative, în prezent � ind înregistrate 
32 de IG/DO/STG-uri, inclusiv 7 denumiri de origine 
pentru o serie de produse, cum sunt: lactate, miere, 
fructe, fasole, pește și 19 indicaţii geogra� ce – pen-
tru băuturi alcoolice, mezeluri, fructe, produse de 
pani� caţie, miere, produse lactate. 

De remarcat faptul că în Polonia se acordă o 
mare atenţie specialităţilor tradiţionale garantate, 
care sunt promovate intens, tradiţia poloneză de 
fabricare a produselor alimentare � ind apreciată și 
peste hotarele ţării.

În prezent sunt înregistrate 6 specialităţi tradiţi-
onale pentru reţete de fabricare a diferitor tipuri de 
mezeluri, a tortei speci� ce unei regiuni poloneze, 
băuturii fermentate din apă, miere, malţ și drojdie 
de bere, precum și o specialitate ce ţine de tradiţia 
fabricării unui tip de ulei caracteristic unei  anumite 
zone din această ţară.

Identi� carea produselor tradiţionale poloneze 
se realizează cu concursul instituţiei „Marșalek”, o 
structură la nivel local, prezentă în � ecare voievodat 
al Poloniei, având rolul de acordare a serviciilor de 
consultanţă și suport tehnic în domeniul dat. 

O practică foarte interesantă a Poloniei, ce ar pu-
tea �  preluată și de Republica Moldova, este ţinerea 
Registrului produselor tradiţionale. Acesta reprezin-
tă un sistem naţional de evidenţă care include mai 
mult de 840 de produse din toată Polonia. Regis-
trul funcţionează deja de 8 ani, având menirea de 
a identi� ca produsele tradiţionale poloneze ce pot 
ulterior deveni specialităţi tradiţionale garantate. 
Condiţia înscrierii în Registru rezidă în con� rmarea 
unei tradiţii de 25 de ani de fabricare a produsului 
dat, indiferent de denumirea acestuia și legătura  ce 
o are cu o regiune anumită. 

O altă practică bine structurată în Polonia, care 
ar putea �  implementată și în Republica Moldova, 
este implicarea mai activă a consultanţilor locali (de 
exemplu, Direcţia Agricultură și Alimentaţie, prezen-
tă în � ecare centru raional) în identi� carea potenţia-
lelor produse ce pot deveni IG/DO sau chiar STG-uri 
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și acordarea suportului tehnic, fapt ce ar conduce la 
minimalizarea lucrului tehnic al producătorului au-
tohton, sporind astfel valori� carea produselor și în-
registrarea IG/DO/STG.

În � gura ce urmează putem observa situaţia actu-
ală, comparativă, privind înregistrarea IG/DO și STG 
în ţările abordate, precum și IG/DO autohtone prote-
jate pe cale naţională în R. Moldova. 

Cu siguranţă, având în vedere faptul că în Repu-
blica Moldova deocamdată sunt înregistrate pu-
ţine IG/DO, însă politicile actuale la nivel naţional 
își propun drept obiectiv promovarea produselor 
autohtone, este indicată și deosebit de utilă studi-
erea practicilor internaţionale privind identi� carea, 
înregistrarea și promovarea produselor cu IG/DO și 
a STG, în scopul preluării de către ţara noastră a ex-
perienţei avansate.
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REZUMAT

Protecţia indicaţiilor geogra" ce și a denumiri-

lor de origine în practica unor state diferite. Indi-
caţiile geogra� ce (IG) și denumirile de origine (DO) 
reprezintă obiectele de proprietate intelectuală care 
servesc pentru identi� carea originii produselor, con-
stituind o garanţie a calităţii și valorii acestora. Având 
în vedere faptul că în Republica Moldova deocam-
dată sunt înregistrate puţine IG/DO, însă politicile 
actuale la nivel naţional își propun drept obiectiv 
promovarea produselor autohtone, este deosebit 
de utilă studierea practicilor privind identi� carea, în-
registrarea și promovarea produselor cu IG/DO și a 
STG în ţări precum Polonia și Georgia, care au obţi-
nut rezultate semni� cative în domeniul dat. Articolul 
scoate în evidenţă măsurile concrete de promovare a 
produselor, pe care le întreprind autorităţile respec-
tivelor state în scopul preluării de către ţara noastră a 
experienţei avansate.
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ABSTRACT

Protection of Geographical Indications and 

Appellations of Origin in the Practice of Certain 

Di� erent States. Geographical indications (GIs) 
and appellations of origin (AO) are the intellectual 
property objects that serve to identify the origin 
of products, providing a guarantee of quality and 
value. Given the fact that in the Republic of Mol-
dova are for the time being registered fewer GIs/
AO, but current policies nationally aim to promote 
local products, it is particularly useful the study of 
practices of identi� cation, registration and promo-
tion of products with GIs/AO and TSG in countries 
like Poland and Georgia, which have achieved sig-
ni� cant results in this area. The article highlights 
the concrete measures to promote products, whi-
ch the authorities of these States undertake in or-
der that our country may take over the advanced 
experience.

РЕФЕРАТ

Охрана географических указаний и наиме-

нований мест происхождения в практике раз-

ных стран. Географические указания (ГУ) и наи-
менования мест происхождения (НМП) являют-
ся объектами интеллектуальной собственности, 
которые служат для определения места проис-
хождения товаров, являясь гарантией их каче-
ства и ценности. Учитывая, что в Республике Мол-
дова пока зарегистрировано мало ГУ/НМП, хотя 
в настоящее время политика на национальном 
уровне нацелена на продвижение отечественной 
продукции, особенно полезно изучение практи-
ки идентификации, регистрации и продвижения 
ГУ/НМП и ГТП в таких странах, как Польша и Гру-
зия, которые достигли значительных результа-
тов в этой области. Статья освещает конкретные 
меры продвижения продукции, предпринимае-
мые властями этих государств, для передачи сво-
его богатого опыта нашей стране.
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В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ИНТЕРНЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ИЗМЕНЯ-
ЕТ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ И ВРЕМЕННОЙ МАСШТАБЫ ВЕ-

ДЕНИЯ КОММЕРЦИИ. НАБЛЮДАЕТСЯ РЕЗКОЕ ВОЗРАСТАНИЕ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА-МАРКЕТИНГА В КАЧЕСТВЕ ПРОДВИ-
ЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ (В ЧАСТНОСТИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУС-
СТВА). ОБЩЕИЗВЕСТНО, ЧТО ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ1 (АНГЛ. 
INTERNET MARKETING) ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРАКТИКУ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ВСЕХ АСПЕКТОВ ТРАДИЦИОННОГО МАРКЕТИНГА В ИН-

ТЕРНЕТЕ, ЗАТРАГИВАЮЩУЮ ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАРКЕТИНГ-
МИКСА: ЦЕНА, ПРОДУКТ, МЕСТО ПРОДАЖ И ПРОДВИЖЕНИЕ. 
ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛУ-
ЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ЭФФЕКТА ОТ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ АУДИ-
ТОРИИ САЙТА. ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ОКАЗЫВАЕТ ОГРОМНОЕ 
ВЛИЯНИЕ НА РЯД ДЕЛОВЫХ СФЕР, ВКЛЮЧАЯ АРТ-РЫНОК, КО-
ТОРЫЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НОВУЮ ИНДУСТРИЮ ИСКУССТВА. 
ОПРЕДЕЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИСКУССТВА НАЧА-
ЛИ ПОКУПАТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПРОДУКЦИЮ ВМЕСТО ТОГО, ЧТО-
БЫ ПОКУПАТЬ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВКАХ.

Интернет-маркетинг предоставляет для арт-
бизнеса возможность продвижения сайтов соз-
дателей произведений искусства в поисковых 
системах Рунета. Проводятся, к примеру, еже-
годные 3 международные электронные выстав-
ки, которые являются центральными событиями 
в арт-отрасли, выпускаются электронные кни-
ги по направлениям арт-бизнеса, проводятся

1 Интернет-маркетинг появился в начале 1990-х годов

| Ольга ПЕРЧИНСКАЯ, докторантка,
арт-директор НГО  „CREDO”                                        

практические семинары, полная информация о 
которых размещена на станицах специализиро-
ванных сайтов.

Посредством интернета клиенты также могут 
получить помощь в продвижении сайтов, управ-
ление контекстной рекламой, комплексные про-
екты по развитию бизнеса в Интернете, включа-
ющие выработку стратегии, продвижение, ре-
кламу, PR-кампании. 

В настоящее время все большее количество 
создателей произведений искусства предлага-
ют свои услуги в режиме онлайн (через онлайн-
банкинг), поскольку он является удобным для 
клиента, так как отпадает необходимость посе-
щать каждый раз выставки. 

В сфере арт-бизнеса начинают зарождать-
ся и функционировать Интернет-аукционы 
(онлайн-аукционы), развитие которых значи-
тельно повлияло на установление цен, соответ-
ствующих уникальным произведениям искус-
ства. Если несколько лет назад информацию о 
цене определенного произведения искусства 
трудно было найти, то сейчас узнать цену или  
иметь общее представление о стоимости арт-
товара возможно через Интернет без  посеще-
ния аукционов (исключение составляют закры-
тые аукционы).
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На сегодняшний день все большее число соз-

дателей произведений искусства понимают це-

лесообразность продвижения и создания свое-

го положительного имиджа, используя сеть Ин-

тернета. Тенденцию такого роста можно просле-

дить через постоянное расширение торговых 

Интернет-площадок, рост их количества в сфе-

ре арт-бизнеса. Некоторые из них, к примеру, по 

продаже картин, превратились в крупные гале-

реи, которые предоставляют ряд маркетинговых 

услуг покупателям предметов искусства. Ежегод-

но наблюдается и рост цен за участие на таких 

площадках, несмотря на увеличение их количе-

ства. Цены дифференцированы в зависимости и 

от мирового рейтинга данных площадок.

Стремительный рост Интернет-маркетинга, 

его большая популярность у различных слоев 

населения (бизнесменов, создателей произведе-

ний искусства и обычных пользователей) можно 

объяснить следующими его преимуществами:

 ● является глобальным средством коммуни-

кации: помогает осуществлять бизнес в мировом 

масштабе. Интернет-маркетинг не имеет терри-

ториальные ограничения. Стоимость доступа к 

информации не зависит от удаленности от нее; 

 ● обеспечивает самое быстрое привлечение 

нового клиента (за десятки секунд) и установ-

ление с ним первоначального контакта. Это до-

стигается за счет высокой эффективности и ком-

муникативных свойств Интернета. Сокращается 

время на поиск партнеров, принятие решений, 

осуществление сделок, разработку новой про-

дукции; 

 ● предоставляет потребителю возможность 

быстрого получения информации о товарах. Ин-

формация и услуги в Интернете доступны кру-

глосуточно. Потенциальный потребитель, ис-

пользуя Интернет, может получить информацию 

о товаре и купить его;

 ● экономит средства на заработной плате 

сотрудников отделов продаж, на рекламе, расши-

рение деятельности компаний (переход с локаль-

ного рынка на национальный и международный 

рынок). При этом все производители искусства 

имеют равные возможности на арт-рынке; 

 ● значительно меньшие затраты на рекла-

му. В развитых странах затраты на интернет-

маркетинг и рекламу составляют около 5  % от 

общих рекламных затрат. Вход на рынок через 

Интернет (в сравнении с традиционными ре-

кламными медиа-печатных, радио и телевиде-

ния) также является не очень затратным;

 ●  более высокая степень прозрачности. 

Интернет-маркетинг отражает реальную и чёт-

кую статистическую картину эффективности 

маркетинговой кампании.

Рис.1. Эффективные инструменты Интернет-маркетинга для развития арт-бизнеса
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Для развития арт-бизнеса необходимо ис-

пользовать новые инновационные инструменты 

Интернет-маркетинга, которые постепенно ста-

ли использоваться  как в бизнесе, так и для про-

движения бренда (Рис.1). Рассмотрим подроб-

нее данные инновационные инструменты.

Поисковая оптимизация - это продвиже-

ние сайта на первые места в поисковых систе-

мах по эффективным, продающим запросам. По-

падая на сайт из поиска, клиенты получают воз-

можность купить товар или заказать услугу. По-

исковая оптимизация привлекает на сайт  целе-

вую и качественную аудиторию. Оптимизация 

сайта , как правило, ведется по списку эффектив-

ных, продающих поисковых запросов, которые 

потенциальные клиенты задают поисковой си-

стеме.

Контекстная реклама представляет собой 

интернет-рекламу, которая показывается в поис-

ковых системах и на страницах веб-сайтов. Кон-

текстная реклама отличается от обычной Ин-

тернет-рекламы тем, что зависит от поискового 

запроса пользователя или от тематики страни-

цы, на которой демонстрируется. Контекстная 

реклама хороша тем, что привлекает на сайт це-

левых пользователей – посетителей, заинтере-

сованных в рекламируемом товаре или услуге. 

Контекстная реклама позволяет четко соотно-

сить затраты с результатами: клиент платит толь-

ко за тех пользователей, которые кликнули по 

объявлению и перешли к нему на сайт. Эффек-

тивно ее размещать в поисковых системах Ян-

декс, Google и Рамблер, а также на качественных 

тематических площадках.

Медийная реклама – это графическая рекла-

ма размещаемая на сайтах, которая, нацелена на 

формирование устойчивой ассоциации бренда с 

определенным товаром или услугой. Это повы-

шает узнаваемость бренда и лояльность ауди-

тории по отношению к нему, а также укрепляет 

имидж создателя продукции искусства. Медий-

ная реклама начинает работать только при боль-

шом объеме показов, поскольку требует посто-

янного, интенсивного присутствия в информа-

ционном поле. 

Интернет-маркетинг в социальных ме-

диа представляет собой работу с социальными 

сетями и тематическими сообществами: мони-

торинг мнений, участие в дискуссиях. Социаль-

ный интернет-маркетинг необходим для повы-

шения лояльности аудитории. Он помогает бо-

лее эффективно решать стоящие перед компа-

нией маркетинговые задачи. Мониторинг мне-

ний в блогах и социальных сетях позволяет от-

слеживать мнения и помогает своевременно ре-

агировать на возникающие вопросы аудитории. 

Участие в профильных дискуссиях и запуск но-

вых обсуждений позволяет сформировать не-

обходимую тенденцию (направить обсуждения 

в правильном направлении), а также решить по-

ставленные маркетинговые задачи: привлече-

ние внимания к продукту или услуге, исследова-

ние общественного мнения, укрепление имиджа 

компании и т.п. 

Вирусный маркетинг – это создание и раз-

мещение медиавируса - интересного видеоро-

лика, 7 ash-приложения или другого привлека-

тельного контента. Медиавирус быстро распро-

страняется в Интернете силами самих пользо-

вателей и переносит вместе с собой нужную ре-

кламную информацию и, таким образом, явля-

ется одним из самых быстродействующих ка-

налов Интернет-маркетинга. Данный вирус раз-

мещается на ведущих развлекательных Ин-

тернет-площадках, показывается широкой ауди-

тории и предоставляется возможность самосто-

ятельно распространяться дальше. Каналы рас-

пространения медиавируса тщательно подбира-

ются в зависимости от вируса и возложенных на 

него задач и целевой аудитории. Далее отслежи-

вается динамика распространения вируса. 

Интернет – PR (PR-кампания в Интернете) 

представляет собой работу с прессой, один из 

значимых составляющих стратегии присутствия 

в Интернете. Это освещение деятельности ва-

шей компании в авторитетных СМИ. Интересные 

публикации в авторитетных СМИ освещают глав-

ные события в жизни компании и демонстриру-

ют открытость и прозрачность компании, уве-

личивая лояльность клиентов и улучшая имидж 

компании. Публикации авторитетных СМИ цити-

руются, что повышает узнаваемость создателя 

арт-продукции. Осуществляется Интернет-PR по 

следующим направлениям:

 ● Публикация и распространение тематиче-

ских и популярных новостей в интернет-СМИ. 
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 ● Работа с блогами и социальными сетями. 

Распространение интересных новостей в блогах 
и социальных сетях усиливает эффект от публи-
каций, поскольку записи в блогах воспринима-
ются людьми более эмоционально и остро.

Комплексный интернет-маркетинг пред-
ставляет собой стратегию, которая включает ис-
пользование сразу нескольких инструментов 
продвижения в Интернете. Он является наибо-
лее гибким методом рекламного продвижения, 
позволяющий значительно сократить расходы 
на услуги Интернет-маркетинга, а также достиг-
нуть быстрых и эффективных результатов. Сле-
дует отметить, что общая эффективность ком-
плексного Интернет-маркетинга выше, чем эф-
фективность отдельных каналов. Этот эффект 
называется эффектом синергии и связан с взаи-
модействием нескольких каналов между собой.

Инструментами продвижения комплексного 

Интернет-маркетинга является: поисковая 
оптимизация, контекстная и медийная рекла-
ма, банерная, маркетинг в социальных медиах 
(SMM), вирусный маркетинг, интернет–PR, покуп-
ка трафика в обменных сетях; организация тема-
тических рассылок; разработка промо-сайтов. 
Самыми популярными каналами для  Интернет-
продвижения являются: поисковая оптимиза-
ция, контекстная и медийная реклама. При вы-
боре инструментов комплексного продвижения 
сайтов необходимо учитывать множество фак-
торов: специфику бизнеса клиента, особенно-
сти целевой Интернет-аудитории, а также опе-
ративные и стратегические задачи, стоящие пе-
ред компанией заказчика. Гибкость комплексно-
го Интернет-маркетинга позволяет решить все 
маркетинговые задачи, стоящие перед заказчи-
ком. Комплексный Интернет-маркетинг позволя-
ет создать общую картину, сэкономить средства 
клиента и направить точечные усилия на наибо-
лее эффективный канал для решения необходи-
мой задачи.

Использование комплексного Интернет-
маркетинга  в арт-бизнесе обеспечивает следу-
ющие выгоды:

 ● максимально точный охват целевой ауди-
тории;

 ● быструю адаптацию к изменениям рынка;

 ● эффективный метод проведения марке-
тинговых исследований;

 ● повышение лояльности пользователей к 
бренду;

 ● создание платформы для выхода компании 
на международный уровень;

 ● автоматизацию процесса обслуживания и 
предоставления сервиса клиентам.

Комплексный интернет-маркетинг эффек-
тивнее, поскольку он гарантирует: экономию 
средств; увеличение и улучшение трафика; бо-
лее широкий охват аудитории; гибкость реклам-
ной кампании; увеличение продаж.

Стратегия Интернет-маркетинга, кото-
рую необходимо использовать в арт-бизнесе, 
должна включать следующие элементы 

1) Скорость реакции на заявку. Самая боль-
шая проблема, с которой сталкиваются поль-
зователи при покупке через Интернет - это 
отсутствие доверия к новой организации 
(фирме, галерее, магазину), осуществляющей 
продажу. Данную проблему, возможно решить, 
используя информацию о рейтингах продукции 
и с помощью предоставления каталогов. По-
этому очень важно максимально быстро 
отреагировать на заявку, которая идет в три этапа:

Этап 1. После заполнения заказа покупателю по-
казывается сообщение о том, что будет происхо-
дить с заказом дальше (к примеру, в течение 3-4 
минут установится контакт с оператором).
Этап 2. На электронную почту пользователя ав-
томатически дублируется весь заказ с помет-
кой о принятии в обработку.
Этап 3. В рабочее время оператор тут же связы-
вается с клиентом. В нерабочее время – клиен-
ту сообщается о том, когда именно он позвонит.

В результате осуществления вышеперечис-
ленных этапов, пользователь чувствует, что его 
действия привели к результату и перестаёт бес-
покоиться на ближайшие несколько минут, ожи-
дая звонка или изменений в статусе заказа. 

2) Каталоги и товары. Каталог лучше сос-
тавить по типу продукции. Один и тот же товар 
может находиться в разной классификации по 
тематике произведений (натюрморты, графика, 
импрессионизм, скульптура и т.п.) Некоторые 
пользователи, покупая произведения искусств, 
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хотят удовлетворить просто эстетические 

потребности для дома, офиса, подарка для друзей.

3) Прозрачность работы. Пользователь 

должен знать, что происходит с его заказом в 

каждый момент времени. При любых изменениях 

(например, поступлении оплаты или передаче 

заказа в доставку) необходимо уведомлять 

об этом клиента. Должна обеспечиваться 

подробная история заказа клиента, которая 

является составляющей хорошего сервиса.

4) Оптимизация пути заказа. Общая 

стратегия Интернет-маркетинга на этапе до 

заказа заключается в максимальном облегчении 

совершения сделки. А для этого необходимо 

создавать удобства выбора товара, размещать 

дополнительные кнопки «заказать» в разных 

местах страницы, «ленивой» регистрации без 

лишних действий, информировании на каждой 

стадии заказа о том, что делать дальше. 

5) Продвижение по конкретным товарам. 

Важно работать не только с главной страницей 

сайта, а с каждой по отдельности. Эффективным 

станет и продвижение ресурса по каждому 

конкретному товару, несмотря на то, что в 

каталоге насчитывается несколько десятков 

тысяч единиц. 

6) Доставка в цене. Оценка стоимости дос-

тавки является одним из важнейших моментов 

выбора интернет-магазина для пользователя 

при наличии конкуренции. Целесообразно будет 

включение стоимости доставки в  цену товара.

7) Отзывы. Необходимо осуществлять обрат-

ную связь с клиентом, используя  отзыв о товаре, 

который  может быть важен и для самого сайта. 

Следует мотивировать своих пользователей 

оставлять отзывы, голосовать за ваш продукт 

и поднимать рейтинг через  просьбу высказать 

своё мнение о товаре.

8) Сигнификация товаров. Стратегии Интер-

нет-маркетинга должны вызывать желание пос-

тавить на вас ссылку. Это можно осуществить 

путем создания виджета для клиентов, к примеру, 

«скидка месяца или дня», «самый интересный 

товар» или «я хочу это», а также любые другие 

методики, поощряющие пользователей ставить 

на вас ссылки.

9) Скидка на товары Интернет-магазина. 

При покупке через Интернет можно сделать 

скидку на определенную сумму.

10) Возвращение клиента. В Интернет- 

стратегии важно не только продать товар, 

но и закрепить ваш образ, чтобы клиент 

вернулся снова. В мировой практике  данный 

вопрос решается предоставлением скидки на 

следующий заказ, информированием по e-mail 

или же отправкой POS-материалов вместе с 

заказом.

ВЫВОДЫ

1. В 21 веке Интернет-маркетинг, является со-

ставляющей частью электронной коммерции, и 

активно начинает использоваться в системе арт-

бизнеса. Сегмент Интернет-маркетинга растёт в 

секторе атр-бизнеса, о чем свидетельствует еже-

дневное появление и постоянное расширение 

торговых интернет-площадок, рост их количе-

ства в сфере арт-бизнеса. Такие компании, как 

Google, Yahoo, MSN подняли на новый уровень и 

сегментировали рынок арт-бизнеса в интернете, 

предлагая  услуги по локальной рекламе произ-

ведений искусства.

2. Интернет-маркетинг становится инноваци-

онным элементом в арт-бизнесе по продвиже-

нию произведений искусства, позволяющему 

любому, у кого есть новшества, товар или услуга, 

достичь максимально широкой аудитории.

3. Основными преимуществами Интернет-

маркетинга являются интерактивность, возмож-

ность максимально точного таргетинга, воз-

можность постклик-анализа, предоставление 

чёткой статистической картины участников арт-

бизнеса.

4. Сегодня продвижение произведений искус-

ства посредством Интернет-маркетинга являет-

ся очень эффективным методом благодаря воз-

можностям реально и точно отслеживать стати-

стику, возможности находиться в постоянном 

контакте с потребителями.

5. В качестве базисных элементов Интернет–

маркетинга в арт-бизнесе необходимо исполь-

зовать такие его составляющие, как: поиско-
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вая оптимизация, контекстная  реклама, медий-
ная реклама, маркетинг в социальных медиа, ви-
русный маркетинг, интернет-PR, комплексный 
интернет-маркетинг.

6. Стратегии Интернет-маркетинга в арт-бизнесе 
должны включать следующие элементы: скорость 
реакции на заявку, каталоги и товары, прозрач-
ность работы, оптимизация путей заказа, продви-
жение по конкретным товарам, учет доставки в 
цене, сигнификация товаров, скидка на товары 
Интернет-магазина, возвращение клиента. 
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 РЕФЕРАТ

Использование Интернет-маркетинга для 
развития арт-бизнеса. В статье излагаются те-
оретические основы организации маркетинга в 
Интернете. Рассматриваются вопросы исполь-
зования Интернет-маркетинга и комплексного 
Интернет-маркетинга в сфере арт-бизнеса. Рас-
крываются преимущества Интернет-маркетинга 
в сравнении с классическим маркетингом. 

REZUMAT

Utilizarea marketingului pe Internet pentru 
dezvoltarea art-businessului. În articolul dat sunt 
descrise bazele teoretice ale organizării marketin-
gului pe Internet. Sunt examinate chestiunile pri-
vind utilizarea marketingului pe Internet și a mar-
ketingului pe Internet de tip  complex în domeniul 
art-businessului. Autorul dezvăluie avantajele mar-
ketingului pe Internet comparativ cu marketingul 
clasic.

ABSTRACT

Use of Internet-Marketing for the Develop-
ment of Art-Business. The article describes the 
theoretical bases of the organization of marketing 
on the Internet. It studies the questions on the use 
of Internet-marketing and complex-type Internet-
marketing in the art- business X eld. It reveals the 
advantages of the Internet-marketing in compari-
son with classical marketing.
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INSTITUTUL DE DEZVOLTARE A SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

PREZENTUL STUDIU SE BAZEAZĂ ÎN TOTALITATE PE DATELE 
RAPORTULUI PENTRU ANUL 2014 AL COMISIEI EUROPE-

NE ÎNTITULAT „PERFORMANŢA UE ÎN CERCETARE ȘI INOVARE. PRO-
GRESUL ÎN INOVARE LA NIVEL DE ŢARĂ UE” (“RESEARCH AND IN-
NOVATION PERFORMANCE IN THE EU. INNOVATION UNION PRO-
GRESS AT COUNTRY LEVEL”) [1] ȘI ÎȘI PROPUNE DREPT SCOP DE A 
ADUCE LA CUNOȘTINŢA COMUNITĂŢII ȘTIINŢIFICE DIN REPUBLICA 
MOLDOVA MESAJUL UNIUNII EUROPENE (UE) PRIVIND SITUAŢIA 
DIN DOMENIUL CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE (CDI) ÎN ŢĂ-
RILE EUROPENE, DE A MEDITA MAI APROFUNDAT ASUPRA PROBLE-
MEI ÎN CAUZĂ, FACILITÂNDU-SE ASTFEL ELABORAREA POLITICILOR 
NECESARE STIMULĂRII ACCELERATE A PROCESULUI DE INTEGRARE 
A ŢĂRII NOASTRE ÎN SPAŢIUL EUROPEAN DE CERCETARE (ERA). 
URMARE A ANALIZEI EFECTUATE ÎN CADRUL RAPORTULUI PENTRU 
ANUL 2014, ŢĂRILE UE SUNT CHEMATE SĂ SE MOBILIZEZE ACTIV 
LA SUSŢINEREA CERCETĂRII, CUNOAȘTERII, INOVĂRII – ELEMENTE 
CONSIDERATE FACTORI-CHEIE ÎN SPORIREA PERFORMANŢEI ȘI COM-
PETITIVITĂŢII. ACEST MESAJ ESTE DEOSEBIT DE ACTUAL ȘI UTIL PEN-
TRU COMUNITATEA ȘTIINŢIFICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA.

Raportul pentru anul 2014 a fost elaborat de 
către Directoratul General (DG) pentru Cercetare și 
Inovare [2] la cererea Doamnei Máire Geoghegan-
Quinn, membru al Comisiei Europene, responsabil 
de cercetare, inovare și știinţă. DG elaborează do-
cumentele în domeniul dat prin analiza și monito-
rizarea politicilor naţionale de cercetare și inovare, 
prin evidenţierea punctelor forte și a celor slabe, 

precum și prin formularea de recomandări speci* ce 
* ecărei ţări în parte. Prin activităţile desfășurate, DG 
contribuie la realizarea iniţiativei de creare a unei 
uniuni bazate pe inovare, la modernizarea spaţiului 
european de cercetare prin intermediul programe-
lor-cadru ale UE. DG, ca structură a Comisiei Euro-
pene, are sarcina de a de* ni și a pune în aplicare 
politica de cercetare și inovare la nivel european în 
scopul realizării obiectivelor Strategiei Europa 2020. 
Sarcina supremă a Strategiei 2020 și a tuturor do-
cumentelor de politici elaborate este de a face din 
Europa un loc mai bun de trai și muncă prin dezvol-
tarea și punerea în aplicare a politicii de cercetare și 
inovare în vederea creșterii competitivităţii la toate 
nivelurile, creării unor noi locuri de muncă, pentru a 
face faţă principalelor provocări actuale și viitoare. 

Studiul prezentat în raportul DG se bazează pe 
evaluările desfășurate pe parcursul anului 2014 
și re+ ectă recomandările speci* ce pentru * ecare 
ţară în parte. Primul număr al publicaţiei de acest 
gen a apărut în iunie 2011 și a reprezentat o parte 
din Raportul de Competitivitate al Uniunii Inovării. 
Pro* lurile de ţară re+ ectate în raportul pentru anul 
2014 oferă părţilor interesate și factorilor de deci-
zie un instrument operaţional pentru elaborarea 
politicilor de cercetare și inovare la nivel de stat 
membru, pentru monitorizarea performanţelor în 
baza analizei anumitor indicatori. Datele prezenta-
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te re� ectă o imagine de ansamblu concisă și com-
parativă a tendinţelor și evoluţiilor cercetării și ino-
vării în � ecare ţară europeană. Ediţia din anul 2014 
„Performanţa Cercetării și Inovării în UE. Progresele 
inovării la nivel de ţară UE” acoperă întregul sistem 
de CDI, abordează atât investiţiile, cât și reformele 
în domeniul dat la nivel naţional. Această publicaţie 
evidenţiază punctele forte și slabe ale ţărilor UE în 
cercetare, prezintă evoluţia în corespundere cu stra-
tegiile adoptate în domeniu, analizează progresele 
și capacitatea de modernizare a sistemului și abor-
dează legătura globală dintre CDI și progresul spre 
obiectivele stabilite de Strategia Europa 2020.

Ediţia anului 2014 prezintă, de asemenea, o se-
rie de alte noutăţi, cea mai importantă � ind  anali-
za factorilor care stau la baza performanţei � ecărei 
ţări. În acest scop a fost utilizat noul indicator de 
măsurare a producţiei de inovare la nivel european 
(Innovation Output Indicator) [3]. Acest important 
indicator a fost elaborat de către Comisia Europea-
nă pentru a pune accentul pe modelele de speci-
alizare din știinţă și tehnologie, bazate pe priorită-
ţile tematice ale Programului Cadru 7 al UE pentru 
cercetare și inovare (Measuring innovation output 
in Europe: towards a new indicator) [4]. Măsurarea 
riguroasă a impactului politicilor de inovare este 
momentul esenţial al politicilor în domeniu, ea con-
� rmă legitimitatea acţiunilor întreprinse și utilizarea 
corectă a fondurilor publice. 

Performanţa � ecărei ţări în parte se analizea-
ză în comparaţie cu media la nivel european și 
a unui grup de alte ţări europene cu același nivel 
de dezvoltare. În vederea asigurării unui  studiu 
comparativ și corect s-a utilizat metodologia anilor 
precedenţi, au fost analizate datele publicate de 
Eurostat și OCDE, completate cu informaţii din alte 
surse, acolo unde a fost necesar. Pentru a înţelege 
mai bine care sunt forţele motrice în ţările cu un sis-
tem intensiv de CDI, la fel și motivele diferenţelor 
în dezvoltarea sistemelor naţionale europene de 
cercetare, suplimentar la cele 28 de state membre 
UE, au fost analizate datele prezentate de încă cinci 
ţări care nu fac parte din UE: Islanda, Israel, Norve-
gia, Elveţia și Turcia. Acest studiu a permis revelarea 
„blocajelor” în dezvoltare și a facilitat elaborarea 
concluziilor și a propunerilor concrete. 

Pro� lurile de ţară prezentate în raport în baza 
analizei anumitor indicatori au ca scop furnizarea 

de date veridice privind nivelul de dezvoltare și 
performanţele obţinute. Prima parte a raportului 
prezintă o privire de ansamblu asupra principalelor 
provocări din arealul CDI, � ind identi� cate la nivel 
de ţară și ulterior grupate în trei blocuri: (1) lipsa de 
calitate a bazei știinţi� ce; (2) contribuţia slabă a ști-
inţei la dezvoltarea economiei și societăţii; (3) con-
diţii-cadru inadecvate pentru activităţile de cerce-
tare și inovare din business. Partea a doua se axează 
pe două noutăţi ce reies din analiza datelor prezen-
tate, și anume: co-specializarea știinţi� co-tehnolo-
gică și noul indicator al producţiei de inovare, prin 
compararea performanţelor la nivel european cu 
cele ale concurenţilor internaţionali.

I. Provocările cheie din cercetare și inovare la 

nivel european

Cercetarea și inovarea sunt principalele elemente 
din Strategia Europa 2020, lansată în 2010, care ac-
centuează faptul că economia bazată pe cunoaștere 
stă la baza competitivităţii și modernizării. Deoarece 
strategia în cauză se bazează pe reforme structurale 
la nivelul � ecărei ţări europene în parte, Comisia a in-
trodus noţiunea de Semestru European, ce reprezin-
tă un mecanism de facilitare a implementării politicii 
de guvernanţă economică prin efectuarea unei mo-
nitorizări cuprinzătoare a reformelor și a politicilor 
economice și structurale din statele membre pentru 
elaborarea recomandărilor. O propunere esenţială 
pentru anul 2014 a fost modernizarea sistemelor na-
ţionale de cercetare, ce constituie baza creșterii eco-
nomice și a competitivităţii. 

În publicaţie se menţionează că pro� lurile naţi-
onale re� ectate în raport au fost elaborate în rezul-
tatul eforturilor depuse de comisia de monitorizare 
și evaluare a sistemelor de CDI naţionale. Informa-
ţiile și analiza prezentată au fost proiectate să spri-
jine statele membre în identi� carea și abordarea 
principalelor provocări, a blocajelor care împiedică 
dezvoltarea inteligentă și durabilă a sistemului CDI, 
în acest context � ind luat în considerare speci� cul 
� ecărui stat membru în parte. 

Provocările de bază din sfera CDI la nivelul ţărilor 
asociate ale UE, identi� cate în baza pro� lurilor de 
ţară, au fost grupate după cum urmează:

1. Calitatea bazei știinţi" ce
Raportul pentru anul 2014 subliniază faptul că 

lipsa de calitate a bazei știinţi� ce poate �  din ca-
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uza unuia sau a mai multora dintre următoarele 

elemente:
a) � nanţarea insu� cientă a sistemului de cer-

cetare 

Investiţiile în arealul CDI public sunt esenţiale pen-
tru generarea cunoștinţelor, constituind elementul 
crucial pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Eu-
ropa 2020. Studiul din anul 2014 invită statele mem-
bre la promovarea politicii de susţinere și dezvoltare 
a cercetării prin toate măsurile. Analiza pro$ lurilor 
de ţară demonstrează că în prima perioadă a crizei, 
anii 2008-2010, în multe state membre bugetul sferei 
CDI nu a fost afectat, iar în altele cheltuielile pentru 
cercetare și dezvoltare chiar au crescut. În unele sta-
te membre ca, de exemplu, Danemarca și Germania, 
$ nanţarea sistemului public de cercetare a continuat 
să crească și după 2010. Datorită mobilizării semni$ -
cative a fondurilor structurale europene, mai multe 
ţări din Europa Centrală și de Est (în special, Slovacia, 
Estonia și Republica Cehă), din 2007 au a$ șat, de ase-
menea, rate de creștere avansată a cercetării publice. 
Ca rezultat, Estonia și Republica Cehă înregistrează o 
intensitate a activităţilor de CDI la nivel public mai în-
altă decât în Spania sau Italia, care la fel deţin un grad 
superior mediei europene.

În ultimii ani, în unele ţări precum Bulgaria, Ro-
mânia, Croaţia și Ungaria au avut loc reduceri bu-
getare în sistemul public de cercetare și dezvoltare 
a' at cu mult sub media UE, fapt ce constituie un 
risc sporit care stopează transformarea acestor ţări 
în economii bazate pe cunoaștere.

b) ine� cienţa și lipsa reformelor în sistemul pu-

blic de cercetare

În unele state membre ale UE mai este necesar 
de efectuat reforme structurale pentru a crește 
e$ cienţa, e$ cacitatea și excelenţa sistemului pu-
blic de cercetare. Comunicatul Comisiei UE privind 
consolidarea Parteneriatului European de Cerceta-
re pentru Excelenţă și Dezvoltare („Reinforced Eu-
ropean Research Area Partnership for Excellence 
and Growth”) [5], adoptată în iulie 2012, stabilește 
o agendă comună de de$ nire a reformelor care ur-
mează a $  întreprinse în sistemele naţionale de cer-
cetare pentru a $ naliza cu succes formarea Spaţiu-
lui European de Cercetare. Acestea includ, printre 
altele, recrutarea corectă, deschisă și transparentă 
la poziţiile academice și alocarea de fonduri pentru 
cercetare în bază de concurs.

În comunicarea Comisiei Europene „Cercetarea 
și inovarea ca surse de dezvoltare” (Research and 
innovation as sources of renewed growth) [6], se 
explică cum potenţialul din cercetare ca factor de 
decizie al creșterii economice poate $  maximizat 
prin sporirea calităţii investiţiilor. În acest scop, pen-
tru o reformă e$ cientă este necesară focalizarea pe 
trei axe prioritare: 

 ▪  îmbunătăţirea calităţii strategiei de dezvolta-
re și a procesului de elaborare a politicilor;

 ▪  optimizarea calităţii programelor, focalizarea 
resurselor și a mecanismelor de $ nanţare; 

 ▪  ameliorarea calităţii instituţiilor publice care 
desfășoară activităţi de CDI.

Pro$ lurile de ţară prezentate în raportul 2014 
analizează, în special, nivelul de dezvoltare al soci-
etăţii bazate pe cunoaștere în statele membre prin 
intermediul următorilor indicatori: 

 ▪  indicatorul producţiei din cercetare, bazat pe 
procentajul celor mai citate publicaţii știinţi$ ce din 
totalul publicaţiilor la nivel naţional 

 ▪  indicatorul compozit, care îmbină reperul 
precedent cu altele, în special cu capacitatea ţării de 
a obţine granturi din partea Consiliului European 
pentru Cercetare. 

