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ÎN PERIOADA 27-28 NOIEMBRIE 2014, AGENŢIA DE 
STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ (AGEPI) 

A PRIMIT VIZITA DE LUCRU A UNEI DELEGAŢII DIN REPUBLICA 
ISLAMICĂ IRAN, CARE A SOSIT LA CHIŞINĂU PENTRU A PRELUA 
EXPERIENŢA REPUBLICII MOLDOVA PRIVIND ADMINISTRAREA 
SISTEMULUI DE PROTECŢIE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, 
ÎN SPECIAL ÎN DOMENIUL DESIGNULUI INDUSTRIAL. VIZITA 
DE STUDIU A DELEGAŢIEI IRANIENE A FOST ORGANIZATĂ 
CU SUPORTUL ORGANIZAŢIEI MONDIALE A PROPRIETĂŢII 
INTELECTUALE (OMPI). 

Delegaţia a fost condusă de dl Ahmad Toiser-
kani Ravari, viceministru al Justiţiei, seful Orga-
nizaţiei de Stat pentru Înregistrarea Valorilor și 
Proprietăţilor din Republica Islamică Iran. Din 
componenţa delegaţiei iraniene au făcut parte 
dl Mohammad Hassan Kiani, Directorul general 
al O$ ciului de Proprietate Industrială, experţi 
din domeniul protecţiei designului industrial al 
o$ ciului, precum și dl Hossein Moayedoddin, 
vicedirector al Biroului regional pentru Asia și 
Paci$ c din cadrul OMPI.

În conformitate cu programul vizitei, la 
27 noiembrie, la sediul AGEPI a avut loc întreve-
derea o$ cială a Directorului general AGEPI, Lilia 
Bolocan, cu delegaţia Republicii Islamice Iran. 
La întrevedere au participat vicedirectorii ge-
nerali ai AGEPI, dna Svetlana Munteanu și dl Ion 
Ţîganaș, reprezentanţii subdiviziunilor AGEPI 
responsabile de protecţia juridică a desenelor și 
modelelor industriale, precum și reprezentantul 
Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Euro-
pene al Republicii Moldova. 

În cadrul întâlnirii, oaspeţii au fost familia-
rizaţi cu sistemul naţional de protecţie și asi-
gurare a respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală, activităţile AGEPI orientate spre 
implementarea Strategiei Naţionale în dome-
niul proprietăţii intelectuale până în anul 2020, 
succesele obţinute de ţara noastră în domeniul 
armonizării sistemului naţional de proprietate 
intelectuală cu cel regional și internaţional; dez-

voltării și implementării unui sistem modern al 
tehnologiilor informaţionale, inclusiv sistemul 
de depunere online a cererilor de protecţie 
asupra obiectelor de proprietate intelectuală; 
instruirii și perfecţionării cadrelor în domeniul 
PI în scopul ridicării nivelului de cultură în soci-
etate conform necesităţilor și importanţei eco-
nomice a proprietăţii intelectuale; activităţilor 
de promovare a sistemului de PI în mediul de 
afaceri, inclusiv a IMM-urilor prin intermediul 
seminarelor, atelierelor de lucru, expoziţiilor etc. 

La 27 noiembrie, dl Ahmad Toiserkani Ravari, 
viceministru al Justiţiei, șeful Organizaţiei de 
Stat pentru Înregistrarea Valorilor și Proprietă-
ţilor din Republica Islamică Iran, a întreprins o 
vizită de lucru la Ministerul Justiţiei, în cadrul că-
reia s-a întâlnit cu dl Nicolae Eșanu, viceministru 
al Justiţiei al Republicii Moldova. 

Actuala vizită prezintă o oportunitate pen-
tru efectuarea unui schimb de experienţă în 
domeniul protecţiei desenelor și modelelor in-
dustriale, Republica Moldova $ ind recomandată 
de OMPI ca stat membru cu un sistem naţional 
complet armonizat cu Aranjamentul de la Haga 
privind înregistrarea internaţională a desenelor 
și modelelor industriale în acest domeniu. 

Pe parcursul celor 2 zile de lucru, specialiștii 
AGEPI au prezentat experţilor din cadrul O$ ciu-
lui de Proprietate Industrială din Iran procedu-
rile naţionale și internaţionale de înregistrare 
a desenelor și modelelor industriale, bazele de 
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date elaborate și gestionate de AGEPI în acest 
domeniu, procedurile de publicare și examina-
re a cererilor de solicitare a protecţiei pentru un 
desen/model industrial și alte aspecte practice 
legate de examinarea cererilor și acordarea titlu-
rilor de protecţie. 

În cadrul vizitei de lucru la AGEPI au fost 
identi� cate direcţiile prioritare de cooperare bi-
laterală și multilaterală a Republicii Moldova și 
Republicii Islamice Iran în domeniul protecţiei 
proprietăţii intelectuale pentru următoarea pe-
rioadă, inclusiv în cadrul OMPI.  

Serviciul de presă AGEPI
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ÎN PERIOADA 6-7 NOIEMBRIE 2014, LA AGENŢIA DE 
STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A REPUBLI-

CII MOLDOVA (AGEPI) ȘI-A DESFĂȘURAT ACTIVITATEA ATE-
LIERUL DE LUCRU NAŢIONAL ÎN DOMENIUL PROPRIETĂŢII INTE-
LECTUALE PENTRU JUDECĂTORII DIN REPUBLICA MOLDOVA. 

Atelierul de lucru a fost organizat de către 
AGEPI în cooperare cu Organizaţia Mondială a 
Proprietăţii Intelectuale (OMPI) și Institutul Na-
ţional al Justiţiei (INJ), având drept obiectiv spo-
rirea competenţelor judecătorilor din Republica 

Moldova în ceea ce privește soluţionarea litigii-
lor din domeniul proprietăţii intelectuale. 

În cadrul reuniunii au participat judecători 
de la Curtea Supremă de Justiţie, Curtea de Apel 
Chișinău și Judecătoria sectorului Râșcani, mun. 
Chișinău. 

La deschiderea întrunirii, au rostit cuvinte de 
salut dna Lilia Bolocan, Director general AGEPI, 
dna Valeria Șterbeţ, Formator, Institutul Naţional 
al Justiţiei, dna Vera Macinskaia, Judecător, Cur-
tea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova și 
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dl Xavier Vermandele, Consilier juridic principal, 
Secţia dezvoltarea respectului pentru proprie-
tatea intelectuală, OMPI, Geneva. Vorbitorii au 
menţionat importanţa schimburilor de expe-
rienţă și necesitatea realizării acestora pentru 
informarea aprofundată și exercitarea efectivă a 
drepturilor de proprietate intelectuală. 

„Chiar dacă Republica Moldova și-a armoni-
zat legislaţia naţională din domeniul proprietăţii 
intelectuale (PI) cu standardele internaţionale și 
europene, mai apar, actualmente, unele proble-
me cu privire la punerea în aplicare a legislaţiei 
din domeniul PI, de aceea conlucrarea noastră 
este foarte importantă pentru protecţia siste-
mului de PI din Republica Moldova”, a menţionat 
dna L. Bolocan, Director general AGEPI. 

Dna Valeria Șterbeţ, în alocuţiunea sa, a accen-
tuat: „Dreptul proprietăţii intelectuale este ramu-
ra de drept cu cea mai spectaculoasă dezvoltare 
în ultimele decenii, însă este evident că problema 
exercitării și respectării drepturilor de proprieta-
te intelectuală nu e pe deplin soluţionată. Astfel, 
îmbunătăţirea aplicării drepturilor de proprietate 
intelectuală prin activităţi de instruire va conduce 
la examinarea mai corectă a litigiilor în cauză”. 

Dna Vera Macinskaia, având deja o experien-
ţă bogată în domeniul soluţionării litigiilor din 
domeniul proprietăţi intelectuale, a ţinut să sub-
linieze faptul că instruirea continuă a judecăto-
rilor constituie o premisă fundamentală pentru 
adoptarea unor decizii judiciare de calitate, iar 
aprofundarea cunoștinţelor în domeniul propri-
etăţii intelectuale, familiarizarea cu experienţa 
acumulată de alte state constituie niște acţiuni 
deosebit de necesare. 

Dl Xavier Vermandele a vorbit despre supor-
tul acordat de OMPI statelor membre în ceea ce 
privește școlarizarea și instruirea în domeniul PI 
a cadrelor, inclusiv a judecătorilor, pentru asigu-
rarea consolidării sistemului naţional de soluţi-
onare a litigiilor și sporirea competenţelor ju-
decătorilor din Republica Moldova în domeniul 
proprietăţii intelectuale. 

În conformitate cu prevederile programului 
Atelierului de lucru, experţii internaţionali au 
familiarizat judecătorii din Republica Moldova 
cu cele mai avansate practici judiciare privind 
soluţionarea litigiilor din domeniul proprietăţii 
intelectuale. 

Judecătorii au examinat multiple studii de 
caz privind soluţionarea litigiilor din domeniul 
dreptului de autor și al mărcilor. Alte teme pe 
ordinea de zi: respectarea drepturilor de propri-
etate intelectuală în reţeaua Internet; sistemul 
probatoriu privind încălcările în domeniul pro-
prietăţii intelectuale; remediile civile: sancţiuni 
și penalităţi; combaterea fenomenului de con-
trafacere a produselor; justi" carea sancţiunilor 
penale și proporţionalitatea acestora, conform 
Acordului privind drepturile de proprietate inte-
lectuală legate de comerţ etc. 

Atelierul de lucru naţional este organizat 
conform prevederilor Memorandumului de co-
operare dintre Agenţia de Stat pentru Proprieta-
tea Intelectuală și Institutul Naţional al Justiţiei, 
semnat la 12 aprilie 2013, având drept obiectiv 
major realizarea Planului de acţiuni comune 
AGEPI-OMPI pentru anul 2014. 

Serviciul de presă AGEPI
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INFRACŢIUNEA ESTE O FAPTĂ (ACŢIUNE SAU INACŢIUNE) PRE-
JUDICIABILĂ, PREVĂZUTĂ DE LEGEA PENALĂ, SĂVÂRȘITĂ CU 

VINOVĂŢIE ȘI PASIBILĂ DE PEDEAPSĂ PENALĂ (ART. 14 CP RM). 
GRADUL PREJUDICIABIL AL INFRACŢIUNII SE DETERMINĂ CONFORM 
SEMNELOR CE CARACTERIZEAZĂ ELEMENTELE INFRACŢIUNII: OBIEC-
TUL, LATURA OBIECTIVĂ, SUBIECTUL ȘI LATURA SUBIECTIVĂ (ART. 
15 CP RM). LATURA SUBIECTIVĂ ȘI SUBIECTUL INFRACŢIUNII RE-
PREZINTĂ ELEMENTELE CONSTITUTIVE SUBIECTIVE ALE INFRACŢIUNII. 

Simpla constatare a prevederii faptei prejudicia-
bile în legea penală nu este su# cientă pentru cali# -
carea acesteia drept infracţiune. O asemenea cali# -
care poate #  dată numai în măsura în care fapta a 
fost săvârșită cu vinovăţie. Atât acţiunea, cât și inac-
ţiunea prejudiciabilă trebuie să reprezinte o mani-
festare psihică conștientă și volitivă a persoanei (art. 
17-19 CP RM). Persoana poate #  supusă răspunderii 
penale și pedepsei penale numai pentru fapte să-
vârșite cu vinovăţie (art. 6 și 51 CP RM). Adică latura 
subiectivă reprezintă atitudinea psihologică a per-
soanei faţă de fapta comisă.

Formele vinovăţiei pot #  următoarele:
- Prin intenţie (Se consideră că infracţiunea a fost 

săvârșită cu intenţie dacă persoana care a săvârșit-o 
își dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii 
sau inacţiunii sale, a prevăzut urmările ei prejudiciabi-
le, le-a dorit sau admitea, în mod conștient, survenirea 
acestor urmări).

Intenţia în norma penală citată este caracterizată,
sub aspectul manifestării ei, în două modalităţi: 

a)  intenţia directă se manifestă în situaţia în 
care persoana își dă seama de caracterul prejudici-
abil al acţiunii sau inacţiunii sale, prevede urmări-
le prejudiciabile ale acesteia și dorește survenirea 
acestor urmări; 

b)  intenţia indirectă se manifestă în situaţia în 
care persoana își dă seama de gradul prejudiciului 
faptei, prevede urmările ei prejudiciabile, nu doreș-
te, însă admite în mod conștient survenirea acestor 
urmări.

 – Prin imprudenţă (Se consideră că infracţiunea 
a fost săvârșită din imprudenţă dacă persoana care a 
săvârșit-o își dădea seama de caracterul prejudiciabil 
al acţiunii sau inacţiunii sale, a prevăzut urmările ei 
prejudiciabile, dar considera în mod ușuratic că ele vor 
putea +  evitate ori nu își dădea seama de caracterul 
prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, nu a prevă-
zut posibilitatea survenirii urmărilor ei prejudiciabile, 
deși trebuia și putea să le prevadă).

Modalităţile formei de vinovăţie prin impruden-
ţă pot #  diferite. În art. 18 CP este prevăzută impru-
denţa ca formă a vinovăţiei sub două modalităţi:

a)  încrederea în sine exagerată (ușuratică); 
b)  neglijenţa.
Încrederea în sine exagerată se caracterizează 

prin faptul că persoana își dă seama că, în condiţiile 
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în care își desfășoară activitatea, aceasta prezintă 
un anumit grad prejudiciabil, prevede urmările ei 
prejudiciabile, rezultat pe care nu-l dorește și nici 
nu-l acceptă, dar consideră în mod ușuratic că prin 
felul în care acţionează îl va evita.

Neglijenţa ca modalitate a imprudenţei se în-
registrează atunci când persoana nu își dă seama 
de caracterul prejudiciabil al faptei, nu a prevăzut 
posibilitatea survenirii urmării prejudiciabile, deși 
trebuia și putea să le prevadă. Astfel, lipsa de înţele-
gere a gradului prejudiciabil al faptei și al prevederii 
rezultatului ei deosebesc imprudenţa de toate cele-
lalte forme și modalităţi ale vinovăţiei.