Analiza acestor date conduce la concluzia exis-
tenţei unei diferenţe în dezvoltarea bazei știinţi$ ce 
în ţările din Europa de Est și cele de Vest, cea mai 
slabă $ ind în statele din Europa Centrală și de Est, 
printre care se menţionează Cipru și Malta. Acest 
lucru este suplimentat de diferenţa în dezvoltare 
dintre ţările de Nord și cele de Sud, precum Grecia, 
Portugalia, Spania și Italia, cu performanţe sub me-
dia UE. Aceste ţări deţin o poziţie intermediară între 
ţările din Europa Centrală și de Est, comparativ cu 
cele din Europa de Nord și de Vest. Analizând indi-
catorul privind cele mai citate publicaţii știinţi$ ce 
pentru Letonia, Croaţia, Bulgaria și România, s-a 
ajuns la concluzia că aceste state dispun de cea mai 
slabă bază știinţi$ că, în timp ce Olanda, Danemarca, 
Marea Britanie, Belgia și Suedia sunt statele mem-
bre cu cea mai puternică baza știinţi$ că.  

2) Contribuţia știinţei la dezvoltarea econo-
miei și a societăţii

În timp ce pentru unele state membre este ne-
cesară creșterea de urgenţă a calităţii știinţei în 
general, alte ţări trebuie să găsească modalităţi de 
valori$ care a punctelor forte, în scopul de a crea 



| 47 

o economie mai puternică și a aborda cu succes 
provocările societăţii. Analiza Comisiei, efectuată 
în anul 2014, scoate în evidenţă în acest sens două 
momente critice: necesitatea de a aborda cauzele 
care afectează domeniul cunoașterii și relevanţa 
forti� cării cooperării dintre sectoarele public și 
privat. 

În raport se subliniază faptul că o contribuţie 
slabă a știinţei la dezvoltarea economiei și societăţii 
poate �  din cauza:

 – capacităţilor de cercetare inadecvate necesi-
tăţilor economiei și societăţii: acestea pot �  îmbu-
nătăţite prin identi� carea domeniilor de cercetare 
știinţi� că și dezvoltare tehnologică în concordanţă 
cu potenţialul disponibil în � ecare regiune pen-
tru promovarea activităţilor economice competi-
tive și atragerea resurselor necesare. O strategie 
corespunzătoare în acest sens este critică pentru 
aprofundarea cooperării dintre sectoarele public 
și privat, pentru atragerea investiţiilor, maximizând 
astfel impactul economic al fondurilor publice pen-
tru cercetare.

 – lipsei de mobilitate a capacităţilor existente: 
sistemul de suport public trebuie să � e astfel plani-
� cat, încât capacităţile sectorului public de cerceta-
re să � e mobilizate pentru a aborda în mod e� cient 
nevoile societăţii și economiei și a stimula adecvat 
cercetătorii. Un exemplu elocvent în acest sens poa-
te servi strategia germană – „The High-Tech Strategy 
for Germany” [7], implementarea căreia a contribuit 
la mobilizarea capacităţilor din cercetarea publică 
la soluţionarea problemelor societăţii. 

În pro� lurile naţionale, prezentate în raportul 
pentru 2014, o nouă abordare a fost dezvoltată cu 
privire la evaluarea sferei de cercetare publică vis-
à-vis de necesităţile economiei. Această analiză 
s-a bazat pe publicaţii și brevete, folosindu-se un 
nomenclator comun ce a permis detectarea nepo-
trivirilor între aceste date. Un alt indicator se referă 
la volumul de cercetare efectuat în sistemul public 
și � nanţat de mediul de afaceri. În concluzie, este 
foarte important de a se lua în considerare acest 
fapt: dacă în sectorul privat dintr-o ţară anumită nu 
se realizează cercetări știinţi� ce, atunci oportunita-
tea de a avea o cooperare e� cientă în domeniul pu-
blic-privat este foarte limitată. Se reiterează faptul 
că cooperarea public-privată este un factor deose-
bit de relevant.

Datele raportului demonstrează că există state 
membre UE cu o bază știinţi� că excelentă, dar la acest 
indicator nu prezintă performanţe deosebite, precum 
Portugalia, Estonia, Luxemburg, Italia, Irlanda, Dane-
marca.  De exemplu, pro� lul de ţară al Luxemburgului 
încearcă să analizeze de ce, în po� da unei excelenţe 
știinţi� ce, dezvoltarea capacităţilor de cercetare pu-
blică în ultimele trei decenii s-a caracterizat printr-un 
ritm redus de cooperare în domeniul public-privat. 
Important este faptul că totuși în această ţară nu s-a 
permis un declin al investiţiilor din business.  

3) Condiţii prielnice pentru activităţi de cerce-

tare, dezvoltare și inovare 
Cu toate că majoritatea statelor europene înregis-

trează rezultate importante, există totuși problema 
de� citului de cheltuieli din partea mediului de afaceri. 
În afară de o bază știinţi� că adecvată, mai sunt nece-
sare și alte condiţii ce trebuie îndeplinite pentru a per-
mite dezvoltarea în acest sens. La subiectul în cauză,  
blocajele cheie și provocările sunt următoarele:

a) imperfecţiunile stimulentelor publice pentru 
impulsionarea activităţilor de cercetare și inovare în 
mediul de afaceri (de exemplu, alocaţii nerambur-
sabile, subvenţii, stimulente la impozitare, măsuri 
de facilitare a accesului la � nanţările private). În 
timp ce se întreprind anumite măsuri de încurajare 
pentru ca sectorul de afaceri să se angajeze mai ac-
tiv în activităţi de cercetare și dezvoltare pentru a se 
atrage cât mai multe investiţii străine, în acest sens 
se mai înregistrează anumite eșecuri. Ele sunt legate 
de faptul că o evaluare de impact nu a fost efectu-
ată, mixul de politici naţionale nu a fost considerat 
su� cient atunci când au fost con� gurate politicile 
cadru, de asemenea, nu a fost îndeajuns explorat 
tot arsenalul de măsuri în domeniu. În această situ-
aţie este necesară materializarea complexităţii și a 
insu� cienţei impactului sistemic în business; 

b) lipsa unor măsuri de stimulare a cererii și 
necorespunderea dintre cerere și ofertă. Eforturile 
publice de suport nu vor reuși să impulsioneze in-
vestiţiile din domeniul privat, dacă nu vor �  luate în 
considerare cererile de piaţă. Totodată, abordările 
politicii în  domeniul dat necesită plani� carea unor 
măsuri de reducere la minim a riscurilor pentru in-
vestitorii privaţi;

c) blocajele care limitează deschiderea unor noi 
întreprinderi în diferite sectoare inovatoare reţin rit-
mul de creștere economică.
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Studiile economice din ultimii ani denotă faptul 
că un număr surprinzător de mic al � rmelor inova-
toare au creat majoritatea locurilor de muncă. Cu 
toate acestea, până în prezent doar câteva state 
membre au adoptat o adevărată abordare sistemi-
că în identi� carea obstacolelor ce stopează crearea 
unui mediu de afaceri inovativ. 

Chiar și pentru statele membre cu cel mai avan-
sat sistem în domeniul CDI, eforturile legate de 
aceste provocări sunt esenţiale pentru asigurarea 
e� cientă a reformelor ce se întreprind. De exemplu, 
în ţări precum Finlanda și Belgia se constată o lip-
să de reînnoire a structurilor economice. Conform 
datelor privind raportul dintre numărul de angajaţi 
în � rmele cu dezvoltare rapidă și numărul total al 
acestora, în ţările menţionate mai sus rezultatul 
este mai mic decât media UE. În Belgia, deși politi-
cile din ultimii ani au condus la intensi� carea activi-
tăţilor de CDI în mediul de afaceri, cercetarea totuși 
rămâne concentrată în jurul unui număr limitat de 
companii multinaţionale. Finlanda, stat membru UE 
cu cea mai mare intensitate a activităţilor de cerce-
tare și dezvoltare în domeniul privat, a înregistrat la 
acest aspect, începând cu anul 2009, o scădere, cu 
toate că în ţara continuă să apară noi generaţii de 
� rme inovative, care sunt în creștere rapidă.

II. Specializări CDI: UE și statele sale membre 

a� șează date mai puţin consistente decât princi-

palii lor parteneri comerciali 

În anul 2009, Directoratul General pentru Cerce-
tare și Inovare al Comisiei Europene a lansat o serie 
de studii orientate spre elaborarea măsurilor de dez-
voltare a unui sistem capabil de monitorizare dura-
bilă a cunoștinţelor și a $ uxului din sfera CDI de la 
cercetare la tehnologii și piaţă, studiind cu atenţie 
impactul activităţilor de cercetare asupra dezvoltării 
economice. Pentru asigurarea unei analize mai te-
meinice și a transferului de cunoștinţe de la cercetare 
la tehnologie într-un anumit domeniu, a fost nevoie 
de un numitor comun pentru diferite clasi� cări din 
sfera știinţei și dezvoltării tehnologice. În acest scop, 
drept numitor comun au fost alese priorităţile ariilor 
tematice ale Programului Cadru 7 al UE, fapt ce a faci-
litat procesul de studiu la nivel naţional.

O concluzie ce decurge din analiza și comparaţia 
performanţelor în cercetare-inovare este aceea că 
în multe ţări europene trebuie depuse eforturi sus-

ţinute pentru a asigura o mai bună corespundere 
între producţia știinţi� că și necesităţile economiei. 
Analiza prezentată în raportul pentru anul 2014 
se bazează pe o comparaţie între specializările ști-
inţi� ce din � ecare ţară (în termeni de publicaţii) și 
cele tehnologice (în termeni de cereri de brevet). 
De asemenea, o concluzie importantă ar �  aceea că 
rezultatele generale la nivel european demonstrea-
ză o anumită lipsă de coerenţă între modelele de 
specializare a știinţei publice și sistemul de inovare 
în mediul de afaceri. Cu alte cuvinte, majoritatea ţă-
rilor a� șează specializări știinţi� ce în domenii care 
diferă substanţial de cele mai dezvoltate sectoare 
tehnologice ale propriei industrii. Există doar câte-
va ţări unde specializările știinţi� ce și tehnologice 
pot �  considerate pe potrivă, acestea � ind Suedia, 
Marea Britanie și Israel.

O comparaţie între UE în ansamblu și SUA, Japo-
nia și China con� rmă concluzia formulată anterior: 
specializările din cadrul știinţei și tehnologiei în Euro-
pa nu sunt coerente. Într-o anumită măsură, speciali-
zările din UE coincid doar în trei domenii (automobi-
lism; construcţii și tehnologii în construcţii; alimente, 
agricultură și pescuit) comparativ cu cinci din SUA 
(aeronautică și spaţiu; sănătate; securitate; nanoști-
inţe și nanotehnologii; biotehnologie), cu patru din 
Japonia (materiale; nanoștiinţe și nanotehnologii; 
automobilism; energie) și cinci din China (alte tipuri 
de tehnologii în transport; energie; TIC; securitate; 
construcţii și tehnologii în construcţii).

O asimetrie puternică se remarcă între specia-
lizările știinţi� ce și cele tehnologice din UE în cinci 
domenii (sănătate, TIC; energie; alte tehnologii de 
transport; aeronautică și spaţiu), comparativ cu nici 
unul în SUA, doar cu unul în Japonia (mediu) și pa-
tru din China (tehnologii de producţie noi; materiale; 
aeronautică și spaţiu; nanoștiinţe și nanotehnologii).

O analiză mai detaliată dezvăluie natura acestor 
nepotriviri: domeniile sănătăţii și TIC se caracteri-
zează printr-un nivel înalt al specializării știinţi� ce 
(împreună cu indicele de citare, care este ușor peste 
medie), în același timp nivelul specializării tehno-
logice � ind slab. Această situaţie este nefavorabilă 
comparativ cu Statele Unite și China, unde dome-
niul de sănătate și TIC sunt zonele cel mai puternic 
dezvoltate. Prin urmare, în UE este necesar de a 
ameliora coraportul dintre cerere și ofertă în acest 
areal și a valori� ca e� cient rezultatele cercetării.
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În domeniul energiei, alte tehnologii de trans-
port, aeronautică și spaţiu există o specializare teh-
nologică puternică, cea știinţi� că � ind la un nivel 
scăzut. Cu toate acestea, este interesant de menţio-
nat că aceste trei sectoare se caracterizează prin cei 
mai înalţi indici de citare, moment ce indică faptul 
că ar �  mai e� cient de a spori numărul cercetătorilor 
și volumul de � nanţare alocat. 

III. Producţia de inovare: performanţa UE se 

îmbunătăţește ușor

Indicatorul „producţia de inovare” a fost dezvol-
tat de către Comisia Europeană în anul 2013, la ce-
rerea Consiliului Europei pentru analiza politicilor 
naţionale de inovare și monitorizarea performanţei 
la nivel european în comparaţie cu principalii par-
teneri comerciali. Acest indicator măsoară gradul 
în care ideile generate de sectoarele inovatoare 
sunt capabile de a ajunge pe piaţă, oferind mai 
multe locuri de muncă și sporind competitivitatea.
Indicatorul nou propus acoperă arealul dezvoltării 
tehnologice și de inovare, cel al formării abilităţilor 
în activităţi bazate pe cunoaștere, indică capacitatea 
de inovare a întreprinderilor. Indicatorul se focusea-
ză pe patru axe principale: creștere economică, prin 
intermediul tehnologiilor – (brevetele);  locuri de 
muncă ce solicită cunoștinţe profunde în domeniu; 
competitivitate globală pe termen lung; oportunităţi 
de afacere pentru viitor (locuri de muncă în � rme 
inovatoare cu creștere rapidă). Acest indicator îl com-
pletează pe cel al intensităţii de CD ce prevede atin-
gerea obiectivului de 3% din PIB, concentrându-se 
asupra producţiei de inovare. Indicatorul producţiei 
de inovare va ajuta factorii de decizie politică în sta-
bilirea de acţiuni noi și consolidate pentru a elimina 
blocajele și a facilita transformarea ideilor inovatoare 
în bunuri și servicii de succes.

Potrivit datelor privind indicatorul producţiei de 
inovare, ţările membre în general se prezintă relativ 
bine. În po� da faptului că Elveţia și Japonia deţin o 
poziţie lider la capitolul  performanţă, datele gene-
rale UE sunt aproape la același nivel cu cele din Sta-
tele Unite ale Americii. Deși pe parcursul perioadei 
2010-2012 a existat o ușoară îmbunătăţire privind 
performanţa în UE în ansamblu, acest indicator a 
stagnat în aceeași perioadă în Elveţia și Statele Uni-
te, ulterior și în Japonia. Ca urmare, decalajul privind 
indicele general de performanţă în UE s-a redus faţă 

de Elveţia și SUA, dar a crescut comparativ cu Japo-
nia. Cu toate acestea, în raport se concluzionează 
că perioada de observaţie este încă relativ scurtă și 
aceste tendinţe trebuie să � e con� rmate pe parcurs.

Cele mai performante state din UE sunt ţările 
ce prezintă o intensitate înaltă în CDI, acestea � ind 
Germania și Suedia. Ele deţin o poziţie superioară 
la mai mulţi sau chiar la toţi indicatorii: o economie 
bazată pe cunoaștere, număr de � rme inovatoare în 
creștere rapidă, nivel ridicat de brevetare, exporturi 
competitive. Chiar dacă Irlanda și Luxemburg sunt 
ţări cu o intensitate redusă a nivelului de cercetare 
și dezvoltare, ele se caracterizează totuși ca � ind cei 
mai buni executori, fapt datorat existenţei unei forţe 
de muncă bine instruite și a unui nivel ridicat în ceea 
ce privește crearea locurilor de muncă în activităţi 
bazate pe cunoaștere și servicii inovative de export. 
Urmează în clasamentul UE – Finlanda și Danemarca, 
ambele state caracterizându-se printr-o intensitate 
sporită în CDI, printr-un număr mare de brevete și ac-
tivităţi bazate pe cunoaștere. Bulgaria, Letonia și Litu-
ania sunt ţările cu cel mai scăzut nivel al intensităţii 
de CDI. Nivelul de patentare, orientarea cunoașterii 
către necesităţile economiei, exporturile corespun-
zătoare în aceste ţări sunt la fel la un grad scăzut. 

Concluzionăm, în � ne, că în timp ce � nanţarea 
publică a cercetării și calitatea generală a bazei ști-
inţi� ce în unele ţări a crescut în perioada de criză, 
mai sunt necesare investiţii și reforme structurale 
pentru a accelera transformarea acestora în econo-
mii bazate pe cunoaștere. Măsurarea performanţei 
de ţară cu ajutorul noului indicator al producţiei 
de inovare, dezvoltat pentru a evalua în ce măsură 
ideile sunt capabile de a ajunge pe piaţă și a crește 
competitivitatea, completează informaţia cu date 
deosebit de importante. Unul dintre punctele forte 
ale raportului pentru 2014 este faptul că acesta pre-
zintă o imagine de ansamblu a competitivităţii ţări-
lor UE în cercetare, o analiză profundă și compara-
tivă a domeniului, devenind unul din instrumentele 
analitice utile atât pentru ţările UE în monitorizarea 
sistemului CDI și evaluarea performanţei în Europa, 
cât și pentru statele în curs de dezvoltare.

Prezenta cercetare a fost realizată în cadrul proiec-

tului “Platforma pilot pentru asigurarea evaluării ca-

lităţii și vizualizarea conţinutului știinţi$ c digital din 

RM”, (2015-2018) cod 15.817.06.13.A, link către proiect 

http://idsi.md/sciform
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REZUMAT

Un mesaj al Uniunii Europene util pentru co-

munitatea știinţi# că din Republica Moldova. 

Studiul prezentat în acest articol se bazează total-
mente pe datele raportului pentru anul 2014 al Co-
misiei Europeane întitulat „Performanţa UE în cer-

cetare și inovare. Progresul în inovare la nivel de 

ţară UE ”(“Research and Innovation Performance in 
the EU. Innovation Union progress at country level”) 
[1] și are scopul de a aduce la cunoștinţa comunită-
ţii știinţi! ce din Republica Moldova mesajul Uniunii 
Europene (UE) privind situaţia din domeniul cer-
cetare-dezvoltare-inovare (CDI) în ţările europene, 
pentru a se medita mai aprofundat asupra proble-
mei în cauză, a facilita elaborarea politicilor necesa-
re stimulării accelerate a procesului de integrare a 
ţării noastre în Spaţiul European de Cercetare (ERA).

Cuvinte-cheie: cercetare-dezvoltare-inovare, in-
dicatori de performanţă, competitivitate, parteneri-
at public-privat, domenii strategice.

ABSTRACT

A European Union Message Useful to the Sci-

enti# c Community of the Republic of Moldova. 
The study presented in this article is based entirely 
on the data report for 2014 of the European Com-
mission entitled “Research and Innovation Per-

formance in the EU. Innovation Union Progress 

at Country Level” [1] and aims to inform the scien-
ti! c community of the Republic of Moldova about 
the European Union (EU) message on the situation 
in research-development-innovation (EDI) sphere 
in the European countries, to deeper meditate on 
the matter in question, to facilitate policy develo-
pment necessary for the accelerated stimulation of 
the process of our country’s integration into the Eu-
ropean Research Area (ERA). 

Keywords: research-development-innovation, 
performance indicators, competitiveness, public-
private partnership, strategic areas.

РЕФЕРАТ

Призыв Европейского Союза к научному 
сообществу Республики Молдова. Исследо-

вание, представленное в данной статье, основа-

но исключительно на данных отчета 2014 года 

Европейской комиссии «Достижения ЕС в сфе-

ре научно-исследовательской и инновационной 

деятельности. Прогресс в области инноваций на 

уровне стран ЕС» («Research and Innovation Per-

formance in the EU. Innovation Union progress at 

country level») [1] и направлено на информиро-

вание научного сообщества Республики Молдо-

ва с призывом Европейского союза (ЕС) относя-

щегося к положению в области исследований, 

разработок и инноваций в европейских стра-

нах, для более глубокого изучения этого вопро-

са, облегчения разработки политики, необходи-

мой для ускоренного стимулирования процесса 

интеграции нашей страны в Европейское иссле-

довательское пространство.

Ключевые слова: исследование, разработка 

и инновации, показатели эффективности, конку-

рентоспособность, государственно-частное пар-

тнерство, стратегические сферы.
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FUNCŢIONALITATEA NOULUI SISTEM ECONOMIC AL ŢĂ-
RII NOASTRE, MARCAT ÎN MOD FRECVENT DE DINAMISM, 

ADESEORI DE INCERTITUDINE ȘI RISC, IAR UNEORI CHIAR DE OSTI-
LITATE, DEPINDE, ÎN MOD HOTĂRÂTOR, DE NIVELUL INOVAŢIONAL. 
INOVAŢIILE SUNT PRODUSUL OAMENILOR CREATIVI ȘI A MEDIULUI 
ÎN CARE EI CREEAZĂ. CREATIVITATEA ESTE INFLUENŢATĂ DE UN 
NUMĂR IMPUNĂTOR DE FACTORI, ÎNTRE CARE PE PRIMA POZIŢIE SE 
SITUEAZĂ NIVELUL INTELECTUAL AL OMULUI. FORMAREA POTENŢI-
ALULUI INTELECTUAL DEPINDE DE MODUL DE INSTRUIRE. ÎN CELE 
CE URMEAZĂ VOM CERCETA CONDIŢIILE ȘI OPORTUNITĂŢILE CE NI 
LE OFERĂ ACORDUL DE ASOCIERE DINTRE UNIUNEA EUROPEANĂ 
SI REPUBLICA MOLDOVA ÎN SISTEMUL DE FORMARE A POTENŢIA-
LULUI INTELECTUAL ÎN PERSPECTIVA ASIGURĂRII UNUI NIVEL INOVA-
ŢIONAL AVANSAT. 

 1. Vectorul integrării economice

Spaţiul Europei de Sud-Est, din care face parte 
și actualul teritoriu al Republicii Moldova, s-a a# at 
de-a lungul anilor „în calea tuturor răutăţilor”. Înce-
pând cu secolul al treilea, acest spaţiu a fost stră-
bătut de diferite hoarde, care au cauzat împărţirea 
și organizarea politică în state mici. Secolele urmă-
toare au fost marcate de lupte continue între marile 
puteri europene ale timpului – Austria, Turcia și Ru-
sia pentru stăpânirea acestor teritorii. 

|PROF. UNIV., DR. HAB. SIMION CERTAN,
UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

Acum, în condiţiile respectării normelor dreptu-
lui internaţional, ţările din acest spaţiu își pot dez-
volta relaţiile prin tratate sau acorduri, semnate cu 
consimţământul celor cu care doresc să se integre-
ze. După cum ne convingem din practică, Comuni-
tatea a putut efectiv să facă faţă divergenţelor exis-
tente între unele ţări care au iniţiat procedurile de 
integrare și au realizat un progres substanţial. 

Vectorul integrării economiei naţionale, declarat 
de autorităţile publice și acceptat de majoritatea 
populaţiei ţării noastre, este Uniunea Europeană. 
Pentru ţara noastră integrarea economică europea-
nă a devenit o preocupare ambiţioasă in# uenţată 
de condiţiile istorice și de formele de dezvoltare a 
economiei atât cele din statul nostru, cât și cele din 
Uniunea Europeană. 

Această orientare a fost, de asemenea, alimen-
tată de politica de vecinătate a Uniunii Europene, 
lansată în martie 2004, care a oferit relaţii privilegia-
te cu condiţia atașamentului ţărilor vecine la un set 
de valori comune, cum sunt democraţia, drepturile 
omului, statul de drept, economia de piaţă etc. Prin-
tre ţările efectiv vizate de această politică, pe bună 
dreptate, se înscria și Republica Moldova. 

|DR. ION CERTAN, 
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
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Însă procesele de integrare sunt dependente nu 
numai de proceduri, ci și de anumite condiţii, cum ar 
� : relaţia dintre integrarea economică și cea politică 
care, de regulă, diferă de la caz la caz, compatibilita-
tea conceptelor și schemelor instituţionale, coerenţa 
și perspectivele politicilor economice, modul în care 
funcţiile economice sunt exercitate, metodele, ope-
rativitatea și e� cienţa deciziilor etc. În mare măsură, 
vectorul integrării economiei ţării noastre depinde 
de interesele geopolitice ale „marilor puteri” care, 
evident, vin cu argumente „pro” și „contra”. 

Instituirea zonei de comerţ liber între RM și UE, 
ca rezultat al parafării Acordului de asociere, are 
aceeași soartă, ceea ce ne îndeamnă să medităm 
asupra avantajelor și limitele integrării economiei 
ţării noastre în spaţiul Pieţii Comune. 

Studiul comparativ al informaţiei prezentate în 
tabelul 1 con� rmă avantajul aderării ţării noastre la 
parteneriatul estic. Astfel, PIB-ul UE îl depășește pe 
cel al Uniunii Vamale Rusia, Belarus, Kazahstan (UV 
RBK) de 8.4 ori, iar calculat la o persoană – de 2.86 
ori. Categoric, de 18.33 ori, sunt mai mari investiţiile 
directe străine. Pentru cercetările știinţi� ce și dez-
voltarea noilor tehnologii Uniunea Europeană chel-
tuiește de 15.67 ori mai mult decât UV RBK.

În plus, potrivit autorilor studiului realizat de 
Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP, ade-
rarea la Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cu-
prinzător (ZLSAC) va aduce bene� cii economice 
și sociale nete pentru Republica Moldova, în timp 
ce Uniunea Vamală Rusia – Belarus – Kazahstan va 
avea efecte adverse.

Tabelul 1 

Uniunea Europeană și Uniunea Vamală RBK în cifre

UE UV RBK UE/UV RBK, ori

PIB, trilioane dolari 16.28 1.94 8.39

PIB pe cap de locuitor, dolari 32338.14 11309.82 2.86

Investiţii interne anuale, trilioane dolari 2.88 0.60 4.79

% din PIB 17.7 30.9 -

Investiţii directe străine, trilioane dolari 7.972 0.435 18.33

Investiţii directe în străinătate, trilioane dolari 9.524 0.331 28.77

Credite interne, trilioane dolari 29.0 0.853 34.00

Cheltuieli anuale pentru cercetări știinţi� ce și 
dezvoltarea noilor tehnologii, miliarde dolari 

239.7 15.3 15.67

Sursa: alcătuită de autori în baza informaţiei selectate de pe paginile EUROSTAT-ului

Mai întâi, aderarea ţării noastre la ZLSAC nu 
exclude comerţul liber multilateral cu ţările CSI, 
iar aderarea la UV RBK nu-i compatibilă cu ZLSAC. 
Aderarea la UV RBK va obliga R. Moldova să cedeze 
Federaţiei Ruse autonomia privind stabilirea politi-
cii tarifare și să se alinieze la nivelul tarifelor din UV 
RBK. Mai mult, aderarea la UV RBK va conduce la 
perpetuarea monopolului rusesc asupra sectorului 
energetic al RM. Integrarea în politicile energetice 
euroasiatice prin aderare la UV RBK va determina 
abandonarea Comunităţii Energetice. Totodată, re-
ducerea preţurilor la gazele naturale livrate de „Gaz-
prom” cu circa 30%, anticipată în urma aderării la UV 
RBK, este incertă, din cauza lipsei unui cadru juridic 
clar care ar reglementa acest subiect.

Aderarea la UV RBK va cauza reducerea exportu-
rilor totale cu circa 9% și va spori dependenţa eco-
nomică de piaţa CSI, în special de Federaţia Rusă. În 
schimb, aderarea la ZLSAC va impulsiona creșterea 
exporturilor cu peste 11% și va contribui în mod 
esenţial la diversi� carea lor. Estimările experţilor 
arată că, în cazul aderării la ZLSAC, economia Mol-
dovei se va extinde cu circa 6.4%, în timp ce opţiu-
nea UV RBK va determina contractarea acesteia cu 
4 la sută.

Aderarea la UV RBK va duce la pierderea de că-
tre producătorii autohtoni a pieţei comunitare, care 
atrage circa 45% din totalul exporturilor atât de pe 
malul drept, cât și de pe malul stâng al Nistrului. O 
eventuală aderare le UV RBK ar avea efecte nefaste 
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asupra mediului de afaceri, prin diminuarea compe-
titivităţii economiei naţionale. 

Evident, și aderarea la ZLSAC va provoca anumite 
riscuri. Încă de la apariţia Comunităţii, Europa a ales 
calea liberului schimb, care necesită politici comer-
ciale comune. Să nu neglijăm  faptul că, după cum 
remarcă cercetătorul Maurice Bye, dacă o politică 
comercială comună constituie primul pas al unei 
politici economice comune, ea nu poate �  decât un 
mijloc de a realiza unele  acorduri largi. Actualmente, 
politica comercială a UE tinde să � e focalizată pe eli-
minarea barierelor, inclusiv a celor netarifare, care 
stau în calea comerţului. 

Conform articolului 207 din Versiunea consoli-
dată a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Euro-
pene, politica comercială comună se întemeiază pe 
principii uniforme, în special în ceea ce privește mo-
di� cările tarifare, încheierea de acorduri tarifare și 
comerciale privind schimburile de mărfuri și servicii 
și aspectele comerciale ale proprietăţii intelectuale, 
investiţiile străine directe, uniformizarea măsurilor 
de liberalizare, politica exporturilor, precum și mă-
surile de protecţie comercială, printre care și cele 
care se adoptă în caz de dumping și de subvenţii. 

 Normele concurenţei, potrivit articolului 42 din 
Versiunea Consolidată a Tratatului Privind Funcţio-
narea Uniunii Europene, se aplică producţiei și co-
mercializării produselor agricole numai în măsura 
stabilită de legislaţia aprobată de Parlamentul Euro-
pean și Consiliu în conformitate cu procedura pre-
văzută în alineatele 2 și 3 din articolul 43. 

Articolul 44 speci� că: „în cazul în care, într-un 
stat membru, un produs face obiectul unei organi-
zări naţionale a pieţei sau al oricărei reglementări 
interne cu efect echivalent ce afectează din punct 
de vedere concurenţial o producţie similară din-
tr-un alt stat membru, statele membre aplică la im-
port o taxă compensatorie acestui produs provenit 
din statul în care există respectiva organizare sau 
reglementare, cu excepţia cazului în care  acest stat 
membru aplică o taxă compensatorie la export”. 

În exporturile extra UE, în anul 2011 au dominat 
(80% din cota acestora) produsele prelucrate, în-
scriindu-se pe o pantă descendentă în ultimii ani. 
Produselor prelucrate le-au revenit circa 56% din 
importurile extra comunitare. În anul 2011, UE a 
înregistrat solduri pozitive ale balanţelor comerci-
ale pentru 14 grupe de produse și solduri negative 

pentru 7 grupe ale nomenclatorului combinat, ceea 
ce a generat un de� cit de circa 160 miliarde euro.

Produsele agricole importate de ţările membre 
ale Uniunii Europene variază de la 78712 mil. euro 
în anul 2007 la 90224 mil. euro în anul 2008, iar ex-
portul acestora a sporit de la circa 78031 mil. euro în 
2007 la peste 95 miliarde euro în anul 2010. 

Dacă în 2007 exportul produselor agroalimentare 
din Uniunea Europeană cedează importului nesem-
ni� cativ, cu 681 mil. euro (0.9% din export), apoi în 
anul 2010 exportul depășește importul produselor 
agroalimentare de către statele membre ale UE cu 
mai mult de 7.7 miliarde euro sau cu 8.1% din ex-
port. În prezent, exporturile de produse agricole se 
fac aproape toate fără restituiri (385 mil. euro în 2010 
comparativ cu peste 6000 mil. euro în anul 2000). 

Importul depășește exportul în următoarele sta-
te membre ale UE: Belgia, Cipru, Grecia, Germania, 
Olanda, Marea Britanie, Portugalia, România și al-
tele. Exportul este mai mare în raport cu importul 
în Austria, Danemarca, Franţa, Spania, Ungaria și 
alte state ale UE. Produsele � nite reprezintă 64% 
din acest volum, pe primul loc, cu 16%, situându-se 
produsele spirtoase și vinurile. 

Pentru ţara noastră riscul ţine de declinul în sec-
torul agroalimentar, unde producţia urmează să se 
diminueze cu circa 3%. Aceste costuri vor �  com-
pensate de bene� ciile obţinute din alte sectoare, 
mai competitive, cum este cel industrial, precum  și 
de creșterea salariilor și veniturilor bugetare. 

Pornind de la teoria avantajului comparativ, care 
dovedește că superioritatea potenţială în relaţiile 
de schimb depinde de diferenţele dintre costuri-
le comparative, ţara noastră trebuie să-și formeze 
structura de producţie astfel, încât costurile în sumă 
să corespundă celor mai e� cienţi operanţi externi. 
Avantajul comparativ în agricultura naţională se 
proiectează în cererea existentă pe piaţă. 

Astfel, avantajul integrării economiei naţionale în 
spaţiul Pieţii Comune a Uniunii Europene este, prac-
tic, incontestabil. Însă reorientarea geogra� că către 
Piaţa Comună a UE necesită ajustarea politicilor eco-
nomice naţionale la cele comunitare, selectarea pie-
ţelor, o pregătire logistică corespunzătoare (deschi-
derea de birouri comerciale, misiuni ale oamenilor 
de afaceri moldoveni pe pieţele potenţiale respec-
tive, participarea într-o măsură sporită la târgurile și 
expoziţiile internaţionale etc.), timp disponibil și, cel 
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mai important, ampli� carea activităţii inovaţionale. 
Elementele cooperării în domeniile respective sunt 
parte componentă a Acordului de Asociere dintre 
Uniunea Europeană si Republica Moldova. 

2. Cooperarea în domeniul cercetării, dezvol-
tării tehnologice și activităţilor demonstrative

Pentru orice ţară sau afacere care își propune să 
îmbunătăţească poziţia competitivă faţă de ofertanţii 
rivali este necesară intensi� carea activităţii inovaţio-
nale. Potrivit articolului 127 al Acordului de Asociere 
dintre Uniunea Europeană si Republica Moldova, „păr-
ţile vor promova cooperarea în toate domeniile de 
cercetare știinţi� că civilă, de dezvoltare tehnologică și 
de activitate demonstrativă (RTD) pe baza avantajului 
reciproc și sub protecţia corespunzătoare efectivă a 
drepturilor de proprietate intelectuală” . 

În continuarea art. 128 al Acordului este speci� cat 
faptul că „Cooperarea în domeniul RTD va cuprinde:

a) dialogul de politică și schimbul de informaţii 
știinţi� ce și tehnologice;

b) facilitarea accesului adecvat la programele re-
spective ale Părţilor;

c) sporirea capacităţii de cercetare și participă-
rii instituţiilor de cercetare ale Republicii Moldova         
în cadrul Programului - Cadru de Cercetare al UE;

d) promovarea proiectelor comune de cercetare 
în toate domeniile RTD;

e) activităţile de instruire și programele de mo-
bilitate pentru savanţi, cercetători și alte cadre din 
domeniul cercetării implicate în activităţile RTD pe 
ambele părţi;

f ) facilitarea, în cadrul legislaţiei aplicabile, a cir-
culaţiei libere a lucrătorilor din domeniul cercetării 
care participă în activităţile prevăzute în prezentul 
Acord și circulaţiei  transfrontaliere a mărfurilor des-
tinate pentru utilizarea în astfel de activităţi; 

g) alte forme de cooperare în domeniul RTD 
(inclusiv prin abordările și iniţiativele regionale), în 
baza acordului reciproc.

Pentru ţara noastră, care traversează o perioadă 
anevoioasă de reformare a economiei, cooperarea 
în toate domeniile de activitate inovaţională este 
bene� că.

Activitatea inovaţională poate �  estimată în 
funcţie de numărul brevetelor de invenţii sau al 
brevetelor pentru soiurile de plante, desenele/mo-
delele industriale și titlurile de protecţie a mărcilor 
eliberate. 

Numărul cererilor depuse pentru brevet de inven-
ţie variază de la an la an, în prezent având o tendinţă 
de reducere. Mai întâi înregistrează o creștere de la 
246 în 2000 la 401 în anul 2005 (tabelul 2), apoi o re-
ducere până la 108 în anul 2011, deci de 3.7 ori, și o 
creștere nesemni� cativă – până la 115 în anul 2012.

Tabelul 2 

Numărul de cereri depuse pentru protecţia invenţiilor, soiurilor de plante, 

modelelor de utilitate, desenelor/modelelor industriale și mărcilor

Anii 1995 2000 2005 2010 2011 2012

Cereri depuse pentru: - brevet de invenţie,   299 246 401 143 108 115

inclusiv solicitanţi naţionali 270 240 390 139 97 93

- brevet de invenţie de scurtă durată, 0 0 0 201 182 175

     inclusiv solicitanţi naţionali 0 0 0 200 178 172

- brevet pentru soi de plantă, 0 12 22 18 18 34

     inclusiv  solicitanţi naţionali 0 11 22 18 16 24

Titluri de protecţie eliberate: - brevete de invenţie, 227 234 269 132 63 51

     inclusiv  titularilor naţionali 124 200 261 125 61 47

- brevete pentru soiuri de plante, 0 0 3 25 15 20

     inclusiv  titularilor naţionali 0 0 2 25 15 20

Titluri de protecţie valabile: - brevete de invenţie 266 1316 1108 1018 799 613

- brevete pentru soiuri de plante - - 13 74 86 104

Desene/modele industriale conţinute în titluri eliberate / 
decizii de acordare, total

1383 1735 1469 1167 1114 1484

Titluri de protecţie a mărcilor eliberate, total 3827 3289 4742 4487 4451 4250

 Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova, Ed. Statistica, Chișinău, 2003-2013
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Situaţia este similară și pentru cererile solicitan-
ţilor naţionali. Chiar dacă ponderea cererilor depu-
se pentru brevet pentru soi de plantă crește de la 
4.88% în 2000 la 17.39% în 2012, numărul acestora 
rămâne inacceptabil de mic pentru o ţară agrară 
cum este Republica Moldova. Aceeași tendinţă de 
micșorare – de la 269 în 2005 până la 63 în 2011 – 
constatăm și în ceea ce privește brevetele de inven-
ţie eliberate. Numărul titlurilor de brevet de inven-
ţie valabile se micșorează de la 1316 în 2000 la 613 
în 2012 sau cu circa 53 la sută.  