Latura subiectivă a infracţiunilor asupra
 obiectelor de proprietate industrială

După cum subliniază, pe bună dreptate, auto-
rul M. Basarab, latura obiectivă a infracţiunii tre-
buie privită în strânsă legătură cu latura subiectivă 
a acesteia; pentru existenţa infracţiunii nu se con-
cepe o latură fără cealaltă, deoarece ele constituie 
o unitate. 

Cercetătorul rus L.L. Kruglikov menţionează că, 
în dreptul penal, prin vinovăţie se subînţelege ati-
tudinea psihică a subiectului faţă de fapta comisă. 
De aici și incoerenţele teoretice între categoriile de 
natură subiectivă a infracţiunii și vinovăţie. Un răs-
puns univoc la această întrebare nu există. Cu atât 
mai mult cu cât însăși categoria latură subiectivă 
este de! nită de către autorii ruși N.F. Kuzneţova, 
Iu.M. Tkacevski, G.N. Borzenkov etc. ca ! ind atitudi-
nea psihică a făptuitorului faţă de fapta prejudici-
abilă comisă, caracterizată printr-o formă concretă 
de vinovăţie, scop și motiv infracţional. 

În opinia specialiștilor în știinţe juridice A.B. Mel-
niceko și S.N. Radacinski, atitudinea psihică a făp-
tuitorului trebuie raportată nu doar la fapta preju-
diciabilă comisă, ci și la consecinţele survenite. V.I. 
Radcenko și A.S. Muhlin remarcă faptul că procesele 
care intervin sub aspect psihic sunt legate de mani-
festarea sferelor intelectuale și volitive ale activităţii 
persoanei, bazate pe emoţii și sentimente, retrăiri, 
stabilitate ori incertitudine, indiferenţă ori dorinţă 
de a atinge un rezultat periculos, drept urmare a 
comportamentului acesteia etc. 

Cu alte cuvinte, latura subiectivă constă din-
tr-un complex de stări de conștiinţă speci! ce care 
preced și însoţesc actele exterioare (acţiunea sau 

omisiunea) și care sunt dirijate în vederea produce-
rii anumitor urmări periculoase, sau chiar dacă nu 
sunt dirijate într-o asemenea direcţie, produc totuși 
astfel de urmări, datorită ușurinţei sau neglijenţei 
făptuitorului. 

Susţinem ideea lansată de cercetătorul A. Pădu-
raru, precum că latura subiectivă a infracţiunii con-
stituie activitatea psihică a persoanei, legată nemij-
locit de săvârșirea infracţiunii, reprezentând latura 
internă a infracţiunii. 

Principalul indiciu privind structura laturii su-
biective a oricărei infracţiuni este vinovăţia (sub 
aspectul intenţiei (directe sau indirecte) și impru-
denţei (încredere exagerată în sine sau neglijenţă 
criminală). Fapta se consideră săvârșită fără vinovă-
ţie dacă persoana care a comis-o nu-și dădea seama 
de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii 
sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor 
ei prejudiciabile și, conform circumstanţelor cauzei, 
nici nu trebuia sau nu putea să le prevadă. 

În cazul anumitor infracţiuni sunt prevăzute și 
alte condiţii subiective: scopul (obiectivul urmărit 
de infractor prin săvârșirea acţiunii sau inacţiunii ce 
constituie elementul material al infracţiunii) și moti-
vul infracţiunii (impulsul intern din care se naște de-
cizia infracţională și, pe cale de consecinţă, punerea 
în executare a deciziei).

Referitor la latura subiectivă în cazul infracţiunii 
prevăzute de art. 1852 alin. (1), (3), (5), (6) CP RM, pu-
tem a! rma că aceasta se manifestă prin intenţie di-
rectă sau indirectă.

Conform art. 17 CP RM, „se consideră că infracţiu-
nea a fost săvârșită cu intenţie dacă persoana care a 
săvârșit-o își dădea seama de caracterul prejudiciabil 
al acţiunii sau inacţiunii sale, a prevăzut urmările ei 
prejudiciabile, le-a dorit sau admitea, în mod con-
știent, survenirea acestor urmări”. În contextul dat, 
intenţia făptuitorului constă în cunoașterea de către 
acesta a caracterului de nerăspândire și în prevede-
rea că prin acţiunea de răspândire a informaţiilor se 
creează o stare de pericol pentru relaţiile sociale pro-
tejate, rezultat pe care ! e că îl dorește ori îl admite în 
mod conștient. Autorii V.D. Laricev și Iu.B. Trunţevski 
consideră că trebuie să se ţină cont de faptul că, la 
comiterea unei infracţiuni concrete, elementele vo-
litiv și intelectiv ale vinovăţiei sunt completate în-
totdeauna de un conţinut predeterminat, stabilirea 
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căruia constituie o condiţie esenţială pentru apreci-
erea corectă a celor comise. De asemenea, potrivit 
autorilor citaţi, este important să ia în considerare 
faptul că persoana vinovată este supusă răspunderii 
în corespundere cu orientarea intenţiei, însă nu po-
trivit urmărilor prejudiciabile survenite. 

Conștientizarea gradului prejudiciabil al celor 
comise presupune că vinovatul înţelege nu numai 
circumstanţele faptice ale celor comise, dar și esen-
ţa lor socială. Prin aceasta se prevede, în particular, 
reprezentarea caracterului valorilor asupra cărora a 
fost orientată fapta infracţională, conţinutul faptelor 
prejudiciabile, precum și circumstanţele concomi-
tente în care are loc comiterea acesteia (locul, timpul, 
metoda, mijloacele de comitere a infracţiunii). 

Conform punctului de vedere al lui V.M. Lebedev, 
latura subiectivă a infracţiunilor asupra obiectelor 
de proprietate industrială este caracterizată atât 
prin vinovăţie sub formă de intenţie directă, cât și 
sub formă de intenţie indirectă. În viziunea auto-
rului, persoana vinovată își dă seama că folosește 
obiectul de proprietate industrială ori divulgă se-
cretul legat de aceste bunuri, ori însușește dreptul 
de autor asupra acestora, prevede posibilitatea ca-
uzării daunei ca urmare a acestor fapte și dorește ori 
admite survenirea lor. 

În opinia unor autori români (V. Dongoroz, 
I. Iosif, S. Kahane etc.), în cazul infracţiunii de con-

trafacere a obiectului unei invenţii și punerea în circu-

laţie a produselor contrafăcute, latura subiectivă se 
caracterizează prin vinovăţie numai sub forma in-
tenţiei. Adică, făptuitorul știe că ceea ce contraface 
sau folosește fără drept este obiectul unei invenţii 
brevetate (cunoaștere asigurată prin sistemul de 
publicitate organizat pentru invenţiile brevetate) și 
prevede că acţiunea sa va avea drept rezultat crea-
rea unei stări de pericol pentru economia naţională 
și cauzarea unor prejudicii celor ce au drept asu-
pra invenţiei, și urmărește sau acceptă producerea 
acestui rezultat. Infracţiunea poate ! , așadar, co-
misă atât cu intenţie directă, cât și cu intenţie indi-
rectă. Un asemenea mod de abordare este lansat și 
de C. Duvac, cercetător care subliniază că forma de 
vinovăţie cu care se poate comite infracţiunea de 
înșelăciune fără drept a calităţii de inventator este 
intenţia directă sau indirectă. Adică, subiectul activ 
prevede că prin acţiunile sale prejudiciază un drept 
al titularului de brevet și urmărește ori acceptă pro-

ducerea rezultatului. V.M. Lebedev precizează, de 
asemenea, că motivul și scopul infracţiunii nu sunt 
semne obligatorii. Ele pot !  de natură materială, de-
scrise sub forma unor interese înţelese eronat, de-
pendenţă etc. Unii autori ruși (P.A. Adelhanean, A.V. 
Naumov) admit existenţa formală a unui grup de 
infracţiuni contra proprietăţii intelectuale în limitele 
categoriei de infracţiuni contra drepturilor politice, 

de muncă și a altor drepturi constituţionale ale cetă-

ţeanului, stabilesc că infracţiunile asupra drepturilor 
de proprietate industrială sunt caracterizate prin vi-
novăţie sub forma intenţiei directe în raport cu ac-
ţiunile prevăzute de norma penală. În același sens, 
autorii operează cu intenţia directă ori indirectă în 
raport cu daunele cauzate drept urmare a faptelor 
prejudiciabile săvârșite. 

Nu susţinem acest punct de vedere, cu atât mai 
mult cu cât legislaţia penală a Republicii Moldova, 
la de! nirea vinovăţiei, identi! că o atitudine conco-
mitentă atât faţă de fapta prejudiciabilă comisă, cât 
și faţă de consecinţele prejudiciabile survenite. În 
viziunea noastră, nu poate !  identi! cată o intenţie 
directă faţă de acţiuni și o intenţie indirectă faţă de 
consecinţele survenite, așa cum evidenţiază autorii 
ruși P.A. Adelhanean și A.V. Naumov. 

Cercetătorul L.V. Mass oferă o interpretare a la-
turii subiective a infracţiunilor asupra obiectelor de 
proprietate intelectuală, în viziunea noastră,  mai 
corectă comparativ cu cea a autorilor P.A. Adelha-
nean, A.V. Naumov. Astfel, se menţionează că latura 
subiectivă a infracţiunilor asupra obiectelor de pro-
prietate intelectuală constă în prezenţa vinovăţiei 
în forma intenţiei directe ori indirecte (persoana 
vinovată conștientizează caracterul prejudiciabil al 
faptelor comise, precum și al consecinţelor surveni-
te, și le dorește ori le admite în mod conștient). Ace-
lași lucru îl a! rmă în lucrările sale și C. Duvac, care 
subliniază posibilitatea de a stabili intenţia directă 
și indirectă chiar și în cazul infracţiunii de încălcare a 
drepturilor asupra obiectelor de proprietate indus-
trială manifestate prin contrafacere. 

Un alt punct de vedere pe care îl susţinem în 
mare măsură (acesta nu se conţine în descrierea lar-
gă a conţinutului laturii subiective) este cel formu-
lat de către cercetătorii M.P. Juravliov și S.I. Nikulin. 
Concluzia lor este că latura subiectivă a infracţiu-
nilor asupra obiectelor de proprietate industrială 
constă din vinovăţie în forma intenţiei directe. În 
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descrierea amplă a conţinutului laturii subiective a 
infracţiunii, M.P. Juravliov și S.I. Nikulin urmau, după 
opinia noastră, să pună accent și pe scopul și moti-
vul infracţiunii, întrucât în cazul acestor infracţiuni 
scopul reprezintă un semn subiectiv obligatoriu. 
În același context, M. Păstoreanu precizează că in-
fracţiunea în cauză se săvârșește numai cu intenţie 
directă. 

Nu suntem întru totul de acord cu opinia unor 
autori autohtoni care susţin că latura subiectivă a 
infracţiunii de încălcare a dreptului asupra obiecte-
lor de proprietate industrială se exprimă prin vino-
văţia indirectă a făptuitorului, acesta conștientizând 
efectele. În primul rând, vinovăţia, conform art. 17, 
18 CP RM, poate �  intenţionată sau imprudentă, iar 
vinovăţia intenţionată, la rândul ei, poate �  directă 
sau indirectă. Reiese că autorii au acceptat ideea 
existenţei unei intenţii directe a făptuitorului – ca 
formă a vinovăţiei infracţiunii analizate.

În opinia cercetătorului A. Păduraru, motivul in-
fracţiunii constă, de cele mai multe ori, în interesul 
material. Anume această ultimă constatare ne-a 
determinat să formulăm o recomandare privind 
prevederea unei pedepse sub forma amenzii, în li-
mitele prevăzute la capitolul Partea Generală a CP 
RM pentru infracţiunile comise în interes material. 
Desigur, caracterul răspândit nu presupune o obli-
gativitate, de aceea constatăm că, la modul teore-
tic, pentru cali� carea infracţiunii nu are importanţă 
motivul și scopul urmărit de făptuitor, dar acestea 
pot �  luate în considerare la individualizarea pedep-
sei aplicate făptuitorului. De fapt, majoritatea abso-
lută a cazurilor examinate sunt descrise prin inter-
mediul interesului material al infracţiunii. Interesul 
material constituie motivul generat de necesitatea 
făptuitorului de a-și spori activul patrimonial sau de 
a-și micșora pasivul patrimonial. 

Referitor la infracţiunile prevăzute de art. 1852 
alin. (2), (21), (22), (23), (4) CP RM, A. Păduraru consta-
tă posibilitatea manifestării vinovăţiei prin intenţie 
directă și indirectă. 

În viziunea noastră, infracţiunile în cauză sunt 
stabilite drept manifestări ale vinovăţiei prin inten-
ţie directă, scopurile urmărite � ind diverse. Aceas-
tă idee este susţinută și de către autorul român 
M. Păstoreanu care, în contextul infracţiunilor ce 
aduc atingere relaţiilor sociale privind mărcile și in-
dicaţiile geogra� ce, pune accentul doar pe inten-

ţia directă – ca formă a vinovăţiei penale. Sunt pro-
bante anume faptele săvârșite în scopul inducerii 
în eroare a publicului privind calitatea, denumirea 
de origine, indicaţiile geogra� ce ale produselor 
puse în circulaţie. Existenţa infracţiunii presupune 
doar săvârșirea faptelor în scopul prevăzut, nu și 
realizarea acestuia. Intenţia directă caracterizea-
ză latura subiectivă a infracţiunii în modalitatea 
în care are loc punerea în circulaţie a produselor 
contrafăcute. Cu referire la art. 1852 alin. (4) CP RM, 
menţionăm că în dispoziţia normei în cauză nu 
sunt prevăzute cerinţe esenţiale referitoare la scop 
și mod, care să ne cali� ce intenţia, dar cunoaște-
rea acestora va servi la o mai bună individualizare 
a răspunderii penale. În susţinerea acestui punct 
de vedere, C. Duvac menţionează că pentru exis-
tenţa infracţiunii de înșelăciune fără drept asupra 
calităţii de inventator, scopul urmărit de făptuitor 
ori mobilul care l-a animat este irelevant. De aces-
te aspecte se va ţine seama la stabilirea gradului 
de pericol social al faptei concrete și la individua-
lizarea judiciară a pedepsei. Prin excepţie, în cazul 
modalităţii normative a „stocării”, legiuitorul insti-
tuie o cerinţă esenţială referitoare la scop care va 
face ca intenţia să � e cali� cată. 

În raport cu propunerile invocate, în special, por-
nind de la faptul că nu toate obiectele de proprie-
tate industrială sunt protejate de legea penală, vom 
pune accentul și pe unele elemente ale laturii su-
biective, care ar contura esenţa conţinutului com-
ponenţei de infracţiune.

Astfel, în ideea secretului comercial, precum și a 
răspândirii informaţiei despre marcă, forma de vino-
văţie speci� că a infracţiunii de divulgare a informa-
ţiei cuprinse în cerere ar trebui să � e intenţia direc-
tă sau indirectă. Susţinem ideea expusă de autorii 
G. Ripert și R. Roblot, ei a� rmând că în situaţia în 
care divulgarea unor asemenea date sau informaţii 
se face din vina celui ce le cunoștea prin natura atri-
buţiilor de serviciu, aceasta va constitui, după caz, 
infracţiunea de neglijenţă în serviciu prevăzută de 
art. 329 CP RM. Pentru cali� carea infracţiunii, mo-
tivul și scopul urmărit de făptuitor nu ar trebui să 
� e important în acest caz. În contextul certi� catului 
complementar de protecţie, forma intenţiei poate 
� , de asemenea, directă sau indirectă. În modalită-
ţile normative ale oferirii și importului, intenţia este 
directă, cali� cată prin scopul urmărit. 
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Subiectul infracţiunilor asupra obiectelor 

de proprietate industrială

Subiecţi ai infracţiunii sunt considerate persoa-
nele � zice responsabile care la momentul săvârși-
rii infracţiunii au atins vârsta de 16 ani, precum și 
persoanele juridice. Persoanele � zice care au atins 
vârsta de 14 ani sunt pasibile de răspundere penală 
numai pentru săvârșirea infracţiunilor prevăzute ex-
pres de art. 21 alin. (2) CP RM. 

Responsabilitatea subiectului infracţiunii, con-
form art. 22 CP RM, constituie starea psihologică a 
persoanei care are capacitatea de a înţelege carac-
terul prejudiciabil al faptei, precum și capacitatea 
de a-și manifesta voinţa și a-și dirija acţiunile, iar 
iresponsabilitatea (art. 23 CP RM) reprezintă starea 
persoanei care nu putea să-și dea seama de acţiu-
nile ori inacţiunile sale sau nu putea să le dirijeze 
din cauza unei boli psihice cronice, a unei tulburări 
psihice temporare sau a altei stări patologice. Faţă 
de o asemenea persoană, în baza hotărârii instanţei 
de judecată, pot �  aplicate măsuri de constrângere 
cu caracter medical.

Persoana juridică, cu excepţia autorităţilor publi-
ce, este pasibilă de răspundere penală pentru o fap-
tă prevăzută de legea penală, dacă există una din 
următoarele condiţii: 

a) persoana juridică este vinovată de neîndepli-
nirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a dispo-
ziţiilor directe ale legii, ce stabilesc îndatoriri sau 
interdicţii pentru efectuarea unei anumite activităţi;

b) persoana juridică este vinovată de efectuarea 
unei activităţi ce nu corespunde actelor de consti-
tuire sau scopurilor declarate; 

c) fapta care cauzează sau creează pericolul cauzării 
de daune în proporţii considerabile persoanei, societă-
ţii sau statului a fost săvârșită în interesul acestei per-
soane juridice sau a fost admisă, sancţionată, aproba-
tă, utilizată de organul sau persoana împuternicită cu 
funcţii de conducere a persoanei juridice respective. 

Fiecare infracţiune prevăzută de art. 1852 CP RM 
comportă anumite caracteristici ale subiectului in-
fracţiunii de la caz la caz, fapt pentru care acestea 
vor �  analizate într-un mod distinct.

P.A. Adelhanean și A.V. Naumov susţin că subiec-
tul infracţiunilor asupra drepturilor de proprietate 
industrială este unul general, adică semnele obliga-
torii impuse de lege sunt: persoana � zică, responsa-
bilitatea și vârsta.

Același punct de vedere este împărtășit și de 
autorii L.V. Mass, M.P. Juravliov și S.I. Niculin.  V.M. 
Lebedev este de părerea că subiectul infracţiunii îl 
constituie persoanele particulare. În acest sens, se 
menţionează faptul că comiterea infracţiunii de că-
tre anumite persoane publice din interes material 
ori alte interese personale urmează a �  cali� cată 
drept abuz de putere ori abuz de serviciu. 

În opinia autorilor români V. Dongoroz, I. Iosif, 
S. Kahane etc., în calitate de subiect activ nemijlocit 
(autor) al infracţiunii de contrafacere a obiectului 
unei invenţii și punerea în circulaţie a produselor 
contrafăcute poate �  orice persoană, dispoziţia in-
criminitoare necondiţionând nicio condiţie privi-
toare la persoana autorului. Așadar, autor al infrac-
ţiunii poate �  atât o persoană particulară, cât și un 
funcţionar, chiar și în cazul în care acesta s-ar a" a în 
exerciţiul atribuţiilor de serviciu. Legea penală ocro-
tește invenţiile atât împotriva faptelor particularilor, 
cât și împotriva faptelor săvârșite de funcţionari, cu 
încălcarea dispoziţiilor care reglementează materia 
invenţiilor. Aceste speci� cări sunt reale și în contex-
tul legislaţiei penale a Republicii Moldova care, în 
cadrul relaţiilor sociale,  apără domeniul larg al pro-
prietăţii industriale contra faptelor ilegale săvârșite  
de persoane cu funcţie de răspundere, persoane 
publice și persoane cu funcţie de demnitate publi-
că, precum și de persoane particulare. Astfel, dacă 
în contextul subiectului pasiv al infracţiunii (persoa-
nă juridică) este importantă identi� carea acelorași 
condiţii ca și în cazul subiectului pasiv (persoană 
� zică), atunci în cazul subiectului activ al infracţiunii 
(persoană � zică ori persoană juridică), răspunderea 
penală poate �  administrată uneia dintre ele ori am-
belor persoane concomitent.  În acest sens, sancţi-
unea este vizată expres de norma de incriminare 
prevăzută de art. 1852 CP RM.

După opinia cercetătorilor M. Păstoreanu și 
C. Duvac, subiectul activ nemijlocit al infracţiunii 
(autorul) poate �  orice persoană � zică care întru-
nește condiţiile generale pentru a răspunde penal. 
În fapt, ca și legislaţia penală a Republicii Moldova, 
care invocă posibilitatea răspunderii penale a per-
soanelor juridice – în calitate de subiecţi activi (cu 
excepţia art. 1852 alin. (1) CP RM), autorii români 
constată, la rândul lor, această posibilitate ce rezul-
tă din legislaţia penală a României, menţionând că 
răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude 
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răspunderea penală a persoanei � zice care a contri-
buit, în acest mod, la săvârșirea aceleiași infracţiuni. 
Totodată, C. Duvac atrage atenţia asupra faptului 
că, în cazul în care invenţia a fost creată de două 
sau mai multe persoane, poate �  subiect activ chiar 
unul dintre coautorii invenţiei, cel care și-a însușit 
calitatea de autor unic al invenţiei, dacă întrunește 
condiţiile generale ale răspunderii penale. 

Referitor la subiectul infracţiunii prevăzute de art. 

1852 alin. (1) CP RM, subliniem faptul că acesta poa-
te �  o persoană � zică responsabilă, care face parte 
din personalul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală (AGEPI), adică persoana care are atribuţii 
de primire, păstrare sau soluţionare a cererilor pentru 
înregistrarea obiectelor de proprietate industrială, 
precum și persoanele care efectuează lucrări tehnice 
în legătură cu cererile depuse la AGEPI  (de exemplu: 
consilierii în proprietate industrială, mandatarii care 
reprezintă inventatorul în cadrul procedurilor ce ţin 
de înregistrarea obiectelor de proprietate industria-
lă) și cele care execută reproducerile gra� ce ce trebu-
ie anexate la cererea depusă. De asemenea, conform 
art. 1852 alin. (1) CP RM, subiect al infracţiunii poate �  
orice salariat al AGEPI care, din întâmplare sau în pro-
cesul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, intră în pose-
sia datelor unui dosar ce a fost depus pentru înregis-
trare, iar ulterior le divulgă. Totodată, menţionează 
Gh. Diaconescu, subiect al infracţiunii poate �  și au-
torul obiectului de proprietate industrială, în situaţia 
în care el solicită eliberarea de către AGEPI a unui titlu 
de protecţie pentru succesorul său în drepturi (dat 
� ind faptul că autorul invenţiei și-a cedat dreptul la 
eliberarea titlului de protecţie privind obiectele de 
proprietate industrială, sau instituţia în cauză deţine 
obiectele de proprietate industrială realizate de sala-
riat în exercitarea unui contract de muncă ce preve-
de o misiune inventivă încredinţată  în mod explicit). 
În cazul în care obiectele de proprietate industrială 
rezultă dintr-un contract încheiat cu o unitate, în lip-
sa unei clauze contrare, dreptul la titlul de protecţie 
aparţine unităţii care a comandat cercetarea. În cazul 
constrângerii la coautorat, subiect al infracţiunii poa-
te �  orice persoană � zică responsabilă, care a atins 
vârsta de 16 ani și care îndeplinește condiţiile gene-
rale ale răspunderii penale.

Participaţia penală este posibilă în toate formele 
de coautorat, instigare, complicitate.

Subiect al infracţiunii poate �  și o persoană juri-
dică, cu excepţia autorităţilor publice. 

Subiect al infracţiunilor prevăzute de art. 1852 
alin. (2), (21), (22), (23), (3), (4), (5), (6) CP RM poate �  o 
persoana � zică responsabilă, care a atins vârsta de 
16 ani, fără nici o altă condiţionare, precum și per-
soana juridică. În cazul denumirii de origine, subiect 
al acestei infracţiuni poate �  orice persoană autori-
zată să folosească o anumită denumire de origine 
ori care pune în circulaţie produse purtând denu-
miri de origine false; totodată, dreptul de folosire 
dobândit prin înregistrarea acestora revine mem-
brilor asociaţiei înscriși în lista comunicată AGEPI.

Având în vedere că prin punere în circulaţie se 
înţelege și orice altă metodă de distribuire comer-
cială, inclusiv activitatea de import, considerăm că 
subiectul infracţiunii este cali� cat în fapt. În cazul 
persoanelor � zice poate �  numai o persoană care 
are calitatea de comerciant, deoarece numai co-
mercianţii pot efectua operaţiuni de import; în ca-
zul persoanei juridice − aceasta trebuie să aibă în 
obiectul de activitate posibilitatea efectuării unor 
astfel de operaţiuni. În ipoteza în care drepturile au 
fost transmise în mod legal unor terţi (persoane � zi-
ce sau juridice), subiect al infracţiunii de contraface-
re poate �  chiar și titularul, dacă acesta întreprinde 
o faptă interzisă de lege. 

Participaţia penală este posibilă sub toate for-
mele sale (coautorat, instigare sau complicitate). În 
cazul activităţilor de import, pentru existenţa coau-
toratului făptuitorii trebuie să aibă toţi calitatea de 
comerciant.

Victima infracţiunii. Pornind de la ideea că atrage-
rea la răspundere a infractorului pentru acţiunile re-
spective este posibilă doar în baza plângerii victimei 
(T. Bodiul), stabilim necesitatea identi� cării acestui 
subiect pasiv al infracţiunii. Suntem de acord, de ase-
menea, cu opinia exprimată de V. Stati și expusă în 
art. 1852 CP RM, privind folosirea mărcii care produ-
ce confuzie concomitent cu cea utilizată legitim de 
un alt agent economic. În acest sens, se consideră că 
anume consumatorul și titularul mărcii comerciale 
folosite legitim, imitate de către făptuitor, � gurează 
în calitate de victime ale infracţiunii prevăzute de art. 
2461 CP RM. În cazul art. 1852 alin. (2) CP RM, drept 
victimă exclusivă este considerat titularul mărcii folo-
site legitim, imitate de către făptuitor. 



14 | 

În ceea ce privește victima infracţiunii de con-
curenţă neloială, având la bază mai multe surse 
știinţi� ce publicate în Republica Moldova, V. Stati 
conchide că comiterea infracţiunii în cauză aduce 
prejudicii, în toate cazurile, atât agentului economic 
concurent (cu care făptuitorul se a� ă în rivalitate), 
cât și consumatorului. Nu constituie o excepţie nici 
utilizarea mărcii comerciale într-o manieră care să 
producă confuzie cu marca folosită legitim de un 
alt agent economic, situaţie prevăzută de lit. d) art. 
2461 CP RM. În această ipoteză, consumatorul consi-
deră eronat că achiziţionează produse având marca 
comercială folosită legitim de un agent economic 
diferit, altul decât făptuitorul. Deci, sunt prejudi-
ciate și drepturile și interesele legitime ale consu-
matorului, fapt pentru care acesta este considerat 
victimă a infracţiunii, alături de titularul mărcii co-
merciale folosite legitim, imitate de către făptuitor. 
Însă, menţionează V. Stati, în cazul acţiunii respec-
tive, speci� cate la alin. (2) art. 1852 CP RM, victima 
exclusivă este titularul mărcii (comerciale) folosite 
legitim, imitate de către făptuitor. De aceea, consu-
matorul nu poate să apară ca victimă a infracţiunii 
prevăzute la alin. (2) art. 1852 CP RM. 