Numărul total al titlurilor de brevet pentru soiuri 
de plante se majorează de la 13 în anul 2005 la 104 
în 2012 sau de 8 ori, însă rămâne nesatisfăcător, con-
stituind doar 17% din numărul total al titlurilor de 
brevet de invenţie valabile în ţara noastră. Declinul 
categoric al numărului de brevete de invenţie core-
lează perfect cu situaţia din economia naţională.

La capitolul desene/modele industriale elibera-
te s-a înregistrat o creștere de la 1383 în anul 1995 
la 1735 în 2000 sau cu circa 25.5%, apoi numărul 
acestora s-a redus până la 1114 în anul 2011 sau cu 
circa o treime, majorându-se din nou până la 1484 
în 2012 sau cu 33.2 la sută. Numărul titlurilor elibe-

rate pentru protecţia mărcilor a crescut de la 3827 
în 1995 la 4742 în anul 2005 sau cu 34.9%, iar ul-
terior se reduce până la 4250 în anul 2012 sau cu 
circa 10.4 la sută. Numărul impunător al titlurilor 
eliberate pentru protecţia mărcilor în raport cu nu-
mărul desenelor/modelelor industriale protejate se 
datorează creșterii afacerilor mici și mijlocii, care au 
tendința de a se evidenția pe piaţă. 

Nivelul de dezvoltare a gândirii creative, care 
permite elaborarea ideilor noi, neordinare, este in-
" uenţat, mai întâi, de mediul în care activează per-
soana. Un asemenea mediu poate #  atât întreaga 
gamă de instituţii (persoane juridice), cât și persoa-
nele # zice care solicită protecţia invenţiilor și mode-
lelor de utilitate. Numărul total al persoanelor juri-
dice care solicită protecţia invenţiilor și modelelor 
de utilitate (tabelul 3) variază între 128 în anul 2000 
și 232 în anul 2005. Solicitările instituţiilor academi-
ce cresc de la 29 în 2000 până la 84 în anul 2011. 
Dacă în anul 1995 în instituţiile de cercetare ramu-
rală au fost de 2.06 ori mai mulți solicitanţi ai pro-
tecţiei pentru invenţii și modele de utilitate decât 
în instituţiile academice, apoi în anul 2011 numărul 
acestora a fost de circa 3 ori mai redus.

Tabelul 3 

Evoluţia categoriilor de solicitanţi naţionali ai protecţiei invenţiilor și modelelor de utilitate 

Anii 1995 2000 2005 2010 2011 2012

Persoane juridice, total 191 128 232 218 166 166

Inclusiv: instituţii academice 32 29 64 82 84 77

Instituţii de cercetare ramurală 66 26 38 41 22 26

Instituţii de învăţământ superior 71 51 104 91 53 62

Întreprinderi și organizaţii 22 22 26 4 7 1

Persoane # zice 85 126 184 121 109 99

Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova, Ed. Statistica, Chișinău, 2003-2013

Solicitările instituţiilor academice cresc de la 29 în 
2000 până la 84 în anul 2011. Dacă în anul 1995 în 
instituţiile de cercetare ramurală au fost de 2.06 ori 
mai mulţi solicitanţi ai protecţiei pentru invenţii și 
modele de utilitate decât în instituţiile academice, 
apoi în anul 2011 numărul acestora a fost de circa 
3 ori mai redus. 

Solicitările de protecţie a invenţiilor și modelelor 
de utilitate din partea instituţiilor de învăţământ su-
perior variază de la 51 în anul 2000 la 104 în 2005, 
numărul lor micșorându-se, practic, continuu până 
la indicele de 53 în anul 2011. La același capitol, în-
treprinderile și organizaţiile înregistrează  22 de ce-
reri în anii 1995-2000, ajungând la 26 în 2005, însă 
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ulterior numărul cererilor depuse se reduce până la 
1 în anul 2012, fapt ce demonstrează cu certitudine 
scăderea interesului acestora pentru creativitate, 
pentru invenţii.

În ceea ce privește interesul manifestat de per-
soanele � zice pentru dezvoltarea gândirii creative 
care permite elaborarea ideilor noi și neobișnuite, 
se înregistrează o creștere de la 85 de solicitări în 
1995 la 184 în 2000, apoi o reducere lentă până la 
99 în anul 2012. Raportul acestora faţă de cel ma-

nifestat de persoanele juridice a fost de 44.5% în 
1995, 79.3% în 2005 și 59.6% în anul 2012. 

Activitatea inovaţională este in! uenţată consi-
derabil de resursele � nanciare. Deloc întâmplător, 
articolul 129 al Acordului speci� că: „Activităţile de 
cooperare respective ar trebui să � e desfășurate în 
sinergie cu activităţile � nanţate de Centrul de Ști-
inţă și Tehnologie (STCU) și cu alte activităţi desfă-
șurate în cadrul cooperării � nanciare dintre UE și 
Republica Moldova”.

Tabelul 4 

Produsul intern brut al Republicii Moldova  

Anii 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PIB total, mil $ actuali 3592.9 1753.0 1288.4 2988.2 3408.4 4402.5 6054.8 5439.4 5811.4 7015.2 7252.8

PIB, mil (comp.2005) 5960.8 2389.7 2122.5 2988.2 3131.1 3227.2 3477.8 3269.5 3501.4 3726.0 3696.2

Creșterea PIB, % anual -2.4 -1.4 2.1 7.5 4.8 3.1 7.8 -6.0 7.1 6.4 -0.8

PIB pe cap de locuitor, 
$ actuali

 972.1 476.0 354.0 831.2 950.5 1230.8 1696.0 1525.5 1651.5 1970.1 2037.6

PIB pe cap de locuitor, PPP, $ 
internaţ. actuali

3330.3 1514.7 1475.3 2362.0 2558.0 2712.9 2986.3 2832.6 3073.4 3335.9 3368.3

Indicele GINI * * 39.35 36.28 36.13 35.27 35.30 34.02 33.03 * *

Sursa: http://data.worldbank.org/indicator         Notă*= lipsă date

Resursele � nanciare necesare pentru activităţile 
inovaţionale constituie rezultatul activităţii eco-
nomice în ţară. Produsul intern brut (în preţuri cu-
rente) al Republicii Moldova, după cum constatăm 
din tabelul 4, se reduce în anii 1990-2000 de 2.8 ori, 
ajungând în 2008 la ceva peste 6 miliarde $, ceea ce 
reprezintă de aproximativ 4.7 ori mai mult în raport 
cu anul 2000, apoi se micșorează până la 5.4 miliar-
de $ în 2009, sporind ulterior până la 7.3 miliarde $ 
în 2012 sau cu 33.3 la sută faţă de 2009.  

Dacă nivelul PIB-ului din anul 1990 în preţuri 
curente a fost depășit încă în anul 2006, majorân-
du-se de 2.12 ori în 2012, apoi în preţuri compa-
rabile în 2012 PIB-ul forma doar 62% de la nivelul 
celui din 1990.  PIB-ul per cap de locuitor, în do-
lari la cursul actual, variază de la 354 $ în 2000 la 
2037.6 $ în 2012, iar ulterior, � ind calculat conform 

PPP, oscilează de la 1475.3 $ în 2000 la 3368.3 $ în 
anul 2012.  

Rezultatele activităţii economice determină 
cuantumul cheltuielilor interne în activitatea de 
cercetare-dezvoltare din ţara noastră. Produsul In-
tern Brut în ultimii patru ani a sporit cu 45.4% (ta-
belul 5), iar cheltuielile interne din activitatea de 
cercetare-dezvoltare au crescut doar cu 15.9 la sută.  

Ponderea cheltuielilor interne în activitatea de 
cercetare-dezvoltare în produsul intern brut se mic-
șorează de la 0.52% în 2009 la 0.4% în anul 2012. Chel-
tuielile pentru remunerarea muncii în cercetare –
dezvoltare au crescut de la 174.2 mil. lei în 2009 la 
200.5 mil. lei în 2012, ponderea acestora în totalul 
cheltuielilor interne în activitatea de cercetare-
dezvoltare reducându-se, în anii de referinţă, de la 
61.8% la 56.6 la sută. Cheltuielile materiale au sporit
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Tabelul 5 

Categoriile de cheltuieli interne în activitatea de cercetare-dezvoltare, mil. lei

Anii 2009 2010 2011 2012

Produsul Intern Brut 60430 71885 82349 87847

Cheltuieli interne în activitatea de cercetare-dezvoltare, total 317.6 316.2 333.5 368.2

din care, cheltuieli interne curente 281.8 291.8 312.8 354.1

Inclusiv: - remunerarea muncii 174.2 170.5 174.8 200.5

- cheltuielile de asigurări sociale și asistenţă medicală obligatorii 43.4 43.2 44.4 51.7

Cheltuieli materiale 45.3 51.3 62.6 65.7

Alte cheltuieli curente 19.0 26.9 31.0 36.2

Cheltuieli interne capitale 35.8 24.3 20.6 14.1

din care, echipamente 25.4 17.2 16.2 13.7

Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova, Ed. Statistica, Chișinău 

de  la 45.3 mil. lei în 2009 la 65.7 mil lei în anul 2012 
sau cu 45 la sută, iar cheltuielile interne pentru echipa-
mente s-au redus de 1.85 ori.   

Activitatea inovaţională, elaborarea și imple-
mentarea inovaţiilor și tehnologiilor moderne efec-
tive și e! ciente depind, în proporţii considerabile, 
de gândirea creativă care este produsul predispozi-
ţiilor înnăscute, dezvoltate de mediu și prin altoirea 
cunoștinţelor și deprinderilor, altfel zis, prin învăţare 
și antrenament.

3. Sistemul de educare a potenţialului creativ

În condiţiile economiei concurenţiale, oamenii 
nu se întreabă dacă trebuie să opereze  schimbări, ci 
doresc tot mai frecvent să știe cum să le facă. Pen-
tru a efectua aceste schimbări, potenţialul creativ 
urmează să ! e instruit în mod corespunzător.  Artico-
lul 122 al Acordului de Asociere dintre Uniunea Eu-
ropeană si Republica Moldova consemnează faptul 
că „părţile vor coopera pentru a promova învăţarea 
pe durata vieţii, încuraja cooperarea și transparen-
ţa la toate nivelurile educaţiei și instruirii, cu accent 
special pe învăţământul superior”, iar în articolul 
123 al Acordului se precizează: „Cooperarea se va 
axa, printre altele, pe următoarele domenii:

(a) promovarea învăţării pe durata vieţii, care 
constituie cheia spre creștere și locuri de muncă și 

poate permite cetăţenilor să participe în măsură de-
plină la activităţile din societate;

(b) modernizarea sistemelor de educaţie și in-
struire, sporind calitatea, relevanţa și accesul;

(c) promovarea convergenţei în învăţământul su-
perior, reieșind din procesul de la Bologna și din agen-
da UE de modernizare a învăţământului superior;

(d) consolidarea cooperării academice interna-
ţionale, participării în programele de cooperare 
ale UE, sporirea mobilităţii studenţilor și cadrelor 
didactice;

(e) crearea unui cadrul naţional de cali! care pen-
tru a îmbunătăţi transparenţa și recunoașterea cali-
! cărilor și competenţelor;

(f ) promovarea scopurilor stabilite în procesul de 
la Copenhaga privind cooperarea europeană în în-
văţământul și instruirea profesional-tehnică.

Instruirea are menirea de a realiza o creștere per-
sonală. Cei antrenaţi în acest proces pot a$ a lucruri 
pe care nu le știau mai înainte și a căror cunoaștere 
și aplicare pot asigura o e! cienţă sporită a economi-
ei atât în prezent, cât și în perspectivă. 

În ţara noastră, numărul celor care învaţă are ten-
dinţa clară de a se micșora. După cum urmează din 
! gura 1, numărul de elevi și studenţi  din anul de stu-
dii 2011/2012 alcătuiește  72.8%  din  numărul  celor        
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Sursa: Educaţia în Republica Moldova, Publicaţie statistică, 2011/2012

Figura 1. Evoluţia numărului de elevi și studenţi

ce învăţau în anul de studii 2002/2003. Numărul to-

tal de elevi s-a micșorat de la 605.2 mii în anul de 

studii 2002/2003 până la 381.4 mii în anul de studii 

2011/2012 sau cu circa 37 la sută. 

Numărul elevilor raportat la 10000 de locuitori 

se reduce respectiv de la 1671 la 1071 sau cu circa 

36 la sută. Declinul numărului de elevi a fost cau-

zat de situaţia demogra� că din ţară și, parţial, de 

faptul că din ce în ce mai mulţi elevi preferă să în-

veţe în alte ţări.

Personalul didactic din școli s-a redus de la 41.7 

mii în anul de studii 2002/ 2003 (� gura 2) până la 

36.2 mii în anul de studii 2011/2012 sau cu circa 

13.2 la sută. Diminuarea numărului cadrelor di-

dactice ce activează în școlile de zi, gimnazii, licee 

este însoţită de un alt fenomen – majorarea vârstei 

medii a personalului didactic. Ponderea cadrelor di-

dactice în vârstă de pensionare crește de la 6.8% în 

anul de studii 2002/2003 până la 20.1% în anul de 

studii 2011/2012.  Faptul că � ecare al cincilea cadru 

didactic este de vârstă pensionară ar trebui să aler-

teze autorităţile publice și să le  determine la elabo-

rarea unor măsuri de urgenţă menite să amelioreze 

situaţia.

După aderarea Republicii Moldova, în 20 mai 

2005, la „Proiectul Bologna” sistemul de  =1 Cadre 

didactice în școli de zi, gimnazii, licee<  -s— Cadre 

didactice în vârstă pensionară, învăţământul univer-

Sursa: Educaţia în Republica Moldova, Publicaţie statistică, 2011/2012

Figura 2. Ponderea cadrelor didactice în vârstă de pensionare

sitar din ţara noastră este structurat în trei ci-

cluri: primul – de licenţă; al doilea - de masterat, 

fie de cercetare, fie profesional; al treilea – de 

doctorat. 

Numărul studenţilor s-a majorat de la 77312 

în anul de studii 1999/2000 până la 114552 în 

anul de studii 2004/2005 sau cu circa 48 la sută. 

Numărul total al studenţilor după anul de învă-

ţământ 2004/2005 s-a redus –  până la 102458 în 

anul de studii 2012/2013 (tabelul 6) sau cu 10.5 

la sută. 



| 59 

Tabelul 6 

Evoluţia numărului de studenţi, mii

Absolvenţi Înmatriculaţi Numărul de studenţi

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 09/10 10/11 11/12 12/13

Total 26.61 28.41 27.79 26.73 27.08 27.90 28.26 28.13 109.9 107.8 103.9 102.5

Ciclul I (studii de licenţă) 18.16 21.99 21.95 20.13 20.53 20.40 20.09 19.68 93.40 90.70 85.34 82.82

Ciclul II (studii de masterat) - 4.54 5.10 5.90 5.83 6.74 7.42 7.70 10.97 12.86 14.44 15.46

Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova, Ed. Statistica, Chișinău, 2012 și 2013

În anii de referinţă, numărul studenţilor înmatri-
culaţi la ciclul I (studii de licenţă) s-a redus cu 0.85 mii, 
iar al celor înmatriculaţi la ciclul II (studii de masterat) 
a sporit cu circa 1870.  Dacă raportul  studenţilor la 
ciclul I și ciclul II în anul  de studii 2009/2010 a fost 8.5 
: 1, apoi în 2012/2013 – 5.36 : 1, ceea ce nu corespun-
de recomandărilor „Proiectului Bologna”.   

Absolvenţii ciclului de masterat care doresc să-și 
formeze competenţe de cercetător, să acumuleze 
experienţă privind testarea ideilor și conceptelor în 
noile situaţii generate de economia concurenţială  
pot urma al treilea ciclu – de doctorat, care are du-

rata de 3-4 ani și se organizează prin învăţământ de 
zi sau învăţământ cu frecvenţă redusă.

Numărul doctoranzilor a crescut de la 1248 în 
2000 la 1685 în anul 2006 (tabelul 7) sau cu circa o 
treime. Apoi a urmat un declin, noul indicator consti-
tuind în anul 2012 puţin peste 88 la sută de la nivelul 
anului 2006. În anii de referinţă, numărul doctoran-
zilor în instituţiile de învăţământ este net superior 
celui din instituţiile de cercetări știinţi% ce. Doar 8.4 
la sută din absolvenţii doctoratului au susţinut teza 
în anul 2000, acest indice micșorându-se până la 6.3 
la sută din numărul absolvenţilor anului 2012.

Tabelul 7 

Evoluţia numărului de doctoranzi și postdoctoranzi 

Anii 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Numărul doctoranzilor 1248 1667 1685 1610 1574 1601 1550 1556 1485

Din care: - instituţii de cercetări știinţi% ce 359 367 354 345 378 359 389 388

                  - instituţii de învăţământ superior 1308 1318 1256 1229 1223 1191 1167 1097

Absolvenţi ai doctoratului 261 311 361 366 446 335 422 318 380

 Din care: - instituţii de cercetări știinţi% ce 83 76 86 99 66 104 72 78

                   - instituţii de învăţământ superior 228 285 280 347 269 316 246 302

Din cei promovaţi au susţinut teza 22 9 18 24 12 26 14 10 24

Numărul postdoctoranzilor 28 41 52 48 59 51 40 39

Din care: - instituţii de cercetări știinţi% ce 4 14 23 17 30 23 13 14

                  - instituţii de învăţământ superior 24 27 29 31 29 28 27 25

Absolvenţi ai postdoctoratului 4 12 13 18 13 25 30 17

inclusiv - instituţii de cercetări știinţi% ce 1 3 2 8 7 12 17 6

                  din care au susţinut teza - 1 - 1 - - - 1

                - instituţii de învăţământ superior 3 9 11 10 6 13 13 11

                din care au susţinut teza 1 1 1 4 1 3 1 -

Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova, Ed. Statistica, Chișinău 

Numărul postdoctoranzilor se majorează de la 28 
în 2005 la 59 în anul 2009, apoi se reduce constant, 
ajungând la 39 în anul 2012. Domină numeric con-
tingentul care urmează postdoctoratul în instituţiile 

de învăţământ superior. În ultimii cinci ani, din cei 
50 de absolvenţi ai postdoctoratului din instituţii-
le de cercetări știinţi% ce au susţinut teza doar 2 sau 
4%, iar din cei 53 de absolvenţi ai postdoctoratului 
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din instituţiile de învăţământ superior au susţinut 
teza tocmai 9, ceea ce constituie circa 17  la sută. 

Efectivul salariaţilor din activitatea de cercetare-

dezvoltare  are tendinţa de a se micșora – de la 5889 
în 2000 (tabelul 8) la 5121 în anul 2012 sau cu circa 
13%, iar cercetătorii – cu 18.6 la sută. 

Tabelul 8 

Salariaţii din activitatea de cercetare-dezvoltare

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 Efectivul salariaţilor din activita-
 tea de cercetare-dezvoltare, total  

5889 4672 4505 4587 5315 5424 5114 5216 5121

    inclusiv cercetători 4101 2583 2507 2592 3471 3561 3267 3372 3338

    din total  - doctori 2043 932 927 983 1311 1374 1288 1359 1342

                       - doctori habilitaţi 501 256 259 271 367 382 378 393 390

Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova, Ed. Statistica, Chișinău

Dacă în anul 2000 cercetătorii cu grad știinţi" c 
alcătuiau puţin peste 62%, inclusiv doctori habili-
taţi – 12.2%, în anul 2012 cei cu grad știinţi" c con-
stituiau 51.9% din totalul cercetătorilor, inclusiv 
doctori habilitaţi – 11.7 la sută.

Potenţialul didactico-știinţi" c în instituţiile de în-
văţământ superior s-a majorat de la 5058 în anul de 
studii 1999/2000 (tabelul 9) la 6571 în anul de studii 
2006/2007 sau cu 29.9%, după care se reduce până la 
6003 în anul de studii 2012/2013 sau cu circa 8.7 la sută.  

Tabelul  9

 Evoluţia potenţialului didactico-știinţi# c în instituţiile de învăţământ superior

Anii 1999/
2000

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

Personalul didactico-știinţi" c în insti-
tuţiile universitare

5058 5909 6221 6571 6447 6415 6413 6493 6147 6003

 inclusiv: - doctori habilitaţi, % 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7

                  - doctori în știinţe, % 37 37 37 35 35 36 36 36 39 39

Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova, Ed. Statistica, Chișinău

Practic, pe parcursul perioadei indicate în tabe-
lul 9 ponderea doctorilor și doctorilor habilitaţi se 
menţine la nivelul 41-46%. Raportul procentual al 
doctorilor și doctorilor habilitaţi în activitatea de 
cercetare-dezvoltare constituie 4.1 la 1 în 2000,  3.6 
la 1 în 2006 și 3.44 la 1 în anul 2012. În aceiași ani în 
instituţiile universitare acest raport a fost de 6.1 la 1; 
6.1 la 1 și 5.6 la 1. 

Formarea și dezvoltarea potenţialului creativ ce 
asigură activitatea inovaţională atât în instituţiile de 
cercetare-dezvoltare, cât și în instituţiile universita-
re constituie consecinţele manifestării unui număr 
impunător de factori, printre care se evidenţiază 
sistemul de salarizare. 

În " nal, considerăm că este oportună realizarea 
următoarelor propuneri:

1. Să " e intensi" cată activitatea organelor abili-
tate pentru a semna Acordul de Parteneriat  parafat 
în noiembrie 2013, informând, totodată, populaţia 
ţării noastre în ceea ce privește avantajele integră-
rii economiei naţionale cu Piaţa Comună a Uniunii 
Europene, vizavi de cele pe care le oferă Uniunea 
Vamală Rusia – Belarus – Kazahstan.   

2. Să " e aplicate pârghiile cele mai e" ciente pen-
tru a menţine, cel puţin la același nivel, ponderea 
cheltuielilor destinate formării și dezvoltării poten-
ţialului inovaţional.

3. Să " e ajustate normele naţionale privind for-
marea și dezvoltarea potenţialului intelectual la ce-
rinţele politicilor europene.
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  REZUMAT

Impactul Acordului de Asociere dintre Uni-

unea Europeană si Republica Moldova asupra 

formării potenţialului intelectual. Funcţionalita-
tea noului sistem economic al ţării noastre, marcat 

în mod frecvent de dinamism, adeseori de incerti-

tudine și risc, iar uneori chiar de ostilitate, depinde, 

în mod hotărâtor, de nivelul inovaţional. Activităţile 

de inovare, potenţialul inovativ de instruire vor &  cu 
siguranţă in' uenţate de Acordul de Asociere dintre 

UE și Republica Moldova. Articolul re' ectă avantajele 

ţării noastre în procesul de integrare în Uniunea Eu-

ropeană, dezvoltarea afacerilor inovative, potenţialul 

de formare etc. și propune o serie de măsuri menite 

să contribuie la realizarea obiectivelor Acordului pri-

vind aspectele particulare ale acestuia.

Cuvinte cheie: Acord de Asociere, inovare, inte-

lect, educaţie, performanţă

ABSTRACT

Impact of the Association Agreement between 

the European Union and the Republic of Moldova 

on the Formation of Intellectual Potential. The 

functionality of the new economic system of the 

Republic of Moldova, based on market relations and 

open to the world, frequently marked by dynamism, 

uncertainty and risk often, sometimes even hostile, 

depends, crucially, on innovation activity. Innova-

tion activities, training innovation potential will de& -
nitely be in' uenced by the Association Agreement 
between the EU and Moldova. The article re' ects 
on the advantages of our country in the European 
Union integration process, innovative business de-
velopment, training potential and proposes some 
measures that would contribute to the objectives of 
the Agreement on these particular aspects. 

Keywords: Agreement, Association, innovation, 
intellect, education, performance

РЕФЕРАТ

Воздействие Соглашения об ассоциации 

между Европейским союзом и Республика 

Молдовой на формирование интеллектуаль-

ного потенциала. Функциональность новой 
молдавской экономической системы Республи-
ки Молдова, основанной на рыночных отноше-
ниях и открытой для мира, динамичной, неопре-
деленной и зачастую рискованной, иногда враж-
дебной, зависит, по сути, от инновационной дея-
тельности. На инновационную деятельность, ин-
новационный потенциал обучения, конечно, бу-
дет воздействовать Соглашение об ассоциации 
между ЕС и РМ. Статья отражает преимущества 
нашей страны в процессе интеграции в Европей-
ский Союз, развитие инновационного бизнеса, 
потенциал обучения и предлагает ряд мер, ко-
торые будут способствовать достижению целей 
Соглашения по этим вопросам.

Ключевые слова: Соглашение об ассоциации, 
инновации, интеллект, образование, достижения
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CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ȘI ATESTARE,

INSTITUTUL DE DEZVOLTARE A SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE   
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CONFORM PREVEDERILOR REGULAMENTULUI PRIVIND OR-
GANIZAREA STUDIILOR SUPERIOARE DE DOCTORAT, CICLUL 

III, APROBAT LA SFÂRȘITUL ANULUI 2014 PRIN HOTĂRÂRE DE 
GUVERN, PE BAZA SUSŢINERII PUBLICE A TEZEI DE DOCTORAT ȘI 
A RAPOARTELOR REFERENŢILOR OFICIALI, FIECĂREI TEZE DE DOC-
TORAT ÎI VA FI ATRIBUIT UNUL DIN URMĂTOARELE CALIFICATIVE: 
„EXCELENT”, „FOARTE BINE”, „BINE”, „SATISFĂCĂTOR” ȘI „NESA-
TISFĂCĂTOR” [1]. PENTRU A IMPLEMENTA ACEASTĂ PREVEDERE, 
AVEM NEVOIE DE O METODOLOGIE CLARĂ ȘI ARGUMENTATĂ DE 
ATRIBUIRE A CALIFICATIVELOR.

Finalitatea studiilor doctorale
Părerile privind rezultatul prioritar al studiilor 

doctorale s-au schimbat semni' cativ în ultimii ani 
în lume. Chiar dacă gradul știinţi' c este conferit în 
continuare în urma prezentării unei cercetări rigu-
roase, sub formă de teză, drept rezultat principal al 
studiilor doctorale este recunoscut absolventul de 
doctorat – o persoană care a dobândit un anumit 
mod de gândire și competenţe respective ca urma-
re a învăţării prin cercetare [2;3]. Astfel, standardele 
europene în biomedicină și știinţele medicale sti-
pulează că programul doctoral trebuie să conducă 
la asigurarea doctoranzilor cu competenţe care vor 
permite acestora să devină un cercetător cali' cat, 
adică un savant capabil să efectueze o cercetare in-
dependentă, responsabilă, în conformitate cu prin-
cipiile unor bune practici din cercetare [4].

Deoarece doar o mică parte din deţinătorii de 
grad știinţi' c urmează o carieră tradiţională în cer-

cetare, devin relevante competenţele obţinute în 
procesul de soluţionare a problemelor intelectuale 
și practice ale proiectului de cercetare: creativitatea, 
calităţile de lider, rigoarea și capacitatea de a face 
faţă diferitor tipuri de provocări. Cu toate acestea, 
teza rămâne dovada unui proiect de cercetare de 
succes și o re/ ectare a capacităţilor de cercetător 
ale deţinătorului gradului. Ea poate avea diferite 
forme (monogra' e sau o serie de lucrări), dar tre-
buie să ' e o contribuţie originală și, eventual, un 
stimul al inovării în toate sectoarele societăţii. 

Noul act de reglementare a studiilor doctorale în 
Republica Moldova stipulează, de asemenea, ca ' na-
litate a studiilor, formarea competenţelor profesiona-
le necesare, cognitive și de cercetare în domenii de 
specialitate, precum și a unor competenţe transver-
sale [1]. Ele includ 8 competenţe profesionale speci-
' ce domeniului și se referă în special la cunoașterea 
acestuia, capacitatea de soluţionare a problemelor, 
stăpânirea metodelor și tehnicilor de cercetare, abi-
lităţile de documentare, elaborarea și valori' carea 
lucrărilor știinţi' ce, managementul proiectelor, pre-
cum și 10 competenţe transversale, care se referă pri-
oritar la cunoștinţele de management (a resurselor, a 
carierei, a riscului, a drepturilor de proprietate inte-
lectuală etc.), competenţele de comunicare în dome-
niu, inclusiv în limbi de circulaţie internaţională, abi-
lităţile de relaţionare socială, calităţile de conducere, 
capacităţile de antreprenoriat.
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Studiul nostru – ca răspuns la necesitatea de 
evaluare diferenţiată

În contextul atribuirii în mod necesar a cali� cati-
velor, apar o serie de întrebări privind modalitatea 
de evaluare și stabilire a competenţelor obţinute de 
absolvenţii studiilor doctorale. Ce formă trebuie să 
aibă teza pentru a stabili dacă absolventul are gândi-
re de cercetător? Cum trebuie să decurgă susţinerea 
publică a tezei? Care alte elemente conexe studiilor 
doctorale trebuie evaluate pentru a avea o imagine 
completă privind competenţele obţinute? Cum sta-
bilim faptul că contribuţia doctorandului la cunoaș-
terea umană este originală și inovatoare? Ș.a.m.d.

În încercarea de a găsi răspunsuri la aceste în-
trebări, am analizat sutuaţia actuală din Republica 
Moldova și experienţa internaţională privind evalu-
area tezelor de doctorat, utilizând în principal meto-
dele generale de investigaţie știinţi� că (observaţie, 
analiză comparativă, sinteză, extrapolare, evaluare 
de expert etc.). În baza acestei analize, ne-am pro-
pus să elaborăm un mecanism de evaluare a tezelor 
pentru atribuirea cali� cativelor, care ar putea servi 
ca repere metodologice pentru organizarea proce-
sului de evaluare a � nalităţii studiilor de către școlile 
doctorale / comisiile de doctorat.

Situaţia actuală privind evaluarea tezelor în 
Republica Moldova

Până în 2015, evaluarea tezelor în ţara noastră s-a 
desfășurat în conformitate cu Regulamentul atestării 
cadrelor știinţi� ce și știinţi� co-didactice de înaltă ca-
li� care (anexa la Codul cu privire la știinţă și inovare 
al Republicii Moldova) [5]  și a actelor normative sub-
secvente ale Consiliului Naţional pentru Acreditare și 
Atestare (CNAA). Aceste documente nu au prevăzut 
diferenţierea tezelor de doctorat în funcţie de calita-
tea lor, deși această idee este vehiculată de mai mult 
timp în cadrul CNAA. În prezent, la evaluarea tezelor 
sunt admise doar două opţiuni – aprobat și respins. 
Există însă un instrument de selectare a celor mai bune 
teze pe domenii – concursul „Teza de doctorat de ex-
celenţă a anului”, organizat de către CNAA începând 
cu anul 2010. În cadrul acestuia sunt premiate, pe � e-
care din următoarele 3 domenii – știinţe  socio-uma-
ne; știinţe reale și tehnice; știinţe  ale naturii și vieţii –
câte o teză de doctor habilitat și câte 3 teze de doctor 
(de gradul I, II și III) [6].

Modalitatea de evaluare aplicată în Republi-
ca Moldova are multe trăsături comune cu cele 
practicate în alte ţări, dar și su� ciente diferenţieri 
(tab.1)

Tabelul 1

 Caracteristici ale diferitor modalităţi de evaluare a � nalităţii studiilor doctorale

Trăsături comune Diferenţe Caracteristica diferenţelor 
în Republica Moldova

Teză de doctorat (sau echivalent) Durata procesului și modul de comunica-
re a deciziei � nale candidatului

Durata poate să ajungă până la un an. De-
cizia i se comunică candidatului la � nalul 
ședinţei de susţinere, dar trebuie să � e 
con� rmată de către CNAA

Susţinerea tezei (viva) Natura susţinerii (publică sau privată) Susţinere publică

Cerinţe formale pentru originalitate și 
contribuţie la cunoaștere

Numărul examinatorilor. Posibilitatea ca 
îndrumătorul de doctorat să asiste

5-9 membri ai CȘS + 2-3 referenţi
Conducătorul de doctorat poate asista

Aprobare/respingere sau acordarea cali-
� cativelor

Aprobare/respingere

Sursa: adaptat după [7]  și completat de autor

Susţinerea tezei de doctorat în Republica Mol-
dova prevede evaluarea acesteia în cadrul urmă-
toarelor etape: catedră/laborator – seminar (două 
în cazul tezei de doctor habilitat) – CNAA (formarea 
Consiliului știinţi� c specializat de susţinere a tezei –
CȘS) – CȘS – CNAA (con� rmarea deciziei CȘS, în 
cazul tezelor de doctorat, și conferirea gradului, în 
cazul tezelor de doctor habilitat). Comisia de atesta-
re a CNAA aprobă conferirea gradului știinţi� c doar 

dacă există evaluări pozitive a tezei la toate aceste 
etape. Majoritatea etapelor respective includ evalu-
area conform unor � șe care conţin un set de criterii 
și o grilă de acordare a punctajului: formularul eva-
luării tezei de către seminarul de pro!  / comisia de 
problemă, formularul evaluării de către comisia de 
experţi a CNAA la etapa de formare a CȘS, formula-
rul evaluării de către consultantul CNAA la etapa de 
formare a CȘS, formularul evaluării de către comisia 
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de experţi a CNAA la etapa de con� rmare / conferire 
a gradului, formularul evaluării de către consultan-
tul CNAA la etapa de de con� rmare / conferire a gra-
dului. În plus, pentru tezele selectate la concursul 
„Teza de doctorat de excelenţă a anului” există încă 
două formulare de evaluare: de către Comisia de 
experţi a CNAA și de către Comitetul de concurs [6]. 
Aceste formulare sunt diferite și evaluează în princi-
pal teza de doctorat (unele și corectitudinea actelor, 
pentru a veri� ca respectarea reglementărilor).

Însă calitatea evaluărilor și, respectiv, a produ-
sului � nit – tezei, nu este, după părerea noastră, pe 
măsura numărului etapelor și formularelor în vigoa-
re. Fără să facem o analiză detaliată (aceasta putând 
�  subiectul unui studiu separat), vom menţiona to-
tuși: cauzele acestei situaţii sunt în strânsă legătură 
cu problemele generale ale sistemului naţional de 
cercetare-dezvoltare. Mai relevante în contextul dat 
ni se par următoarele:

 ▪ sistemul actual de cercetare-dezvoltare nu 
este, în cea mai mare parte, un sistem meritocra-
tic, iar mecanismele reputaţionale care stau la 
baza funcţionării unor comunităţi performante 
de cercetători nu funcţionează în Republica Mol-
dova. Într-un studiu de caz efectuat și prezentat 
anterior la un seminar cu comisiile de experţi ale 
CNAA, am arătat că doar analiza concluziilor și 
propunerilor dintr-o teză de doctorat a scos la 
iveală faptul că sunt preluate cuvânt cu cuvânt, 
din alte surse, fără a se face referinţă, aproape 
2 pagini de concluzii la capitole; 4 din concluziile 
generale  și 3 din recomandările de la � nal; în con-
cluziile la capitole se face referire la instituţii și acte 
legislative care nu există în Republica Moldova. Și 
această teză a fost evaluată pozitiv la toate etapele!

 ▪ comunitatea știinţi� că mică limitează 
obiectivitatea evaluării. Nimeni nu dorește să-și 
asume responsabilitatea de a respinge tezele sla-
be, deoarece ulterior poate �  evaluat negativ el 
însuși sau doctorandul său de către conducătorul 
de doctorat sau alte persoane afectate de decizia 
sa. Mai mult decât atât, în unele ramuri știinţi� ce 
s-au stabilit grupuri de persoane „înţelegătoare” 
propuse pentru a face parte din majoritatea CȘS 
de susţinere a tezelor, fapt ce a determinat CNAA-
ul să limiteze numărul maxim anual de participări 
a persoanelor în calitate de membri ai CȘS sau re-
ferenţi o� ciali ai tezelor de doctorat [8]. 

 ▪ asigurarea limitată cu resurse a sistemului, 
ceea ce nu permite, pe de o parte, să � e atrase cele 
mai importante talente în studiile doctorale și ulte-
rior în evaluarea tezelor, iar pe de altă parte, nu asi-
gură independenţa tuturor evaluatorilor și rezisten-
ţa lor în faţa diferitor tentaţii pentru a închide ochii 
la o lucrare slabă.

O precizare importantă este, totuși, necesară: 
există diferenţe semini� cative în modul de evaluare 
și calitatea tezelor pe domenii ale știinţei în Republi-
ca Moldova. Domeniile știinţi� ce care au tradiţii de 
cercetare și școli formate pe parcursul a mai multor 
decenii (ex., � zica, matematica, chimia) păstrează 
standarde mai înalte de calitate și se raportează în 
evaluări la cercetările care se efectuează în comuni-
tăţile știinţi� ce avansate, în timp ce în domeniile cu 
o creștere rapidă a numărului de persoane cu grad 
știinţi� c în perioada funcţionării sistemului naţional 
de atestare a cadrelor (ex., drept, economie, peda-
gogie) decalajul faţă de nivelul cercetărilor din cen-
trele mondiale de excelenţă este mai mare, � ind mai 
frecvente cazurile de abateri grave de la normele de 
bună conduită în cercetare-dezvoltare.

Este important ca la trecerea la un nou mod de 
evaluare și la atribuirea cali� cativelor să încercăm să 
atenuăm cât mai mult posibil de� cienţele menţiona-
te, să diminuăm formalismul, precum și să evaluăm 
integral studiile doctorale și nu doar teza propriu-zi-
să. Totuși, unele prevederi din noul regulament, cum 
ar �  includerea conducătorului de doctorat în com-
ponenţa Comisiei de doctorat, împiedică atingerea 
acestui obiectiv și pot crea con# icte de interese, fapt 
constatat în unele standarde din domeniu [4].