Unii autori români, descriind mai multe infracţi-
uni în domeniul proprietăţii industriale, menţionea-
ză că contrafacerea obiectului unei invenţii și punerea 

în circulaţie a produselor contrafăcute, � ind o infrac-
ţiune contra economiei naţionale, are ca subiect pa-
siv principal statul ca titular al valorii sociale ocroti-
te. Subiect pasiv secundar este titularul brevetului 
de invenţie, ale cărui drepturi și interese sunt puse 
în pericol sau lezate prin săvârșirea infracţiunii. În 
acest sens, autorii V. Dongoroz, I. Iosif, S. Kahane etc. 
menţionează că titularul brevetului poate �  autorul 
invenţiei sau o organizaţie, iar în cazul săvârșirii in-
fracţiunii, pentru stabilirea subiectului pasiv secun-
dar este necesar să se constate cine este titularul 
brevetului. Atunci când titularul brevetului este o 
organizaţie, alături de aceasta este  subiect pasiv 
și inventatorul, ale cărui interese au fost deopotri-
vă periclitate sau lezate prin săvârșirea infracţiunii. 
Chiar și în acest din urmă caz, precizează autorii ro-
mâni citaţi, inventatorului nu este un subiect pasiv 
indirect, deoarece interesele sale sunt lezate conco-
mitent cu cele ale organizaţiei, titulară a brevetului 
de invenţie. Nu suntem adepţii ideii că statul apare 

în calitate de subiect pasiv principal (acest fapt se 
înţelegea mai mult din interpretările propuse în 
perioada sovietică). Însă, cert este faptul că subiect 
pasiv (victimă) a infracţiunii poate �  atât persoana 
� zică, cât și cea juridică. De exemplu, într-o cauză 
penală pornită în anul 2013, subiecţi pasivi ai infrac-
ţiunilor erau considerate companiile „G”, „GK”, „TH”. 
Adică, după cum subliniază M. Păstoreanu, subiecţi 
pasivi ai acestor infracţiuni sunt titularii valorilor le-
zate și ai drepturilor ce le revin, ca și cesionarii sau 
titularii de licenţe. În acest sens, după cum sublinia-
ză A. Barbăneagră, victimă a infracţiunii de încălcare 

a dreptului asupra obiectelor de proprietate industri-

ală poate �  orice persoană care a suportat una sau 
câteva modalităţi de realizare a laturii obiective a 
infracţiunii. 

Fiecare variantă tip a infracţiunii prevăzute de 
art. 1852 CP RM poate identi� ca particularităţi speci-
� ce nu numai în raport cu obiectul juridic și obiectul 
material al infracţiunii, latura obiectivă și subiectivă 
ale acesteia, ci și referitor la subiectul activ și pasiv 
(victima) al infracţiunii. Cercetările teoretice în acest 
domeniu fac posibilă susţinerea opiniilor redate de 
S. Brînză și V. Stati, care stabilesc că în calitate de 
victimă a infracţiunii prevăzute de art. 1852 CP RM 
poate � : 

 – autorul invenţiei, modelului de utilitate, dese-
nului sau modelului industrial, soiului de plantă, to-
pogra� ei circuitului integrat, succesorul în drepturi 
ale acestora; titularul mărcii protejate; 

 – titularul dreptului asupra denumirii de origi-
ne/indicaţiei geogra� ce protejate pentru produsele 
neacoperite de înregistrare; 

 – titularul dreptului asupra specialităţii tradi-
ţionale garantate, a unei denumiri înregistrate și 
rezervate conform legislaţiei cu privire la protecţia 
indicaţiilor geogra� ce, denumirilor de origine și 
specialităţilor tradiţionale garantate, a unei denu-
miri a specialităţii tradiţionale garantate, înregis-
trate cu rezervarea denumirii conform legislaţiei cu 
privire la protecţia indicaţiilor geogra� ce, denumiri-
lor de origine și specialităţii tradiţionale garantate, 
a menţiunii „Specialitate tradiţională garantată” ori 
a simbolului naţional asociat acesteia; 

 – titularul dreptului asupra denumirii de origi-
ne/indicaţiei geogra� ce neînregistrate, protejate în 
baza acordurilor bilaterale la care Republica Moldo-
va este parte; 
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 – titularul dreptului asupra invenţiei protejate 
sau asupra modelului de utilitate protejat; titularul 
dreptului asupra desenului sau modelului industrial 
protejat; 

 – titularul dreptului asupra soiului de plantă 
protejat; titularul dreptului asupra topogra# ei cir-
cuitului integrat protejate. 

În unele situaţii prevăzute de lege, inclusiv în 
cazul infracţiunii stipulate la alin. (2) art. 1852 CP 
RM, este important să fie stabilite anumite con-
diţii de delimitare a culpabilităţii. Ne referim, în 
primul rând, la situaţia în care victimei infracţiu-
nii (și anume – titularului mărcii protejate) îi sunt 
cauzate daune în proporţii mari. În cazul dat, vic-
tima exclusivă este titularul mărcii (comerciale) 
folosite legitim, imitate de către făptuitor. Deci, 
în asemenea situaţie consumatorul nu poate să 
figureze drept victimă a infracţiunii prevăzute la 
alin. (2) art. 1852 CP RM.
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 REZUMAT

Elementele constitutive subiective ale infrac-

ţiunilor asupra obiectelor de proprietate indus-

trială. Autorul cercetează aspectele diverse ale 
infracţiunii prevăzute de art. 1852 CP RM, care pot 
identi� ca particularităţi speci� ce nu numai în ra-

port cu obiectul juridic și obiectul material al in-

fracţiunii, latura obiectivă și subiectivă ale acesteia, 

ci și în raport cu subiectul activ și pasiv (victima) al 

infracţiunii. Concluzia sa este că simpla constatare a 

prevederii faptei prejudiciabile în legea penală nu 

este su� cientă pentru cali� carea acesteia drept in-

fracţiune. O asemenea cali� care poate �  dată numai 

în măsura în care fapta a fost săvârșită cu vinovăţie. 

Atât acţiunea, cât și inacţiunea prejudiciabilă trebu-

ie să reprezinte o manifestare psihică conștientă și 

volitivă a persoanei, aceasta putând �  supusă răs-

punderii penale și pedepsei penale numai pentru 

fapte săvârșite cu vinovăţie. 

ABSTRACT

Subjective Constituent Elements of O! enses 

against Industrial Property Objects. The author exa-

mines various aspects of the o! ense provided for in 

art. 1852 CC RM, which can identify speci� c features 

not only in relation to the legal object and material 

object of the o! ense, objective and subjective side 

thereof, but also in relation to the active and passive 

subject (victim) of the o! ense. His conclusion is that 

the simple � nding of the prejudicial act provision in 

the criminal law is not su"  cient to be classi� ed as an 

o! ence. Such a classi� cation can be given only if the 

act was committed with guilt. Both action and injuri-

ous inaction must be a conscious and volitional men-

tal manifestation of the person, who may be subject 

to criminal liability and criminal punishment only for 

acts committed with guilt. 

РЕФЕРАТ

Субъективные признаки состава преступле-

ний в отношении объектов промышленной 

собственности. Автор рассматривает различные 

аспекты преступлений, предусмотренных ст. 1852 

УК РМ, которые могут определить не только спе-

цифические особенности правового и матери-

ального объекта преступления, его объективной 

и субъективной стороны, но и активного и пас-

сивного субъекта преступления (потерпевшего). 

Его вывод заключается в том, что простая форму-

лировка в уголовном законе положения о нано-

сящем вред деянии не является достаточной для 

квалификации подобного деяния в качестве пре-

ступления. Такую квалификацию можно присво-

ить только при совершении виновного деяния. 

Как действие, так и бездействие, наносящее вред, 

должно представлять собой сознательное и воле-

вое психическое проявление человека, который 

может быть привлечен к уголовной ответствен-

ности и подвергнут уголовному наказанию толь-

ко за совершенные виновные деяния.
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| СВЕТЛАНА ГРИЩУК-БУЧКА, СТ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СЛАВЯНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,
ДОКТОРАНТ ИНСТИТУТА ЮРИДИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АКАДЕМИИ НАУК МОЛДОВЫ                            

И����� !"��� # %&'�( )��)*+ 
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В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ «ИНФОРМАЦИЯ» - ОСНОВА ВСЕ-
ГО. ИНФОРМАЦИЯ ВЫСТУПАЕТ В КАЧЕСТВЕ ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОГО РЕСУРСА, НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА, ЦЕННОГО СРЕД-
СТВА, ОСОБОГО ОБЪЕКТА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. 

В силу специфики присущих ей качеств [5; 
c. 51-55], информация как объект правового ре-
гулирования выступает в качестве непотребляе-
мого блага, которое подвергается лишь мораль-
ному, а не физическому старению [4; c. 276]. По-
добным образом, информация в качестве уни-
кального элемента современного этапа разви-
тия общества провоцирует проблему инфор-
мационной безопасности. Именно этим обстоя-
тельством обусловлен тот факт, что произнесен-
ные Натаном Ротшильдом еще в XIX веке и озву-
ченные Наполеоном слова - «Кто владеет инфор-
мацией, тот владеет миром» - на сегодняшний 
день более чем актуальны.

Исследование правовой природы и сущно-
сти информационной безопасности позволя-
ет рассматривать ее в качестве особого состоя-
ния личности, общества и государства, характе-
ризующегося высочайшей степенью безопасно-
сти во всех сферах деятельности. Представляет-
ся возможным, на наш взгляд, провести опреде-
ленную внутреннюю систематизацию информа-
ционной безопасности и выделить в качестве са-
мостоятельного элемента информационную без-

опасность в сфере экономики. Акцент внимания 
смещен именно на информационной безопасно-
сти в сфере экономики, поскольку именно эко-
номическая составляющая играет главенствую-
щую роль в глобализации мирового сообщества, 
объединяя не только успехи и достижения госу-
дарств, но и проблемы, и прежде всего борьбу с 
преступностью в нынешних ее проявлениях ми-
рового масштаба. Поскольку основу экономики 
и экономического развития всегда составлял ин-
ститут права собственности, в современном об-
ществе существенную роль играет институт ин-
теллектуальной собственности. 

 Проблематику информационной безопасно-
сти в сфере интеллектуальной собственности 
как внутреннюю категорию информационной 
безопасности в сфере экономики представляет-
ся возможным рассмотреть по ряду причин:

 – современное общество – это общество тех-
нологий, в котором интеллектуальная составля-
ющая выступает базисом экономического вне-
дрения и дальнейшего развития,

 – человечество осознало «стоимостной по-
тенциал» объектов интеллектуальной собствен-
ности, будь то патент или промышленный обра-
зец, товарный знак или объект авторского права,

 – уровень обеспечения безопасности ис-
пользования и достоверности секретных дан-
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ных производства, технологий, ноу-хау во мно-

гом определяют уровень рентабельности дан-

ных достижений,

 – появление Интернета, его коммерциализа-

ция и активная электронная торговля выступили 

новыми «испытаниями» для традиционных объ-

ектов интеллектуальной собственности матери-

ального мира. В виртуальном пространстве поя-

вились уникальные возможности (копирования, 

скачивания), провоцирующие массовое наруше-

ние исключительных прав владельцев объектов 

интеллектуальной собственности,

 – уровень различного рода преступлений в 

сфере интеллектуальной собственности за по-

следние 10 лет существенно возрос. По данным 

компании Verizon, в 2010 г. количество краж 

данных возросло пятикратно, но при этом ки-

берпреступники переориентировались с мас-

совых краж персональных данных на охоту за 

интеллектуальной собственностью [6]; 

 – кража интеллектуальной собственности и 

незаконное использование объектов интеллек-

туальной собственности сопряжено с контра-

факцией и пиратством (в сфере интеллектуаль-

ной собственности), выступающим в конечном 

итоге серьезнейшей угрозой здоровью и жизни 

потребителей.

Ярчайшим примером нарушения информа-

ционной безопасности в сфере интеллектуаль-

ной собственности выступает случай между 

фирмой American Superconductor Corp. (США) и 

фирмой Sinovel Wind Group Co. (Китай). В част-

ности, китайская компания длительный пери-

од времени являлась законопослушным контр-

агентом American Superconductor Corp. по по-

купке ветряных генераторов. Однако в опре-

деленный момент уровень покупок со стороны 

Sinovel Wind Group Co. резко снизился. В резуль-

тате проведенного расследования было уста-

новлено, что действиями высокопоставленных 

сотрудников Sinovel Wind Group Co. была ор-

ганизованна длительная по времени осущест-

вления электронная кража программного обе-

спечения, ущерб от которой оценивается в 1.2 

млрд. долларов [7]. 

Другим весьма показательным примером кра-

жи интеллектуальной собственности выступа-

ет судебное разбирательство между Софтверной 

компанией Oracle и компанией SAP, согласно ко-

торому ущерб от преступных действий правона-

рушителя составил 306 миллионов долларов [2]. 

Весьма показательно судебное разбиратель-

ство, проходившее в Соединенных Штатах Аме-

рики в мае 2013 года. Суд штата Мичиган приго-

ворил семейную пару к тюремному заключению 

за кражу технологий у концерна General Motors 

на сумму в 46 млн. долларов. Гражданка Сань-

шань Ду, проработавшая к тому моменту более 

пяти лет инженером в одном из центров GM в 

Детройте, скопировала около 16 тысяч докумен-

тов компании, 20 из которых содержали коммер-

ческую тайну [8].

Информационная безопасность в сфере ин-

теллектуальной собственности выступает се-

рьезной проблемой, требующей особого внима-

ния в контексте обеспечения сохранности и це-

лостности интеллектуального капитала, как со 

стороны мировых финансовых корпораций, так 

и представителей среднего и малого бизнеса.

Компания Symantec в 2012 году представи-

ла весьма интересный доклад «Индикаторы по-

веденческих рисков для выявления инсайдер-

ских краж интеллектуальной собственности» [3]. 

Согласно данным отчета кражи интеллектуаль-

ной собственности стоили бизнесу США более 

250 миллиардов долларов за один год, причем 

по данным ФБР, деятельность инсайдеров высту-

пила основным инструментом для кражи част-

ных данных и главной причиной подобных уте-

чек. В качестве основных и потенциально уязви-

мых элементов информационной безопасности 

в сфере интеллектуальной собственности, со-

гласно данному отчету, следует выделить следу-

ющие категории:

 – технические сотрудники, занимающие 

различные должности, включая инженеров и 

ученых, менеджеров и программистов. В дан-

ном случае, чрезвычайно важно не только нали-

чие одних только политик безопасности в рам-

ках предприятий, но и понимание и эффектив-

ное применение их сотрудниками;

 – обычно информацию крадут сотрудники, 

получающие новую работу. По статистике око-

ло 65% сотрудников, совершивших кражу интел-

лектуальной собственности, переходят на новую 

позицию в компании-конкуренте, либо начина-
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ют свой бизнес во время кражи. Около 20% были 

наняты внешним злоумышленником, охотящим-

ся за важными данными, и 25% передавали ин-

формацию в другую компанию или страну [1];

 – инсайдеры в основном крадут ту информа-

цию, к которой имеют доступ: субъекты копиру-

ют данные, которые они знают, с которыми они 

работают, и доступ к которым так или иначе им 

разрешен;

 – чаще всего объектами интеллектуальных 

краж на предприятии выступают коммерческие 

секреты. В частности, в 52% случаев были укра-

дены коммерческие секреты, и только в 30% 

случаев−бизнес-информация, такая как данные 

биллинга, прайс-листы и другие административ-

ные данные, информация клиентов – в 12% и 

бизнес-планы – в 6% случаев [3];

 – инсайдеры используют технические сред-

ства, но большинство краж осуществляются не-

техническими сотрудниками. Общее число субъ-

ектов (54%) используют сеть и электронную по-

чту, каналы удаленного доступа или службы пе-

редачи файлов, чтобы передать украденные 

данные. Однако большинство краж выявляется 

нетехническими специалистами. Подобным об-

разом, данная категория сотрудников чаще все-

го и «выпадает» из категории потенциальных по-

дозреваемых;

 – краже и увольнению предшествуют ключе-
вые предпосылки: основные проблемы возника-

ют до того, как инсайдер совершает кражу, и яв-

ляются мотивацией для него. Ранее происходят 

психологические предпосылки, стрессы и соот-

ветствующее поведение – все это может высту-

пить индикатором повышенного риска инсай-

дерской атаки;

 – «неоправданные ожидания», чаще всего 

подобные ситуации возникают у сотрудников в 

случае понижения по службе или когда карьер-

ные ожидания не оправдываются, что и приво-

дит к планам о совершении кражи информации. 

В качестве превентивных мер важно уделять 

внимание тому, когда сотрудник начинает «ду-

мать об этом» и решает перейти от замысла к ак-

тивному действию, либо его поведением начи-

нают руководить другие люди. 

Анализ сущности и потенциально уязвимых 

областей в правовом регулировании инфор-

мационной безопасности в сфере интеллекту-

альной собственности позволяет констатиро-

вать наличие серьезных проблем, вызывающих 

в определенной степени сложности с выбором 

адекватных правомерных мер по предупрежде-

нию такого рода нарушений.

В качестве правовых мер организации эф-

фективного обеспечения информационной без-

опасности в сфере интеллектуальной собствен-

ности на предприятии, следует выделить:

 – организационные и правовые меры, под-

разумевающие оценку ситуации (уровня риска, 

морали сотрудников, конкурентных рисков, дей-

ствий конкурентов, наличия зарубежных сопер-

ников, привлечения контрагентов и т. д.) и пра-

вовое закрепление политики предприятия в 

данной сфере посредством выработки докумен-

та внутреннего характера;

 – обеспечение реальной и строгой «выполня-

емости» основными структурами компании поло-

жений внутренних политик и практик, призван-

ных обеспечивать информационную безопас-

ность в сфере интеллектуальной собственности; 

 – постоянный мониторинг эффективности 

применения данных политик;

 – создание команды оперативного реагиро-

вания (из числа специалистов отделов HR, ин-

формационной безопасности и юристов), дея-

тельность которой во многом будет основывать-

ся на проведении постоянного обучения сотруд-

ников фирмы основам безопасного использова-

ния современной техники и сетевых каналов, на 

разъяснении сущности соглашений о неразгла-

шении конфиденциальной информации, на кон-

троле за деятельностью потенциально проблем-

ных сотрудников, и в случае необходимости, не-

замедлительном реагировании с целью пресе-

чения преступных действий со стороны инсай-

деров.

Организация и осуществление на предпри-

ятии правовых мер эффективного обеспечения 

информационной безопасности в сфере интел-

лектуальной собственности выступает гаранти-

ей и залогом успешного развития фирмы и це-

лостности ее интеллектуального капитала, по-

скольку, как отмечал У. Черчилль, «за безопас-

ность необходимо платить, а за ее отсутствие 

расплачиваться». Позволим себе дополнить дан-
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ные слова применительно к современным реа-

лиям - «безопасность необходимо обеспечивать 

ради дальнейшей успешной деятельности».
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РЕФЕРАТ

Информационная безопасность в сфере ин-

теллектуальной собственности. В статье пред-

ставлен анализ информационной безопасности

в области интеллектуальной собственности и 

обоснована ее экономическая значимость. Ав-

тором выявлены потенциально уязвимые эле-

менты информационной безопасности в сфере 

интеллектуальной собственности и представле-

ны правовые меры по организации эффектив-

ного обеспечения информационной безопасно-

сти в сфере интеллектуальной собственности на 

предприятии.

REZUMAT

Securitatea informațională în domeniul 

proprietății intelectuale. Articolul prezintă o analiză 

a securității informaționale în domeniul proprietății 

intelectuale și argumentarea semni� cației eco-

nomice a acesteia. Autorul dezvăluie elementele 

potențial vulnerabile ale securității informaționale 

în domeniul proprietății intelectuale și prezintă mă-

surile legale necesare pentru organizarea securității 

informaționale în domeniul proprietății intelectua-

le la întreprindere.

ABSTRACT

Information Security in the Field of Intellectual 

Property. The article presents an analysis of infor-

mation security in the � eld of intellectual property 

and the reasonableness of its economic signi� can-

ce. The author reveals the potentially vulnerable 

elements of information security in the � eld of in-

tellectual property and presents the legal measu-

res necessary for the organization of information 

security in the � eld of intellectual property at the 

enterprise.
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| Д-Р ДОЦЕНТ  ДОРИАН КИРОШКА, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ, АДВОКАТ                             

ЮРИДИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ АВТОРОВ 
НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И НАУЧНЫЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СОЗДАННЫЙ БОЛЕЕ ТРЕХСОТ ЛЕТ ТОМУ НА-
ЗАД, ОСНОВЫВАЛСЯ КАК СПОСОБ КОНТРОЛЯ АВТОРА НАД ПРО-
ЦЕССОМ ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕ-
НИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ В МАТЕРИАЛЬНОЙ ФОРМЕ. ТИРАЖИРОВА-
НИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ФИНАНСО-
ВЫЕ ЗАТРАТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАБОТУ ФАБРИК ПО ПРОИЗ-
ВОДСТВУ МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ НАЛИЧИЕ ТОР-
ГОВЫХ ТОЧЕК ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО 
ПРАВА. ТАКИМ ОБРАЗОМ, С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕ-
НИЯ И ДО ЕГО ДОВЕДЕНИЯ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОТ ПРАВООБЛАДА-
ТЕЛЯ ТРЕБОВАЛОСЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЦЕЛОГО КОМПЛЕКСА ДЕЙ-
СТВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩЕГО В СЕБЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПОДДЕРЖКУ ДАН-
НОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

С появлением всемирной компьютерной 
сети, а также цифровой технологии индустрии 
контента у правообладателей возникла возмож-
ность существенно снизить затраты на дистри-
буцию. Автор может самостоятельно выложить 
свои произведения в сети Интернет, исключая 
финансовые затраты на рекламу и распростра-
нение, помимо этого цена одной цифровой ко-
пии практически приравнивается к нулю. Таким 
образом, развитие цифровых технологий пре-
доставило малознакомым авторам шанс самим 
продвигать свой контент в цифровой среде, чем 

они очень успешно воспользовались, с другой 
стороны, легкость обмена информацией через 
интернет создала множество возможностей не-
добросовестным пользователям предоставлять 
доступ к объектам авторского и смежных прав 
без разрешения правообладателя.

Данная ситуация породила множество кон-
фликтов между правообладателями и пользова-
телями, а основа их, как уже было отмечено, со-
стоит в удешевлении производства копий произ-
ведения и простоте передачи информации, что в 
корне противоречит интересам авторов. Соответ-
ственно появились новые вызовы системе автор-
ского и смежных прав, которые нуждаются в зако-
нодательном регулировании, как на уровне госу-
дарства, так и на международном уровне.

При анализе проблематики решения такого 
рода конфликтов можно выделить как минимум 
три варианта их разрешения на основе законо-
дательного регулирования:

Первый вариант, предложенный правообла-
дателями, предусматривает ужесточение ответ-
ственности пользователей за нарушение автор-
ского права и смежных прав в цифровой среде.

Второй вариант предполагает введение пол-
ной ответственности Интернет-провайдеров за 
нарушение авторских и смежных прав пользова-
телями, что предусматривает и полное возмеще-

П������ !"#"# " ��%��&'�(� ����� 
  &!")#*+ ���� � , -����. &�"/"



22 | 

ние убытков за неправомерное использование 
произведений творчества в цифровой среде.

Третий вариант, который является приемле-

мым и применяется в странах Европейского Со-

юза, предусматривает введение ограниченной 

ответственности Интернет-провайдеров. Таким 

образом, их ответственность наступает только 

в тех случаях, когда по запросу правообладате-

ля не были предприняты меры, предписанные 

законодательством по запрету доступа к произ-

ведению, а также не предприняты меры по изъя-

тию объектов авторского и смежных прав, нахо-

дящихся в цифровой среде. 

Для более детального анализа конфликтов, 

возникающих в связи с использованием объек-

тов авторского и смежных прав в цифровой сре-

де, следует выявить субъектов обмена инфор-

мацией в Интернете, объект правонарушения, 

определить понятие «цифровая среда», объём 

прав, которыми обладают участники обмена ин-

формацией в цифровой среде, а также инстру-

менты, предоставляемые законом для осущест-

вления правовой защиты объектов авторского и 

смежных прав в информационной среде.

В традиционном использовании объектов ав-

торского и смежных прав, представленных на 

материальном носителе, участвуют три стороны:

1) Субъекты авторского права и смежных 

прав (авторы, исполнители, изготовители 

фонограммы, изготовители видеозаписи, а 

также организации эфирного или кабельного 

вещания);

2) Правообладатели, которые зачастую 

не являются авторами, но так называемыми 

посредниками, основной функцией которых 

является продвижение объектов авторского и 

смежных прав (издательства, продюсеры и др.);

3) Пользователи, а именно те лица, которые 

непосредственно являются бенефициарами 

информационного продукта, составляющей 

которого являются охраняемые законом 

объекты авторского и смежных прав. 

С появлением информационных техноло-

гий возникает ещё один субъект правовой ре-

гламентации обращения объектов авторско-

го и смежных прав в цифровой среде, а имен-

но Интернет-провайдер. По материалам Вики-

педии, Интернет-провайдер – это организация, 

предоставляющая услуги доступа к сети Ин-

тернет и иные связанные с Интернетом услу-

ги. В соответствии с предоставляемыми услу-

гами Интернет-провайдеров можно разделить 

на следующие категории: провайдеры доступа, 

хостинг-провайдеры, магистральные провай-

деры, канальные провайдеры и др. Основны-

ми функциями данного участника, связанными 

с охраной объектов авторского и смежных прав 

в информационной среде, являются: обеспече-

ние доступа пользователей к сетям, обеспече-

ние функционирования интернета, а также обе-

спечение доступа к объектам авторского и смеж-

ных прав в информационной среде.

С появлением Интернета наиболее уязвимой 

оказалась индустрия, основанная на использо-

вании объектов интеллектуальной собственно-

сти. Имея в виду что, экономика, связанная с раз-

витием интернета и новых цифровых техноло-

гий, предоставляет революционные методы до-

ступа, обеспечивающие более простой и деше-

вый способ использования объектов авторского 

и смежных прав в информационной среде, что 

непосредственно подталкивает пользователей, 

зачастую неосознанно, использовать информа-

ционный продукт без наличия права автора или 

правообладателя, государство было вынуждено 

выработать правовые нормы, позволяющие ав-

торам и правообладателям контролировать ис-

пользование объектов авторского и смежных 

прав в информационной среде.

На международном уровне ведущую роль в 

создании правовой базы для эффективного про-

тиводействия нарушению объектов авторского 

и смежных прав в информационной среде сы-

грала Всемирная организация интеллектуаль-

ной собственности (ВОИС). Таким образом, в на-

чале 80-х годов назрела острая необходимость 

выработки новых норм международного права 

в области объектов авторского и смежных прав 

в цифровой форме и цифровой среде, в частно-

сти в Интернете. Такие нормы были выработа-

ны на Дипломатической конференции ВОИС по 

некоторым вопросам авторского права и смеж-

ных прав, состоявшейся в 1996 г. в Женеве, на 

которой было достигнуто соглашение по при-

нятию двух международных договоров, а имен-

но Договор ВОИС по авторскому праву (ДАП), ко-
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торый вступил в силу 6 марта 2002 г., и Договор 

ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ), 

который вступил в силу 20 мая 2002 г. (Интернет-

договоры).

Несмотря на все усилия ВОИС, а также госу-

дарств по противодействию нарушению объек-

тов авторского и смежных прав в информаци-

онной среде самые большие убытки понесли и 

несут киноиндустрия, музыкальная индустрия, 

книжная индустрия.

Более острой проблемой для этих индустрий 

стало появление таких технологий, как Web 

2.0, что подразумевает различные интернет-

сервисы, отличительной чертой которых явля-

ется широкое использование мультимедийно-

го контента и высокая степень интерактивного 

взаимодействия между пользователями. Термин 

Web 1.0 описывает сайты, основной задачей ко-

торых являлась поставка новостей от одного ис-

точника. Web 2.0, в противовес этому, охватыва-

ет широкий спектр сервисов, основанных на вза-

имодействии пользователей, например, таких, 

как социальные сети (Facebook, Myspace, Одно-

классники, ВКонтакте, Мой круг), платформы, 

которые заполняются пользовательским кон-

тентом (Youtube, Flickr), блоги (Живой журнал, 

twitter), видео-блоги, p2p файлообменные сети 

(BitTorrent). Пионером в развитии данной техно-

логии является Википедия1.