Elementele majore evaluate la � nalizarea stu-

diilor doctorale

În po� da faptului că tot mai mulţi deţinători de 
grade știinţi� ce se angajează la muncă în afara me-
diului academic, în lume teza (disertaţia) rămâne ele-
mentul-cheie al doctoratului și dovada performanţei 
și competenţei cercetării independente a doctoran-
dului. Acest lucru este posibil atunci când se apeciază 
obţinerea abilităţilor analitice și sintetice, calităţilor 
de conducere, creativitatea și originalitatea, orien-
tarea internaţională și integritatea. Principala cerinţă 
de calitate pentru orice teză este ca aceasta să ge-
nereze noi perspective sau cunoștinţe – o inovaţie în 
domeniu, o nouă metodă știinţi� că sau o aplicaţie a 
unei metode cunoscute într-un domeniu nou [9].  



| 65 

Teza este susţinută de obicei în cadrul unei ședin-
ţe publice, excepţii � ind Marea Britanie (susţinere pri-
vată) și Australia (fără susţinere orală). Se apreciază că 
în multe ţări susţinerea publică (viva) este un „ritual” 
și decizia nu poate �  decât pozitivă. Cu toate acestea, 
procedura este importantă în sine, deoarece demon-
strează alte abilităţi ale doctorandului decât cele din 
teză: cunoașterea tematicii de cercetare și abilităţi 
intelectuale și de comunicare. Evaluarea competen-
ţelor prin intermediul tezei și a susţinerii orale este 
validă dacă se îndeplinesc două condiţii [7]:

 ▪ Contribuţia decisivă a doctorandului la obţi-
nerea rezultatelor prezentate. Aceasta înseamnă că 
el trebuie să aibă rolul decisiv în redactarea tezei și 
să � e su� cient implicat în plani� carea activităţilor de 
cercetare din cadrul tezei (inclusiv la stabilirea tema-
ticii acesteia). Ultima necesitate reiese din faptul că 
deseori conducătorul știinţi� c stabilește designul 
cercetării reieșind din interesele știinţi� ce proprii.

 ▪  Implicarea unor examinatori competenţi și 
independenţi. Este important de evitat con" ictele 
de interese și de respectat standardele internaţio-
nale, inclusiv prin implicarea experţilor de peste ho-
tare și redactarea tezelor în engleză.

Totuși, o parte din competenţele profesionale, 
interdisciplinare sau din cunoștinţele dobândite nu 
pot �  deduse din teză / susţinerea publică. Aceste 
competenţe, obţinute din studierea literaturi, par-
ticipare la cursuri, ateliere și conferinţe, prezentări, 
predare și cercetare, pot �  mai lesne apreciate după 
modul de valori� care a cercetării. Publicarea lucrări-
lor știinţi� ce constituie cea mai frecventă modalita-
te de a valori� ca rezultatele cercetărilor în domeniu 
și de a conștientiza publicul cu privire la datele obţi-

nute și la interpretarea acestora. Chiar dacă valori� -
carea știinţi� că a cercetării e cea mai importantă în 
contextul recunoașterii și acceptării doctorandului 
în lumea academică, valori� carea cercetării în me-
diul socio-economic este importantă în societatea 
modernă, în contextul orientării cercetării știinţi� ce 
spre nevoile societăţii. În acest context, se consi-
deră drept o idee bună anexarea la sfârșitul tezei a 
listei cursurilor frecventate, implementărilor, inter-
venţiilor publice și a altor activităţi, precum și CV-ul 
doctorandului și lista publicaţiilor. 

Având în vedere argumentele prezentate mai 
sus, considerăm că este necesar ca la � nalizarea stu-
diilor doctorale, evaluarea să se facă pe 3 comparti-
mente de bază:

1) Teza de doctorat;
2) Susţinerea publică a tezei;
3) Valori� carea cercetării doctorale.

Criteriile de evaluare a tezelor de doctorat

Propunem 10 criterii pentru evaluarea � nalităţii 
studiilor de doctorat, descrierea cărora este dată 
în tab. 2. Fiecare criteriu poate �  evaluat prioritar 
în cadrul unuia din cele 3 compartimente majore. 
Astfel, criteriile 1-6 – la examinarea tezei; 7 – la sus-
ţinerea publică a tezei; 8-10 – la analiza modului de 
valori� care a rezultatelor cercetării. Însă evaluarea 
� nală pentru � ecare criteriu ar trebui să ţină seama 
și de calitatea demonstrată în cadrul celorlalte două 
compartimente. Spre exemplu, evaluarea la crite-
riul „Cunoașterea domeniului de studiu” se va face, 
în principal, în urma examinării tezei, dar poate �  
in" uenţată, corectată în rezultatul discuţiilor din 
timpul susţinerii publice (răspunsurile la întrebări).

Tabelul 2 

Criterii de evaluare a tezelor de doctorat în vederea atribuirii cali� cativelor

nr. Criteriul Descrierea

 1. Importanţa și origina-
litatea lucrării

Importanţa, relevanţa lucrării. Utilitatea cercetării pentru știinţă, educaţie, economie. Deschidere 
inter- și multidisciplinară.
Abordarea și caracterul inovativ / creativ al lucrării. Formularea unor noi teorii, concepţii, principii, 
teze, idei, metodologii, instrumente etc. sau dezvoltarea acestora.

 2. Cunoașterea dome-
niului de studiu

Încadrarea tezei în contextul cercetărilor din domeniu. Nivelul de analiză a literaturii și organizarea 
analizei. Gradul de acoperire a literaturii în domeniu. 
Cunoașterea fundamentelor teoretice (teorii, concepţii etc.) din domeniul de studiu și aplicarea lor 
în lucrare. Corelarea problemelor cercetate cu analiza literaturii.

 3. Metodologia cerce-
tării

Conceptualizarea ideii de cercetare. Scopul lucrării, problemele, întrebările de cercetare. 
Descrierea bazei empirice, abordărilor, metodelor, tehnicicilor, procedurilor etc. Calitatea datelor. 
Utilizarea abordărilor metodologice, experimentale, statistice etc.
 Nivelul de stăpânire a metodelor și tehnicilor de cercetare.
Înţelegerea limitelor și punctelor slabe ale propriei cercetări.
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nr. Criteriul Descrierea

 4. Relevanţa știinţi# că 
a rezultatelor

Generarea unor noi cunoștinţe, rezultate relevante, valoarea rezultatelor știinţi# ce în raport cu ni-
velul internaţional.
Discutarea rezultatelor obţinute. Rigoarea intelectuală. Coerenţa argumentelor. Corespunderea 
concluziilor / recomandărilor rezultatelor obţinute. Corelarea rezultatelor cu cadrul teoretic al cer-
cetării. Intepretarea critică a propriilor cercetări. Interdisciplinaritatea rezultatelor.

 5. Redactarea tezei și 
conţinutul tehnic

Logica expunerii, structurarea lucrării.
Calitatea scrisului: claritate, concizie, precizie, înţelegere, vocabular, ortogra# e, coerenţă, descriere 
bibliogra# e conform standardelor.
Prezentarea gra# că a lucrării, raţionalitatea includerii # gurilor și tabelelor și corespunderea lor te-
mei abordate.

 6. Respectarea eticii și 
deontologiei profe-
sionale

Îţelegerea și aplicarea principiilor și valorilor eticii cercetării știinţi# ce: citarea materialelor și a ide-
ilor preluate, onestitatea autorului, veridicitatea datelor utilizate, lecturarea articolelor citate, res-
pectarea altor norme de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare.

 7. Calitatea susţinerii pu-
blice și a competenţe-
lor comunicaţionale

Organizarea prezentării: logica prezentării informaţiei, adecvarea materialului prezentat, încadra-
rea în timp.
Modul de prezentare: ritm, voce, limbaj, inclusiv non-verbal, abilităţi comunicaţionale, calitate sli-
de-uri, prezentarea acestora.
Discuţiile: înţelegerea materialului, gândire critică, analitică, justi# carea alegerii metodologiei și 
abordărilor, angajament intelectual și capacitatea de a face faţă întrebărilor etc.

8. Publicarea în ediţii 
știinţi# ce

Articole publicate în reviste incluse în bazele de date ISI sau SCOPUS, în alte reviste de peste ho-
tare, în reviste naţionale.
Monogra# i (capitole) publicate peste hotare și în ţară;
Alte publicaţii, la alegerea școlii doctorale. 

9. Integrarea în mediul 
academic

Participări la evenimente: participare / publicare lucrare în culegere la conferinţe peste hotare or-
ganizate de societăţile știinţi# ce internaţionale sau europene, la alte conferinţe de peste hotare; la 
conferinţe din Republica Moldova.
Stagii: în centre știinţi# ce din UE, SUA, Japonia, alte state, vizite de documentare peste hotare.
Participări în proiecte: din cadrul PC7, Orizont-2020; alte proiecte știinţi# ce internaţionale și naţi-
onale.
Participare la alte tipuri de evenimente, stagii, proiecte, la alegerea școlii doctorale.

10. Relevanţă economică 
și socială

Brevete obţinute la principalele o# cii de brevetare din lume și la AGEPI; alte rezultate aplicative 
documentate ale cercetării (tehnologii, substanţe, softuri, soiuri, rase etc.); gradul de aplicabilitate 
sau implementare; participare în activităţi de antreprenoriat economic, tehnologic sau social.
Elaborarea unor materiale didactice; consultanţă de specialitate pentru diverse instituţii publice 
și/sau private; interviuri acordate unor posturi de radio și/sau TV; articole de popularizare; bloguri 
de autor sau tematice.
Participarea la organizarea și desfășurarea unor evenimente știinţi# ce; activităţi didactice; alte mo-
duri de valori# care a rezultatelor cercetării, la alegerea școlii doctorale.

Sursa: elaborat de autor

Pentru # ecare din cele 10 criterii propunem să # e 
atribuit unul din următoarele cali# cative:  „Excelent”, 
„Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător” și „Nesatisfăcător”. 
Cali# cativul general se va obţine ca medie a cali# ca-
tivelor pentru # ecare criteriu (pentru o calculare mai 
ușoară se poate utiliza și transformarea cali# cative-
lor în puncte: excelent – 5 puncte; foarte bine – 4;
bine – 3; satisfăcător – 2; nesatisfăcător – 1). 

Aplicarea criteriilor de evaluare

Elaborarea unor criterii potrivite, conforme cu 
bunele practici internaţionale încă nu asigură cali-
tatea evaluării. Avem exemple multiple nu doar din 

domeniul academic, dar și din alte domenii de acti-
vitate din Republica Moldova, când aprobarea unor 
reglementări bune nu conduce la nicio schimbare 
de situaţie. Factorul uman, accentuat de dimensiu-
nile reduse ale comunităţii știinţi# ce, poate distorsi-
ona la aplicare ideea de excelenţă care s-a urmărit 
prin formularea criteriilor. Cum putem să atenuăm 
aceasta in* uenţă nefastă? Iată câteva din propune-
rile noastre:

1) Atribuirea cali� cativelor la � ecare criteriu 

pe baza unor cerinţe clar stipulate. Am elaborat o 
descrere a cerinţelor pentru toate 10 criterii, iar un 
exemplu este dat în tab. 3. 
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Tabelul 3 

Recomandări de atribuire a cali� cativelor la criteriul 1. Importanţa și originalitatea lucrării

Cali� cativul

Nesatisfăcător Satisfăcător Bine Foarte bine Excelent

Teza nu are nicio impor-
tanţă pentru domeniul 
de cercetare și nu aduce 
nicio contribuţie. 
Problemei de cercetare, 
scopului și obiectivelor 
le lipsește creativita-
tea sau ele nu sunt noi. 
Se dublează cercetări 
anterioare.  Conceptul 
/ abordarea cercetării 
sunt necorespunzătoa-
re și/sau ignoră rezul-
tatele anterioare din 
domeniu.

Teza are o mică rele-
vanţă sau importanţă 
pentru domeniul de 
cercetare și aduce o 
contribuţie mică.
Problema de cercetare, 
scopul și obiectivele  
sunt limitate în origi-
nalitate și creativitate. 
Conceptul / abordarea 
cercetării sunt  într-o 
măsură mică corespun-
zătoare sau inovative.

Teza are o relevanţă sau 
importanţă moderată 
pentru domeniul de cer-
cetare și aduce o contri-
buţie limitată.
Problema de cercetare, 
scopul și obiectivele  
sunt moderat originale 
sau creative. Conceptul 
/ abordarea cercetării 
sunt  moderat cores-
punzătoare sau inova-
tive.

Teza are o relevanţă sau 
importanţă apreciabilă 
pentru domeniul de cer-
cetare și aduce o contri-
buţie semni� cativă. 
Problema de cercetare, 
scopul și obiectivele  
sunt originale sau crea-
tive. Conceptul / abor-
darea cercetării sunt  
corespunzătoare sau 
inovative.  

Teza este extrem de 
relevantă sau impor-
tantă pentru domeniul 
de cercetare și aduce o 
contribuţie importantă. 
Problema de cercetare, 
scopul și obiectivele  
sunt foarte originale 
sau creative, cu idei ino-
vative.  Este explorată 
o tematică originală, 
cu deschidere inter- 
sau multidisciplinară. 
Conceptul / abordarea 
cercetării introduce noi 
idei sau le dezvoltă pe 
cele existente.

Sursa: elaborat de autor

2) Acordarea priorităţii unor criterii (componente 
ale acestora), care vor putea corecta cali� cativul ge-
neral ce se obţine ca medie. Astfel, cali� cativul general 
al tezei nu va putea �  mai înalt decât cel de la criteriul 
„Publicarea în ediţii știinţi% ce”, cu excepţia tezelor axate 
pe cercetarea aplicativă și dezvoltarea experimentală, 
precum și a celor din cadrul doctoratului profesional. 

Evaluarea rezultatelor doctoratului reprezintă și 
o modalitate de a promova integritatea cercetării. 
În majoritatea universităţilor europene sunt aproba-
te coduri de bune practici în cercetare, conducerea 
acesora considerând că sunt responsabile pentru for-
marea unei noi generaţii de oameni de știinţă integri, 
astfel sporind încrederea societăţii în știinţă. În acest 
context, noi propunem ca aprecirea tezei să depindă 
de cali� cativul la criteriul „Respectarea eticii și deon-

tologiei profesionale”, astfel încât, în cazul în care se 
acordă cali� cativul  „nesatisfăcător” la acest criteriu, 
teza să � e apreciată „nesatisfăcător”, chiar dacă, even-
tual, media criteriilor totalizează cali� cativul  „bine”. 

3) Stabilirea unor corelaţii între evaluarea dife-
ritor criterii, pentru a evita posibilitatea evaluării 
unor criterii non-cuanti� cate în baza unor principii 
locale. Astfel, propunem ca la criterile „Metodologia 

cercetării” și „Relevanţa știinţi% că a rezultatelor” să nu 
poată �  atribuit un cali� cativ mai jos decât „foarte 
bine”, dacă doctorandul are articole publicate în # u-
xul principal al literaturii știinţi� ce (criteriul 8).

Totodată, propunem ca, atunci când un criteriu 
(din cele 10) va �  notat cu  cali� cativul „nesatisfăcă-

tor”, teza să nu poată obţine un cali� cativ mai mare 
de „bine”, iar dacă este atribuit cali� cativul „satis-
făcător” la unul din criterii – nu se poate obţine o 
aprecire generală a tezei mai mare de „foarte bine”.

4) Cuanti� carea, pe cât este posibil, a cerinţelor 
pentru atribuirea cali� cativelor, în vederea diminuă-
rii subiectivismului. Aceasta se referă în special la ce-
rinţele pentru atribuirea cali� cativelor la criteriile 8-10. 
Spre exemplu, propunem atribuirea unui cali� cativ de 
trecere la criteriul „Publicarea în ediţii știinţi% ce” doar 
dacă doctorandul a publicat 5 lucrări știinţi� ce (inclu-
siv 3 articole în reviste), din care pentru atribuirea cali-
� cativului „excelent” – minim 1 articol în ISI-Thomson; 
„foarte bine” – minim 1 articol în SCOPUS sau în baze 
de date internaţionale speci� ce domeniului; „bine” – 
minim 1 articol în reviste sau culegeri ale conferinţelor 
de peste hotare; „satisfăcător” –  minim 3 articole în 
orice revistă știinţi� că. La numărarea articolelor se va 
lua în considerare numărul autorilor unui articol, � ind 
calculată contribuţia autorului (1 împărţit la numărul 
autorilor). În funcţie de speci� cul domeniului, poate �  
cerută o contribuţie a autorului la articolele publicate 
de la 0,3 până la 1,0 (în ultimul caz, doctorandul trebuie 
să � e singurul autor sau să acumuleze din articolele cu 
mai mulţi autori 1,0 contribuţii). Cerinţe speci� ce sunt 
prevăzute pentru doctoranzii din unele specialităţi 
umaniste cu speci� c naţional (limbă, istorie, arheologie 
ș.a.) și cei cu teze strict aplicative. Atribuirea cali� cati-
velor în baza unor publicaţii recunoscute internaţional 
este o practică utlizată și în alte ţări. Astfel, în România 
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pentru tezele din domeniul � zicii cerinţele sunt mult 
mai mari decâte cele propuse de noi: doar pentru atri-
buirea cali� cativului „satisfăcător” se recomandă publi-
carea „a cel puţin două lucrări din tematica tezei în re-
viste cotate ISI, una dintre lucrări putând �  înlocuită cu 
o prezentare a candidatului la o conferinţă internaţio-
nală”, cerinţele crescând progresiv pentru următoarele 
3 cali� cative superioare, pentru obţinerea cali� cativu-
lui „excelent” doctorandul trebuind să � e „autor princi-
pal (prim sau corespondent)” pentru unul din articolele 
ISI și să aibă „cel puţin o prezentare orală pe tema tezei, 
susţinută la o conferinţă internaţională” [10].

5) Stimularea tendinţelor pe plan internaţional 
în domeniul cercetării. Una din aceste tendinţe este 
interdisciplinaritatea. În dezvoltarea și acumularea 
cunoștinţelor are loc o schimbare de paradigmă, prin 
trecerea de la modul 1 - cercetare tradiţională, deter-
minată de mediul academic, iniţiată de cercetător și 
bazată pe discipline știinţi� ce, la modul 2 – determi-
nată de context, concentrată pe problemă și bazată 
pe interdisciplinaritate. Abordările interdisciplinare 
și multidisciplinare sunt atractive în special pentru 
cercetarea aplicată ce își propune să rezolve diverse 
probleme importante ale societăţii. Pregătirea inter-
disciplinară extinde gândirea doctoranzilor dincolo 
de tradiţiile propriei lor discipline și îi face capabili de 
a valoriza diferite metode și perspective de cercetare 
[11]. Se apreciază că competenţele interdisciplinare 
și multidisciplinare oferă doctoranzilor mai multe 
oportunităţi de � nanţare, de angajare și de colabora-
re pe viitor. Cadrul existent în Republica Moldova nu 
este unul favorabil cercetării interdisciplinare: regle-
mentări și cutume care se axează strict pe disciplinile 
formulate în nomenclator, cu penalizarea abaterilor 
de la acestea, lipsa infrastructurii adecvate – reviste, 
cursuri etc., scepticismul sau chiar rezistenţa mediu-
lui academic ș.a. Ca urmare, dacă analizăm structura 
producţiei știinţi� ce a Republicii Moldova în baza da-
telor SCOPUS, observăm că numărul lucrărilor multi-
disciplinare este nesemni� cativ (0-3 pe an), în timp 
ce în ţările dezvoltate numărul acestora este în con-
tinuă creștere [12]. Având în vedere cele expuse mai 
sus, noi propunem posibilitatea atribuirii cali� cativu-
lui “Excelent” la criteriile ce se referă la metodologie și 
relevanţa știinţi� că doar atunci când în teză există o 
abordare și rezultate interdisciplinare sau deschidere 
spre interdisciplinaritate/multidisciplinaritate.

Toate aceste reguli de aplicare a metodologiei tre-
buie dublate, pentru a avea succes, de o sancţionare 

dură a celor care le ignorează și de dezvoltarea unui 
mecanism de trimitere la expertiză peste hotare a te-
zelor în domeniile în care nu există o masă critică care 
să asigure o evaluare obiectivă. În sprijinul acestei idei, 
ar trebui practicată și redactarea tezelor sau măcar a 
autoreferatului în limba engleză, un standard stipulat 
în unele domenii (ex., în știinţele medicale) la nivel eu-
ropean [4]. Includerea unor experţi străini în comisiile 
de doctorat, practicată pe larg în prezent, are, după 
părerea noastră, o e� cienţă limitată, întrucât aceștea, 
a" ându-se în calitate de oaspeţi invitaţi de către colegi-
prieteni și � ind în minoritate, nu vor îndrăzni să aibă 
o poziţie separată. O dovadă este, de altfel, lipsa unor 
poziţii/votări deosebite a acestor specialiști în cadrul 
susţinerilor de teze în Republica Moldova. Totodată, 
este necesar ca toate actele ce reglementează studiile 
doctorale să � e corelate cu prevederile metodologiei 
de atribuire a cali� cativelor tezelor de doctorat, inclusiv 
ghidul de redactare a tezei, regulamentul de funcţio-
nare a comisiei de doctorat, � șele de evaluare.

Concluzii 

Analiza efectuată a demonstrat că în procesul de 
recon� gurare a studiilor doctorale în Republica Mol-
dova și de trecere la atribuirea cali� cativelor tezelor 
de doctorat la susţinere ar trebui să ne axăm pe găsi-
rea răspunsurilor la următoarele întrebări: Cum să sti-
mulăm mai mult obţinerea competenţelor și nu doar 
a unor rezultate știinţi� ce? Cum să inversăm tendinţa 
de a acorda prea mare atenţie formei prezentării te-
zelor în detrimentul conţinutului studiilor și a calităţii 
resursei umane obţinute? Cum să eliminăm condiţi-
ile în care, uneori, o lucrare redactată impecabil, dar 
care este rodul unei fraude știinţi� ce, poate �  apre-
ciată mai înalt decât o cercetare autentică, originală, 
interdisciplinară care nu se încadrează în tipare? Ce 
metode și indicatori noi am putea utiliza ca să dimi-
nuăm formalismul procesului, să eliminăm fraudele 
știinţi� ce și să stimulăm creativitatea, gândirea de 
cercetător și excelenţa în studiile doctorale?

În acest sens, aplicarea cu bună credinţă a me-
todologiei elaborate de autor, de atribuire a ca-
li� cativelor, oferă o variantă de răspuns la aceste 
întrebări. În opinia noastră, ea poate să orienteze 
studiile doctorale din Republica Moldova spre atin-
gerea obiectivelor urmărite de către doctoratul 
modern – obţinerea unor competenţe utile pentru 
dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaștere în urma 
procesului de învăţare prin cercetare.
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REZUMAT 

Cum evaluăm tezele de doctorat în Republi-

ca Moldova? În contextul aprobării în Republica 
Moldova a deciziei de atribuire a cali" cativelor 
pentru tezele de doctorat, se analizează practica 
internaţională și situaţia locală privind evaluarea te-
zelor. Sunt stabilite provocările pentru procesul de 
evaluare a tezelor la nivel naţional și se propune o 
metodologie de atribuire a cali" cativelor tezelor de 
doctorat care să răspundă acestor provocări.

ABSTRACT 

How to Evaluate Doctoral Theses in the Repu-

blic of Moldova? In the context of approval in the 
Republic of Moldova of the decision to attribute the 
quali" cations for doctoral theses, is analyzed the 
international practice and local situation regarding 
the evaluation of theses. Challenges for the evalua-
tion of theses at the national level are set and is pro-
posed a methodology for attributing quali" cations 
to doctoral theses to meet these challenges.

РЕФЕРАТ

Как оценивать докторские диссертации в 

Республике Молдова? В контексте утвержде-
ния в Республике Молдова решения о присво-
ении оценок докторским диссертациям, в ра-
боте анализируется международная практи-
ка и внутренняя ситуация в Молдове по оцен-
ке диссертаций. Выявлены проблемы в процес-
се оценки диссертаций на национальном уров-
не и предложена методология присвоения оце-
нок диссертациям.
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O CARACTERISTICĂ APARTE A MARILOR OAMENI DE ȘTIIN-
ŢĂ, ÎNDEOSEBI A GENIILOR, ESTE ȘI SIMŢUL UMORULUI ȘI 

AL AUTOIRONIEI. ÎN ORICE ACŢIUNE, INDIFERENT DE NIVELUL EI DE 
SERIOZITATE, OAMENII DE ȘTIINŢĂ PUN ȘI O ANUMITĂ DOZĂ DE 
UMOR, DE AUTOIRONIE. 

Niels Bohr susţinea că omul de știinţă totdeau-
na completează seriozitatea cu gluma [Bohr 1961, 
p. 111]. Lucru observat încă la marele % lozof grec 
Platon (c. 427– c. 347 î. Hr.). La o lecţie, % lozoful a 
de% nit omul într-un mod prozaic: „animal cu două 
picioare și fără pene”. A doua zi, un elev înzestrat cu 
simţul umorului (poate că era Aristotel?) a adus la 
școală un cocoș penit și a zis că acesta este omul lui 
Platon. Savantul a râs cu plăcere de ingeniozitatea 
elevului său și, ca să iasă din încurcătură, a adăugat 
la de% niţia anterioară cuvintele „și fără gheare” [Di-
ogene 1979, p. 246].  Un alt exemplu din antichita-
te. Când un elev i-a șoptit dascălului său, Aristotel 
(384–322 î. Hr.), că unul dintre elevi l-a vorbit de rău 
în lipsă, % lozoful, în loc să se supere, s-a amuzat: „În 
lipsă poate și să mă bată” [Diogene 1979, p. 210].  Al 
treilea exemplu din antichitate. Pe când se a' a pe 
patul de moarte, Anaxagoras (cca. 500–428 î. Hr.) 
a fost întrebat de o rudă, care-i ultima lui dorinţă, și 
el a răspuns: „Doresc ca în luna morţii mele elevii să 
% e eliberaţi de la lecţii” [Diogene 1979, p. 107]. Și câ-
teva exemple mai recente. După inventarea analizei 
spectrale, a început să % e intensiv studiate compo-
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nentele chimice ale corpurilor cerești. Uimitor lucru, 
în spectrele luminii cometelor savanţii au descope-
rit molecule de alcool, lucru care l-a făcut pe Boltz-
mann (1844-1906) să zică, în glumă, că aceasta este 
o dovadă sigură că „stelele cu coadă” sunt populate –
locuitorii acestora fabrică ţuică [Boltzmann 1970, 
p. 288 - 289]. Un savant genial pus pe glume a fost 
George Gamow (1904–1968), bunicul căruia  a fost 
comandant de garnizoană la Chișinău. Când a dat 
gata studiul cu privire la originea elementelor chimi-
ce, scris împreună cu % zicianul Ralph Alpher (1921-
2007), și trebuia să-l trimită la o revistă spre publi-
care, lui i s-a părut că ceva nu-i ajunge studiului și, 
fără a sta mult pe gânduri, a adăugat numele unui 
al treilea autor, pe cel al reputatului % zician Hans 
Bethe (1906-2005), pionier în domeniul respectiv și 
cu lucrări de mare valoare la tematica dată, astfel că 
lucrarea a apărut în revistă cu numele a trei autori: 
Alpher, Bethe și Gamow, subliniindu-se prin aceasta 
că ei sunt primii, alfa, beta și gama în domeniul no-
minalizat (α, β, γ - primele trei litere ale alfabetului 
grecesc) [Gamow 1969, p. 9]. Multe glume nostime 
din domeniul % zicii sunt legate de numele geniului 
% zicii moderne Albert Einstein (1879–1955) [Bohr 
1961, p. 56]. Se zice că odată acesta a venit în ospe-
ţie la Bohr și a văzut pe ușa arhitectului mecanicii 
cuantice o potcoavă, a privit uimit la ea și a între-
bat gazda: „Bohr, și tu crezi în bazaconii de astea?”  
Răspunsul a fost pe potrivă: „Nu cred, dar am auzit 
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că ajută și celor care nu cred” [Gamow 1969, p. 63]. 
Multe întâmplări comice se povestesc în lumea ști-
inţei și despre genialul inventator american Thomas 
Edison (1847–1931) [Lapirov-Skoblo]. Acești doi 
oameni geniali deseori râdeau de colegii lor, dar în 
primul rând de ei înșiși. Din întâmplare, numele lor 
de familie, ca și cel al geniului poeziei noastre, Emi-
nescu, încep cu litera E. 

Și pe Mihai Eminescu (1850–1889) natura l-a 
înzestrat cu un simţ al umorului bine dezvoltat: 
„…o lume întreagă de închipuiri umoristice îi um-
pleau creierii, care mai de care mai bizare și mai cu 
neputinţă” („Sărmanul Dionis”, v. 2, p. 64). „E învede-

rat,  zicea Poetul, că lucrul are și partea sa umo-

ristică” ([„Oricât de deosebiţi ar $  oamenii...”], v. 7, p. 
83). În viziunea Poetului, umorul este un atribut 
creator al inteligenţei: „Câmpul său propriu era 
umorul liber, creatoriu” („Arta reprezentării drama-
tice dezvoltată știinţi$ c și în legătura ei organică” de 
Enric Theodor Rotscher”, v. 4, p. 209). Eminescu pre-
ţuia mult oamenii cu simţul umorului: Epureanu 
„îmbrăcând adevărurile cele mai crude în forma 
nevinovată a unui umor atât de contagios” ([„Ne-
crolog. Manolache Kostaki Epureanu...”],  v. 7, p. 74); 
„Ș-aicea nu vedem alta decât su& et și inimă, însă o 
natură pătrunsă de-o împăcare deplină, de-o pace 
râzătoare, care de-aceea și scânteie de mult umor. 
Însă dintr-aceste fulgere a umorului vom trebui să 
simţim că ele răsar dintr-o natură într-adevăr ama-
bilă și adâncă totodată” („Arta reprezentării drama-
tice dezvoltată știinţi$ c și în legătura ei organică” de 
Enric Theodor Rotscher”, v. 4, p. 293). Poate că acest 
lucru se datorează faptului că Poetul a învăţat la 

nemţi, care încă din timpul vieţii îi considerau pe 
neîntrecuţii lor poeţi Johann Wolfgang von Goethe 
(1749–1832) și Friedrich von Schiller (1759–1805) 
„sarea și piperul” literaturii germane. Poate, dar se 

găsesc și in' uenţe mult mai vechi. Despre $ lozo-
ful grec Thales (640.–560 î.Hr.) se spunea că știe ce 
este pe stele, dar o dată noaptea ieșind afară a dat 
într-o groapă și pe loc a fost apostrofat de o bătrâ-
nă: „Ce, Thales, vezi ce este pe stele, dar nu vezi ce 
e sub nasul tău!” Întâmplarea pare să-și $  găsit re-
& ectare în „Archaeus”: „voind să sară peste o groapă 
cade-n mijlocul ei” („Archaeus”, v. 2, p. 141). Prin ur-
mare, simţul umorului re' ectă o latură a naturii 
Poetului, căruia îi plăcea să condimenteze scrie-

rile sale cu „sarea și piperul” umorului: „Va trebui 
satirici ca Juvenal și ca Barbier spre a vă descrie, cu 
vii culori, opera voastră, de care singuri [să] vă spăi-
mântaţi” ([„Credem necesar...”], v. 8, p. 155); „Un turc 
luă un pumn de sare și veni foarte serios lângă Nas-
tratin: Hogeo, zice turcul, cască gura să-ţi sar vorba!” 
([„Ce ţi-i omul iscusit!”], v. 8, p. 254). Mite Cremnitz 
mărturisea, că Poetul avea poftă să povestească 

glume din viaţa ţărănească. După cum menţiona 

prietenul său, Ștefanelli, Eminescu avea „un veci-

nic surâs pe buze” [Ștefanelli 1990, v. 1, p. 54], un 

râs molipsitor: „Și râdea adese, cu o naivitate de 
copil, de făcea să râză și ceilalţi din societatea lui, 
iar când vorbea prin râs, glasul său avea un ton deo-
sebit, un ton dulce, molatec, ce ţi se lipea de inimă” 
[Ștefanelli 1990, v. 1, p. 158]. În opinia scriitorului 
grec Iannis Ritsos (1909–1990), Eminescu veghea 

la hotarele scrisului cu „spada surâsului” [Ritsos 
1991, v.2, p. 517]. 

Într-adevăr, opera eminesciană scânteiază de 
umor: „O lume întreagă de închipuiri umoristice îi 
umpleau creierii” („Sărmanul Dionis”, v. 2, p. 64); „El 
se a& a în acele momente de trândăvie plăcută pe 
care le are un dulău când și-ntinde toţi mușchii în 
soare, leneș, somnoros, fără de dorinţe” („Cezara”, 
v. 2, p. 88); „Ar $  fost Dumnezeu însuși, dacă – dacă 
nu murea” („Memento mori”, v. 1, p. 275). Umor ca-
racterizat prin coloratură inteligentă deosebită: 
„coloritul de umor pe care poetul i l-a dat cu intenţi-
une” („Arta reprezentării dramatice dezvoltată știin-
ţi$ c și în legătura ei organică” de Enric Theodor Rot-
scher”, v. 4, p. 278); „Apostolul Pavel-Malthus” (Ms. 
2255, f. 368) [Ștefan 1989,  p. 58]; „Stupul e o mănăs-
tire de călugăriţe fecioare în cari numai stare[ţa] are 
amanţi și face copii” (Ms. 2257, f. 268) [Ștefan 1989,  
p. 144]; „Azi adeseori femeia, ca și lumea, e o școală, 
/ Unde-nveţi numai durere, înjosire și spoială; / La 
acele academii de știinţi a zânei Vineri” („Scrisoarea 
II”, v. 1, p. 135). Eminescologul Augustin Z.N. Pop 
(1910–1988) [Pop 1989, p. 23] (în casa căruia, în au-
gust 1989, familia autorului acestor rânduri a fost 
omenită de soţia sa Olga; în tinereţe soţii Pop au fost 
profesori la Liceul Militar din Chișinău) va numi glu-
mele și ironiile eminesciene „umor încondeiat”: 
„Unde nu putea descurca, apoi încurca de-i mer-
geau petecele” („Părintele Ermolachie Chisăliţă”, v. 2, 
p. 160); „s-ar $  lăsat bucuros de palamarie, da de co-
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laci nu” („Părintele Ermolachie Chisăliţă”, v. 2, p. 160); 
„haina asta străină a ta este?” („Astăzi � ind prima în-
trunire...”, v. 6, p. 641); „Doar n-a făcut tata Krupp po-
rumbelele lui degeaba” („Franţa” [În 22 noiembrie / 
4 decembrie...”], v. 5, p. 229); „sate unde populaţia 
stă din trei creștini și-un șoarece” („Nu știm de unde 
și până unde...”, v. 6, p. 9). Cu câtă măiestrie artisti-
că ne redă Poetul necazul unor oameni # ămânzi: 
„- A trebuit să mai vie și Rufă, șopti Ioan încreţindu-
și sprâncenele, ca să n-avem loc, să ședem la masa 
mâţelor” („La curtea cuconului Vasile Creangă”, v. 2, 
p. 166); portretul unui individ degradat: „Trecea 
stânjenul și mai bine, umbla ţapân, din care cauză 
reaua omenire îi pusese numele: popa Melesteu. 
Avea părul și barba roșie și arăta mai mult a tâlhar 
decât a popă, dar ce are a face? Cele mai mari me-
rite ale părintelui erau că se deprinsese a �  prost și 
beţiv. Tată-său fusese porcar la sat și, � indcă băiatul 
lui era leneș, rău și târziu la minte, a găsit că-i bun de 
popă” („Părintele Ermolachie Chisăliţă”, v. 2, p. 159); 
chipul unui superstiţios: „Erai la faţă galben…, 
mai galben decât morţii / Ai fost călcat în urme de 
mâţă stearpă” („Bogdan-Dragoș” , v. 2,  p. 359); „Ai 
fost călcat moșnege urme de mâţă stearpă” („Gruie 
Sânger” , v. 2,  p. 346); a unei seduse: „instincte tăi-
nuite au învins în ea fecioara”  („Antropomor� sm”, 
v. 1, p. 388). Măiestrit este redată și nepotrivirea 
unor lucruri: Se potrivește „ca o cunună de laur pe 
o frunte de măgar” („Gogu tatii”, v. 2, p.   323); de-
barcarea unor indivizi din funcţie: „a trânti afară 
din luntrea ministerială” ([„Camera radicalilor...”], 
v. 6, p. 477); starea proastă de lucruri de la noi: 
„la Moldova și la Dumnezeu toate sunt cu putinţă” 
(„Alexandru-Vodă”, v. 2, p. 421); „La Dumnezeu și la 
noi toate sunt cu putinţă” („Ieri, dl D. Giani...”, v. 6, p. 
47); sărăcia de talente din ţară: „Să simţi că natura 
își bate joc de noi: / Ici-colo câte-un geniu – și peste 
tot gunoi” („Icoană și privaz”, v. 1, p. 440)  (Interesant 

lucru, am descoperit că Einstein asemuia universităţi-
le cu niște movile de gunoi pe care, din când în când, 
…cresc și � ori (răsar și ciuperci) [Seelig 1964, p. 99], 
[Frenkel 1977, p. 25]. În multe privinţe există o ase-
mănare mare între creatorii geniali.) Omul înamo-
rat, dar fără bani în pungă, este asemuit de Poet 
(în derâdere) cu o cometă, un „nimic care se vede”, 
cu un paralelogram, adică cu corpuri ' zice sau 
geometrice, lipsite de sentimente: „Înger în patru 

colţuri, o stea cu barbă lungă, / Cine-a știut vreo-
dată că tot ce eu iubeam / E-un dramaturg puter-
nic, dar fără bani în pungă, / Un paralelogram?” („La 
quadrat”, v. 1, p. 233). „Adâncimea marii seriozităţi 
morale a autorului e acoperită cu bruma ușoară 
a bătăii de joc și a comicului” („Novele din popor” 
de Ioan Slavici”, v. 8, p. 200); „Ah! Doar când văd `na-
inte-mi un uger – de balercă / Inima mea se-nmoaie 
– se face o ciupercă” („Infamia, cruzimea și despera-
rea sau peștera neagră și căţuile proaste sau Elvira 
în desperarea amorului”, v. 2, p. 321) și intercalată 
cu măiestrite jocuri de cuvinte: „acești copii mai 
mult importaţi decât importanţi ai nefericitei noas-
tre ţări” ([„ „Românul” se grăbește a reproduce...”, v. 5, 
p. 602); „Când comparăm pe bătrânul încă tânăr cu 
tinerii deja bătrâni ai scenei române recunoaștem 
lesne pe omul care face parte din generaţia unui 
Alecsandri” („Aseară, duminică, dl Matei Millo...”, v. 6, 
p. 44); „Cu mijloace mici, să urmărească scopuri tot 
atât de mari” (Ms. 2258, v. 3, p. 51); „comedia efec-
telor mari cu mijloace mici” („Revista teatrală” [„Joi 
în 25 noiembrie...”], v. 5, p. 230); „ne bucurăm urât 
că vedem faţa cea necinstită a măriei-tale” („Infa-
mia, cruzimea și desperarea”, v. 2, p. 319); „oameni 
ce nu cred ceea ce zic și nu zic ceea ce cred” („Di-
mitrie Cantemir...”, v. 6, p. 348); „Dacă perversitatea 
e nemuritoare, perverșii sunt muritori” ([„ „Pseudo-
Românul”, ca să explice...”], v. 7, p. 590).