Существование перечисленных технологий 

невозможно без Интернета, который представ-

ляет собой «крупный комплекс, включающий в 

себя локальные сети и автономные компьютеры, 

соединенные между собой средствами связи, а 

также программное обеспечение, которое обе-

спечивает взаимодействие всех этих средств на 

основе единого транспортного протокола ТСР и 

адресного протокола IP»2.

Интернет-договоры наделили авторов и пра-

вообладателей правами, которые позволяют эф-

фективно бороться с нарушениями в цифровой

1 Дмитриева, А., Савельев, Д. Авторское право в 
Интернете: конфликты, распределение ответственности и 
варианты регулирования, Санкт-Петербург, 2011 г., стр. 16.

2 Ханина, К.В. Воздействие развития информационных 
технологий на формирование системы авторского 
права, Доклад на V-й Международной конференции 
«Право и Интернет», стр. 3.

среде, в том числе основными и самыми важны-

ми правами – на воспроизведение и на сообще-

ние для всеобщего сведения.

Наиболее острые дискуссии во время Ди-

пломатической конференции имели место во-

круг применимости права на воспроизведение 

в цифровой среде, а именно в Интернете. Боль-

шинство стран отказывалось считать эфемер-

ное хранение произведений в цифровой форме 

в сети Интернет воспроизведением, таким обра-

зом, в тексте договора не было включено право 

на воспроизведение произведения в цифровой 

форме. По настоянию США страны согласились 

с предложением включить этот момент в согла-

сованное заявление, которое означает приме-

нимость права на воспроизведение в цифро-

вой среде. Таким образом, согласованное заяв-

ление предусматривает, что «право на воспро-

изведение, как оно определено в Статье 9 Берн-

ской конвенции, и допускаемые этой статьёй ис-

ключения полностью применяются в цифровой 

среде и, в частности, в отношении использова-

ния произведений в цифровой форме. Понима-

ется, что хранение охраняемого произведения в 

цифровой форме в электронном средстве явля-

ется воспроизведением в смысле Статьи 9 Берн-

ской конвенции». 

Такое же согласованное заявление было при-

нято и по отношению к статьям 7 и 11 Договора 

по исполнениям и фонограммам. 

 Без преувеличения, одним из самых значимых 

достижений Договоров ВОИС является призна-

ние за авторами, исполнителями и производите-

лями фонограмм возможности разрешать пере-

дачу on-line своих произведений, исполнений и 

фонограмм. В соответствии со статьёй 10 Дого-

вора ВОИС по авторскому праву, без ущерба по-

ложениям Статей 11(1)(ii), 11bis(1)(i) и (ii), 11ter(1)

(ii), 14(1)(ii) и 14bis(1) Бернской конвенции, авто-

ры литературных и художественных произведе-

ний пользуются исключительным правом разре-

шать любое сообщение своих произведений для 

всеобщего сведения по проводам или средства-

ми беспроволочной связи, включая доведение 

своих произведений до всеобщего сведения та-

ким образом, что представители публики могут 

осуществлять доступ к таким произведениям из 

любого места и в любое время по их собственно-
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му выбору. Следует отметить, что в согласован-

ном заявлении было дано разъяснение этой ста-

тьи, предназначенное для определения ответ-

ственности провайдеров, которое заключается 

в том, что простое предоставление физических 

средств, позволяющих сделать или осуществля-

ющих сообщение, само по себе не является со-

общением в смысле настоящего Договора или 

Бернской конвенции.

ДИФ, в свою очередь, также предусматривает 

«право на сообщение для всеобщего сведения», 

но оперирует другим термином, а именно «пра-

во сделать записанные исполнения доступными» 

или «право сделать фонограммы доступными». 

Следует отметить, что в Европейском Сою-

зе, была принята Директива Европейского Пар-

ламента и Совета 2001/29/EC от 22 мая 2001 г. о 

гармонизации некоторых аспектов авторского 

права и смежных прав в информационном об-

ществе. В обоснование этой директивы, в преам-

буле 5 указывается что «Технологическая эволю-

ция умножила и разнообразила сферы творче-

ства, производства и эксплуатации. Если охрана 

Интеллектуальной Собственности и не требует 

никакой новой концепции, то нормы, существу-

ющие в сфере авторского права и смежных прав, 

должны быть приспособлены и дополнены, что-

бы надлежащим образом учитывать экономиче-

ские реалии – такие как появление новых форм 

эксплуатации».

Принятие данной Директивы преследовало 

две цели. В первую очередь, она предусматри-

вала реализацию и разрешение государствам-

членам ратифицирования двух Договоров ВОИС 

(ДИФ и ДАП), а вторая цель состояла в гармони-

зации определенных аспектов материального 

законодательства в области авторского права и 

смежных прав во всех странах-участницах.

Данная Директива содержит три кластера 

норм, которые регламентирует отношения, свя-

занные с использованием объектов авторского 

и смежных прав в информационной среде.

Первый кластер, предусматривает предостав-

ление дополнительных правомочий авторам, а 

именно в соответствии со статьей 2 Директивы 

вводится право на воспроизведение, общим об-

разом определяемое как «исключительное пра-

во разрешать или запрещать воспроизведение: 

прямое или косвенное, временное или постоян-

ное любыми средствами и в какой бы то ни было 

форме, целиком или в части: а) для авторов – их 

произведений; b) для артистов-исполнителей 

или исполнителей – фиксаций их исполнений; 

с) для производителей фонограмм – их фоно-

грамм; d) для производителей первых запи-

сей фильмов – оригиналов и копий их фильмов; 

е) для организаций эфирного вещания – фикса-

ций их передач, независимо от того будут ли они 

переданы по проводу или без, включая кабель 

или спутник».

Таким образом, авторы наделяются очень 

обширным комплексом правомочий, который 

охватывает как цифровое, так и аналоговое ко-

пирование. Данное право распространяется, в 

частности, на все действия, необходимые для 

производства средств поддержки мультимедиа 

как актов воспроизведения, обязательных для 

онлайновой передачи.

Как было отмечено выше, в договорах ВОИС 

не удавалось установить значение права вос-

произведения, в основном, вследствие расхо-

ждений во мнениях в отношении временного 

копирования. В Директиве ЕС № 2001/29/ЕС чет-

ко оговорено, что временные действия по вос-

произведению, любыми средствами и в любой 

форме, являются воспроизведением. Для элек-

тронной среды данное определение означает 

следующее: процесс копирования, не имеет зна-

чения насколько кратковременным, неустойчи-

вым и просто технически необходимым он явля-

ется, есть акт неправомерного воспроизведения 

охраняемого объекта.

Ст. 3 Директивы ЕС № 2001/29/ЕС создает но-

вое исключительное право для авторов, а именно 

делать объект охраны доступным для всеобщего 

сведения, которое имеет значение, в частности, в 

рамках интерактивной онлайн-коммуникации в 

Интернете, независимо от места и времени. Дан-

ное право делать доступным объект охраны для 

неограниченной публики предоставлено, кроме 

авторов, исполнителям, производителям фоно-

грамм, продюсерам фильмов и вещательным ор-

ганизациям. Право сообщать для всеобщего све-

дения вступает в действие, когда объект автор-

ского права размещается в сети Интернет для ин-

терактивного использования.
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Кроме того, Директива регулирует «исчерпа-

ние прав»: предусматривается, что ни при каких 

условиях сообщение произведений или объек-

тов смежных прав для всеобщего сведения (пу-

тем эфирного или кабельного вещания либо пу-

тем доведения до всеобщего сведения в инте-

рактивных цифровых сетях) не должно рассма-

триваться как основание для дальнейшего их ис-

пользования в гражданском обороте без согла-

сия правообладателя (статья 3 Директивы). Ис-

черпание прав не наступает и в случае предо-

ставления услуг в сетевом режиме, в том числе, 

если в результате такой услуги была создана с 

согласия правообладателя копия произведения 

на материальном носителе, так как в процессе 

предоставления услуги в режиме on-line не про-

исходит передачи права собственности на ори-

гинал или экземпляр произведения.

Второй кластер норм предусматривает спе-

циальные обязательства в отношении так назы-

ваемых технических средств защиты произве-

дений. Следует отметить, что введение техниче-

ских средств защиты в системе авторского права 

было обусловлено обеспокоенностью обладате-

лей авторских и смежных прав размахом пират-

ства в начале 90-х годов, а также развития новых 

способов использования произведений в циф-

ровой среде. К сожалению, ожидаемых результа-

тов так и не было достигнуто, поскольку с «при-

менением технических средств защиты стали 

разрабатываться другие технические средства, 

направленные на взлом или иное преодоле-

ние используемой защиты. В связи с тем, что по-

добный обход технических средств защиты де-

лал бессмысленным само их применение, с ним 

было решено бороться юридическими метода-

ми, подвергая преследованию лиц, которые раз-

рабатывают, изготавливают или распространяют 

предназначенные для такого обхода устройства 

и программное обеспечение»3.

Как указанно в ст. 6 (3) Директивы № 2001/29/

ЕС, выражение «технические средства» означает 

любую технологию, устройство или компонент, 

которые в процессе нормального функциониро-

вания разработаны для предотвращения или за-

3 Близнец, И.А., Леонтьев, К.Б. Авторское право и 
смежные права. Изд-во «Проспект», 2010 г., стр.158.

прещения действий в отношении произведений 

или других объектов, которые не разрешены об-

ладателем любого авторского или смежного пра-

ва, как это предусмотрено законом или специаль-

ным правом, установленным главой III Директивы 

96/9/ЕС. Технические меры будут считаться «эф-

фективными», если доступ либо использование 

охраняемого произведения или другого объек-

та управляется правообладателями путем приме-

нения контроля за доступом или метода охраны, 

такого как шифрование, кодирование или иное 

преобразование произведения или иного объек-

та либо копирование механизма контроля, пред-

назначенного для целей охраны.

Директива также предусматривает особые по-

ложения о защите информации об управлении 

правами. Причины введения таких положений 

были теми же, которые вводили обязательство 

по техническим средствам защиты. Как отмечает 

И.А. Близнец в своём учебнике, «предполагалось, 

что развитие практики реализации прав на про-

изведения и объекты смежных прав, преобразо-

ванные в цифровую форму, пойдет по пути вне-

дрения неких особых способов использования, 

контролируемых правообладателями и уполно-

моченными ими посредниками с помощью спе-

циальных технических средств. При этом иден-

тификация охраняемых авторскими и смежными 

правами объектов и определение условий их ис-

пользования (включая условия о выплате возна-

граждения), как предполагалось, должны были 

осуществляться с помощью внедренной в такой 

объект или приложенной к нему информации 

об управлении правами, разумеется, также пред-

ставленной в цифровой форме»4. 

Как отмечает другой автор, термины «техни-

ческие средства защиты» и «информация об 

управлении правами» обозначают электрон-

ные устройства, встроенные в цифровые копии 

и онлайновые сети, для того, чтобы «блокиро-

вать» произведения и препятствовать свобод-

ному осуществлению пользователями действий, 

которые требуют разрешения владельцев ав-

торского права и смежных прав («технические

меры»), или предоставить пользователю инфор-

мацию о правообладателе и системе управления

4 там же, стр. 160.
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правами применительно к воспроизводимому 

или передаваемому произведению5.

Третий кластер – это нормы, которые пред-

усматривают исчерпывающий перечень актов 

свободного использования, связанных, в част-

ности, с особенностями цифровой передачи 

данных. В соответствии со ст. 5 (1) Директивы 

2001/29/ЕС введено обязательное исключение, 

касающееся временных действий по воспроиз-

ведению, таким образом, авторское право не бу-

дет считаться нарушенным, если воспроизведе-

ние является, во-первых, временным, недолго-

вечным, имеет второстепенный характер, 

а также является существенной частью тех-

нического процесса, единственной целью кото-

рого является осуществить обмен объектом ав-

торского права и смежных прав между третьи-

ми лицами по сети, при этом данные акты вос-

произведения не должны иметь самостоятельно-

го экономического значения, т.е. производятся 

только для того, чтобы перемещать объект пра-

ва. Соответственно, данные акты воспроизведе-

ния в устройствах для соединения сетей и на сер-

верах Интернет-провайдеров не нарушают ис-

ключительного авторского права, а также смеж-

ных прав, разрешать или запрещать воспроизве-

дение. Директивой предусмотрено всего двад-

цать исключений, из которых одно обязательное, 

имеется виду исключение, касающееся времен-

ных действий по воспроизведению, а остальные 

исключения могут быть выбраны государствами-

членами по своему усмотрению. Нужно отметить, 

что государства-члены ЕС не имеют права вво-

дить какие-либо другие исключения, чем те, ко-

торые перечислены Директивой. 

В законодательстве Республики Молдова, 

основной закон, регламентирующий нарушения 

авторского права и смежных прав в цифровой 

среде является Закон № 139/2010 об авторском 

праве и смежных правах. Правительство РМ со-

действует принятию соответствующей правовой 

базы для эффективной борьбы с пиратством в 

цифровой среде. Таким образом, начиная с 2007 г.

5 Ханина, К.В. Воздействие развития информационных 
технологий на формирование системы авторского 
права, Доклад на V-й Международной конференции 
«Право и Интернет», стр. 7.

Парламентом РМ был выработан и принят ряд 

изменений в законодательство об авторском 

праве и смежных правах, призванных гармони-

зировать его с Директивой Европейского Парла-

мента и Совета 2001/29/EC от 22 мая 2001 г. о гар-

монизации некоторых аспектов авторского пра-

ва и смежных прав в информационном обществе 

и Директивой от 29 апреля 2004 г. № 2004/48/ЕС 

об обеспечении прав на интеллектуальную соб-

ственность.