Unde-și a# ă începutul acest umor înconde-
iat? În faptul că Eminescu este un rob al adevăru-
lui: „prin mărimea creierului era condamnat a �  un 
rob al adevărului” („Dimitrie Cantemir...”, v. 6, p. 348). 
Avea o „minte de-o înnăscută claritate și iubire 
de adevăr” ([„ „Pseudo-Românul” ne cere...”], v. 8, p. 
245). Îi plăcea să spună lucrurilor pe nume, așa 
cum îi dicta instinctul naturii sale proprii (același 
lucru cerea și de la alţii). Dat ' ind că era un om cu 
dreptate și un adept convins al re# ectării ' dele 
a realităţii, Eminescu stătea neclintit la straja 
adevărului și a dreptului public: „Nu întrebuinţezi 
băţul, dar îl ai la-ndemână oricând” („Lucru de care 
trebuie...”, v. 6, p. 102); „Cu balamucul nu se discută” 
(„Numărul de azi și cel de ieri al „Românului”...”, v. 6, 
p. 233). Prin intermediul umorului, ampli' când 
sau diminuând anumite laturi ale fenomenului 
descris, Eminescu face ca acesta să devină anti-
patic cititorului. În felul acesta, Poetul develo-
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pează, demască, combate metehnele societăţii, 
care îl dureau: „ne doare mizeria intelectuală și 
morală din ţară” ([„Există se vede...”], v. 7, p. 216). 
Înfumurarea omenească: „Ironic e pământul – vis-
tiernic de vieţe” („Femeia?... măr de ceartă”, v. 1, p. 
467). Răutatea și prostia: „Doi dușmani primejdi-
oși avem în faţa noastră -  zicea el: răutatea și prostia 
omenească. În luptă cu acești dușmani n-avem să 
discutăm, ci să lucrăm și să mergem înainte” [Slavici 
1990, v. 1, p. 166]. Amoralitatea: „curioasa priveliș-
te a unei adunări de conspiratori care, noaptea sau 

pe înserate, votează” („În reichstagul german...”, v. 6, 
p. 478); „alaltăieri pe la aprinsul lumânărilor, adică 
pe la 6 și jumătate seara, se votează” („În reichstagul 
german...”, v. 6, p. 478), pe care o ia în ţeapă: „Dar 
e o datorie a descoperi pe omul imoral în casa sa, 
pentru că un asemenea om – pe cât timp nimeni nu 
știe de el – este în stare a fura încrederea celorlalţi 
ș-a se pune în fruntea lor” (Ms. 2255, v. 3, p. 120), o 
descurajează: „pe terenul vieţii publice credem din 
contra că orice mediocritate trebuie descurajată din 
capul locului și în tot felul” („Dl Frederic Dame ne 
trimite...”, v. 6, p. 81); „nulităţile trebuiesc descurajate 
de la viaţa publică” („În numărul nostru de vineri...”, 
v. 6, p. 508), avertizând oamenii de pericolul 

mare care îl prezintă ea pentru societate: „$ ece 
nebun poate deveni periculos dacă i se dă impor-

tanţă în societate” ([„Uneori ni s-a întâmplat...”],  v. 
7, p. 106). Falsul, pseudosavanţii: „o respectabilă 

mumie” („Avatarii faraonului Tla”, v. 2, p. 123); „Invi-
taţii Academiei din Târgul-Cucului” (Ms. 2255, f. 267, 
„Fragmentarium” 1981, p. 186);  pseudo$ lozo$ i: „o 
lampă veche, cu o genealogie directă de la lampele 
$ lozo$ lor greci, a căror studii puţeau a untdelemn” 
(„Geniu pustiu”, v. 2, p. 18); „slab ca capul unui $ lo-
sof” (Ms. 2258, f. 181, „Fragmentarium” 1981, p. 65); 
pseudogazetarii: „zgârâie hârtie” („Unitatea pree-
xistentă”, „Publicistică” 1990, p. 437); pseudomoște-

nitorii: „Moștenirea lui Meșterul Coate goale de la 
regimentul de mușchetari” (Ms. 2275 B f. 12 , „Frag-
mentarium” 1981, p. 338); fariseii care se dau de 

rude cu potentaţii zilei: „- Prieteni. Poate și rude. 
A fătat mâţa mea în ograda d-tale” („Gruie Sânger”, 
v. 2,  p. 345); indivizii ai căror muncă nu este de 

niciun folos pentru obște: „ridicolul spectacol că, 
după spusa celor vechi, unul mulge ţapul, altul ţine 
o sită în loc de doniţă” („Critica raţiunii pure” de Im-

manuel Kant”, v. 4, p. 328). Demagogia: „deprins a 
se îmbăta cu vorbe goale” („De când cu începerea...”, 
v. 6, p. 221); „parade de vorbe late” ([„ „Românul” a% ă 
că...”, v. 5, p. 605) „beţia cuvintelor e mai periculoasă 
decât a vinului” („O probă pentru cele a$ rmate...”, v. 
8, p. 531); „Din nenorocire, nu suntem tari decât în 
ramura palavrelor, în celelalte am rămas mai pe jos” 
(„O lege maghiară contra exportului nostru...”, v. 6, 
p. 521). Corupţia: „o justiţie care ameninţă a se-nă-
duși în grăsimea ei” ([„ „Memorialul” comitetului...”], 
v. 8, p. 383). Ignoranţa: „Căci dacă avem nevoie de 
ceva e înainte de toate de-a urî neadevărul, igno-
ranţa lustruită, cupiditatea demagogilor, su$ cienţa 
nulităţilor” ([„ „Românul” după ce parafrazează...”], 
v. 7, p. 96). Fenomenul pierde-vară: „unul din re-
formatorii universului din cafeneaua Procope” ([„Nu 
există fără îndoială...”], v. 8, p. 218). 

În atitudinile sale umoristice, critice, Emi-
nescu judecă, atestă, ia în bășcălie, nu toată lu-
mea delaolaltă, ci cu precădere persoanele pu-
blice, cele care se a% ă la cârma societăţii: „noi mai 
facem și deosebiri și nu aruncăm pe toată lumea în 
căldura patimilor momentane, pentru a-i scoate sau 
albi sau negri, după plac” („Scornirile „Telegrafului” 
din București”, v. 5, p. 404). Pe sus-pușii fără glago-
rie în cap: „Minte la el cât glas la pește” („Potcoave 
ortogra$ ce” , v. 5, p. 62); „de unde nu-i nici Dumne-
zeu nu poate lua” („Icoane vechi și icoane noi”, v. 5, 
p. 436); „în loc de creieri ai pleavă-n cap” („Bogdan 
Dragoș”, v. 2, p. 375); „Sunt intelectual și $ zic sterpi, 
sunt catâri în toată privinţa” ([„ „Românul” a contrac-
tat năravul...”], v. 7, p. 533); „în dicţionarul român tre-
buie speci$ cat: cap, orice obiect care sună gol” ([„Foi 
din Germania...”], v. 8, p. 424); „Nea-ntr-o parte”, care 
are câteva chibrituri și musculiţe în cap” ([„E destul 
ca un corp...”], v. 7, p. 623), fără dreaptă judecată: 
„unde găsești în cercurile cele mai înalte oameni ce 
trăiesc în vecinica dușmănie cu gramatica, necum 
cu alte cunoștinţe sau cu dreapta judecată” („Scri-
soare către Leonida Panoplo, mai-iulie 1876,  v. 3, 
p. 560); „În capul lui „Fluieră-Vânt și-al lui Împușcă-
n-Lună” ([„În ședinţa de vineri a Camerei ...”], v. 8, p. 
241), fără carte: „patru clase primare și un curs de 
violoncel” („N-avem bucurie...”, v. 8, p. 462); „leagă 
cartea de gard” („Urmând discuţiunea...”, v. 7, p. 534); 
„al căror cel mai mic defect era acela că nu știau car-
te” („Aur, mărire și amor”, v. 2, p. 137), incompetenţi: 
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„a avut putinţa de a încurca ce se putea descurca și 
de a tulbura ce se putea limpezi?” („ „Românul” se 
plânge amar...”, v. 6, p. 168); „are nenorocire de-a în-
văţa pe oameni lucruri ce singur nu le pricepe” („Dl 
C.A. Rosetti a reînceput...”, v. 8, p. 479); „oameni care 
ne-au dus din catastrofă în catastrofă” ([„Îndepli-
nim o datorie...”],  v. 7, p. 335), inculţi: „Câte cape-
te, atâtea ortogra! i” ([„De câte ori „Românul” era în 
opoziţie...”], v. 8, p. 316); „stă până azi pe picior de 
război cu gramatica românească, necum cu alta” 
([„ „Românul” înșiră...”], v. 8, p. 354); „învingând cru-
zimile abecedarului” („Pe când discutam...”,  v. 7, p. 
306), mai mult dresaţi, decât educaţi: „să-nveţe 
pe de rost răspunsurile la întrebări certe, precum 
se învaţă căţeii la aportare” ([„Chiar în chestiunea 
administrării...”, v. 5, p. 603); „sunt dresaţi a aporta” 
([„ „Românul” a" ă că...”, v. 5, p. 606), fără principii: 
„negustorie de idei și de principii” ([„Proiectul de 
lege...”] , v. 8, p. 181); „Negustoria de principii se poa-
te fără carte” ([„Atât ne mai lipsea...”],  v. 7, p. 315), 
cărora le curg ochii după averi și „nu obosesc” 
să urce pe scara ierarhică fără a avea merite: „nu 
este o afacere de onoare sau ambiţie, ci de pungă” 
(„L”independance Roumaine” publică ...”, v. 6, p. 473) 

Aidoma omului de știinţă, Eminescu pune la 
îndoială, testează orice enunţ: „Poate... dar nu 
credem” („Studii asupra pronunţiei”, ms. 2257,  v. 8, 
p. 555). Totodată, atragem atenţia, că nu Poetul 
atestă societatea, membrii ei, ci criteriile, pe 
care le pune, ca pe niște oglinzi, în faţa persoa-
nelor, grupurilor de persoane, societăţii. Criterii 
formulate de omenire pe parcursul a sute și 
chiar mii de ani. Care sunt acestea?  „Muncește 
omul sau nu? „adevărată spumă a turbării patrioţi-
lor nepuși în slujbă” ([„Ar trebui să compunem...”],  v. 
7, p.68). Își câștigă prin muncă onestă existenţa 
sau prin furtișag, coterie, parazitare? „orice auto-
ritate publică, de la ministerii pân-la subprefecturi, 
sunt cuiburi de incubaţiune pentru acești paraziţi, 
unde ei se clocesc” (Ms. 2264, v. 8, p. 630); „Ei seceră 
unde n-au semănat” ([„Coroane regale noi pe Dună-
re”], v. 7, p. 562); „o reeditare în formă politică a ho-
ţilor de codru” ([„Ni se pare că vorbim...”], v. 8, p. 
320). (Om care trudea mult, Eminescu privea cu 
dispreţ la cei care acumulau câștiguri și onoruri 
fără muncă și merite, condamna orice furt, ' e 
material sau intelectual.) Știe carte sau nu? –  

„are un mic păcat: multă, multă carte nu prea știe” 
([„Ce progrese imense...”],  v. 7, p. 200). Este onest 
sau nu? – „onestitate inversă” ([„ „Românul” se gră-
bește a reproduce...”, v. 5, p. 602). Este competent 
sau nu? – „se silește a tăia acolo mutre ! lozo! cești” 
(„Universitatea din Cernăuţi [„Primim din partea...”], 
v. 5, p. 164); „răspuns so! stic” (Ms. 2264, v. 8, p. 630); 
„fericesc universul cu teorii ieftene” (Ms. 2258, v. 3, 
p. 50). Are ceva avere sau e gol pușcă? – „are atât 
pe cât știe, adică nimic” („Contestarea alegerii dlui 
Maiorescu”, v. 5, p. 468). Poate să-și expună gân-
durile sau nu? – „stilul împodobit cu " ori retorice 
împrumutate de la prostituţie” („Sperăm a putea 
aduce în curând...”, v. 6, p. 92); „Sute de tineri emi-
grează în ! ecare an în străinătate, prin facultăţi 
oculte, pentru a se întoarce având drept știinţă de-
prinderea de-a încurca texte clare și de-a face din 
alb negru și din negru alb” („Între avocaţii din Aus-
tria...”, v. 6, p. 609). Este om cu caracter sau nu? – 
„cu avocăţei câte treisprezece la duzină, cu ambiţi-
oși mici la cap, dar și mai mici la caracter, afacerile 
statului trebuie să meargă rău” („Am spus din capul 
locului...”, v. 8, p. 47); „caractere boite cu albeaţă mo-
rală” („Revista teatrală” [„Despre trei reprezentaţii...”, 
v. 5, p. 252). Este tolerant sau nu? – „li se um" ă 
creasta” („Comparat cu tonul liniștit...”, v. 8, p. 534).  
Este mic („caracudă”) sau mare în fapte? – „un 
pigmeu în orice privire, în ! inţă și în faptă” („O ale-
gorie veche și pururea nouă” de Balthasar Gracian”, 
v. 4, p. 625). Tratează problemele știinţi' c sau 
pseudoștiinţi' c? – „a sosit o droaie de doctori în 
drept și strâmb” („Nu știm de unde și până unde...”, v. 
6, p. 9); „legătura între cauza sunătoare și efectul 
monstruos” („Sperăm a putea aduce în curând...”, v. 
6, p. 93); „Voi întoarceţi principiul pe dos” ([„Parturi-
unt montes...”], v. 8, p. 153); „Un proiect voluminos, 
plin de cârciocuri” ([„La re" ecţiunile noastre...”] , v. 8, 
p. 192). Se conduce de legile sociale sau nu? – 
„toanele lor erau legi pentru acei ce-l înconjurau” 
(„Turcia”  [„Diplomaţia cu mersul de culbec...”], v. 5, p. 
141). Acţiunile îi sunt argumentate sau nu? – „sin-
gurul argument căzăcios al guvernului, presiunea 
exterioară?” („În ședinţa de ieri a Camerei...”, v. 6, p. 
230). Dă dovadă de logică în acţiuni sau nu? – „Aci 
domnul recenzent iar seceră înainte de-a !  semă-
nat” („Observaţii critice”, v. 5, p. 387). Are simţ isto-
ric sau nu? – „Degeaba pitici moderni ar îmbrăca 
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zalele lor mâncate de rugină dacă nu pot umplea 
su� etele cu smerirea și credinţa celor vechi” („O rază 
de glorie până la noi”, „Publicistică” 1990, p. 460). 
Este adept al progresului sau nu? – „Dacă vremea 
e cu răsu� area scurtă, vor ajunge deasupra oameni 
cu răsu� area scurtă” ([„Întâlnind pe câte-un om...”],  
v. 7, p. 125). Este ! re vizionară sau nu? – „scurţi la 
vedere” („Studii exegetice asupra unei parabole 
care lipsește în sfânta scriptură...”, v. 5, p. 626). „Și cât 
dispreţ, demonstrează Poetul faţă de falșii „pro-
feţi” [Ștefan 1989,  p. 68]: „Ignoranţii cei mai canalii, 
[sunt] cei care afectează învăţătura” (Ms. 2255, f. 
378). Este responsabil sau nu? – „Doi-trei avocaţi 
adunaţi sub o căciulă sunt de ajuns de a forma un 
nou partid politic” („Nu de principiu, ci de încredere 
e chestiunea...”, v. 6, p. 247). Slujește adevărului 
sau nu? – „iubire de adevăr intervertită” ([„ „Româ-
nul” se grăbește a reproduce...”, v. 5, p. 602). Este 
credibil sau nu? „vorba românească: „Nu crede, 
bărbăţele, ce vezi tu, crede ce-ţi zic eu” ([„Când 
acum câteva luni...]”, v. 8, p. 504). Se ţine de cuvânt 
sau nu? – „negustori de vorbe și de principii” („Ser-
barea guvernamentală...”, v. 8, p. 525); „vestit prin 
arta de a făgădui în deșert” („ „Binele public” ne adu-
ce știrea...”, v. 6, p. 627). Fapta îi coincide cu vorba 
sau nu? – „Vorbă multă și lucru nimic – iată caracte-
rizarea lor în două cuvinte” ([„Nu știm pentru a câta 
oară...”], v. 5, p. 628); „Maestru în arta de a se preface, 
de-a pretexta una și a realiza altceva” ([„Dl C. A. Ro-
setti are circularomanie...”], v. 7, p. 504). Poetul pu-
nând mai presus faptele decât vorbele: „Marfa de 
fraze a ziarelor roșii s-a învechit, a ieșit din modă” 
(„Mulţi presupun...”, v. 8, p. 143). Este om cu demni-
tate sau nu? – „De la pitici eu nu primesc nimica” 
(„Odin și Poetul”, v. 1, p. 271). E orgolios sau nu? – 
„Lauda lor nu mă lingușește, pentru că ei laudă o 
individualitate care nu-i identică cu a mea – batjo-
cura lor nu m-atinge, pentru că ei batjocuresc un 
individ pe care eu nu-l cunosc” („Geniu pustiu”, v. 2, 
p. 14). Însuși Poetul nu era un om orgolios, nu su-
porta lauda: „surâs de indulgenţă miloasă ce-l avea 
pentru nimicurile lumești”  [Maiorescu 1990, v. 1, p. 
288]. Este moral sau nu? – „doctori în știinţele evi-
tate de morală” („N-avem bucurie...”, v. 8, p. 462);
„n-ar merita a trece un prag onest” („N-avem bucu-
rie...”, v. 8, p. 462); „elemente fără vertebre morale” 
([„Ziarele vestesc...”], v. 8, p. 270). Are  rădăcini în 

cultura ţării sau nu? – „catâri etnici” (Ms. 2264, v. 8, 
p. 647). Este părtaș la fapte bune sau rele? – Par-
tid „ţinut la un loc nu prin comunitate de principii, ci 
prin complicitate de fapte rele” ([„ „Românul” promi-
ţându-ne program nou...”], v. 8, p. 149); „Decapitează 
orișice se-nalţă” („Unitatea de vederi în cabinetul 
actual”, v. 6, p. 287). Este bun de ceva sau nu? – 
„bun pentru a bate toba înaintea unei menajerii” 
([„ „Românul” promiţându-ne program nou...”], v. 8, 
p. 148); „a avut putinţa de a încurca ce se putea des-
curca și de a tulbura ce se putea limpezi?” („Româ-
nul” se plânge amar...”, v. 6, p. 168). Produce bunuri 
materiale / spirituale sau nu? – „să baţi apa în 
piuă” ([„Cine-ar citi foile...”], v. 8, p. 267); „nimica nu e 
real decât plata personalului însărcinat cu pisarea 
apei în piuă” („Acest articol...”, v. 5, p. 157); „misiune 
de a mâna muștele la apă prin străinătate” („ „Româ-
nul” admite...”, v. 8, p. 78); „Să ducă muștele la apă?” 
([„Habemus Papam”],  v. 7, p. 359); „industria pleni-
potenţiarilor însărcinaţi cu mânarea gândacilor la 
adăpătoare” ([„Am descris pân-acum...”] , v. 8, p. 
195); „tăind câinilor frunză” ([„Chiar în chestiunea 
administrării...”, v. 5, p. 603); „s-a încumetat a scoate 
luna din puţ” ([„Preas$ nţia sa musiu Chiţu...”], v. 7, p. 
639). Au vreo valoare lucrurile produse de indi-
vid sau nu? – „brânză de iepure” („Icoane vechi și 
icoane noi”, v. 5, p. 435); „fel de fel de cai verzi pe 
pereţi” („Cam în ajunul...”, v. 8, p. 464); „Spuneţi ce 
aveţi de spus concret și nu vindeţi zilnic mâţa-n sac 
cu vorbe goale” ([„Cine-ar citi foile...”], v. 8, p. 268); 
„negustorie de vorbe” ([„ „Naţiunea” perindând acu-
zările...”], v. 8, p. 259); „păscuire în deșert” („Adeseori 
o lege oarecare...”, v. 6, p. 426); „caută să ne facă căra-
re prin barbă” („C-o $ zionomie de-o gravă seriozita-
te...”, v. 6, p. 654); „ar voi să în$ inţeze un minister de 
marină în Elveţia” („Exprimată în termenii cei mai 
generali...”, v. 6, p. 217). Are vreun merit sau nu? – 
„nu au doar alt merit decât că sunt sămânţa urdori-
lor Fanarului, n-au alte cunoștinţe decât să facă � u-
turi de hârtie și să tacă” (Ms. 2257, f. 65, 
„Fragmentarium” 1981, p. 138). Slujește interese-
lor Patriei sau unor interese străine ori meschi-
ne? – „cine a prins muște la București, le-a prins și la 
Ţarigrad și le va mai prinde încă oriunde va ajunge” 
([„Dl Dimitrie Brătianu sosește...”],  v. 7, p. 376). 

În scrierile sale, Poetul utilizează pe larg peni-
ţa epitetelor: „Apostolul Pavel-Malthus” (Ms. 2255, 
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f. 368) [Ștefan 1989,  p. 58]. Aidoma măștilor lui 
Sainciuc, Eminescu prinde printr-o frază (un epi-
tet) trăsăturile de caracter cele mai însemnate 
ale indivizilor vizaţi. Soarele roșu al deșerturilor: 
„Mohamet al II-lea, soarele roșu al deșerturilor” (Ms. 
2257, v. 3, p. 62). Regi-copii bătrâni: „Mulţi copii 
bătrâni crezut-au cum că ei guvernă lume” („Me-
mento mori”, v. 1, p. 312). Regi-parodie: „reședinţa 
unui rege-miniatură, rege-parodie, rege-satiră” 
(„Geniu pustiu”, v. 2, p. 16). Măști râzânde: „De 
măști râzânde lumea este plină” („Rime alegorice”, v. 
1, p. 449). Oameni-bușteni: „mai mult bușteni de-
cât oameni” („Din caza unei selecţiuni”, v. 8, p. 501). 
Oameni-hoituri: „hoituri cu asemănare de om” 
(„Oricâte merite și-ar atribui...”, v. 8, p. 472). „Mutre 
de codru” ([„ „Românul” pune în revista sa...”, v. 5, p. 
548). „Gheșeftar învechit în zile rele” („Astăzi în-
trunindu-se...”, v. 6, p. 633). „Picpocheţi înmănu-
șaţi” ([„A generaliza a aserţiune...”],  v. 7, p. 432). 
Atleţi ai crimei și înjosirii: „Arion, pe care l-aţi gra-
ţiat, nu e decât un ucenic nemernic pe lângă atleţii 
crimei și ai înjosirii” („Dl Simeon Mihălescu publi-
că...”, v. 6, p. 89). Stâlpi de cafenele: „Vorbesc pe nas, 
ca saltimbanci se strâmbă: / Stâlpi de bordel, de 
crâșme, cafenele / Și viaţa lor nu și-o muncesc – și-o 
plimbă” („Ai noștri tineri...”, v. 1, p. 462). Don Juani–
parodii: „Don Juanul cel pestriţ” („Antropomor-
' sm”, v. 1, p. 390); „Lovelace de la coteţe” („Antropo-
mor' sm”, v. 1, p. 389). Binehrăniţii: „din partea 
binehrăniţilor” (Ms. 2264,  v. 8, p. 605). Guvern al 
frazelor seci: „guvern al vorbelor sunătoare și al fra-
zelor seci” ([„Un exemplu izbitor...”], v. 8, p. 222). 
Conducător al mizeriilor: „conducătorul mizeriilor 
din afară” ([„Cu toate dezminţirile...”],  v. 7, p. 129). 
Ministru al imoralităţii: „ministrul acesta al imora-
lităţii publice” ([„De mai mult timp...”], v. 8, p. 293). 
Minister al Încurcăturilor Externe: „Ministerul În-
curcăturilor Externe” („[Titu Maiorescu]”, 5 februarie 
1874,  v. 3, p. 535). „Zbiri guvernamentali acoperă 
ţara ca lăcustele” ([„Un semn al declasării...”], v. 8, p. 
273). „Figuri de paie” ([„Bucuria pe care o simte...”], 
v. 7, p. 540). Pene o' cioase: „concertul penelor o' -
cioase” ([„Pe arborele tăcerii ...”], v. 5, p. 591). „Logo-
feţi fără învăţătură și fără seriozitate morală, 
care nu știau decât a scârţâi două slove pe hârtie” 
(„Într-un lung articol...”, v. 8, p. 137). „Lăcuste ale vis-
teriei și averii ţăranului” ([„Am avut deseori oca-

zia...”], v. 5, p. 590). „Sfetnic de taină pentr-o mulţi-
me de trebușoare anapoda” („Gogu tatii”, v. 2, p.   
322). Organizatori repezi: „Ceea ce caracterizează 
pe organizatorii repezi este neștiinţa de carte, nești-
inţa în chestiunile pe care le dezleagă c-o copilă-
rească ușurinţă” („Creaţiunea comisiei bugetare...”, v. 
5, p. 249). „Buldogi de judecători” ([„Se știe că apa-
ratul...”],  v. 7, p. 123). Droaie de juriști: „tot bagajul 
droaiei de juriști” (ms. 2264,  v. 8, p. 590). Vânători 
de funcţii și decoraţii: „vânătoarea după decora-
ţii”; „vânătoarea după funcţii” ([„E sigur că...”],  v. 7, p. 
53). „Paraziţi bugetari” („Chestiunea Dunării...”, v. 
8, p. 39). „Pomanagiu al bugetului” ([„Are haz „Ro-
mânul” cu lecţiile...”], v. 7, p. 488). „Săbiuţe politice” 
(ms. 2264, „Creditul mobiliar și jocul de bursă (3)”, v. 
8, p. 612). Dioscuri politici: „relaţiile dintre dioscurii 
politici nu par a avea caracterul atât de acut cum se 
înfăţișa imaginaţiei” ([„De mai mult timp...”], v. 8, p. 
292). „Mercenari politici” ([„Locke, ' lozoful en-
glez...”], v. 8, p. 263). „Paralitici politici” ([„Admirabi-
la dibăcie...”], v. 8, p. 434). Călăreţi de fraze umani-
tare: „călărind pe fraze umanitare și egalitare” 
(„Evreii și conferinţa”, v. 5, p. 262). Negustori de 
mofturi: „negustorilor de mofturi” („De când a înce-
put...”, v. 6, p. 193). Fierbe vorbe, frige ' nanţe: „As-
ta-i meșteșugul lui, să ' arbă vorbe și să frigă ' nan-
ţe” ([„Întâlnind pe câte-un om...”],  v. 7, p. 125). 
„Tulburători de meserie”: „organul tulburătorilor 
de meserie” („Zi-i să nu-ţi zică...”, v. 8, p. 64). Proletari 
ai condeiului: „o clasă de proletari ai condeiului, 
fără nici o însemnătate pozitivă în stat, fără nici o 
însemnătate pentru naţie, o clasă de turburători de 
meserie” (ms. 2258,  v. 8, p. 570). Potaie de gazetari: 
„potaia de gazetari ignoranţi” („Icoane vechi și icoa-
ne noi”, v. 5, p. 431). Zgârie hârtie: „oameni care 
zgârie la hârtie” („Articoli nepoliticoși. Proză politică 
– proză limbistică”, ms. 2257,  v. 8, p. 554). Dema-
gogi de vanilie: „demagogii noștri de vanilie” („Încă 
de pe când ne căutau ceartă...”,  v. 7, p. 14). Vistier-
nici de mistere: „Preoţi cu crucea-n frunte, vistier-
nici de mistere, / Voi sunteţi sarea lumii, formaţi ini-
ma ei. / E rău că ziua staţi pe mâncat și bere / Și sara 
pe minciune și noaptea pe femei” („O, adevăr subli-
me...”, v. 1, p. 375 - 376). Amici ai întunericului: 
„Doctorul era cunoscut ca membru al societăţii mis-
tice numite: Amicii întunericului” („Avatarii faraonu-
lui Tla”, v. 2, p. 124). Craidoni scoși din cutie: „lumea 
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aceasta de craidoni scoși din cutie” ([„ „L”Indepen-
dance Roumaine” își face plăcerea...”], v. 7, p. 651). 
Nestori cu bărbi albe: „vor !  găsind mulţi Nestori 
cu barbele albe și cu sfatul dulce ca fagurul de mie-
re” („De la o vreme-ncoace...”, v. 5, p. 161). Haită ! ă-
mândă de indivizi care nu știu a munci: „haita 
# ămândă de indivizi cari nu știu a munci” (ms. 2264, 
v. 8, p. 661). Alai cu și fără parale: „alaiul fără para-
le”; „alaiul cu parale” (ms. 2264, „Creditul mobiliar și 
jocul de bursă (3)”, v. 8, p. 612). Lume turbură-cru-
dă: „N-astă lume turbur-crudă” („Decebal”, v. 2, p.   
309). Șurupuri patriotice: „un leneș ignorant care 
învârtește șurupuri patriotice ajunge prin intrigă și 
neadevăr oriunde poftește” ([„Nu vom discuta cu 
„Românul” principii...”],  v. 7, p. 414). Pivniţe patrio-
tice: „pivniţe patriotice cu vinuri străine” („Chestiu-
nea Dunării...”, v. 8, p. 39). Patriotism cu degete 
lungi: „sectei patriotismului cu degete lungi” ([„Era 
greu de admis...”], v. 8, p. 363). Democraţie cezaria-
nă: „partidul democraţiei cezariene” („Politica de 
stat și politica de partid”,  v. 7, p. 43). Undiţă minis-
terială: „n-au mușcat din undiţa ministerială” 
([„ „L”Independance Roumaine” cuprinde știri...”],  v. 
7, p. 313). Ţâţă a bugetului: „dând ! ecărui absol-
vent a patru clase primare câte-o ţâţă a bugetului ca 
răsplată pentru perpetua înșirare de slove negre pe 
hârtie albă” („E învederat că reforma electorală...”, v. 
8, p. 482). Sirenă guvernamentală: „Era ademeni-
tor. / Din tabăra conservatorilor s-a aţinut urechea la 
glasul sirenei guvernamentale” ([„ „L”Independance 
Roumaine” cuprinde știri...”],  v. 7, p. 313). „Biserică 
de urdă” ([„Preas! nţia sa musiu Chiţu...”], v. 7, p. 
639). „Ochi bisericoși” („Antropomor! sm”, v. 1, p. 
392). Codru parlamentar: „înfrunzește codrul par-
lamentar” ([„Ce ajută toate declamaţiile...”],  v. 7, p. 
33). „Prăvălia principiilor ponosite și spălate-n 
șapte ape” ([„Senatul modi! când în secţii...”], v. 8, p. 
220). „Fabrica de mofturi” („Icoane vechi și icoane 
noi”, v. 5, p. 433). Mânarea gândacilor la adăpă-
toare: „industria plenipotenţiarilor însărcinaţi cu 
mânarea gândacilor la adăpătoare” ([„Am descris 
pân-acum...”] , v. 8, p. 195). „Ograda poliglotă” („An-
tropomor! sm”, v. 1, p. 392). Teasc electoral: „tortu-
rile teascului electoral” („În numărul său de azi...”,  v. 
7, p. 305). Daltonism al minţii: „s-a născut cu dalto-
nismul minţii” ([„Citit-a vreodată...”], v. 8, p. 158); 
„daltonismul intelectual” (ms. 2264, v. 8, p. 647);  

„Păscuire în deșert” („Adeseori o lege oarecare...”, 
v. 6, p. 426). „Negustoria cu piei de cloșcă” („Fante-
zia în telegrame”, v. 5, p. 183). Umor de bute: „cu 
humorul lui de bute; / el iubește-n ea ideea frumu-
seţii cei trecute” („Antropomor! sm”, v. 1, p. 392). În-
drăzneală în nerușinare: „îndrăzneţi în nerușinare” 
(„Revoluţia și revoluţionarii...”, v. 6, p. 646). „Vitejie 
nocturnă” („ „L”Independance Roumaine” discu-
tă...”],  v. 7, p. 175). Limbuţie răutăcioasă: „limbuţiei 
răutăcioase” („Aur, mărire și amor”, v. 2, p. 137). „Ton 
lins și gudurător” ([„Ar !  bine dacă în polemică...”],  
v. 7, p. 80). 

Eminescu folosește pe larg și peniţa sarcas-
mului: „magi ! lozo!  atât de abili în arta pietrei ! -
lozofale, în arta de a preface patru clase primare, 
poezii neogrecești și un curs de violoncel în sute de 
mii de franci” ([„Votul dureros al Senatului...”],  v. 7, 
p. 457); „născuţi amândoi sub zodia ciorilor” („Din 
caza unei selecţiuni...”, v. 8, p. 501) (și acest lucru 
dovedind că avem de a face cu un scriitor genial: 
„Scrisorile sale arată o superioritate de gândire, o-
nlesnire de pătrundere a celor mai grele chestiuni, 
eleganţă și spirit de sarcasm care dovedesc până și 
în mucul condeiului pe omul mare” ([„E clar că un 
stat...”],  v. 7, p. 161); ze! emelei: „stilul împodobit cu 
# ori retorice împrumutate de la prostituţie” („Spe-
răm a putea aduce în curând...”, v. 6, p. 92); pam! e-
tului, cu vădite conotaţii umoristice: „Adâncimea 
marii seriozităţi morale a autorului e acoperită cu 
bruma ușoară a bătăii de joc și a comicului” („No-
vele din popor” de Ioan Slavici” , v. 8, p. 200). Era 
în această privinţă „un pam! etar de in) nite re-
surse” [Perpessicius 1991, v. 2, p. 515]; „ridicând 
la demnitate poetică pam! etul liric” [Cioculescu 
1991, v. 2, p. 493]. 

Poetul se bătea cu cei mari ai zilei cu arma 
umorului, amintind cititorilor că ne tragem 
din neamul râzător al lui Miron Costin: „Lipit în 
Basarabia de colosul ucigător de naţii al Rusiei, el, 
neamul râzător al lui Miron Costin, își bate joc de 
muscali sub nasul lor, parc-a lui ar !  toată împără-
ţia muscalului” ([„Citit-a vreodată...”], v. 8, p. 159); 
„spunându-i verde că ţinta omenirii nu este a juca 
căzăcește cu cazacii” („Chestiunea art. 7 a înlătu-
rat...”, v. 6, p. 61). Nu întâmplător spunea Călinescu, 
că dacă cineva împrumută o frază eminesciană, 
întreg textul miroase eminescian: „Când un poet 
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încearcă să fure lui Eminescu un cuvânt din acela cu 
care el ar �  îmbogăţit limba, cuvântul iese afară cu 
toată lunga lui rădăcină și cu pământul, și producţia 
miroase eminescian” (Călinescu, II, p. 419), are pros-
peţimea gândului eminescian: „În mantie de rege 
m-am îmbrăcat pe mine / Și de vă-ntindeţi mâna 
dup-a mea umbră-avară, / Las mantia să-mi cadă 
și mă revedeţi iară. / Coroană, aur, glorii, cântare și 
comori, / Istorie și nume, iubire și onori / Sunt bas-
mele ce-nconjur, râzânde, chipul meu: / Atingeţi-le 
numai și veţi vedea că-s eu. / Din frazele istoriei mi-
rosul meu v-atinge” („Confesiune”, v. 1, p. 378). 

Încă un lucru demn de menţionat. Având un 
scris bazat pe cunoștinţe știinţi$ ce, Eminescu 
folosește și în notele sale umoristice termeni 
știinţi$ ci. Își imagina un calorimetru cu care 
să măsoare gradul de $ erbinţeală și de supă-
rare a omului: „Un calorimetru sigur  pentru a 
măsura gradul de � erbinţeală și de supărare al 
„Românului” este tonul în care scrie” („Timpul”, nr. 
284, 25.12.1882) [Ștefan 1989, p. 140]; un aparat 
electric care să învioreze „membrele îmbătrâni-
te” ale Senatului: „Un curent galvanic a străbătut 
membrele îmbătrânite ale acestui corp” (Senatul) 
(„Timpul”, nr. 272, 11.12.1882) [Ștefan 1989,  p. 
141];  o „mașină de semnătură”, acţionată de un 
„curent electromagnetic” („Timpul”, 31.07.1882) 
[Ștefan 1989,  p. 141], ca să scutească o seamă de 
oameni politici de munca ingrată de a semna 
anumite documente: „O mașină de iscălituri pusă 
în mișcare de un curent electromagnetic ar furniza 
zilnic cele câteva sute de scârţâituri o� ciale care 
se numeau de bătrâni „laba gâștei” și mecanismul 
guvernamental ar merge tot atât de bine, dacă nu 
mai bine decât azi” ([„Anton Pann ne spune...”], v. 
8, p. 298). Mai mult, măsoară în unităţi $ zice, de 
dimensiuni astronomice, lucrul în gol al unor 
instituţii publice: „milioane de kilogramometri 
de putere se cheltuiesc pentru a întreţine mii de 
mașini omenești care nu sunt bune de nimica și nu 
sunt în stare a produce nimic” ([„ „Gazeta generală 
de Ausburg” are în București...”], v. 8, p. 282). 

Un indicator și mai pronunţat al genialităţii 
Poetului este simţul autoironiei. Eminescu se 
autoironizează la tot pasul: „Om de spirit e ace-
la care-n fundul inimei lui râde de toţi și de toate. 
Om de geniu e cel ce râde de el însuși. De aceea 

un geniu nu poate �  rău, pe când un om de spi-
rit e totdeauna rău” („Cultură și știinţă”, ms. 2258, 
f. 56, „Fragmentarium” 1981, p. 53, v. 4, p. 407). 
Râde de caracterul său: „N-am inimă în mine nici 
cât e într-o mămăligă” (Scrisoare către Ioan Slavici, 
20.09.1877, v. 3, p. 491), de supărările sale: „s-a su-
părat văcarul pe sat și satul habar n-are” (Scrisoare 
către Ioan Slavici, 20.09.1877, v. 3, p. 491), de $ rea 
sa „colţuroasă”:  „Întrebarea este dacă s-ar găsi în 
București mai multă liniște, mai mult spaţiu pentru 
ceea ce este colţuros în � rea mea” (Scrisoare că-
tre Titu Maiorescu 15/27.10.1877, v. 3, p. 492), de 
„ticăiala” (nehotărârea) sa: „tot ce gândesc sau 
fac e azi mai ticăit decât înainte” (Scrisoare către 
Ioan Slavici, 20.09.1877, v. 3, p. 491). Râde de ave-
rea sa: „Am și bagaje: cărţi, manuscripte, ciboate 
vechi, lăzi cu șoareci și molii, populate la încheie-
turi cu deosebite naţionalităţi de ploșniţe” („Scri-
soare către Ioan Slavici, 12 octombrie 1877,  v. 3, 
p. 492) [Slavici 1990, v. 1, p. 237], de situaţia sa 
socială de om & ămând și îngheţat: „Cum nu sunt 
un șoarec, Doamne – măcar totuși are blană - / Mi-
aș mânca cărţile mele – nici că mi-ar păsa de ger”  
(„Sărmanul Dionis”, v. 2, p. 64); „Visarea sa un șniţel, 
gândirea sa o bere, / Să bea etern, acesta e visul 
său ciudat” („La quadrat”, v. 1, p. 233), de starea 
sa de vecinic învăţăcel și om nearanjat în viaţă: 
„D. Michoelis Eminescu, vecinic doctorand în mul-
te știinţe nefolositoare... fost bibliotecar, când a și 
prădat biblioteca, fost revizor la școalele de fete, 
fost redactor en chef al foii vitelor de pripas, și a 
altor jurnale necitite colaborator” [Pop 1989, p. 59] 
(ms. 2256, f. 46 v.). Râde de sentimentul său de 
dragoste: „parcă calci a mire” („Alexandru Lăpuș-
neanu”, v. 2, p. 432), de calitatea sa de om mereu 
îndrăgostit: „supus ca un câne și înamorat ca un 
cărăbuș” (Scrisoare către Veronica Micle, martie 
1882, v.3, p. 502). Autorul acestui studiu a văzut 
cărăbuș înamorat de o # oare.

Eminescu râde pe seama profesiei sale de 
gazetar:  La18 martie 1881, „dezgustat de șara-
banda policaștrilor adunaţi în cor dinastic” [Pop 
1989, p. 121], Eminescu scria cu „su# etul acru 
de cerneală și de condei” tatălui său la Ipotești, 
rânduri de profund sarcasm: „noi, negustorii de 
gogoși și brașoave, adecă noi gazetarii, suntem 
foarte ocupaţi”, „negustoria aceasta, pe lângă că 
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n-aduce nimic, nici nu te îngăduie să închizi o zi, 
două dugheana și să mai iei lumea în cap” (Scri-
soare către Gheorghe Eminovici, 18 martie 1881, 
v. 3, p. 497), pe seama visului de a deveni poet 
și pe cea a menirii poeţilor în lume: „Și am visat 
odată să " u poet… Un vis / Deșert și fără noimă ce 
merit-un surâs / De crudă ironie”(„Icoană și privaz”, 
v. 1, p. 486-487); „De-ar " -n lume numai mâţe – tot 
poet aș " ?” („Sărmanul Dionis”, v. 2, p. 65); „Nespă-
lat, neras să umbli, / Și rufos și deșuchiet - / Toa-
te-acestea împreună / Te-arat-a "  poet” („Poet”, v. 
1, p. 496), pe seama înclinării spre % lozofare: „o 
lampă veche, cu genealogie directă de la lampele 
" loso" lor greci” („Geniu pustiu”, v. 2, p. 18), plăce-

rii de a contempla Cerul: „Pentru lucrătorii statu-
lui onoarea, pentru soldaţi gloria, pentru principi 
strălucirea, pentru învăţaţi renumele, pentru proști 
cerul” („Cezara”, v. 2, p. 93), strădaniei de a gândi 

sistemic: „Planuri mari pe gâza mică” („Miron și 
frumoasa fără corp”, v. 1, p. 430), setei de absolut: 

„Cu infernalitatea eu îmi aprind luleaua” („Infamia, 
cruzimea și desperarea”, v. 2, p. 320), calităţii de 

cercetător: „și mori apoi, fără ca cineva să mai 
întrebe după acea muscă, care ca învăţat a pro-
dus maculatură știinţi" că” („Cezara”, v. 2, p. 92), ), 
calităţii de a căuta, în toate esenţa, ideea: „Cu 
privirea mea cea castă, de-nteres ne-n% uinţată, / 
Văd în lume și în lucruri numai sâmburul și-ideea”  
(„Antropomor" sm”, v. 1, p. 387). Eminescu râde 

pe seama vizionarismului său: „Proroc prea sigur 
al vieţii umane, / Tu ești cenușa iară viaţa-i fumul” 
(„În căutarea Șeherezadei”, v. 1, p. 370), obiceiului 

de a se perfecţiona în permanenţă: „Fourier a 
zis că, din perfecţiune în perfecţiune, oamenii vor 
atinge să facă a le crește o coadă c-un ochi în vârf” 
(„Louise Michel”,  v. 7, p. 259), valorii operei sale: 
„ceea ce-i original în ea nu-i bun, ce-i bun nu-i ori-
ginal” (Scrisoare către Ioan Slavici, 20.09.1877, v. 3, 
p. 490), trăiniciei acesteia: „De a pururi, pretutin-
deni, în ungherul unor creieri / Și-or găsi, cu al meu 
nume, adăpost a mele scrieri!” („Scrisoarea I”, v. 1, 
p. 132). Ungherul " ind locul dosit unde nu ajunge 
mătura, unde pânza de păianjen, uitarea, nu este 
deranjată.

 În încheiere, menţionăm că în toate scrierile 

sale, chiar și în cele mai satirice fragmente, Emi-

nescu nu folosește cuvinte licenţioase: „Asupra 

injuriilor nu mai revenim. Când îi batem măr prin 
argumente la ce folos ar "  termenii necuviincioși” 
(„ „Românul” cuprindea...”, v. 6, p. 573). Deși nu ara-

reori forma expusă de Poet este crudă, verde, 

aspră, ţepoasă, în realitate nu forma expusă de 

Poet este așa, ci realitatea. Eminescu avea ceva 

de spus în această viaţă și expunea lucrurile așa 

cum le simţea și le vedea. Astfel că în opera sa 

noi descoperim o tomogramă detaliată și veri-

dică a societăţii românești din a doua jumătate 

a secolului XIX, în care Poetul a trăit, gra% ată 

adânc cu peniţa umorului.
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REZUMAT

Simţul umorului și al autoironiei la Eminescu. 

Prin exemple, se demonstrează că Eminescu avea 
un simţ al umorului și al autoironiei puternic dez-
voltat, ceea ce este o dovadă în plus a inteligenţei 
geniale a Poetului.

ABSTRACT

Sense of Humor and Self-Irony to Eminescu. 
By examples, it is demonstrated that Eminescu had 
a highly developed sense of humor and self-irony, 
which is further proof of the Poet’s genius intelli-
gence.

РЕФЕРАТ

Чувство юмора и самоиронии в произве-

дениях Эминеску. На примерах показано, что 
Эминеску обладал высокоразвитым чувством 
юмора и самоиронии, что является еще одним 
доказательством гениального интеллекта поэта.
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PROBLEMATICA SECURITĂŢII ENERGETICE OCUPĂ LA MO-
MENT UN PUNCT CHEIE PE AGENDA COMUNITĂŢII INTERNA-

ŢIONALE. DEPENDENŢA DE IMPORTURI, DUBLATĂ DE FLUCTUAŢIILE 
SECTORULUI ENERGETIC INTERNAŢIONAL, IMPUNE DIVERSIFICAREA 
DIRECŢIILOR DE CERCETARE PRIVIND IDENTIFICAREA UNOR SOLUŢII 
ALTERNATIVE SUSTENABILE. ÎN CONTEXTUL CLIMATULUI INVESTI-
ŢIONAL EXISTENT, VIRAJUL TEHNOLOGIC REALIZAT ÎN DOMENIUL 
CONVERSIEI ENERGIILOR REGENERABILE DESCHIDE NOI PERSPECTI-
VE PRIVIND INTEGRAREA SOLUŢIILOR TEHNOLOGICE INOVATIVE ÎN 
CADRUL UNOR CONCEPTE EFICIENTE ȘI FIABILE, EXEMPLU FIIND 
TURBINELE EOLIENE CU AX VERTICAL DE NOUĂ GENERAŢIE. IMPLE-
MENTAREA CU SUCCES A CONCEPTULUI DE DEZVOLTARE ENERGE-
TICĂ DURABILĂ PRESUPUNE INIŢIEREA POLITICILOR DE CERCETARE 
ȘI STIMULARE ORIENTATE CĂTRE ACCELERAREA IDENTIFICĂRII RĂS-
PUNSURILOR VIABILE LA PROBLEMELE CHEIE PRECUM: OPTIMIZAREA 
POTENŢIALULUI DE CONVERSIE ȘI AMELIORAREA PERFORMANŢELOR 
AERODINAMICE.

I. Introducere 
Sintagma „energia eoliană” creează automat în 

viziunea oamenilor imaginea morilor de vânt con-
venţionale: o gondolă, un turn și un rotor cu pale 
uriașe. Tendinţa ultimelor decenii privind depen-
denţa directă dintre putere și diametrul rotorului a 
condus la ceea ce astăzi este numit deseori  feno-

menul dincolo de limite – înălţimea turnului de peste 
100 [m] și diametrul rotorului care depășește ade-

seori mărimea unui teren de fotbal, exemplu & ind 
Vestas V164 cu puterea de 8 MW. Însă problema cea 
mai mare a acestor soluţii tehnice constă în faptul 
că  plasarea a două sau mai multe turbine eoliene 
mari în imediata apropiere accentuează efectele de 
interferenţă precum vârtejuri sau blocuri de vânt, 
diminuând astfel capacitatea de generare a parcu-
lui in ansamblu. Un alt factor de in' uenţă majoră îl 
constituie parametrii de viteză ai vântului necesari 
pentru funcţionarea e& cientă a turbinei. Resursele 
limitate de vânt dublate de lipsa spaţiului de ampla-
sare pot &  însă compensate cu succes prin imple-
mentarea conceptului vertical. Practica cercetării și 
utilizării recente a VAWT (vertical axis wind turbine) 
a arătat că aceste tipuri de TE (turbine eoliene) po-
sedă unele avantaje semni& cative în comparaţie cu 
HAWT (horizontal axis wind turbine):

 – nu necesită mecanisme auxiliare de orientare 
faţă de direcţia vântului;

 – posibilitatea preluării rafalelor mici de vânt;
 – tehnologie de execuţie a palelor relativ simplă;
 – posibilitatea amplasării sistemului electrome-

canic la baza TE (comoditatea deservirii);
 – tensiunile apărute în rezultatul acţiunii forţe-

lor de greutate cresc direct proporţional în raport 
cu factorul de scară;

|GAVRIL PORCESCU, CERCETĂTOR ȘTIINŢIFIC STAGIAR,
CENTRUL DE ELABORARE A SISTEMELOR DE CONVERSIE A ENERGIILOR 
REGENERABILE, UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI (UTM)
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 – posibilitatea ! xării palelor în mai multe pozi-

ţii, contribuind la diminuarea cerinţelor de rezisten-

ţă și rigiditate faţă de acestea.

Evoluţia sectorului eolian la nivel internaţional 

demonstrează eficienţa implementării soluţiilor 

de conversie a energiei vântului, contribuind 

substanţial la dezvoltarea sectoarelor de profil în 

ţările respective. Totodată, dinamica desfășurării 

procesului de dezvoltare a  parcurilor eoliene 

atestă un trend ascendent al curbei capacităţii 

eoliene instalate  la nivel paneuropean (fig. 1). 

Conform datelor prezentate de EWEA în raportul 

anual privind implementarea sistemelor eoliene 

la nivel european, capacitatea instalată în 2013 

constituie 12030 MW, dintre care 11159 MW revin 

UE. Plafonul investiţiilor la nivelul UE a constituit 

între 13-18 mlrd. euro, iar Germania a reprezentat 

cea mai mare piaţă de instalare cu o capacitate de 

3238 MW, respectiv Marea Britanie cu 1883 MW, 

urmată de Polonia (894 MW); Suedia (724 MW);  

România (695 MW); Danemarca (657 MW); Franţa 

(631 MW) [5].

Fig. 1. Evouţia capacităţilor eoliene în UE

Schimbările tehnologice, care au avut loc în 

ultimii ani în domeniul turbinelor eoliene vertica-

le, le-au făcut aproape diferite de morile de vânt 

convenţionale. Concentratorii lor sunt instalaţi 

perpendicular, asigurând conversia e! cientă a 

energiei cinetice a vântului în lucru mecanic prin 

mișcarea de rotaţie a palelor rotorului eolian sub 

acţiunea ' uxului de aer. Ultimele turbine eoliene 

sunt mai mici, mai simple și mai ieftine decât tur-

binele convenţionale, dar cu un dezavantaj – e! -

cienţa lor este de două ori mai mică. Este ușor de 

înţeles de ce: în orice moment, o jumătate din pale 

acumulează forţa vântului și se deplasează în di-

recţia ' uxului de aer, în timp ce cealaltă jumătate 

previne mișcarea dată. Rezolvarea acestei proble-

me cheie legată de e! cienţa de conversie oferă 

mediului academic un vast diapazon de cercetare 

privind elaborarea unor concepte cu e! cienţă spo-

rită, net superioare produselor existente la mo-

ment pe piaţă.

II. PRINCIPII ȘI CONCEPTE ALE VAWT
Tendinţa de dezvoltare a conceptelor verticale 

constă în abordarea unor noi soluţii privind forma  

și structura rotorului, trecându-se de la conceptele 

clasice Savonius și Darrieus la cele bazate pe formă 

pro! lată aerodinamică (! g. 2). 

        a)    b)

c)

Fig. 2. Concepte de turbine cu ax vertical: 

a) Giromill; b) Ropatec; c) Savonius.
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Conform principiului de funcţionare de� nim:
Savonius – concept bazat pe principiul rezistenţei 

aerodinamice (drag-type) – vântul “împinge” palele de 
forma unor cupe, ceea ce implică limitări ale vitezei 
maxime de rotire posibile, care este întotdeauna egală 
sau mai mică decât viteza vântului (� g. 3 a,b) [6]. 

Turbina posedă o soliditate mai înaltă și rapor-
turi ale vitezelor de capăt mai scăzute, asigurând un 
moment de pornire sporit, iar printr-o  geometrie 
optimă se poate obţine Cp (coe� cient de putere) es-
timat la 0,24-0,30. Necesită pentru demaraj cele mai 
scăzute viteze ale vântului (1.5...5 m/s).

Darrieus  –  concept bazat pe principiul portan-
ţei (lift-type), palele având pro� l aerodinamic, deci 
fac posibilă rotirea rotorului cu o viteză mai mare 
decât cea a vântului. Turbinele cu ax vertical, bazate 

pe principiul portanţei pot � , la rândul lor, împărţite 
în mai multe soluţii constructive: Darrieus classic; Gi-

romill; H-Darrieus; H-Darieus cu Pale elicoidale – Gor-

lov (� g. 3c) [7].

Conceptul studiat este caracterizat prin prezenţa 
palelor cu pro� l aerodinamic, având capetele sunt 
� xate de axul central sus și jos care, plasat � ind într-
un % ux de aer, este supus unor forţe, ale căror inten-
sitate și directive sunt diferite, în funcţie de diferite 
unghiuri. Rezultanta acestor forţe determină apa-
riţia unui cuplu motor ce rotește turbina de vânt. 
Acest fapt permite majorarea coe� cientului de uti-
lizare a energiei eoliene până la Cp=0.43. Suportă 
viteze ale vântului destul de mari, dar și viteza de 
pornire este relativ mare, ceea ce o face ine� cientă 
în condiţii de vânt redus.

Fig. 3. TE Savonius cu pale din benzi suprapuse a), b);

TE Darrieus: c) concept structură  d) principiu de lucru (P-portanţa).

III. DEZVOLTAREA TURBINEI  EOLIENE CU AX 
VERTICAL ȘI PALE ELICOIDALE COMBINATE  

Analiza acestor două soluţii tehnice prin prisma 
avantajelor și dezavantajelor oferite evidenţiază o 
problemă tehnică ce frânează implementarea cu 
succes a acestor sisteme de conversie și anume: e� -
cienţă de conversie relativ scăzută la viteze reduse 
ale vântului; nerentabilă astfel în zone cu potenţial 
energetic eolian scăzut, caracteristic Republicii Mol-
dova sau ariilor urbane.

Problema ce se propune a �  rezolvată constă în 
sporirea e� cienţei de conversie a energiei eoliene 
în zonele cu un potenţial de vânt scăzut. În scopul 
elaborării unui concept adecvat sarcinii tehnice im-
puse, vor �  expuse două soluţii constructive ale tur-
binelor eoliene în baza conceptului Darrieus [1,3,4] 
respectiv Savonius, care prezintă modele aerodina-
mice interesante, posedând totodată avantaje sem-
ni� cative la nivel funcţional. Atât în cadrul rotorului 

Darrieus, cât și în cel Savonius persistă elementul 
elicoidal al palei, fapt care conduce la uniformitatea 
rotirii organului de lucru și, respectiv, la majorarea 
coe� cientul de utilizare a energiei eoliene. Drept 
urmare, s-a recurs la soluţia optimală privind posi-
bilitatea uni� cării acestor două concepte: Savonius 
VAWT, servind ca demarator pentru rotorul Darrieus 
sau pentru aplicaţii unde este necesar un moment 
de pornire înalt și turaţii joase.

Particularităţile noii soluţii constructive permit 
amplasarea în spaţiul interior, format de palele Dar-
rieus, a palelor suplimentare legate cu arbore supli-
mentar, ceea ce permite majorarea puterii generate 
de turbină. Legătura printr-un cuplaj unisens al ar-
borelui de bază cu cel suplimentar exclude frânarea 
arborelui generatorului electric la puterea mică a 
vântului. Imaginile ce urmează prezintă conceptele 
separate, precum și conceptul � nal al TE cu ax verti-
cal și pale elicoidale combinate.
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Fig. 4. TE: a) Darrieus; b) Savonius; c) Combinată Darrieus-Savonius

A. Definirea problemei, geometria și reţeaua de elemente � nite (EF)

Dezvoltarea unui concept � abil și e� cient presu-

pune stabilirea optimă a parametrilor constructivi 

și funcţionali. Conform literaturii de specialitate, 

în scopul modelării analitice a turbinei eoliene cu 

ax vertical combinate, pentru predimensionarea și 

optimizarea iniţială vor �  utilizate succesiv 2 mo-

dele de analiză bazate pe metode distincte: una 

simpli� cată si una complexă, care au la bază teoria 

momentului elementului de pală (Blade Element 

Momentum theory – BEM) [2]. Utilizarea codurilor 

de calcul CFD  accelerează și totodată e� cientizează 

procesul integral, având drept scop analiza tablou-
rilor de modelare a interacţiunii cu " uxul de aer, a 

variantei constructive și stabilirea unghiului optim 

al elicoidei palei rotorului.

Selectarea pro� lului palei speci� c funcţionării 

VAWT reprezintă o etapă a proiectării ce impune o 

atenţie sporită condiţionată de anumite aspecte [1, 4]: 

 – secţiunea palei să funcţioneze într-un diapa-

zon larg de incidenţe;

 – variaţia mare a numărului Reynolds pe lungi-

mea palei;

 – cost de execuţie scăzut și calitate înaltă a su-

prafeţei palei, ceea ce va contribui la majorarea per-

formanţei, cât și la diminuarea nivelului de zgomot 

și vibraţii; 

 – dependenţa gra� că a raportului dintre forţa 

de ridicare și forţa de rezistenţă frontală.

Conform literaturii de specialitate, pro� lurile 

pentru viteze mici sunt caracterizate printr-o com-

portare cvasiliniară la numere Reynolds mici, in" u-

enţând direct performanţa rotorului atât la nivelul 

puterii obţinute, cât și asupra capacităţii de auto-

pornire [7]. 

Fig. 5.  Parametrii de formă ai pro� lului aerodinamic
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Cazul VAWT presupune utilizarea pro� lurilor ae-

rodinamice simetrice. Astfel, în scopul determinării 
pro� lului aerodinamic al palei în secţiune normală, 
au fost selectate o serie de pro� luri de referinţă, ana-

lizate ulterior prin intermediul codurilor specializate 
destinate calculului polarelor. Stabilirea caracterului 
comportamentului curbelor acestor dependenţe 
permite aprecierea performanţei pro� lului (� g. 6) .

Fig. 6. a) Studiu comparativ al comportamentului pro� lurilor;

b) Distribuţia vitezelor pentru unghiul de atac de 9 grade NACA 0017

În urma analizei comparative privind caracteris-
ticile de performanţă ale pro� lurilor de referinţă, se 
evidenţiază comportamentul superior al pro� lului 
NACA 0017. 

Următorul pas al dezvoltării TE cu ax vertical și pale 
elicoidale combinate constă în optimizarea parame-
trilor constructivi-funcţionali prin intermediul calcu-
lului CFD. Pentru pregătirea și realizarea experimen-
tului numeric CFD a fost utilizată staţia gra� că Intel(R) 
Core(TM) i7-4770 CPU  3,40 GHz, memoria operativă –
8GB, cartela video – NVIDIA GeForce GT640.

Reţeaua de elemente � nite a fost creată în me-
diul integrat ANSYS Workbench  (ANSYS CFX-Mesh), 
cu transferarea mai departe în ANSYS CFX. Pentru 
cercetarea interacţiunii rotorului elicoidal combinat 
cu mediul # uid, au fost discretizate palele rotorului 
într-o reţea constituită din 5658035 elemente � nite 
tetraedre Mesh (� g. 7). De menţionat faptul că în li-
mita performanţelor de calcul disponibile s-a reușit 
obţinerea unei reţele de discretizare de înaltă cali-
tate apreciată prin (indicele calităţii mesh-ului) de 
0.024%.

Fig. 7. Concept 3D SW: a) Discretizarea în elemente � nite a rotorului proiectat (modulul CFX–Mesh)

b) Darrieus, c) Savonius

A Rezultatele calculului CFD de modelare a interacţiunii TE-C cu # uxul de aer 
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Rezolvarea numerică a sistemului de ecuaţii, for-

mat de modelul SST și ecuaţiile Navier–Stokes, cu 
condiţiile la limită pentru problema examinată, per-
mite obţinerea tabloului de curgere 3–D (� g. 8). Con-
diţiile limită stabilite sunt: variere a vitezei normale 

U=3..11 m/s, modelul ! uidului – aer 25°C, temperatura 
mediului – 18°C, presiunea p=0 [2]. În continuare, în 
corespundere cu � gurile de mai jos, sunt prezentate 
rezultatele calculului numeric CFD pentru varianta 
constructivă a rotorului eolian cu ax vertical combinat. 

Fig. 8. a) Distribuţia presiunii � uxului de aer în zona mediană a rotorului (CFX–Post) 

b)Distribuţia turbulenţei energiei cinetice în amonte de rotorul combinat (CFX–Post )

Concluzii:
Realizarea acestei lucrări se încadrează în direcţi-

ile de cercetare fundamental aplicativă a Centrului 
de Elaborare a Sistemelor de Conversie a Energiilor 
Regenerabile (CESCER UTM) și vine ca răspuns la 
preocupările tot mai intense privind studiul con-
versiei energiei eoliene, și anume cel al turbinelor 
eoliene, cu ax vertical de mică putere. Studiul litera-
turii de specialitate și cercetările teoretice realizate 
asupra unei game variate de pro� luri aerodinami-
ce speci� ce palelor VAWT au condus la stabilirea 
preliminară a parametrilor constructivi, realizarea 
modelului simpli� cat CAD și efectuarea studiului 
curgerii tranzitorii a  ! uidului prin rotor  și în vecină-
tatea palelor. Tabloul datelor obţinute prin interme-
diul programului de analiză re! ectă comportarea 
reală a rotorului dat, prezentând liniile de curgere în 
contextul interacţiunii cu mediul ! uid, oferind astfel 
suport informaţional cu grad înalt de precizie pri-
vind desfășurarea ulterioară a cercetărilor. Cert este 
faptul că, în condiţiile cadastrului de vânt redus, 
speci� c Republicii Moldova, implementarea turbi-
nei eoliene elicoidale cu ax vertical combinate poa-
te �  o soluţie viabilă pentru noua eră energetică.
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REZUMAT

Soluţii inovative de conversie a energiei eoli-

ene.  Asigurarea securităţii energetice europene re-
prezintă o prioritate comunitară a sec XXI. Tematica 
acestei lucrări se încadrează în direcţiile de cerceta-
re fundamental aplicativă și vine ca răspuns la pre-
ocupările tot mai intense privind studiul soluţiilor 

alternative sustenabile din domeniul sistemelor de 

conversie a energiei eoliene, și anume cel al turbine-
lor eoliene cu ax vertical de mică putere. Cercetarea 
și dezvoltarea unui concept optim caracterizat prin 
e� cienţă sporită de conversie, adaptat unei game 
largi de viteze ale vântului speci� ce Republicii Mol-
dova impune  identi� carea răspunsurilor viabile la 
probleme cheie precum: optimizarea potenţialului 
de conversie și ameliorarea performanţelor aerodi-
namice. Posibilitatea cumulării avantajelor oferite 

de rotorul Savonius și cel Darrieus a condus la ela-
borarea unei soluţii tehnice cu caracter inovativ și 
perspectivă de cercetare ulterioară.

ABSTRACT

Innovative Solutions for Wind Energy Con-

version. Ensuring European energy security is a 

Community priority of the twenty-� rst century. The 
theme of this work � ts into the fundamentally ap-
plied research directions and comes as a response 
to more intense concerns on the study of sustaina-
ble alternative solutions in the � eld of wind ener-
gy conversion systems, namely, that of low-power 
wind turbines with vertical axis. Research and de-
velopment of an optimal concept characterized by 

high e!  ciency of conversion, adapted to a wide 
range of wind speeds speci� c to Moldova requires 
the identi� cation of viable responses to key issues 
such as: optimization of the conversion potential 
and improvement of aerodynamic performances. 
The possibility of cumulating the bene� ts of the Sa-
vonius and Darrieus rotor led to the development 
of an innovative technical solution and subsequent 
research perspective.

РЕФЕРАТ

Инновационные решения для преобразо-

вания энергии ветра. Обеспечение энергетиче-
ской безопасности является приоритетом Евро-
пейского сообщества XXI века. Тема этой работы 
вписывается в фундаментально-прикладные на-
правления научных исследований и является от-
ветом на интенсивное изучение устойчивых аль-
тернативных решений в области систем преоб-
разования энергии ветра, а именно, вертикаль-
ных осевых ветровых турбин с низким энергопо-
треблением. Исследование и разработка опти-
мальной концепции с высокоэффективной кон-
версией, адаптированной к широкому спектру 
скорости ветра, специфичному Республике Мол-
дова, требует определения жизнеспособных от-
ветов на ключевые вопросы, такие как: оптими-
зация потенциала преобразования и улучше-
ние аэродинамических характеристик. Возмож-
ность агрегации преимуществ ротора Savonius и 
Darrieus привела к разработке инновационного 
технического решения с перспективой последу-
ющего исследования.
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CONSUMATORUL DEVINE TOT MAI SELECTIV ÎN CEEA CE 
PRIVEȘTE CALITĂŢILE NUTRITIVE ȘI GUSTATIVE ALE PÂINII. 

TEHNOLOGIA PANIFICAŢIEI, LA FEL CA ȘI ÎNTREAGA INDUSTRIE 
ALIMENTARĂ ESTE ÎN CĂUTAREA UNOR ADITIVI CARE SĂ AIBĂ UN 
RISC CÂT MAI REDUS PENTRU POPULAŢIE ȘI SĂ PERMITĂ OBŢINE-
REA UNOR PRODUSE CÂT MAI „CURATE” ȘI MAI SĂNĂTOASE, CU O 
VALOARE NUTRITIVĂ ȘI BIOLOGICĂ CÂT MAI RIDICATĂ. DIN ACEST 
PUNCT DE VEDERE, UN AMELIORATOR NATURAL UTILIZAT ÎN PANI-
FICAŢIE POATE FI CONSIDERAT FĂINA DE BOBOASE, EA AVÂND UN 
EFECT INOFENSIV ȘI CONTRIBUIND SUBSTANŢIAL LA ÎMBUNĂTĂŢIREA 
CALITĂŢILOR NUTRITIVE ALE PÂINII. ACESTE ARGUMENTE AU STAT 
LA BAZA CERCETĂRILOR PRIVIND UTILIZAREA ADAOSULUI DE FĂINĂ 
DE BOBOASE ÎN PANIFICAŢIE [1, 2, 5, 9].

Făina obţinută din seminţele de leguminoase se 
deosebește prin conţinutul înalt de proteine   și com-
poziţia echilibrată de aminoacizi. În această făină se 
conţin vitamine, tiamină, ribo% avină, niacină, vita-
mina E, iar în făina de mazăre și lupin se conţine, de 
asemenea, colină. Conţinutul total de cenușă este 
de 2,6-3,7%; în făină se mai conţine potasiu, calciu, 
magneziu, fosfor, sulf, ' er, cupru, mangan; totodată, 

asemenea elemente otrăvitoare cum sunt plumbul, 
cadmiul, mercurul și arsenicul există în concentraţii 
maxim admisibile.

S-a stabilit că, prin componentele sale, făina de 
mazăre, fasole, linte, lupin depășește semni' cativ 
făina de grâu de calitatea superioară și calitatea I: 
după conţinutul de proteine – de 2,2-3,2 ori, gluci-
de – de 5,3-26,2, ' bre – de 19-72 ori, cenușă – de 
3,7-6,6 ori; doar conţinutul de amidon în făina de 
boboase este de 1,5-3,8 mai redus decât în făina 
de grâu. Prin urmare, utilizarea  făinii obţinute din 
semineţ de leguminoase, ca adaos la produsele de 
pani' caţie din făină de grâu de calitatea I și superi-
oară, va îmbunătăţi în mod substanţial valoarea nu-
triiţonală a produselor și va asigura o digestibilitate 
mai bună a pâinii [7, 8].

De asemenea, s-a constatat că adaosul de făină 
de boboase sporește valoarea nutritivă a produsu-
lui ' nit, conţinutul de proteine   în pâine crescând 
cu 14,2-32,5%, cantitatea de ' bre din prototipu-
rile de pâine – de 3,0-3,4 ori, conţinutul total de 
cenușă – cu 4,8-56,5%, iar cantitatea de amidon 
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scade cu 3,3-24,0%. Se mărește conţinutul de mine-
rale (potasiu de la 55,1% până la 138,87%; calciu –
41,2-70,6; magneziu – 28,6-37,14; fosfor – 23,9-46,5; 
sulf – 7,4-16,7; � er 36,7-44,2; mangan – 11,8-24,2). 
Crește conţinutul de aminoacizi esenţiali, în special 
de valină, izoleucină, lizină, leucină, fenilalanină. Ast-
fel, conţinutul de lizină se majorează cu 31,3-37,5%, 
iar de treonină – cu 3,8-7,6%. În plus, în legătură cu 
creșterea conţinutului de proteine, se modi� că  ra-
portul dintre proteine   și carbohidraţi, care va înre-
gistra 1:3,9 în pâinea cu adaos de făină din boboase. 
Totodată, folosindu-se adaosul de făină de boboase, 
valoarea energetică a pâinii practic nu se schimbă.

 Materiale și metode de cercetare

La fabricarea pâinii cu adaos de făină de fasole 
s-au utilizat următoarele materii prime: făină de 
grâu de calitate superioară, făină de fasole, drojdie 
comprimată de pani� caţie, sare alimentară și apă.

Indicii organoleptici și � zico-chimici ai făinii de 
grâu de calitate superioară corespund standardelor 
adoptate prin Hotărârea Guvernului (HG) nr. 68 din 
29.01.2011, SM 202:2000 și GOST 26574-85.

Făina de fasole este clasi� cată în dependenţă de 
parametrii boabelor de fasole care trebuie să cores-
pundă standardelor – GOST 7758-75.

 Făina integrală de fasole a fost obţinută prin 
măcinarea la râșniţa de cafea a boabelor de faso-
le albă, un soi întâlnit frecvent la noi în ţară. Boa-
bele, în prealabil, a fost tratate termic la tempera-
tura de 40ºC timp de 10 ore.  Făina a fost cernută 
și, în rezultat, s-a obţinut un produs mai rafinat 
comparativ cu făina de grâu de calitate superi-
oară. Drojdia comprimată de panificaţie, sarea 
alimentară și apa potabilă folosită au prezentat 
caracteristici organoleptice conforme cu standar-
dele de calitate. 

Tabelul 1 

Indicii organoleptici și � zico-chimici ai făinii de fasole

Indicii de calitate Caracteristica și parametrii făinii

Culoare Alb cu nuanţă cenușiu (în dependenţă de tipul fasolei)

Gust Caracteristic fasolei, nici acru, nici amar

Miros Caracteristic fasolei, fără arome străine

Impurităţi minerale La mestecare, nu ar trebui să se simtă scrâșnet

Umiditatea, % 15-23

Conţinutul de cenușă raportat la S.U., %, max. 3,6

Rezultatele cercetării

Probele de coacere au fost preparate prin meto-
da directă, folosindu-se o reţetă tradiţională. Au fost 
realizate 5 probe de coacere: proba martor – pâinea 
martor din făină de grâu de calitate superioară și 

pâinea cu adaos de făină de fasole în diferite can-
tităţi (respectiv, 3%, 5%, 7% și 9% făină de fasole 
faţă de masa totală a făinii de grâu, prin substituirea 
acesteia). 

Fig. 1. Probele de coacere a pâinii: 

1 – PM proba martor; 

2 – P1 pâine cu 3% făină de fasole; 

3 – P2 pâine cu 5% făină de fasole; 

4 – P3 pâine cu 7% făină de fasole; 

5 – P4 pâine cu 9% făină de fasole
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La � ecare probă următoare de pâine, odată 
cu creșterea conţinutului de făină de fasole, se 
micșorează conţinutul făinii de grâu. Restul mate-
riilor prime se vor adăuga în aceeași cantitate ca și 
la proba martor. 

Conform indicilor de calitate a probelor de coa-
cere, se observă că, odată cu creșterea conţinutu-
lui de făină de fasole, se diminuează puţin volumul 
probelor de coacere și porozitatea miezului, ceea 
ce se explică prin faptul că făina de fasole nu poate 
forma gluten și nu contribuie la afânarea produsu-
lui. Astfel, se reduce fracţiunea de masă de gluten 
și are loc slăbirea acestuia. De aceea, la fabricarea 
pâinii cu făină de fasole se recomandă utilizarea făi-
nii de grâu cu conţinut ridicat de gluten. Pe măsură 
ce sporim conţinutul de făină de fasole, se observă 
o creștere a acidităţii, atât a semifabricatelor, cât și a 
produselor � nite, întrucât făina de fasole are o acidi-
tate mai mare decât făina de grâu. Totodată, crește 
umiditatea, deoarece aceasta contribuie la mărirea 
capacităţii de hidratare a aluatului. Reacţia respec-
tivă se explică prin faptul că, odată cu creșterea 
conţinutul de substanţe proteice și � bre solubile, se 
mărește și capacitatea de hidratare a făinii. 

De asemenea, se observă că, odată cu creșterea 
conţinutului de făină de fasole, se accentuează mai 
mult culoarea rumenă, spre deosebire de proba 
martor care are o culoare mai palidă. Explicaţia e 
simplă: boboasele au un conţinut mai ridicat de za-
haruri simple, ce contribuie la formarea melanoidi-
nelor și la caramelizarea acestora în timpul coacerii. 

Toate probele de pâine au avut o formă norma-
lă, nedeformată, estetică, dovedind grija cu care au 
fost lucrate produsele, cu coajă netedă, lucioasă, un 
pic moale și având o culoare uniformă. Coaja supe-
rioară și inferioară este relativ subţire. La toate pro-
bele, miezul are o culoare uniformă, caracteristică 
pâinii albe, � ind relativ uscat la pipăire. Porozitatea 
este mediu dezvoltată, cu pori mici și mijlocii, distri-
buiţi uniform. Pâinea are miezul elastic, astfel încât, 
� ind apăsată cu degetul, revine imediat la starea 
iniţială. Produsele prezintă o aromă plăcută, pro-
nunţată, caracteristică pâinii bine coapte, iar gustul 
produsului este plăcut, slab acrișor-dulceag.

Primele trei probe menţin indicii organoleptici ai 
probei martor, iar proba cu 9% făină de fasole are 
caracteristici organoleptice puţin inferioare (de ex. 
porozitatea miezului). Conform indicilor � zico-chi-

mici și organoleptici ai probelor de coacere, se re-
comandă producerea pâinii prin substituirea a 7% 
făină de grâu cu făină de fasole. 

Analiza senzorială a pâinii a fost efectuată de un 
grup de 5 degustători, care au determinat: forma și 
volumul produsului; culoarea și aspectul cojii; gra-
dul de coacere, starea și aspectul miezului; porozi-
tatea miezului și structura porilor; aroma; gustul.

Evaluarea calităţii senzoriale a pâinii s-a efectuat 
prin metoda scării de 30 de puncte [4, 6].

Fig. 2. Caracteristica comparativă a produselor con-

form punctajului obţinut în urma degustaţiei

Concluzii
Făina de boboase prezintă efecte bene� ce asu-

pra produselor de pani� caţie, in! uenţând atât asu-
pra valorii nutritive, cât și asupra proprietăţilor reo-
logice și a calităţii produsului � nit.

Pâinea cu făină de boboase are o valoare nutri-
tivă mărită, valoare calorică micșorată, acţionează 
bene� c asupra sistemului cardiovascular, imunitar, 
digestiv, � ind un produs accesibil și pentru consu-
matorii bolnavi de diabet zaharat.

Înlocuirea a până la 7% făină de grâu cu făină 
de fasole îmbunătăţește culoarea cojii produsului, 
aroma și gustul, precum și alţi indici organoleptici 
ce determină calitatea pâinii. Adaosul de făină de 
fasole în cantitate mai mare de 7% din masa făinii 
de grâu conduce la diminuarea calităţii pâinii.

Se recomandă, așadar, utilizarea a 7% făină de 
fasole pentru prepararea produsului de pani� caţie 
care, conform determinărilor � zico-chimice și sen-
zoriale, are următoarele caracteristici: coajă rumenă, 
aromă și gust plăcut, umiditatea miezului – 43%, aci-
ditatea – 2,1 grade de aciditate, porozitatea – 69%.