В последнее время национальные суды РМ 

принимали запретительные решения, направ-

ленные против провайдеров, которые допусти-

ли использование своих услуг другими лицами с 

целью нарушения авторского права и смежных 

прав. Данные решения принимались судами на 

основании ст. 59 Закона № 139/2010 об авторском 

праве и смежных правах, которая гласит, что «по 

заявлению истца судебная инстанция может: 

a) вынести в отношении предполагаемого на-

рушителя определение с целью предотвратить 

неизбежное нарушение авторского права, смеж-

ных прав или иных прав, охраняемых настоящим 

законом, либо запретить продолжение предпола-

гаемых нарушений соответствующего права под 

угрозой применения периодических штрафных 

санкций, либо обусловить их дальнейшее осу-

ществление предоставлением гарантий для обе-

спечения возмещения ущерба правообладателю; 

b) вынести в тех же обстоятельствах судебный 

запрет в отношении посредника, услугами кото-

рого пользуются третьи лица, нарушающие ав-

торское право, смежные права или иные права, 

охраняемые настоящим законом, включая по-

средников, чьи компьютеры и телекоммуника-

ционные услуги используются третьим лицом, 

совершающим такое нарушение».

Помимо этого, на основании ст. 8 Директивы 

2004/48/ЕС об обеспечении прав на интеллекту-

альную собственность, которое нашло своё от-

ражение в ст. 58 Закона об авторском праве и 

смежных правах РМ, судебная инстанция, в кон-

тексте процедур, связанных с нарушением прав 

на интеллектуальную собственность, и по обо-

снованному заявлению истца, «может распоря-

диться о предоставлении информации о про-

исхождении и каналах распространения то-

варов и услуг, нарушающих авторское право, 
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смежные права или иные права, охраняемые на-
стоящим законом, нарушителем или любым дру-
гим лицом: 

a) во владении которого были обнаружены 
контрафактные товары в коммерческих количе-
ствах; 

b) которое использует в коммерческих мас-
штабах услуги с контрафактной продукцией; 

c) которое предоставляет в коммерческих 
масштабах услуги, используемые в деятельности 
по нарушению прав; 

d) на которое было указано лицом, упомяну-
тым в пунктах a), b) или c), в качестве занимаю-
щегося производством, изготовлением или рас-
пространением товаров или предоставлением 
услуг». 

Информация, указанная выше, включает при 
необходимости: 

a) имена и адреса производителей, распро-
странителей, поставщиков, прежних владельцев 
товаров или услуг, а также оптовых и розничных 
продавцов; 

b) сведения о количестве произведенных, изго-
товленных, поставленных, полученных или зака-
занных товаров или услуг, а также о цене на них».

Данная норма предоставляет правообладате-
лям возможность получить подробные данные о 
подозреваемых в загрузке объектов, нарушаю-
щих права авторов, в цифровой среде.

Закон об авторском праве и смежных правах 
РМ содержит отдельную статью, которая регла-
ментирует правовые отношения между право-
обладателями, провайдерами и пользователями 
объектов авторского и смежных прав, использу-
емых в цифровой среде. Таким образом, провай-
дер, в том числе любое лицо, предоставляющее 
услуги по хостингу или передаче данных, счита-
ется сообщником, если непосредственно спо-
собствует нарушению авторского и/или смеж-
ных прав, и несет ответственность за нарушение 
этих прав в следующих случаях: 

а) если оно, при наличии технической воз-
можности блокировать, ограничивать доступ и/
или уничтожать в надлежащий момент объекты, 
опубликованные и/или использованные с нару-
шением авторского права и/или смежных прав, 
и будучи оповещено обладателями соответству-
ющего права или их представителями (с указа-

нием конкретного объекта) о данном наруше-
нии, не выполнило требования обладателей ав-
торского права и/или смежных прав в отноше-
нии блокирования, ограничения доступа и/или 
уничтожения указанных объектов; 

b) если оно, будучи информировано о неза-
конной деятельности в области авторского пра-
ва и/или смежных прав, благоприятствует, фи-
нансирует и способствует незаконным действи-
ям другого лица; 

с) если оно публикует неверную информацию, 
изменяет или удаляет информацию об обладате-
лях авторского права и/или смежных прав, в том 
числе распространяет экземпляры произведе-
ний и/или объекты смежных прав, информация 
о которых была изменена или удалена; 

d) если оно преднамеренно предоставляет в 
распоряжение третьих лиц какую-либо инфор-
мацию (ссылки, веб-адреса и т.д.), дающую воз-
можность получить незаконный доступ к объек-
там авторского права и/или смежных прав. 

Помимо представленных случаев, когда про-
вайдер несёт ответственность за содействие в 
нарушении прав на объекты авторского и смеж-
ных прав, используемые в цифровой среде, за-
кон предусмотрел и отдельные исключения от 
ответственности провайдеров, а именно в слу-
чае, если он не располагает информацией о дей-
ствиях этих лиц либо не имеет возможности 
ограничивать доступ или уничтожать объекты, 
опубликованные или использованные с наруше-
нием авторского права и/или смежных прав. 

Имея в виду успешную практику в борьбе с 
нарушением авторского права и смежных прав 
в цифровой среде, которая сложилась в странах 
Европейского Союза, Правительством РМ был 
разработан проект поправок к Закону об автор-
ском праве и смежных прав касаемо нарушения 
авторского права и смежных правах с помощью 
компьютерных сетей. Проект предусматривает 
введение нового понятия следующего содержа-
ния: «URL-адрес (uniform resource locator) – серия 
символов, определяющих местонахождение ре-
сурса в сети Интернет». 

Помимо этого, вводится отдельная процеду-
ра оповещения физического или юридическо-
го лица, которое является владельцем поддоме-
на верхнего уровня домена .md, где находится 
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URL-адрес, нарушающий авторское право и/или 

смежные права, и которое обязано ограничить 

доступ и/или удалить URL-адрес в течение 24 ча-

сов с момента получения письменного запроса 

от обладателя авторских и/или смежных прав. 

Новшеством данного проекта является то, что 

автор или правообладатель должен предоста-

вить декларацию о личной ответственности от-

носительно его законного права на ограничен-

ное содержание, а также убедительные доказа-

тельства его законных прав на конкретное про-

изведение.

В том случае, если владелец поддомена в до-

мене верхнего уровня домена .md, где находит-

ся URL-адрес, который нарушает авторское пра-

во и/или смежные права, не ограничил доступ и 

не удалил URL-адрес в течение указанного вре-

мени, он несёт ответственность в соответствии 

с действующим законодательством РМ. Данная 

ответственность возникает лишь в том случае, 

если владелец обладал технической возмож-

ностью ограничить доступ и/или удалить URL-

адрес, который нарушает авторское право и/или 

смежные права.

Владелец поддомена в домене верхнего уров-

ня домена .md не несёт ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством за 

действия других лиц, которые пользуются его 

услугами в целях нарушения каких-либо автор-

ских и/или смежных прав.

Проект закона о внесении изменений и до-

полнений в Закон об авторском праве и смеж-

ных правах также предусматривает процедуру 

уведомления о нарушениях авторского и смеж-

ных прав владельцем поддомена в иностранном 

домене более высокого уровня. Таким образом, 

в проекте предусмотрено, что в случае, если URL-

адрес, который нарушает авторское право и/или 

смежные права, находится на поддомене ино-

странного домена верхнего уровня, обладатель 

авторских и/или смежных прав подаёт физиче-

скому или юридическому лицу, который явля-

ется владельцем поддомена в иностранном до-

мене более высокого уровня, запрос в письмен-

ной форме об ограничении доступа и/или удале-

нии URL-адреса в течение 3 дней с даты получе-

ния письменного запроса обладателя авторских 

и/или смежных прав вместе с убедительным до-

казательством его законных прав и декларацией 

о личной ответственности относительно его за-

конных прав на содержание URL-адреса.

Если владелец поддомена в иностранном до-

мене верхнего уровня, где находится URL-адрес, 

который нарушает авторское право и/или смеж-

ные права, не выполнил запрос, предусмотрен-

ный в части (4), обладатель авторских и/или 

смежных прав вправе подать тот же запрос, в 

сопровождении окончательного решения суда, 

хостинг-провайдеру услуг в Республике Молдо-

ва, предоставляющему услуги по размещению 

владельцу поддомена иностранного домена 

верхнего уровня, который обязан в течение 10 

дней ограничить доступ к URL-адресу, нарушив-

шему авторское право и/или смежные права.

Хостинг-провайдер не несёт ответственность 

в соответствии с действующим законодатель-

ством за незаконные действия других лиц, ко-

торые пользуются его услугами для нарушения 

авторского права и/или смежных прав, если не 

имеет техническую возможность ограничить до-

ступ и/или удалить URL-адрес, который наруша-

ет авторское право и/или смежные права.

Для подведения итогов о возможных методах 

противодействия нарушению авторского права 

и смежных прав в цифровой среде отметим, что 

ведущую роль в противодействии, безусловно, 

играет соответствующая международному пра-

ву законодательная база, а также желание вла-

стей осуществлять надлежащую работу, направ-

ленную на эффективную борьбу с подобными 

нарушениями.

Также следует отметить, что сами авторы и 

правообладатели должны обеспечить возмож-

ность удобного и лёгкого доступа к легальному 

контенту, находящемуся в цифровой среде.

И в конечном итоге, очень важную роль в 

борьбе с пиратством в цифровой среде играет 

проведение разного рода мероприятий по вос-

питанию молодежи о необходимости соблюде-

ния авторского права и смежных прав, а также 

о вреде, который наносится правообладателю и 

обществу нарушением данных прав. 
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РЕФЕРАТ

Правоприменение авторского права и 

смежных прав в цифровой среде. С появлени-

ем всемирной компьютерной сети, а также циф-

ровой технологии индустрии контента у право-

обладателей возникла возможность существен-

но снизить затраты на дистрибуцию. Развитие 

цифровых технологий предоставило малознако-

мым авторам шанс самим продвигать свой кон-

тент в цифровой среде, чем они очень успешно 

воспользовались, с другой стороны, легкость об-

мена информацией через интернет создала мно-

жество возможностей недобросовестным поль-

зователям предоставлять доступ к объектам ав-

торского и смежных прав без разрешения пра-

вообладателя. Данная ситуация породила мно-

жество конфликтов между правообладателями и 

пользователями, а их основа состоит в удешев-

лении производства копий произведения и про-

стоте передачи информации, что в корне про-

тиворечит интересам авторов. Соответственно 

появились новые вызовы системе авторского и 

смежных прав, которые нуждаются в законода-

тельном регулировании, как на уровне государ-

ства, так и на международном уровне.

REZUMAT

Dreptul de aplicare a dreptului de autor și drep-

turilor conexe în mediul digital. Odată cu apariția 

rețelei mondiale de calculatoare și a tehnologiei di-

gitale a industriei contentului, titularii de drepturi 

au obținut posibilitatea de a reduce costurile de dis-

tribuire. Dezvoltarea tehnologiilor digitale a oferit 

autorilor mai puțin cunoscuți șansa de a-și promova 

conținutul în mediul digital, ocazie de care aceștia 

nu au ezitat să pro% te. Pe de altă parte, ușurința cu 

care se face schimbul de informații prin Internet a 

creat pentru utilizatorii de rea-credință numeroase 

oportunități de a oferi acces la obiectele dreptului 

de autor și drepturilor conexe fără acordul titularu-

lui. Această situație a creat mai multe con& icte între 

titularii de drepturi și utilizatori, iar la baza acestora 

a stat reducerea costurilor de producere a copiilor 

operelor și simplitatea transmiterii de informații, 

fapt care contravine intereselor autorilor. Respectiv, 

în sistemul dreptului de autor și drepturilor conexe 

au apărut noi provocări, care necesită reglemen-

tare legislativă, atât la nivel național, cât și la nivel 

internațional.

ABSTRACT

The Right of Use of Copyright and Related Ri-

ghts in the Digital Environment. With the advent 

of the World Wide Web and digital technology of 

the industry of content right holders were enabled 

to signi% cantly reduce distribution costs. The de-

velopment of digital technology has provided an 

opportunity to unfamiliar authors to promote their 

content in the digital environment by themselves, 

of which they successfully have availed, on the 

other hand the ease of information exchange throu-

gh the Internet has created many opportunities for 

bad-faith users to provide access to the objects of 

copyright and related rights without permission of 

right holders. This situation has given rise to many 

con& icts between right holders and users, and their 

basis, as already noted, is reduction in the cost of 

production of copies of the work and ease of infor-

mation transfer that is fundamentally contrary to 

the interests of authors, respectively, there appea-

red new challenges to the system of copyright and 

related rights, which need legislative regulation at 

the state level as well as at the international level.
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ABORDAREA CULTURII DIN PERSPECTIVA ECONOMICĂ CON-
STITUIE O PREOCUPARE A TOT MAI MULTOR ECONOMIȘTI. 

STUDIILE DIN DOMENIU AU O FINALITATE  DUBLĂ: PE DE O PARTE 
EXPLICĂ DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC FLUXURILE DE BANI ȘI 
PRODUSE DIN SECTORUL CULTURAL, IAR PE DE ALTĂ PARTE FUR-
NIZEAZĂ INFORMAȚII DESPRE EFICIENȚA ECONOMICĂ A RAMURII, 
CARE POT FI ULTERIOR UTILIZATE PENTRU ELABORAREA POLITICILOR 
CULTURALE. 

Sectorul cultural poate !  divizat în subsectoare 
după mai multe criterii: pro! t – nonpro! t; de stat – 
privat; produse culturale –  servicii culturale.  O idee 
interesantă privind divizarea sectorului cultural o 
regăsim la Dwight MacDonald, care clasi! că secto-
rul cultural în High Culture (cultură înaltă) și Masscult 
(cultura de masă).

Din cauza că majoritatea elementelor constituti-
ve ale terminologiei utilizate în publicațiile de limbă 
română sunt traduse și adaptate în special din en-
gleză, pentru prezentul studiu Industriile culturale 
vor însuma ceea ce în literatura de specialitate se 
de! nește prin Cultural industries și Creative indus-

tries. Industriile de divertisment vor conține datele 
din Entretainment industries și Distractions. 