Făina de fasole se poate folosi în calitate de ame-
liorator proteic, ea va spori considerabil valoarea 
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nutritivă a produsului � nit prin creșterea conţinutu-

lui de proteine, glucide, � bre alimentare, micro- și 

macroelemente ș.a., precum și valoarea biologică – 

prin sporirea conţinutului unor aminoacizi esenţiali, 

cum sunt lizina și treonina.
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REZUMAT

Posibilităţi de utilizare a făinii de boboase în 

tehnologia pani$ caţiei. Au fost studiate aspectele 

generale, compoziţia chimică, bene� ciile și posibili-

tăţile de utilizare a făinii de boboase în pani� caţie. 

Scopul acestui studiu este de a investiga in� uenţa 

făinii de boboase asupra produselor de pani� caţie. 

A fost cercetată făina de fasole în calitate de ameli-

orator natural ce contribuie la modelarea unor ca-

racteristici nutritive, � zico-chimice și senzoriale ale 

pâinii. S-a constatat că substituirea făinii de grâu cu 

7% făină de fasole are o in� uenţă bene� că asupra 

valorii nutritive și a unor indici senzoriali (aromă, 

culoarea cojii, gust).

Cuvinte-cheie: boboase, făină de fasole, amelio-

rator, calităţi senzoriale, � zico-chimice, coacere.

ABSTRACT

Possibilities of Using Bean Flour in Bakery Te-

chnology. The general aspects, chemical composi-

tion, bene� ts and usability of bean � our in baking 

were studied. The aim of this study was to investiga-

te the in� uence of bean � our on bakery products.  

Bean � our was investigated as a natural enhancer, 

which contributes to the shaping of some nutriti-

onal, physicochemical and sensorial characteristics 

of bread. It was found that substitution of wheat 

� our by 7% for bean � our is bene� cial to some nu-

tritional and sensorial indexes (� avor, shell color, 

taste).

Keywords : beans, bean � our, enhancer, sensori-

al qualities, physicochemical, baking.

РЕФЕРАТ

Возможности использования фасолевой 

муки в технологии выпечки. Были рассмотре-

ны общие аспекты, химический состав, преиму-

щества и возможности использования фасоле-

вой муки в хлебопечении. Целью данного ис-

следования было изучение влияния фасолевой 

муки на хлебобулочные изделия. Была иссле-

дована фасолевая мука в качестве естественно-

го ингредиента, способствующего формирова-

нию питательных, физико-химических и сенсор-

ных характеристик хлеба. Было установлено, что 

замена пшеничной муки на 7% фасолевой мукой 

благотворно влияет на питательные и сенсор-

ные показатели (аромат, цвет, вкус).

Ключевые слова: бобовые, фасолевая мука, 

физико-химические и сенсорные характеристи-

ки, выпечка.
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ÎN CONDIŢIILE DEMOCRATIZĂRII CONTINUE A REPUBLICII 
MOLDOVA, DEVINE TOT MAI ACTUALĂ PROBLEMA ANALIZEI 

ȘI CERCETĂRII OBIECTIVE A VIEŢII SOCIALE COTIDIENE A POPULAŢIEI, 
BUNĂSTĂRII FIZICE ȘI PSIHOLOGICE, POSIBILITĂŢILOR DE SATISFA-
CERE A NECESITĂŢILOR VITALE, NIVELULUI DE TRAI ȘI A STILULUI DE 
VIAŢĂ, CALITĂŢII VIEŢII ÎN ANSAMBLU.

Calitatea vieţii de! nește un concept prin inter-
mediul căruia pot !  evaluate în toată complexitatea 
lor condiţiile de viaţă, nivelul de trai, standardul și 
stilul de viaţă a populaţiei republicii. O privire de 
ansamblu asupra evaluărilor pe care le fac oamenii 
din Republica Moldova în ceea ce privește calitatea 
vieţii relevă puncte pozitive, ce reprezintă elemente 
de sprijin în viaţa lor, în timp ce alte componente 
se menţin în limite negative, constituind surse per-
manente de insatisfacţie în viaţa oamenilor și repre-
zentând riscuri de marginalizare și excluziune soci-
ală. În sprijinul acestei idei stau rezultatele empirice, 
cum sunt, de exemplu, cele expuse în studiul profe-
sorului A. Neculau (1996), care consideră ca nu se 
poate concepe o existență de calitate fără învățarea 
comportamentelor interpersonale, precum: acor-
darea ajutorului, generozitatea, înțelegerea faptu-
lui că altul  reprezintă un  univers la fel de complex 
precum sinele. 

Cercetarea calităţii vieţii constituie o acțiune de-
osebit de importantă și valoroasă mai ales acum, în 
perioada de tranziţie, când Republica Moldova, tâ-
năr stat independent și suveran, parcurge etape ex-
trem de anevoioase, având în vedere transformările 
intervenite în relaţiile economice și sociale. Studie-
rea calităţii vieţii populaţiei autohtone devine și mai 
necesară, și mai importantă în condiţiile globalizării 
societăţii moderne și a eforturilor depuse de către 
Republica Moldova pentru a se încadra în Comuni-
tatea Europeană și a se racorda la standardele socie-
tăţilor contemporane, pentru a face față condițiilor 
concurenţiale din ce în ce mai complicate. 

Un imperativ al timpului este dezvoltarea du-

rabilă, aceasta de! nind „dezvoltarea ce garantează 
satisfacerea necesităților generației actuale fără a 
compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și 
satisface propriile necesități” (Comisia Mondială pen-
tru Mediu și Dezvoltare (WCED), Raportul Brundt-
land, Stockholm 1983). 

Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv al Uniu-
nii Europene începând cu anul 1997, iar în 2001 a fost 
adoptată Strategia de Dezvoltare Durabilă a UE. Crite-
riile fundamentale ale dezvoltării durabile, stabilite de 
Comisia Comunității Europene, sunt următoarele:

 ü Menținerea în totalitate a calității vieții;
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 ü Menținerea unui acces continuu la resursele 
naturale;

 ü Evitarea deteriorărilor permanente asupra 
mediului înconjurător. 

Legătura dintre dezvoltarea durabilă și educație 
este complexă. Cercetările arată că educația este cea 
care ajută țările să-și atingă obiectivele de dezvoltare 
durabilă, conducând la creșterea gradului de atenție 
acordat sănătății & zice și psihice, precum și la sporirea 
bunăstării. În reorientarea educației către dezvoltarea 

durabilă, cei care dezvoltă programe de educație tre-
buie să găsească echilibrul între cunoștințele viitoru-
lui și modul tradițional de viață. De multe ori, modul 
tradițional de viață ne surprinde cu rezolvări ecologi-
ce foarte avansate ale problemelor legate de folosirea 
resurselor și modul sănătos de viață. Reîntoarcerea la 
un mod de viață tradițional este imposibilă pentru 
cei care duc o viață urbană, însă cultivarea valorilor 
tradiționale, biosferice poate &  un bun suport pentru 
dezvoltarea durabilă în secolul XXI. 

Fig. 1. Dezvoltarea durabilă: compensarea cercului vicios de către cercul virtuos

 Sursa: al  treilea Raport cu privire la obiectivele de dezvoltare ale mileniului, Republica Moldova (PNUD)

Astfel, dezvoltarea durabilă reprezintă o nouă pa-
radigmă a dezvoltări, ce abordează conceptul calității 
vieții în complexitate, sub aspect economic, social și 
de mediu. Dezvoltarea durabilă îmbunătățește cali-
tatea vieții oamenilor și este mai mult un proces de 
schimbare decât un scop în sine; ea poate introdu-
ce noi viziuni asupra orașelor și satelor noastre, dar 
trebuie să pornească de la interesele comunității lo-
cale, ceea ce constituie dezvoltarea regională du-

rabilă, care urmărește impulsionarea si diversi& carea 
activităților ce conduc implicit la o îmbunătățire a 
calității vieții în & ecare localitate. 

Potrivit Strategiei Naționale de Dezvoltare Re-
gională 2013-2015 (SNDR), o problemă majoră o 
constituie polarizarea și concentrarea activităţii 
economice, a celor mai cali& cați oameni și a celei 
mai performante infrastructuri în capitală. Celelal-
te regiuni din ţară reprezintă niște insuliţe de via-
ţă economică mai mult sau mai puţin activă, arată 
concluziile documentului. Disparităţile sunt condi-
ţionate de diferiţi factori: diferenţele de dezvoltare 
economică și socială; lipsa unei plani& cări integrate 
și participatorii; capacităţi instituţionale insu& cien-

te; resurse & nanciare limitate la nivel local; experi-
enţa redusă în implementarea proiectelor regionale 
și parteneriatelor intercomunitare. Pentru diminua-
rea dezechilibrelor regionale existente, cu accent 
pe stimularea dezvoltării echilibrate și pe revitaliza-
rea zonelor defavorizate, devine oportun ca Repu-
blica Moldova să se racordeze la politica regională 
a UE, care își propune să susţină competitivitatea și 
creșterea economică, îmbunătăţirea calităţii vieţii, 
crearea de locuri de muncă și dezvoltarea durabilă. 
Aceasta contribuie la îndeplinirea obiectivelor Stra-
tegiei Europa 2020: creștere inteligentă;  creștere 
durabilă; creștere favorabilă a incluziunii. 

Abordarea calităţii vieţii în Republica Moldo-

va se realizează în special din perspectivă economi-
că (Andrei Cojuhari, academician UNESCO, Svetlana 
Gorobievschi, dr. hab. în economie) și sociologică 
(Tudor Danii, cercetător notoriu, AȘM). Conform 
opiniei ultimului cercetător, calitatea vieţii reprezin-
tă un concept social-economic prin intermediul că-
ruia pot &  evaluate în toată complexitatea lor con-
diţiile de viaţă, nivelul de trai, standardul și stilul de 
viaţă a populaţiei republicii. 
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Din cele expuse mai sus, deducem necesitatea 
de operaționalizare și măsurare a conceptului   cali-
tatea vieții din perspectivă psihologică.

Abordări psihologice ale calității vieții
Calitatea vieţii este cel mai multidisciplinar ter-

men, a" at în uzul curent (Faraquhar, 1995).

Fig. 2. Conceptul de calitate a vieții după (Faraquhar, 1995)

Preocupările pentru calitatea vieţii nu au apărut 
din logica însăși a dezvoltării știinţei, ci au fost impu-
se acesteia din exterior. Ele au reprezentat răspunsul 
la o anumită criză a creșterii, speci$ că societăţii ac-
tuale (I. Mărginean, 2008). În România, în anul 1990 
a fost în$ inţat Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, 
având ca obiective efectuarea de cercetări în dome-
niul calităţii vieţii, în contextul transformărilor poli-
tice, economice și sociale de după 1989, elaborarea 
metodologiilor de evaluare a nivelului calităţii vieţii. 
Cercetătorul Ioan Mărginean (1991), într-un studiu 
publicat în revista „Calitatea vieţii”, prezintă o listă de 
asocieri de cuvinte vis-à-vis de acest concept, propu-
se de diferiţi autori. Unele dintre acestea sunt: 

 ü condiţiile necesare pentru fericire − McCall (1975);
 ü satisfacţie subiectivă − Terhune (1973);
 ü potenţial de adaptare − Colby (1987);

 ü gradul în care o persoană își îndeplinește sco-
purile în viaţă − Cella and Cherin (1987);

 ü semni$ caţie pentru om a vieţii sale – Zam$ r (1993);
 ü importanţă subiectivă acordată vieţii - Jolles 

and Stalpers (1978).
Specialiștii nu s-au pus de acord asupra unei de-

$ niţii a calităţii vieţii, iar în practica măsurării empi-
rice a calităţii vieţii vedem comparaţii „dintre pere și 
mere” (Veenhoven, 2000). Totuși, Organizaţia Mon-
dială a Sănătăţii de$ nește calitatea vieţii ca $ ind per-
cepţia indivizilor asupra situaţiilor sociale, în con-
textul sistemelor de valori culturale în care trăiesc și 
în dependenţă de propriile trebuinţe, standarde și 
aspiraţii. Prin calitatea vieţii se înţelege bunăstarea 
$ zică, psihică și socială (tabelul 1), precum și capa-
citatea de a îndeplini sarcinile obișnuite în existenţa 
cotidiană. 

 Tabelul 1

Dimensiunile calității vieţii de$ nite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii

Bunăstarea Fizică, concretizată în sănătate ca: Bunăstarea Psihică, 
ilustrată prin indicatori ca: 

Bunăstarea Socială
include:

mobilitate $ zică, 
alimentaţie adecvată, 
disponibilitatea timpului liber, 
asigurarea asistenţei medicale de bună calitate, 
asigurări de sănătate,
formă $ zică optimă concretizată în cei patru S: 
Strength - forţă $ zică, 
Stamina - vigoare sau rezistenţă $ zică, 
Suppleness - supleţe $ zică, 
Skills - îndemânare sau abilitate $ zică.

fericirea,  
sentimentul identităţii personale, 
evitarea stresului excesiv, 
stima de sine, 
bogăţia vieţii spirituale,
a$ rmarea de sine, 
sentimentul de siguranţă.

relațiile interpersonale, 
adaptarea socială,
incluziunea socială.

  

  

  

Calitatea
vieţii

Psihologie

Sociologie

Ştiinţele 

mediului

Filozofi e

Medicină

Economie
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Modelul Bortwick-Du� y (1992), elaborat în ca-
drul Universităţii din Oklahoma, operează cu di-
mensiuni esenţiale ale calităţii vieţii, ce includ: 
mediul rezidenţial; relaţiile interpersonale; in� uen-
ţa comunităţii și stabilitatea vieţii. Acest model re-

prezintă una din primele abordări ale calităţii vieţii 
sub aspectul vieţii sociale și al relaţiilor interumane, 
! ind mai puţin luată în consideraţie latura economi-
că și aportul individului în asigurarea sa cu o viaţă 
bună. 

Fig. 3. Reprezentarea schematică a modelului Bortwick-Du� y conform cercetării elaborate 

la Universitatea din Oklahoma, 1992

În anii 1998-2002, grupul experţilor Comisiei UE 
pentru elaborarea Standardelor privind calitatea 
vieții a identi! cat 4 planuri majore care, în viziu-
nea lor, contribuie la creșterea calității vieții unei 
persoane: relaţiile individului cu mediul; prezenţa 
și participarea sa la acţiunile comunitare; opţiuni-

le, preferinţele și perspectivele personale; nutriţia 
și sănătatea. Grupul de experţi sub conducerea lui 
Hansen Bruno (2002) a elaborat conceptul euro-
pean, în care calitatea vieții se studia numai de pe 
poziţiile ! ziologică și socială, cea economică ne! ind 
luată în considerație. 

Fig. 4. Calitatea vieţii după Hansen Bruno (2002)
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Organizația internațională Departamentul de 

Inteligență Economică (The Economist Intelligence 
Unit) a elaborat în anul 2005 indicele calităţii vieţii 
(quality of life index), care se bazează pe o metodo-
logie unică ce leagă rezultatele analizelor satisfacţiei 
subiective a vieţii cu factorii obiectivi ai calităţii vieţii 
în diferite ţări. Acest indicator a fost calculat pe baza 
datelor din 111 ţări și teritorii și include 9 factori ai 
calităţii vieţii, în baza cărora se determină un scor 
(nivel): sănătatea; viaţa de familie; viaţa comunităţii; 
situaţia materială; stabilitatea politică și securitatea; 
clima și geogra$ a; siguranţa job-urilor (rata de șo-
maj); libertatea politică; egalitatea sexelor. 

Conform studiului britanic despre calitatea vie-
ţii (DEFRA, 2002), cele cinci aspecte considerate 
cele mai importante pentru persoanele chestio-
nate sunt: sănătatea; educaţia; securitatea; locul 
de muncă; calitatea aerului, aceasta din urmă $ ind 
menţionată de trei sferturi dintre persoanele ches-
tionate. Faptul că avem de-a face cu o problemă 
socială importantă este atestat în mod repetat de 
numeroase cercetări din SUA (Marans, 2002) și din 
Marea Britanie (DEFRA, 2002), în care aproximativ 
trei sferturi dintre persoanele chestionate se arată 
gata să plătească impozite locale mai mari pentru 
ameliorarea calităţii mediului. 

Cu toate că perceperea calităţii vieţii este o expe-
rienţă subiectivă, anumiţi cercetători au încercat să 
identi$ ce dimensiunile sau componentele struc-
turale ale calităţii vieţii, care în literatura de specia-
litate sunt foarte variate. Analizând diverse opinii ale 
specialiștilor referitoare la componentele structurale 
ale calităţii vieţii, atestăm destul de multe diferenţe și 
în acest sens. Prezentăm mai jos unele încercări de a 
stabili dimensiunile concrete ale calităţii vieţii:

 ▪ Felce sugerează 6 posibile dimensiuni bazate 
pe o sinteză a unor arii de activitate stabilite în cer-
cetări anterioare asupra calităţii vieţii;

 ▪ Schalok propune 8 dimensiuni în modelul său 

conceptual al calităţii vieţii. La elaborarea modelului 
R. Schalock au fost cooptaţi specialiști din diferite do-
menii, care încercau să determine indicatorii obiectivi 
și subiectivi de măsurare a calității vieții. Tot mai frec-
vent apăreau opinii care vizau calitatea vieții ca funcţie 
a libertăţii, drepturilor omului și fericirii lui. Totodată, 
deoarece fericirea este o valoare subiectivă și e greu 
de măsurat, adepţii acestei abordări au dat prioritate 
altor indicatori de evaluare a calității vieții. Pe parcurs, 
s-a demonstrat că fericirea, oricum ar $  evaluată, nu 
crește neapărat proporțional cu confortul care rezul-
tă din majorarea venitului. Astfel, au fost identi$ cați 
125 de indicatori utilizați în 16 studii asupra calităţii 
vieţii publicate în anii 1990, 74,4% dintre aceștia sunt 
relaţionați cu cele 8 dimensiuni propuse de către el;

 ▪ Keith se referă la un consens stabilit în studiile 
internaţionale asupra modelului Schalok;

 ▪ Modelul propus de Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii cuprinde 6 dimensiuni;

 ▪ Hegarty propune un model cu 7 dimensiuni 
bazat pe o revizuire a 22 din cei mai folosiți indica-
tori ai calităţii vieţii din toată lumea. Aceștia servesc 
drept punct de pornire pentru investigaţii teoretice 
și empirice în structura dimensională a calităţii vieţii 
și sunt priviți ca dimensiuni comune tuturor culturi-
lor, însă la ei pot $  adăugate „dimensiuni suplimen-
tare” importante pentru speci$ cul unei anumite ţări;

 ▪ C. Zam$ r (1993) propune următoarele com-
ponente ale calităţii vieţii: 

 ücalitatea mediului ambiant;
 ücalitatea umană a muncii (a vieţii de muncă); 
 ücalitatea relaţiilor interpersonale; 
 ücalitatea vieţii de familie.

 ▪ Lastlz și Cummins propun 7 dimensiuni ba-
zate pe 27 de$ niţii a calităţii vieţii și a rezultatelor 
oferite de cercetările lor asupra unei populaţii largi, 
stabilind domeniile mai importante pentru ei. 

Dimensiunile calităţii vieţii de$ nite de mai mulţi 
autori sunt prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2

Dimensiunile calităţii vieţii de� nite de mai mulți autori

Felce (1996) Schalock (2000) OMS (1993) Hagerty (2001) Cummins (1997)

6 dimensiuni 8 dimensiuni 6 dimensiuni 7 dimensiuni 7 dimensiuni

Bunăstare $ zică Bunăstare $ zică Bunăstare $ zică Sănătate Sănătate

Bunăstare materială Bunăstare materială Mediu Bunăstare materială Bunăstare materială

Bunăstare socială Includere socială Relaţii sociale Să $ i parte a comunităţii Bunăstare comunitară

Bunăstare productivă Bunăstare emoţională Bunăstare psihologică Muncă și activităţi pro-
ductive

Muncă și activităţi pro-
ductive
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Felce (1996) Schalock (2000) OMS (1993) Hagerty (2001) Cummins (1997)

6 dimensiuni 8 dimensiuni 6 dimensiuni 7 dimensiuni 7 dimensiuni

Bunăstare emoţională Drepturi Nivel de independenţă Bunăstare emoţională Bunăstare emoţională

Bunăstare civilă Relaţii interpersonale Bunăstare spirituală Relaţionare cu prieteni 
și familie

Conexiuni sociale și fa-
miliale

Dezvoltare personală Siguranţă personală Siguranţă

Autodeterminare 

Caracteristica principalelor dimensiuni ale cali-
tății vieții:

Bunăstarea emoţională sau psihică, ilustrată prin 

indicatori precum: fericirea, mulţumirea de sine, 

sentimentul identităţii personale, evitarea stresului 

excesiv, stima de sine, bogăţia vieţii spirituale, sen-

timentul de siguranţă. 

Relaţiile interpersonale, ilustrate prin indicatori 

precum: a te bucura de intimitate, afecţiune, prie-

teni și prietenii, contacte sociale, suport social (di-

mensiunile suportului social). 

Bunăstarea materială, ilustrată prin indicatori 

precum: proprietate, siguranţa locului de muncă, 

venituri adecvate, hrană potrivită, loc de muncă, 

posesie de bunuri, locuinţe, statut social. 

A# rmarea personală, care înseamnă: competen-

ţă profesională, promovare profesională, activităţi 

intelectuale captivante, abilităţi/deprinderi profe-

sionale solide, împlinire profesională, niveluri de 

educaţie adecvată profesiei. 

Independenţa, care însemnă autonomie în viaţă, 

posibilitatea de a face alegeri personale, capacitatea 

de a lua decizii, autocontrolul personal, prezenţa unor 

valori și scopuri clar de" nite, autoconducerea în viaţă. 

Integrarea socială, care se referă la prezenţa unui 

statut și rol social, acceptarea în diferite grupuri 

sociale, accesibilitatea suportului social, climat de 

muncă stimulativ, participarea la activităţi comuni-

tare, activitatea în organizaţii nonguvernamentale, 

apartenenţa la o comunitate spiritual-religioasă. 

Asigurarea drepturilor fundamentale ale omului, 

cum sunt: dreptul la vot, dreptul la proprietate, la 

intimitate, accesul la învăţătură și cultură, dreptul la 

un proces de judecată rapid și echitabil etc.

Metodologiile principale de măsurare 

a calității vieții 

I. Metodologii de măsurare a bunăstării subiecti-

ve, care se bazează pe nivelurile raportate personal 

de fericire, plăcere, împlinire și altele.

II. Metodologii de măsurare obiectivă a calității 

vieții, prin indicatori cuanti" cabili sociali, economici 

și de sănătate.

III. Robert Costanza et al. (2008) au propus o 

combinare a abordărilor obiective și subiective: ca-

litatea vieții este gradul în care necesitățile obiecti-

ve umane sunt îndeplinite în relație cu percepțiile 

personale sau de grup ale „bunăstării subiective”. 

Problema calității vieții în mediul educațional

Necesitatea studierii calităţii vieții în mediul edu-

caţional rezidă în obiectivele instituţiilor de învăţă-

mânt. Mediul școlar este acela în care se dezvoltă 

copilul − viitorul adult, aici copiii interacţionează 

cu cei din jur, se compară unii cu alţii și, respectiv, 

își formează anumite viziuni despre viaţă, satisfă-

cându-și sau nu nevoile psihologice: de a" liere, de 

apartenenţă la un grup, de afecţiune, de protecţie 

etc. Astfel, unul dintre grupurile cele mai semni-

" cative din viaţa copilului este clasa de elevi. Ca și 

orice grup social, clasa de elevi are o structură de 

grup, reţele de comunicare, funcţii de grup și o di-

namică speci" că. Așadar, este necesară studierea 

necesităţilor psihologice ale elevilor, modalităţile 

de protecţie a acestora în mediul școlar (mai ales 

copiii din familiile social-vulnerabile, care adesea 

sunt blamaţi de colegi, încât li se dezvoltă complexe 

de inferioritate), precum și comportamentul adec-

vat al profesorului, și condiţiile " zice ale instituţiilor 

de învăţământ − deoarece toate acestea reprezintă 

componentele calităţii vieţii elevilor.

Konu și Rimpela (2001) au realizat Modelul 

calităţii vieţii în școală, care conceptualizează 

calitatea vieţii ca un fenomen cu 4 dimensiuni. 

Calitatea vieţii a fost asociată, pe de o parte, cu 

procesul de predare și educaţie, iar pe de altă 

parte, cu învăţarea și acumularea, ulterior fiind 

divizată în 4 componente: condiţiile din școală (a 

avea), relaţiile sociale (a iubi), mijloacele de au-

toîmplinire (a fi) și starea de sănătate. Mijloacele 

de autoîmplinire înglobează posibilităţile oferite 

pentru fiecare elev de a învăţa în conformitate cu 

Continuarea tabelului 2
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propriile resurse și capacități. Starea de sănătate 
a fost determinată de simptomele de boală ale 
elevilor. Relaţiile în școală reflectă climatul școlar, 
coeziunea grupului, comunicarea interpersonală, 
relaţia profesor-elev, satisfacerea necesităţilor 
emoţionale și sociale. Condiţiile din școală re-
flectă ambianţa fizică oferită de către instituţia 

școlară: sălile de clasă, mobilierul, orarul, cantina, 
terenul de sport etc.

Factorii care condiționează percepția calității 
vieții, în special la adolescenți, sunt: suportul fami-
lial, abilitățile sociale, relațiile interpersonale, atmo-
sfera din grupul de muncă sau grupul academic, 
activitățile sportive. 

Concluzii
Concepțiile savanţilor privind diferitele laturi ale 

calității vieții s-au format pe parcursul ultimilor 100 
de ani. Acestea s-au dezvoltat dialectic, având la 
baza lor viziuni diverse. Evoluţia conceptului știinţi-
" c contemporan și a metodelor de evaluare a calită-
ţii vieţii a avut loc simultan cu dezvoltarea umană. 
În perioada economiei de piaţă apare conceptul 
bunăstării, care prevede întregul set de condiţii ce 
determină esența calității vieții individului.

Actualmente, conceptul calitatea vieții este pla-
sat preponderent pe poziții socio-economice, care 
evaluează și monitorizează calitatea vieții la nivel 
naţional și regional, încadrându-se astfel în dezvol-
tarea strategică a economiei naţionale pe termen 
mediu și lung, oglindită în Strategia Naţională de 
Dezvoltare a Republicii Moldova 2012-2020. 

Calitatea vieții este in$ uenţată dinamic de mai 
mulţi factori, care au o putere de acţiune diferită, " -
ind astfel determinată ca un vector. Vectorul calității 
vieții este rezultanta acţiunii tuturor componentelor 
social-economice ale societăţii umane: realizarea ne-
voilor sociale; nivelul de trai; calitatea guvernării etc. 

Pentru Republica Moldova, cei mai importanţi factori 
care determină calitatea vieții rămân a " , la momen-
tul actual, creșterea economică și nivelul de trai.

Prosperitatea populaţiei țării noastre este foarte 
neomogenă din perspectiva dezvoltării regionale. 
Circumstanţele culturale, gradul de dezvoltare re-
gională a republicii in$ uenţează structura factorilor 
ce determină vectorul calității vieții. Aceasta este 
determinată și de gradul redus al studierii și mo-
nitorizării problemelor calității vieții, activități care 
în prezent se produc sporadic și nesistematizat, 
studierea acestor probleme " ind mai mult impusă 
de Uniunea Europeană – ca cerinţă de racordare a 
sistemului economic al ţării la cel european.

Managementul calităţii vieţii este perceput ca par-
te componentă a managementului public și de" nit ca 
ansamblu de principii, tehnici și metode de elaborare 
a politicilor publice, care urmăresc scopul de modela-
re a mediului comunitar pentru aducerea lui la stan-
dardele optime de viaţă a membrilor comunităţii.

În acest context, concluzionăm că literatura de 
specialitate conturează următoarele perspective de 
cercetare a tematicii calităţii vieţii:

Fig. 5. Calitatea vieții în mediul educațional

Timp

A avea a iubi
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 ü De! nirea mai operaţională a conceptului, 
acesta ! ind axat pe componenta psihologică;

 ü Analiza feedback-ului dintre activitatea soci-
al-economică versus bunăstarea emoțională și a! r-
marea de sine; 

 ü Determinarea ponderii dimensiunii psiholo-
gice în perceperea calităţii vieţii;

 ü Abordarea calităţii vieţii ca instrument de 
evaluare operaţională a progresului social și a dez-
voltării regionale durabile în Republica Moldova, 
având în vedere faptul că putem vorbi despre un 
progres efectiv într-o societate doar în măsura în 
care s-a înregistrat o creștere a calităţii vieţii.
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REZUMAT

Abordări conceptuale ale calităţii vieţii și 
dezvoltării regionale durabile. Actualitatea și im-
portanţa acestui studiu rezidă în faptul că, în noile 
condiţii ale tranziţiei economiei naţionale la relaţi-
ile de piaţă și democratizării continue a societăţii, 
accentul reformelor se deplasează în mare măsură 
spre micronivel. Totodată, soluţionarea majorităţii 
problemelor ce se referă la calitatea vieții urmează 
să se realizeze la nivel regional. Din aceste consi-
derente, pentru elaborarea suportului adecvat al 
dezvoltării calității vieții în general și a sferei psiho-
logice în particular, se impune cu pregnanță studi-
erea conţinutului indicatorilor psihologici ai calităţii 
vieţii și determinarea parametrilor acesteia. 

ABSTRACT

Conceptual approaches to the quality of life 
and sustainable regional development. The topi-
cality and importance of this study lies in the fact 
that in the new conditions of national economy 
transition to market relations and further democra-
tization of society, the accent of reforms moves lar-
gely towards microlevel. At the same time, solution 
of most problems related to the quality of life will 
be carried out at regional level. Therefore, the ela-
boration of adequate support to the development 
of quality of life in general and of psychological 
sphere in particular, poignantly imposes the need 
to study the content of the psychological indicators 
of the quality of life and de! ne its parameters.

РЕФЕРАТ

Концептуальные подходы к качеству жиз-
ни и устойчивое региональное развитие. Ак-
туальность настоящего исследования обуслов-
лена тем, что в новых условиях перехода нацио-
нальной экономики к рыночным отношениям и 
дальнейшей демократизации общества, акцен-
ты реформ смещаются на микроэкономику. При 
этом большинство проблем, связанных с каче-
ством жизни, предстоит решить на региональном 
уровне. Исходя из этого, для разработки надлежа-
щей базы для повышения качества жизни в целом 
и развития психологической сферы в частности 
возникает острая необходимость в изучении со-
держания психологических показателей качества 
жизни и в определении его параметров.
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ACTUALMENTE, SISTEMELE ELECTRICE DE TRANSPORT, DIS-
TRIBUŢIE ȘI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ AU UN 

GRAD DE COMPLEXITATE FOARTE ÎNALT ȘI SUNT EXTINSE PE SU-
PRAFEŢE MARI, SITUATE ÎN DIVERSE ZONE GEOGRAFICE. CONDIŢIILE 
DE MEDIU SPECIFICE ORICĂREI REGIUNI INFLUENŢEAZĂ NEMIJLOCIT 
ASUPRA EFICIENŢEI PROCESULUI DE FUNCŢIONARE A ELEMENTELOR 
STRUCTURALE ALE SISTEMELOR ELECTRICE.

Problema primordială în asigurarea continuităţii 

și calităţii alimentării cu energie electrică a consu-

matorilor este sporirea % abilităţii de funcţionare a 

sistemelor electrice și a echipamentelor ce sunt 

parte componentă a acestora. De nivelul de % abi-

litate a sistemelor în cauză depinde atât efectul 

economic, cât și cel social, pentru alimentarea cu 

energie electrică a tuturor consumatorilor, inclusiv 

a celor din sectorul agrar.

Vom  menţiona faptul că la etapa actuală în sis-

temele electrice se înregistrează  un număr mare de 

refuzuri, care reduc considerabil siguranţa și calita-

tea alimentării cu energie electrică. Pentru sporirea 

nivelului de % abilitate a sistemelor electrice și a 

continuităţii alimentării consumatorilor, este abso-

lut necesar de a cunoaște evoluţia indicatorilor de 

% abilitate pe durata de exploatare și toţi factorii de 

cauză a refuzurilor frecvente și a comportamentului 

lor statistic. Cunoașterea acestor fenomene oferă 

posibilitatea de a prognoza în mod sigur apariţia 

respectivelor evenimente, fapt care permite ela-

borarea mecanismului de asigurare a indicatorilor 

normaţi de % abilitate. 

Această lucrare este consacrată analizei nivelului 

de % abilitate a sistemelor electrice din Republica Mol-

dova, în baza aprecierii indicatorilor fundamentali ai 

% abilităţii de funcţionare și a evoluţiei statistice a re-

fuzurilor condiţionate de diferiţi factori de in' uenţă. 

MATERIALE ȘI METODE

 Cercetările s-au realizat în baza sistemelor elec-

trice de transport, distribuţie și alimentare cu  ener-

gie electrică a consumatorilor din diferite zone geo-

gra% ce ale Republicii Moldova. Pe durata efectuării 

studiului au fost monitorizate toate situaţiile de ava-

rie care au avut loc în sistemele electrice. Pe parcurs 

a fost înregistrată și analizată informaţia statistică, 

cu privire la ' uxurile de întreruperi în alimentarea 

cu energie electrică a consumatorilor, programate 

și neprogramate, care au avut loc în această perioa-

dă în sistemele cercetate.

Folosind metodele de procesare statistică, au 

fost estimaţi și analizaţi indicatorii de % abilitate a 

alimentării cu energie electrică și au fost procesate 

toate refuzurile înregistrate în procesul de monito-

rizare a acestor sisteme. S-au utilizat metodele de 

procesare statistică, deoarece în procesul de calcul 

se pot lua în considerare o serie de factori, foarte 

importanţi, ce dispun de un caracter aleatoriu și au 

o in' uenţă semni% cativă asupra nivelului de % abili-

tate pe durata de exploatare. 

Introducere
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REZULTATE 
Rezultatele cercetărilor au scos în evidenţă in-

dicatorii de continuitate, dintre aceștia fiind  puși 
în prim-plan în analiza finală următorii: fluxul 

deconectărilor neprevăzute (ω
n
), fluxul deconec-

tărilor planificate (ω
p
) și fluxul deconectărilor de 

manevră (ω
m

), valorile cărora sunt prezentate  în 
tabelul 1. 

Tabelul 1 

Indicatorii de continuitate ai sistemelor cercetate pentru perioada examinată

   Sistemul Subsistemul
Fluxul deconectărilor

ω
n % ω

p % ω
m % Total %

1

1 8 2,2 20 3,8 7 1,9 34 2,8

2 15 3,8 7 1,4 6 1,6 28 2,2

3 12 3,2 15 2,9 1 0,3 28 2,2

4 24 6,4 36 7,0 15 4,1 76 6,0

5 8 2,2 7 1,4 3 0,8 18 1,4

Total 67 17,8 85 16,5 32 8,8 184 14,7

2

1 40 10,4 44 8,6 134 36,7 217 17,2

2 11 2,5 25 4,9 20 5,5 56 4,4

Total 51 12,6 69 13,6 154 42,2 273 21,6

3

1 25 6,6 16 3,2 12 3,3 53 4,2

2 23 6,3 36 7,1 27 7,4 87 6,9

3 34 8,6 35 6,8 17 4,7 86 6,8

4 26 6,7 17 3,3 15 4,1 58 4,6

5 5 1,4 27 5,3 2 0,5 33 2,7

Total 113 29,5 131 25,7 73 20,2 317 25,2

4

1 24 6,2 50 9,8 20 5,5 93 7,5

2 28 7,3 30 5,9 22 6,0 80 6,3

3 22 5,6 28 5,6 14 3,8 64 5,1

4 23 6,2 56 10,9 5 1,4 85 6,7

Total 97 25,4 164 32,1 61 16,8 322 25,6

5

1 9 2,3 13 2,5 8 2,2 31 2,4

2 13 3,4 20 3,9 11 3,1 44 3,5

3 19 4,8 15 2,9 19 5,2 53 4,2

4 15 3,8 14 2,8 6 1,7 36 2,9

Total 56 14,5 62 12,3 44 12,1 164 12,9

Acești indicatori permit aprecierea nivelului de 
siguranţă în funcţionarea sistemelor electrice și a 

continuităţii procesului de alimentare cu energie 

electrică a consumatorilor. Valorile obţinute în baza 

cercetărilor efectuate indică o deviere semni! cativă 

de la valorile normate a indicatorilor monitorizaţi, în 
corespundere cu actele și rigorile privind asigurarea 
nivelului de ! abilitate.

Variaţia în timp a indicatorilor monitorizaţi este 
prezentată în ! g. 1.
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Fig. 1.  Evoluţia � uxurilor de refuz plani� cate și neplani� cate pentru perioada examinată
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Analizând rezultatele obţinute și prezentate mai 

sus, constatăm că utilizarea metodelor de procesa-
re statistică oferă posibilitatea de a obţine indicatori 
ce permit de a caracteriza nivelul real de � abilitate a 
sistemelor de distribuţie a energiei electrice pe toa-
tă durata de exploatare examinată [1, 3, 5]. 

Totodată, putem concluziona că metodele de 
procesare statistică permit determinarea probabili-
tăţii de refuz a    sistemului sau speranţele matemati-
ce ale diverșilor indicatori de � abilitate a întregului 
sistem și pentru � ecare nod. Indicatorii de � abilitate 
determinaţi prin metode de procesare statistică re-
� ectă o estimare mai bună a riscului de defectare 
în comparaţie cu cei calculaţi prin alte metode, da-

torită faptului că iau în considerare toate situaţiile 
posibile, pentru orice structură a sistemului [2, 4].

Determinarea acestor indicatori pentru sistemele 
contemporane este o problemă destul de di� cilă, da-
torită faptului că la momentul actual aceste sisteme 
dispun de structuri cu un grad de complexitate foarte 
înalt. Pentru a simpli� ca modul de calcul, indicatorii de 
� abilitate a sistemelor complexe pot �  determinaţi în 
baza descompunerii lor în subsisteme, însă indicatorii 
determinaţi trebuie să oglindească stabilitatea calităţii 
de funcţionare a sistemelor în întregime.

În procesul de evaluare a � abilităţii sistemelor 
electrice trebuie  să se ţină cont, în mod necesar, de 
schema generală de alimentare cu energie electrică, 
de con� guraţia reţelelor și, în mod obligatoriu, de � a-
bilitatea de funcţionare a elementelor componente. 
Reieșind din cerinţele speci� ce, care sunt particulare 

pentru � ecare sistem, stabilirea gradului de siguranţă 
în funcţionare se realizează în baza indicatorilor co-
respunzători caracteristicilor acestor sisteme, � indcă 
de multe ori speranţele matematice ale indicatorilor 
de � abilitate sunt teoretic corecte, iar cunoașterea lor 
nu este întotdeauna su� cientă pentru a determina la 
modul concret nivelul de � abilitate.

Vom menţiona, în mod necesar, faptul că indica-
torii calculaţi caracterizează pe deplin  � abilitatea 
sistemelor  electrice. În procesul de analiză a pro-
blemelor ce ţin de evaluarea tehnico-economică a 
� abilităţii, lipsește necesitatea examinării indicato-
rilor pe intervale mici de timp. Anume din aceste 
considerente unele stări primare a elementelor 
componente pot �  neglijate. Analiza indicatorilor 
respectivi este necesar de a se efectua pe intervale 
de timp ( τ∆ ) destul de mari, în acest scop utilizân-
du-se metodele de procesare statistică și ţinându-
se cont de stările elementelor. Pentru asemenea 
cazuri, determinarea indicatorilor de evaluare a � a-
bilităţii poate �  realizată prin elaborarea unui algo-
ritm de operaţii simpli� cate, însă în corespundere 
absolută cu cerinţele tehnico-economice actuale.

CONCLUZII

1. Fiabilitatea sistemelor electrice poate �  apre-
ciată pornind de la estimarea indicatorilor funda-
mentali de continuitate a alimentării cu energie 
electrică, având la bază evoluţia � uxurilor de refu-
zuri pe o anumită durată de exploatare. 
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2. Valorile indicatorilor fundamentali de � abilitate, 

estimaţi în baza cercetărilor efectuate, indică o devi-
ere semni� cativă de la valorile normate, în conformi-
tate cu actele și rigorile privind asigurarea nivelului 
de continuitate și calitate a energiei electrice.
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 REZUMAT

Analiza ! abilităţii sistemelor electrice. Siste-
mele electrice sunt cele mai răspândite sisteme teh-
nice. Procesul de funcţionare a acestor sisteme este 
in# uenţat de o serie de factori cu caracter aleatoriu, 
care sunt cauza refuzurilor frecvente în alimentarea 
consumatorilor. Problema cheie a acestor sisteme 
este sporirea � abilităţii de funcţionare și asigurarea 
continuităţii alimentării consumatorilor electrici cu 
energie de calitate. Cunoașterea indicatorilor de 
� abilitate și evoluţia lor statistică pe perioada de 
exploatare permite elaborarea mecanismului de 
asigurare a consumatorilor cu energie electrică. 

Lucrarea este consacrată analizei nivelului de � a-
bilitate a sistemelor electrice, în baza aprecierii indi-
catorilor fundamentali ai � abilităţii de funcţionare 
și a evoluţiei statistice a refuzurilor condiţionate de 
diferiţi factori de in# uenţă. 

Cuvinte-cheie: sistem electric, � abilitate de 
funcţionare, factori aleatorii, sisteme de alimentare 
cu energie electrică, caracter probabilist.

ABSTRACT

Electric System Reliability Analysis. Electrical 
systems are the most overspread systems. The 
process of operation of these systems is in# uenced 
by a number of aleatory factors that are the cause 
of frequent refusals of supply of consumers. The 
key problem of these systems is the increase in the 
reliability of operation and providing the continuity 
of supply of consumers with electric power. 
Knowledge of reliability indicators and their statistical 
development during the exploitation period, allows 
of the development of a mechanism to ensure the 
supply of consumers with electric power.

The work is dedicated to the analysis of the level 
of reliability of the electric systems indicators, on 
the basis of assessment of fundamental indicators 
of operation reliability and statistical evolution of 
refusals conditioned by di$ erent factors of in# uence.

Keywords: Electric system, operation reliability, 
aleatory factors, electric power supply systems, 
probabilistic character. 

РЕФЕРАТ

Анализ надежности электрических систем. 
Электрические системы являются наиболее рас-
пространенными техническими системами. 
Функционирование этих систем зависит от ряда 
случайных факторов, которые вызывают частые 
сбои в поставках потребителям. Ключевая про-
блема этих систем - повышение эксплуатацион-
ной надежности и обеспечение непрерывности 
поставок качественной электроэнергии потре-
бителям. Идентификация показателей надежно-
сти и статистики функционирования позволяет 
разработать механизм обеспечения потребите-
лей электроэнергией.  

Статья посвящена анализу уровня надежно-
сти системы электроснабжения на основе оцен-
ки основных показателей эксплуатационной на-
дежности и сбоев в зависимости от различных 
факторов влияния.

Ключевые слова: электрическая система, экс-
плуатационная надежность, случайные факторы, 
системы электропитания, вероятностный характер.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕД-
ПОЛАГАЕТ СОСТОЯНИЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ, СПОСОБНОЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОЦЕСС 
ВОСПРОИЗВОДСТВА И ЕГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 

Постановка проблемы. Только правильно 
проведенная оценка экономической безопасно-
сти предприятия способна выявить зоны риска и 
предоставить полную картину о том, находиться 
ли предприятие в экономической безопасности 
или нет. Поэтому вопросы своевременной иден-
тификации угроз и правильного выбора показа-
телей экономической безопасности предприя-
тия приобретают все большую актуальность.

Анализ последних исследований. В эко-
номической литературе существуют несколько 
подходов к оценке уровня экономической безо-
пасности предприятия, наибольшее распро-
странение из которых получил индикаторный 
подход, согласно которому оценка осуществля-
ется в результате сравнения фактических пока-
зателей деятельности предприятия с индикато-
рами (пороговыми значениями). Минусом дан-
ного подхода, является тот факт, что не учиты-
вается структура капитала, а некоторые показа-
тели трудно поддаются оценки. Так же не уточ-
нено, как выводится общий уровень экономиче-
ской безопасности предприятия.

Л.П. Гончаренко и Е.С. Куценко [1] рассматри-
вают более обширную систему показателей оцен-
ки экономической безопасности: по каждому из 
ее функциональных составляющих, так называе-
мый ресурсно-функциональный подход. Однако, 
он подвержен большой степени субъективизма. 
Субъективизм данной методики проявляется при 
расчете частных функциональных критериев эко-
номической безопасности на основе мнений ква-
лифицированных экспертов, а так же в процессе 
распределения удельных весов функциональных 
составляющих для расчета совокупного критерия 
экономической безопасности.

Некоторые авторы рассматривают в качестве 
критерия экономической безопасности предпри-
ятия чистую прибыль, то есть прибыль, которая 
остается в свободном распоряжении предпри-
ятия в результате взаимодействия с субъектами 
внешней среды. Однако, в действительности, ве-
личина прибыли не позволяет оценить уровень 
экономической безопасности предприятия, она 
является лишь предпосылкой для этого.

Цель статьи –  обосновать выбор показате-
лей деятельности предприятия для определе-
ния уровня его экономической безопасности.

Изложение основных результатов иссле-

дований. Неверно определенный уровень эко-
номической безопасности предприятия может 
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привести к принятию несоответствующих дей-

ствительности управленческих решений.

Уровень экономической безопасности пред-

приятия характеризуется состоянием всех ее 

функциональных составляющих. При этом, про-

извести оценку всех составляющих на осно-

ве статистических методов затруднительно, по-

скольку некоторые из них не поддаются количе-

ственной оценке (к примеру: правовая, инфор-

мационная составляющие). 

Оценку уровня экономической безопасности 

желательно проводить с помощью количествен-

ных показателей, с помощью тех показателей, 

которые используются в планировании, учете 

и анализе деятельности предприятия, что явля-

ется предпосылкой практического применения 

данной оценки.

Нами было отмечено, что экономическая безо-

пасность предприятия это такое его состояние, 

при котором оно, используя свои ресурсы, спо-

собно преодолеть угрозы и обеспечить устойчи-

вое развитие. Чем устойчивее хозяйствующий 

субъект, тем большей жизнеспособностью он ха-

рактеризуется, а следовательно, выше уровень 

его экономической  безопасности. Термин жиз-

неспособности предприятия включает в себя 

способность существовать, выживать в условиях 

рыночной экономики. Жизнеспособность связа-

на с такими  категориями как эффективность ис-

пользования ресурсов, состояние предприятия, 

потенциал развития. 
Жизнеспособность выступает в качестве важ-

нейшего свойства развития предприятия и как 

основная характеристика его экономической 

безопасности. Поэтому оценку экономической 

безопасности будем проводить преимуществен-

но с точки зрения его жизнеспособности.

Таким образом, уровень экономической без-

опасности можно оценить с помощью основ-

ных показателей финансово-хозяйственной де-

ятельности по направлениям: «финансы – про-

изводство – основные средства – кадры». Пока-

затели экономической безопасности и их оцен-

ки в зависимости от соответствия нормативному 

значению и от степени влияния на безопасность 

предприятия представлены в таблице 1. 

После расчета приведенных в таблице показа-

телей, в зависимости от того, в каком диапазоне 

безопасности они находятся, им присваиваются 

значения (оценки): «1», если показатель находит-

ся в пределах абсолютного уровня безопасности, 

«0,5» – нейтрального и  «0» – кризисного. 

Таблица 1 

Показатели экономической безопасности предприятия

№ Показатели
Обозна-

чение

Оценка (Оц) в зависимости от степени соответствия 
нормативу

абсолютная
(оценка 1)

нейтральная
(оценка 0,5)

критическая
(оценка 0)

1 Коэффициент автономии Ка > 0,5 0,3-0,5 < 0,3

2
Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами

Косс > 0,1 0,1 < 0,1

3 Коэффициент абсолютной ликвидности Кал > 0,2 0,2 < 0,2

4 Коэффициент текущей ликвидности Ктл 1,5 – 3 1 - 1,5 <1

5 Пятифакторная модель Э.Альтмана Кб > 2,9 1,23 - 2,89 < 1,23

Финансовая составляющая КФ КФ= Оц(Ка+Косс+Кал+Ктл+Кб) / 5

6 Коэффициент рентабельности продаж Крп > 0,2 0,2 < 0,2

7 Коэффициент рентабельности активов Кра >0,1 0,1 <0,1

8
Коэффициент соотношения дебиторской и 
кредиторской задолженности

Ксдк >1 0,9-1

<0,9 или тен-
денция роста 

при Ксдк>1

9
Коэффициент оборачиваемости оборотных 
активов

Кооб
рост показателя 

в динамике

показатель 
практически не 

меняется

сокращение 
показателя в 

динамике
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№ Показатели
Обозна-

чение

Оценка (Оц) в зависимости от степени соответствия 
нормативу

абсолютная
(оценка 1)

нейтральная
(оценка 0,5)

критическая
(оценка 0)

Производственно-сбытовая 
составляющая

КП КП = Оц(Крп+Кра+ Ксдк+Кооб)/4

10 Коэффициент фондоотдачи Кф
рост показателя 

в динамике

показатель 
практически не 

меняется

сокращение 
показателя в 

динамике

11 Коэффициент годности основных средств Кг > 0,5 0,5 < 0,5

12 Коэффициент обновления основных средств Кобн > 0,1 0-0,1 0

Технико-технологическая составляющая КТ КТ = Оц(Кф+Кг+Кобн)/3

13 Коэффициент уровня заработной платы Кузп > 1 1 < 1

14 Коэффициент стабильности кадров Кс ≥1 0,9-1 < 0,9

15
Коэффициент выработки продукции на 
одного работника

Квыр
рост показателя 

в динамике

показатель 
практически не 

меняется

сокращение 
показателя в 

динамике

Кадровая составляющая КК КК = Оц(Кузп+Кс+ Квыр)/3

Сводный коэффициент экономической 
безопасности предприятия

КЭБП КЭБП = (КФ+КП+КТ+КК)/4

Источник: предложено автором по данным [2], [3], [4]

Далее определяется средняя арифметиче-

ская данных значений, то есть суммируются со-

ответствующие оценки показателей и делятся на 

общее количество показателей. Нами предложе-

но использовать среднюю арифметическую ве-

личину, поскольку она представляет собой сред-

нее слагаемое, при вычислении которой общий 

объем признака распределяется поровну между 

всеми единицами совокупности. Для определе-

ния уровня экономической безопасности пред-

приятия необходимо значение средней арифме-

тической сопоставить с данными рисунка 1.

Рис. 1. Уровни экономической безопасности предприятия

Источник: предложено автором

Недостатком предложенного подхода явля-

ется небольшая погрешность, связанная с при-

своением «оценок» каждому из рассчитывае-

мых показателей. Однако,  применение оценоч-

ного подхода обоснованно тем, что анализируе-

мые показатели не сопоставимы. Данная мето-

дика удобна так же и тем, что количество показа-

телей, в зависимости от специфики бизнеса мо-

жет быть изменено.

Произведем оценку показателей экономиче-

ской безопасности на примере сельскохозяй-

ственного предприятия АТО Гагаузия - “Maidan-

Grup” SRL за 2012 и  2013 г.г. и результаты пред-

ставим в таблице 2.

Продолжение таблицы 1    
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Таблица 2 

Показатели оценки экономической безопасности

“Maidan-Grup” SRL за 2012 и 2013 г.г.

№ Показатели оценка 2012 г. оценка 2013 г.

1 финансовой составляющей 0,60 0,80

2 производственно-сбытовой составляющей 0,25 0,63

3 технико-технологической и инновационной составляющей 0,67 0,83

4 кадровой составляющей 0,67 0,83

  Общий показатель 0,55 0,77
 

(Рассчитано по данным отчетов  “Maidan-Grup”  SRL за 2012 и 2013г.г.; Приложения № 1 и 2 к НСБУ 5)

Полученные результаты представим на рисунке 2.

Рис. 2. Показатели экономической безопасности “Maidan-Grup” SRL за 2012 и 2013 г.г.

Источник: разработано по данным отчетов  “Maidan-Grup” SRL за 2012 и 2013 г.г., Приложения № 1 и 2 к НСБУ 5

Как показывают исследования, на анализиру-
емом предприятии наименьшим уровнем безо-
пасности характериз уется одна из основных со-
ставляющих – производственно-сбытовая. Ее 
средняя оценка в 2012 г. составила лишь 0,25. В 
целом, отметим, что в 2013 г. на «Maidan-Grup» 
SRL наблюдается высокий уровень экономиче-
ской безопасности (0,77). При этом, в 2012 г. со-
стояние экономической безопасности характе-
ризовалось более низким уровнем, что обуслов-
лено природно-климатическими условиями (за-
сухой). Таким образом, экономическая безопас-
ность на «Maidan-Grup» SRL была ниже почти в 1,4 
раза, чем в 2013 году и характеризовалась сред-
ним уровнем. 

Рассматривая рисунок 2 отметим, что для 
представления состояния экономической безо-
пасности предприятия, используется ортодиа-
гональный четырёхугольник, то есть четырех-
угольник, у которого диагонали пересекаются 

под прямым углом (900). Площадь четырёхуголь-
ника (S) можно вычислить по формуле:

               

где: d
1
, d

2
 – диагонали четырёхугольника.

Расчет формулы (1) свидетельствует, что в 
предложенной нами методике, площадь абсо-
лютного уровня экономической безопасности со-
ставляет 2 у.е. Аналогичным образом рассчитана 
фактическая площадь (S

f
) экономической безо-

пасности на рассматриваемых предприятиях.
Для того, чтобы определить какую доля занима-

ет фактическая площадь по отношению к норматив-
ному значению предлагаем использовать коэффи-
циент Джини (J). Учитывая особенности нашего ис-
следования,  он может быть рассчитан по формуле:

(1),

 (2),
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где – S
f
 – фактическая площадь четырёх-

угольника;
S

а
 – абсолютный уровень площади четырёх-

угольника.
Значение определяемого коэффициента ва-

рьирует от 0 до 1. Чем ближе значение коэффи-
циента Джини к 1, тем высшим уровнем эконо-
мической безопасности характеризуется пред-
приятие.

Согласно данным рисунка отметим, что в 2013 г.
значения фактической площади экономиче-
ской безопасности и коэффициента Джини на 
«Maidan-Grup» SRL составили 1,191 и 0,595 соот-
ветственно. То есть фактический уровень эконо-
мической безопасности составляет почти 60% от 
абсолютного значения. 

Оценка состояния экономической безопасно-
сти предприятия с точки зрения его жизнеспо-
собности характеризуется статическим характе-
ром, то есть определяется на определенный мо-
мент времени. Поэтому, несмотря на неплохой 
уровень экономической безопасности рассма-
триваемого сельскохозяйственного предприя-
тия АТО Гагаузия в 2013 г., влияние отрицатель-
ных факторов способно существенно повлиять 
на ее уровень. Этим обуславливается необходи-
мость поддержания и наращивания уровня эко-
номической безопасности предприятий.

В завершении отметим, что рассмотренный 
механизм оценки экономической безопасности 
предприятия позволяет выявить отклонения фак-
тических показателей от оптимальных значений, 
позволяет анализировать динамику показате-
лей, использовать графический метод при оцен-
ке результатов реализации различных вариантов 
управленческих решений для определения со-
стояния жизнеспособности предприятия.
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РЕФЕРАТ

Показатели оценки экономической безо-
пасности предприятия. В данной статье рас-
сматриваются ряд часто применяемых подходов 
к оценке экономической безопасности предпри-
ятия. Предлагается методика определения уров-
ня экономической безопасности предприятий, 
основанная на анализе показателей, характе-
ризующих основные сферы жизнедеятельности 
предприятия. 

Ключевые слова: методы, оценка, показате-
ли, экономическая безопасность.

REZUMAT

Indicatorii de evaluare a securităţii economi-
ce a întreprinderii. În articolul de faţă sunt pre-
zentate cele mai des utilizate abordări ale evaluării 
securităţii economice a întreprinderii. Se propune 
metoda de determinare a nivelului securităţii eco-
nomice a întreprinderilor, bazate pe analiza indica-
torilor ce caracterizează principalele sfere ale activi-
tăţii întreprinderii.

Cuvinte-cheie: metode, evaluare, indicatori, se-
curitatea economică.

ABSTRACT

Indicators of Evaluation of Economic Security 
of the Enterprise. In this article are presented the 
most frequently used approaches to the evaluation 
of economic security of the enterprise. It is propo-
sed the method for determination of the level of 
economic security of enterprises, based on the ana-
lysis of indicators that characterize the main sphe-
res of activity of the enterprise. 

Keywords: methods, evaluation, indicators, eco-
nomic security.
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TEORIA CUANTELOR, CARE A MARCAT FIZICA PE TOT PAR-
CURSUL SECOLULUI XX, PRACTIC A DESCHIS CUTIA PAN-

DOREI PRIN IMPUNEREA UNOR ABORDĂRI INOVATOARE, ATÂT ÎN 
CADRUL ACESTEI DISCIPLINE, CÂT ȘI A ALTOR RAMURI ALE ȘTIINŢEI 
CONTEMPORANE, A FUNDAMENTELOR ȘI PRINCIPIILOR FUNCŢIONĂ-
RII NATURII, AVÂND DREPT IMPACT O REVOLUŢIONARE A VIZIUNILOR 
TRADIŢIONALE ASUPRA PROVENIENŢEI ȘI LEGITĂŢILOR UNIVERSU-
LUI, ROLULUI OMULUI ȘI CUNOAȘTERII ÎN FUNCŢIONAREA ACES-
TUIA. ASTFEL, PERTURBÂND MODELUL ȘTIINŢIFIC TRADIŢIONAL AL 
FIZICEI CLASICE NEWTONIENE, TEORIA  CUANTELOR A PROVOCAT 
NUMEROASE PROBLEME ȘI PROFUNDE DIFICULTĂŢI DE NATURĂ 
FILOZOFICĂ, ONTOLOGICĂ ȘI COGNITIVĂ, IAR MAI RECENT, ȘI ECO-
NOMICĂ.

Disputele tensionate privind caracterul obiectiv 
al fenomenelor și proceselor lumii înconjurătoare, 
coraportul dintre incertitudine, determinism și 
cauzalitate în funcţionarea acestora, participarea 
omului la crearea obiectelor materiale prin efor-
turile spirituale (observaţii, imaginaţii, gânduri, 
dorinţe, visuri etc.), viziunile neunivoce asupra 
transformării energiei în materie, valabilităţii teori-
ei cuantelor la macronivel au constituit premizele 
unei lucrări foarte originale, apărute la editurile 

Stiinţa și Arc în 2014, sub semnătura membru-

lui corespondent al AȘM,  Dumitru Moldovanu, 

întitulată ”Economia imaginaţiei creative”. Ori-
cât de paradoxale, controversate și chiar absurde 
ar părea la prima vedere postulatele fundamen-
tale ale teoriei cuantice, care au constituit teme-

lia conceptuală a prezentei lucrări, cei mai celebri 
promotori ai & zicei cuantelor au obţinut, la timpul 
lor, premiul Nobel, inclusiv pentru elaborările în 
domeniul vizat (M. Planck, A. Einstein, N. Bohr, W. 
Heisenberg, L. de Broglie, J.S. Bell etc.).

Caracterul extrem de novator al principiilor de 
bază ale & zicei cuantice și tratamentul ambiguu al 
acestora au condus la o divizare profundă a înșiși 
& zicienilor, fenomen căruia celebrul & lozof și soci-
olog K. Popper i-a consacrat o ingenioasă lucrare, 
intitulată ”Teoria cuantelor și scindarea în & zică”. 
Provocările & zicii cuantelor, dar și interpretările di-
vergente ale postulatelor acesteia au declanșat în 
& zică o adevărată criză metodologică și totodată 
au generat reacţii controversate în alte domenii 
știinţi& ce, în primul rând, în & lozo& e.

Astfel, în epoca & zicii clasice subiectivismul era 
aplicat doar în știinţele umanitare. Preluat de & zi-
cieni prin aplicarea pozitivismului (idealismului), 
acesta este revigorat și înnobilat sub umbrela auto-
ritară a & zicii, ca mai apoi să & e iarăși preluat de & lo-
zo& . În urma acestor tranzacţii încrucișate, & lozo& a, 
de asemenea, s-a ales cu o scindare de proporţii, ge-
nerată de provocările teoriei cuantelor, care ulterior 
s-a extins și asupra altor domenii ale cunoașterii. 
Prezenta abordare a academicianului D. Moldova-
nu con& rmă șansele reale ca această scindare să se 
abată în curând și asupra teoriei economice. 

Pornind de la proprietăţile speci& ce ale particu-
lelor elementare și, în primul rând, de la comporta-
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mentul incert al acestora, provocat de impulsurile 
asupra lor a observaţiei, imaginaţiei umane, autorul 
reiterează principalele postulate ale � zicii cuantice, 
adaptând consecinţele miraculoase ale ipotezei pri-
vind transformarea energiei în materie la activita-
tea economică de producţie a bunurilor materiale. 
Cele mai importante dintre postulatele menţionate 
ale � zicii cuantelor și repercusiunile economice ale 
acestora sunt următoarele:

1. Particulele elementare (cuantele), ne� ind 
divizibile în unităţi mai mici,  constituie temelia 
Universului. Ele reprezintă impulsuri de energie ce 
deţin un caracter dual: se manifestă în formă de 
unde sau ca puncte materiale. Acestea nu dispun 
de o localizare stabilă și se comportă  în funcţie de 

așteptările, imaginaţiile individului (cercetătorului), 
care prin acţiunea de observare, modi� că starea 
cuantică a obiectului. Astfel, imaginaţiile, gândurile, 
emoţiile, dorinţele omului participă la crearea unei 
realităţi, devenind, pe această cale, forţe creative re-
ale ce făuresc lumea materială;

2. Cu referire la obiectul scindării � zicienilor pri-
vind natura particulelor elementare, autorul edi� că 
conceptul său pe ipoteza, conform căreia principiile 
teoriei cuantice sunt valabile nu doar pentru pro-
cesele și fenomenele micronivelului subatomic, ci și 

pentru cele ce ţin de macronivel, inclusiv de ordin  
planetar și universal. Pornind de la această ipoteză, 
privind posibilitatea aplicării efectelor � zicei cuan-
tice asupra obiectelor mari, autorul presupune că 
omul, utilizând potenţialul spiritual de care dispu-
ne, ar �  capabil, cu ajutorul imaginaţiei și creativită-
ţii, să ”producă” bunurile materiale necesare vieţii;

3. Bazându-se pe eventualitatea ce rezultă din 
cunoscuta formulă einsteiniană privind raportul 
dintre energie și materie (E=mc2), dar și pe teoria 
Big Bang-ului privind provenienţa Universului, au-
torul promovează ipoteza, conform căreia omul dis-
pune de capacitatea de a produce bunuri materiale 
prin transformarea, cu suportul conștiinţei, a ener-
giei în materie. Acest proces, datorită potenţialului 
inepuizabil al energiei universale, poate deveni, pe 
parcurs, o sursă principial nouă și practic nelimitată 
pentru satisfacerea necesităţilor umane;

4. Constatând faptul că, la nivelul obiectelor 
mari, transformarea energiei în materie se confrun-
tă cu di� cultăţi care actualmente nu pot �  depășite, 
autorul înaintează conceptul divizării procesului de 

producţie în două etape: cel al particulelor subato-
mice, în care este implicată imaginaţia umană în ca-
litate de ”unealtă de producţie”, și cel al obiectelor 
mari, în care se aplică munca � zică și intelectuală. 
Astfel, bunurile create de imaginaţia umană la pri-
ma etapă, ulterior, prin eforturile � zice și intelectu-
ale, îmbracă forma materială. În  opinia autorului, 
omul contemporan, cu rari excepţii, nu posedă ca-
pacitatea de a-și concentra atenţia și, prin urmare, 
nici forţa de a crea bunuri prin aplicarea imaginaţiei;

5. În dezvoltarea ipotezei privind capacitatea 
conștiinţei umane de a crea bunuri materiale și în 
încercările sale de a de� ni natura economică a imagi-
naţiei, autorul  aplică noţiunea  de ”unelte de muncă”  
implicând-o, astfel, în activitatea economică și atri-
buindu-i cali� cativul de ”principală” unealtă;                                                                      

6. În vederea estimării rolului capacităţilor spi-
rituale ale omului de a edi� ca realitatea materială, 
autorul susţine ideile lansate în cadrul ”Econo� zicii”, 
încorporând în terminologia economică astfel de 
categorii și noţiuni noi, cum ar �  ”imaginaţia – ne-
ofactor al producţiei”, ”munca imaginaţiei”, ”munca 
spirituală” etc. Rezultatele muncii spirituale, con-
form autorului, se manifestă în bunurile economice 
atât de ordin material, cât și imaterial;

7. Stadiul actual al dezvoltării economice este 
considerat de autor drept  unul de tranziţie de la 
epoca ”homo economicus” la cea a ”omului creativ”. 
Ultimul, cu timpul, urmează să obţină accesul la in-
formaţiile și cunoștinţele universale căpătând, pe 
această cale, capacităţi creative avansate. Tranziţia 
menţionată, în opinia autorului, ar putea reduce de-
� citul de resurse economice. Totodată, ”omul crea-
tiv” depășește setea de îmbogăţire și se axează pre-
ponderent pe valorile autoperfecţiunii spirituale.         

Printre alte  concepte și viziuni extrem de inte-
resante, elaborate și promovate în cadrul prezentei 
lucrări, vom menţiona următoarele: eventualitatea  
introducerii muncii spirituale în cadrul obiectului 
teoriei economice în paralel cu munca � zică și cea 
intelectuală; rolul meditaţiei și intuiţiei în activitatea 
economică;  coraportul dintre conștiinţă și crizele 
economice; aplicarea gândirii pozitive în calitate de 
instrument pentru depășirea crizelor economice; 
căile și sarcinile practice ale pregătirii omului cre-
ativ, precum și noua misiune, în această ordine de 
idei, a universităţilor, oportunitatea  unei regândiri 
a  instruirii economice  etc.
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Astfel, autorul și-a propus o sarcină curajoasă și 
practic fără precedent în literatura economică din 
ţara noastră: soluţionarea unei probleme interdisci-
plinare, actualitatea căreia este una de nivel euris-
tic. Bineînţeles, aceasta dispune de o complexitate 
enormă, con� rmată prin faptul că bulversează min-
ţile lucide ale omenirii de la începuturile ei și consti-
tuie miezul unei noi paradigme economice.

 Cu regret, trebuie să constatăm că nici una 
din ramurile știinţi� ce, pe parcursul timpului, n-a 
avansat semni� cativ în ceea ce privește soluţiona-
rea problemei sacramentale: Unde, cum și  cine a  
făurit lumea materială? Unii savanţi doar con� rmă 
indirect soluţiile propuse în cărţile s� nte acum cir-
ca două milenii. În acest context, vom menţiona că 
doar aplicarea teoriei cuantelor insu� ă încredere în 
capacitatea știinţei contemporane de a se apropia 
de soluţionarea acestei probleme extrem de actua-
le, di� cile și misterioase. Complexitatea ei, în versi-
unea expusă în prezenta lucrare, este ampli� cată și 
de faptul că obiectul cercetării – creativitatea –  este 
însuși instrumentul acesteia.

 În po� da faptului că există unele realizări sem-
ni� cative, teoria cuantelor este afectată de diverse 
di� cultăţi de ordin metodologic. Ele ţin de incerti-
tudinea comportamentului particulelor elementa-
re, caracterul controversat al  transformării energiei 
în materie, dar și cel al aplicabilităţii reduse a prin-
cipiilor funcţionării particulelor elementare asupra 
obiectelor mari. Aceste impedimente le-au dat mari 
bătăi de cap, le-au produs � ori chiar și i-au descura-
jat mult  pe înșiși autorii ce au elaborat teoria cuan-
telor. Cu regret, trebuie să constatăm că accelerarea 
progresului tehnic nu a condus, pe parcursul ultimi-
lor 60-70 de ani, la depășirea acestor di� cultăţi. 

Având în vedere speci� cul foarte pronunţat 
al obiectului abordat,  autorul a realizat prezenta 
lucrare într-o altă manieră decât cea cu care sun-
tem obișnuiţi în  literatura economică tradiţională. 
Aceasta întrunește caracteristicele unui eseu expus 
într-o manieră ce nu impune neapărat obligativita-
tea argumentării și demonstrării conceptelor pro-
puse. Aplicarea acestui gen de literatură este � resc 
pentru un anumit mod de abordare a unor fenome-
ne mai puţin cercetate sau  care depășesc obiectul 
propriu-zis al paradigmelor știinţi� ce tradiţionale, 
pentru  înaintarea unor ipoteze noi, perceperea că-
rora este îngrădită de lipsa unor metodologii veridi-

ce sau a datelor experimentale întru demonstrarea 
postulatelor înaintate. Eseul acordă autorului liber-
tatea abordării euristice a unor probleme di� cile, 
fără elaborarea propunerilor concrete în vederea 
soluţionării acestora, limitându-se doar la lansarea 
și promovarea unor ipoteze știinţi� ce. Concomi-
tent, acest gen literar impune autorului un limbaj 
mai puţin strict și riguros în vederea aplicării termi-
nologiei  știinţi� ce. 

Prin urmare, aplicarea unui astfel de tratament 
este cea mai bună soluţie  pentru lansarea și promo-
varea noii paradigme economice. În această ordine 
de idei, vom menţiona că paradigma propusă de 
autor se asociază, în mare măsură,  cu cea a tranziţi-
ei la societatea cunoașteri, deoarece ambele se ba-
zează pe alţi factori economici decât cei materiali –
pe resursele intelectuale și cele spirituale.

În opinia noastră, actuala teorie și practică eco-
nomică nu este, deocamdată,  capabilă și pe deplin 
disponibilă pentru identi� carea și realizarea unei 
noi paradigme economice, edi� cate pe principiile 
� zicei cuantice. Teoria dată încă nu este comple-
tamente pregătită să-și concentreze eforturile nici 
asupra  asigurării tranziţiei la valori� carea paradig-
mei ce rezultă din aplicarea potenţialului societă-
ţii cunoașterii, care are drept scop atingerea unor 
obiective mult mai raţionale și apropiate de cele 
tradiţionale, cu evidente conotaţii și dimensiuni 
economice reale. Desigur, această stare a lucrurilor 
este consecinţa unei inerţii care, în opinia noastră, 
poate �  depășită doar într-o perspectivă mai înde-
părtată. 

Ţinem să menţionăm, de asemenea, faptul că 
în lucrare se aplică pe larg o totalitate de noţiuni 
extrem de sensibile din domeniul imaginarului, 
mentalului,  spiritualului etc., sensul unor elemente 
apropiindu-se chiar de ezoterică, ocultism și mis-
tică. Dând dovadă de o � neţe deosebită, autorul 
operează cu toate aceste elemente astfel, încât în-
cadrarea lor în prezenta lucrare se manifestă ca una 
� rească și  inevitabilă. 

Nu putem trece cu vederea nici faptul că pen-
tru spaţiul postsocialist, încă afectat de abordări 
inspirate de materialismul dialectic ortodox supra-
politizat și ideologizat, lucrarea deschide orizon-
turi absolut noi, localizate dincolo de fenomenele 
pur materiale. Desigur, unele din ipotezele expuse 
contravin postulatelor știinţi� ce tradiţionale, de pe    
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poziţiile metodologice ale căreia aplicarea principi-
ilor teoriei cuantice se prezintă ca una transceden-
tală. Prin urmare, autorul va trebui să � e indulgent 
faţă de eventualele tratamente neunivoce. Aceasta 
este soarta tuturor autorilor ale căror lucrări gene-
rează provocări oricărui status-quo. 

În această ordine de idei, în opinia noastră, riscul 
prezentei lucrări constă și în faptul că asupra ei pla-
nează perspectiva  unui tratament critic impus nu 
doar de abordările pur materialiste, ci și de aplicarea 
metodologiei tradiţionale raţionaliste a cunoașterii.

Desigur, autorul conștientizează aceste pericole 
și „îndulcește” pastila antimaterialistă și antiraţio-
nală a potenţialului economic al imaginaţiei crea-
tive prin diluarea procesului de producţie în două 
etape (niveluri): imaginar și cel efectuat în unităţile 
economice. În opinia lui, doar la etapa � nală, rea-
lizată în întreprinderi, bunurile propriu-zise îmbra-
că ”veșmintele” materiale. Însă acest tratament ne 
conduce spre un obiectiv depășit.  La drept vorbind, 
această stare a dezvoltării economice este deja atin-
să prin divizarea în producţia bunurilor materiale și 
elaborarea (producerea) bunurilor imateriale (inte-
lectuale). 

Un alt dezavantaj al lucrării este faptul că princi-
pala ipoteză promovată de autor privind perspec-
tiva transformării energiei în materie prin aplicarea 
imaginaţiei poate �  folosită întru descurajarea efor-
turilor � zice și intelectuale direcţionate spre crearea 
bunăstării, tendinţelor atingerii unor performanţe 
profesionale.

  Vom remarca, în această ordine de idei, și faptul 
că autorul ”îngroapă” prematur mecanismul econo-
miei de piaţă. Să nu uităm că acesta a creat și mai 
creează  prosperitatea economică, iar în sec. XX a 
fost ţinta unui enorm și tragic experiment social. În 
cadrul acestuia, principiile fundamentale ale pieţii 
au fost abandonate pe un spaţiu de circa jumătate 
de mapamond, ca mai apoi să se constate inadmisi-
bilitatea unui asemenea pas și să se revină la starea 
� rească a dezvoltării economice și sociale.

 În po� da faptului că lucrarea propune unele 
soluţii pentru problemele eterne, ce frământă ome-
nirea pe parcursul a mai multor milenii, o parte a 
societăţii încă nu este su� cient pregătită pentru a le 

accepta. Vom menţiona că, deocamdată, nici � zicie-
nii nu au ajuns la un consens în tratamentul acţiunii 
principiilor de  funcţionare a cuantelor la micro- și 
macronivel. În atare condiţii, teoria economică poa-
te prelua teoria cuantelor doar în calitate de ipoteză, 
cu condiţia că vor �  realizate veri� cări ulterioare la 
nivel conceptual și experimental în cadrul unor stu-
dii suplimentare aprofundate, ce ar con� rma veri-
dicitatea postulatelor ei fundamentale. Astfel, noua 
paradigmă economică propusă de autor, bazată pe 
producţia bunurilor materiale prin eforturi spiritua-
le, poate �  considerată doar o ipoteză elaborată în 
baza principiilor incerte ale � zicei cuantice, care nu 
are încă o acoperire știinţi� că fundamentală.

 În ultimele două decenii situaţia la acest capi-
tol se schimbă treptat, viziunile asupra probleme-
lor fundamentale ale Universului, bazate pe teoria 
cuantelor, cuceresc tot mai mult teren atât în spaţiul 
știinţi� c, cât și în cel al opiniei publice. Este foarte 
important faptul că incertitudinea ce stă la baza pa-
radigmei în cauză  subminează predeterminarea vi-
itorului, redând Universului o dimensiune spiritua-
lă, iar vieţii – un sens preponderent creativ; oferind, 
totodată, pe această cale, cercetării economice noi 
perspective de elaborare și aplicare a valorilor ima-
teriale.  

Având un caracter în egală măsură � lozo� c și 
economic, cunoscut � ind  faptul că teoria economi-
că nu este preocupată de originea factorilor econo-
mici, ci preponderent de optimizarea și e� cientiza-
rea utilizării acestora, lucrarea în discuţie va revigora 
neapărat interesul faţă de problemele conceptuale 
ale provenienţei respectivelor elemente. Este în or-
dinea � rii faptul că lucrarea, în paralel cu formularea 
și propunerea unor soluţii, generează cam tot atâ-
tea probleme noi, cauzate de complexitatea teoriei 
în cauză, gradul insu� cient de cercetare și impor-
tanţa ei enormă pentru destinele  societăţii. 

Revenind la titlul prezentei recenzii, vom consta-
ta că în societatea cunoașterii și a tranziţiei la calea 
inovaţională de creștere economică au fost făcuţi 
deja primii pași în perspectiva edi� cării prosperită-
ţii prin aplicarea imaginaţiei,  creativitatea devenind 
un instrument esenţial al acestui proces, iar rolul ei 
în dezvoltarea economică � ind unul decisiv. 
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тет Молдовы, патентный поверенный Респуб-
лики Молдова

Объекты охраны фольклора 1/2014 17

93.

ГРИЩУК-БУЧКА Светлана,
ст. преподаватель Славянского университета, 
докторант Института юридических и полити-
ческих исследований Академии Наук Молдовы

Информационная безопасность 
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