Descrierea problemei

Pentru  de! nirea conținutului industriilor cultu-
rale, mai întâi trebuie de identi! cat care bunuri și 
servicii se încadrează în limitele acestui concept. 

| DRD. EUGENIU POPA, CATEDRA MARKETING ȘI REI, 
FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE, USM                                 

Canada este recunoscută ca ! ind una din cele mai 
active țări în ceea ce privește politicile culturale, în 
special cu referire la caracterul ei protecționist. De 
aceea, considerăm clasi! carea elaborată de către 
Departamentul patrimoniului canadian, Ministerul 
Industriei, Departamentul afacerilor externe și Biro-
ul de statistică al Canadei  ca ! ind relevantă pentru 
acest studiu. 

Conform clasi! cării date, principalele categorii 
de produse culturale sunt: Cărți și reviste; Film; Tele-
radiodifuziune; Înregistrări audio și muzică; Editori-
ale; Media nouă; Artele  spectacolului; Arte vizuale; 
Meșteșuguri; Arhitectură; Fotogra! e; Design; Ad-
vertising; Festivaluri; Educație Culturală; Patrimoniu 
și Conservare; Biblioteci [1]. 

Deși cercetătorul Alvin To* er consideră produsul 
cultural original ca ! ind manufactură[5],  producția 
unora este de nivel industrial (cărțile, CD-urile, ! l-
mele). Iar în acest caz, ele uneori   sunt comerciali-
zate ca bunuri de consum, excepție făcând țările cu 
politici culturale protecționiste, cum sunt Canada 
sau Franța. 

Separarea culturii de divertisment este di! cilă 
și din cauza subiectivității percepției valorii unui 
produs cultural. Dacă pentru o persoană o vizită la 
Louvre poate !  o experiență culturală inedită, pen-
tru altcineva poate !  doar o plimbare.  De aseme-
nea, se știe că părerea criticilor de specialitate este 
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deseori diferită de cea a publicului larg [4], de aceea 
pentru delimitarea industriilor trebuie să ne bazăm 
pe valori și principii obiective.

Dacă am privi industriile culturale doar din punct 
de vedere economic, vizând numai producția de 

bunuri sau servicii, atunci o parte din activitățile 
culturale ar �  omise. De asemenea, nu toate 
activitățile culturale pot trece drept industrii.  De 
aceea, din categoriile propuse mai sus nu vor �  exa-
minate: meșteșugăritul –  din cauza producției ma-
nuale; educația culturală –  care include instituțiile 
de învățământ artistic ce nu sunt direct implicate în 
producerea și comercializarea produselor culturale; 

patrimoniu și conservare (aici se includ muzeele și 
arhivele) – care, de obicei, reprezintă produse unice, 
ce nu pot constitui obiectul tranzacțiilor comercia-
le;  bibliotecile – care servesc mai mult ca resursă 
informațională decât în calitate de producător. 

De asemenea, vor �  excluse editurile, din cauză 
ambiguității pe care o poate cauza, în special, pen-
tru că produsele editurii (cărțile, revistele) sunt deja 
incluse în tabel. Datele referitoare la arhitectură, fo-
togra� e, design și advertising vor �  incluse în Artele 

vizuale, deoarece o bună parte din publicațiile sta-
tistice nu le diferențiază în niciun mod. La fel,  Festi-

valurile vor �  incluse în Artele spectacolului.

Tabelul 1

 Ambiguitatea produselor culturale 

Industrii culturale Industrii de divertisment

Cărți, reviste

Cărți, reviste culturale și științi� ce Benzi desenate, romane comerciale, publicații cu caracter comercial

Film

Documentare Filme de acțiune

Teleradiodifuziune

Emisiuni cu caracter cultural, științi� c Emisiuni de divertisment

Înregistrări muzicale

Înregistrări de muzică clasică Muzică comercială

New media

Portaluri cu conținut științi� c și cultural Portaluri de divertisment

Artele spectacolului

Majoritatea teatrelor subvenționate Broadway-ul

Arte vizuale

Picturile originale CÓpii ale picturilor originale, kitsch-uri

Rezultate obținute
Tabelul 1 ilustrează ambiguitatea producției cul-

turale și demonstrează că practic este imposibil de a 
delimita cultura de divertisment la nivel de categorie 
de produs/serviciu. În același timp, cinematogra� a 
poate �  și cultură, și divertisment. De aceea, sepa-
rarea trebuie făcută la un nivel mai profund, având 
drept criteriu valoarea culturală a � lmului. Pentru evi-
tarea subiectivității, evaluarea urmează să � e efectu-
ată de către persoane competente și instituții abilita-
te, cum ar �  criticii de artă, UNESCO ș.a.

La nivel european există mai multe sintagme 
care reprezintă producția culturală [3]:

 ▪ Industrii culturale: Danemarca, Norvegia,  
Franţa.

 ▪ Industrii creative: Macedonia, Slovenia, El-
veţia, Austria, Estonia, Letonia, Lituania, Marea Bri-
tanie, Serbia.

 ▪ Industrii culturale și creative: Polonia, Ger-
mania, Italia.

 ▪ Sector cultural: Finlanda, Spania.
Chiar dacă sunt reunite sub aceleași denumiri, 

� ecare dintre cele patru variante include diferite ra-
muri pentru diferite ţări. De exemplu, în Norvegia, 
arhitectura se include în cadrul industriilor cultura-
le, iar în  Franța – nu; totodată, advertisingul este o 
industrie creativă pentru Letonia și Lituania, dar nu 
și pentru Slovenia. 

Este interesant faptul că plasarea într-o anumi-
tă industrie (culturală sau de divertisment) a unui 

Sursa: alcătuit de autor conform unor date din publicațiile statistice
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produs cultural concret nu îl exclude automat din 
cealaltă. Drept exemplu pot servi picturile lui Pablo 
Picasso, de o valoare culturală incontestabilă, bucu-
rându-se, totodată de mare succes la public.

Sub aspect temporal, industriile de divertisment 
sunt mai noi. În mare parte, ele derivă practic din 
industriile culturale, însă, odată cu dezvoltarea, va-
loarea lor culturală se diminuează. 

Dacă ar �  să urmărim natura, în special prove-
niența industriilor de divertisment derivate din 
cele culturale, se conturează destul de evident ori-
ginea americană a acestora.  În asemenea  situație, 
un reper de clasi� care îl poate constitui lucrarea 
lui Dwight Mac Donald, Against the American Gra-
in, menționată anterior. Cercetătorul susține că 

producția de cultură veritabilă pare   să � e mai mult 
”manufactură” decât industrie, deoarece nu este 
adresată maselor, ci unui segment relativ restrâns 
de consumatori. Totuși, există produse din așa-
numita cultură înaltă, care este adresată și respectiv 
percepută atât de inteligențe, cât și de masele largi. 
Un exemplu elocvent îl reprezintă muzica jazz. 

Acest concept este susținut și de abordarea ca-
nadiană a industriilor culturale. Conform acesteia, 
industriile culturale sunt clasi� cate în: domenii cul-

turale de bază, care au ca scop primar transmiterea 
unui concept estetic sau intelectual și industrii ba-

zate pe drepturile de autor, care sunt considerate ca 
� ind secundare, neavând ca scop primar transmite-
rea unui concept estetic sau intelectual. 

Tabelul 2

Clasi� carea industriilor culturale în Canada 

Concept Domeniile culturale de bază

(domeniu cultural auxiliar*)

(domenii transverse**)

Industrii bazate pe 

drepturile de autor

 (caracter secundar  pentru 

drepturele de autor*)

Arhitectură x* parțial inclusă în industriile bazate pe 
drepturile de autor

Film și video x x

Arhive x

Biblioteci x

Muzee x

Situri de patrimoniu x

Patrimoniul natural x

Teleradiodifuziune x x

Artele spectacolului x x

Design x* cu excepția designului 
vestimentar

Arte vizuale x x

Editoriale x x

Industria muzicală x inclusă în artele spectacolului

Jocuri video și multimedia x x

Advertising x* x

Educație și treninguri x**

Administrație, � nanțare și suport profesi-
onal

x**

Societăți de gestiune colectivă privind 
drepturile de autor

x

Industrii interdependente legate 

de drepturile de autor

x

Cercetătorul MacDonald susținea, de asemenea, 
că revoluția industrială a creat masele[2], respectiv 

consumul în masă. Adică, atunci când s-a creat posibi-
litatea producerii unei cantități mari de produse iden-

Sursa: Statistics Canada, 2004b, 2011; Wipo, 2004c. [3]
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tice, a apărut și publicul consumator, cu caracteristici 
mai mult sau mai puțin asemănătoare. Prin analogie, 
dezvoltarea bruscă pe care o capătă industriile cultu-
rale în perioada postbelică (în special cinematogra� a, 

industria înregistrărilor muzicale, teleradiodifuziunea 
etc.) au condus la crearea unui segment larg de consu-
matori de cultură –  mai exact, pseudoconsumatori de 
cultură sau consumatori de pseudocultură. 

Fig. 1  Numărul de întreprinderi din Teleradiodifuziune și Creație Artistică în Europa pentru anul 2011

Sursa: http://www.clusterobservatory.eu

În � gura 1 observăm o reprezentare interesantă 
a numărului de întreprinderi de teleradiodifuziune 
vs. creația artistică.  Constatăm că în cazul televizi-
unii numărul maxim per țară este cu mult mai mic, 
însă mai uniform, fără un lider incontestabil, cum 
este Italia în cazul creației artistice.  Acest număr 
mare se explică prin faptul că orice atelier de pictu-
ră poate �  considerat drept întreprindere creatoare, 
pe când pentru o televiziune sunt necesare investiții 
foarte mari. De asemenea, creația artistică deseori 
este destinată unor grupuri restrânse de persoane, 
în timp ce aria de acoperire a unei televiziuni este 
cu mult mai extinsă. Anume accesibilitatea și sim-
plitatea mesajului face ca televiziunea să � e o sursă 
atât de populară în societatea modernă. 

Participarea activă a maselor  la procesul istoric 
și cultural în Europa a început la sfârșitul secolului 
18 [2]. Până atunci se înregistra doar Cultură înaltă 
și Artă populară.  Începând cu perioada anilor 1700-
1800, publicul cititor s-a extins de la artistocrație, 
cler și elevii înaltelor școli la funcționari, artizani, 
muncitori și fermieri.  Odată cu creșterea numărului 
de cititori, nu se mai punea problema cât de bună 
va �  cartea, ci cât de populară! Presa comercială, in-
clusiv Saturday Review și New York times Book review 

consideră cărțile ca � ind bunuri de cosum și le eva-
luează conform solicitărilor audienței.  

Diferența conceptuală între cultura înaltă și 
cultura de masă reprezintă factorul determinant, 
”motivația” producției. În primul caz, motivația este 
de natură spirituală (inspirația), deși nu este exclusă 
și stimularea � nanciară (picturi ale clasicilor Da Vinci 
sau Michelangelo efectuate la comandă). În cel de-
al doilea caz, însă, producția este destinată direct 
satisfacerii unor necesități ale maselor. 

Publicația Eurostat 2011 pentru cultură, care este 
una din cele mai importante publicații statistice din 
domeniu, nu conține date privind drepturile de au-
tor, deși pentru o serie de industrii culturale acestea 
reprezintă o componentă importantă. Un atare fapt 
poate �  explicat prin abordarea canadiană a pro-
blemei, adică tratarea industriilor bazate pe drep-
turile de autor ca � ind secundare față  de creația 
culturală autentică.  Totuși, pentru reglementarea 
acestui aspect al comerțului cu drepturi de autor, 
a fost încheiat Acordul privind aspectele dreptu-
rilor de proprietate intelectuală legate de comerț 
(TRIPS), care este menit să maximizeze contribuția 
sistemelor de proprietatea intelectuală la creșterea 
economică prin comerț și investiții. De asemenea, 

Teleradiodifuziune
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acordul stabilește standardele minime referitoare 
la protecția intelectuală pentru sistemele naționale 
ale membrilor OMC. 

Un alt pas în acest sens a fost făcut în iunie 2005, 
ca reacție la interesul în creștere al membrilor WIPO 
față de impactul pe care îl pot avea politicile și prac-
ticile legate de proprietatea intelectuală asupra 
industriilor creative, respectiv asupra dezvoltării 
economice și culturale, prin crearea Diviziunii Indus-

triilor Creative. Această structură antrenează părțile 
interesate în industriile creative și efectuează studii 
asupra potențialului creativ al națiunilor, cuanti! că 
contribuția economică a activităților creative, dez-
voltă instrumente practice pentru întreprinderile 
creative și ajută creatorii să bene! cieze de activele 
lor intelectuale. 

Ca și în majoritatea  țărilor,  conceputul de in-
dustrie culturală în Moldova este unul sintetic, de-
oarece nu poate !  găsit în formulare statistice, ci 
doar adunat din diverse activități. Cele cinci grupe 
industriale principale sunt de! nite ca ansamblul 
unor anumite activităţi la nivelul de 4 cifre din clasi-
! catorul european NACE Rev.1.1 (2002) sau la cel al 
Clasi! catorului  naţional al Activităţilor din Econo-
mia Moldovei (CAEM). Pe când Artele și activitățile 
culturale sunt incluse abia în 2008, odată cu apariția 
REV 2. De asemenea, în  Republica Moldova, cu 
mici excepții, manifestările culturale nu se ridică la 
nivelul de industrie, ! ind mai corect să le numim 
activități. Face excepție poate doar poligra! a, însă 
acest domeniu este considerat ca ! ind mai mult un 
proces tehnologic decât un act cultural. 

 Concluzii

1) Industriile culturale nu reprezintă o categorie 
uni! cată, ci mai curând un ansamblu de categorii, 
componenţa cărora poate varia de la regiune la re-
giune, sau chiar de la ţară la ţară. 

2) Industriile de divertisment au apărut în eco-
nomia mondială relativ recent și sunt orientate în 
special pe activităţi strâns legate de drepturile de 
autor, ! ind, totodată, subiectul multor dispute la 
nivel internaţional în ceea ce privește comerciali-
zarea lor.

3) Dacă în trecut cultura era adresată unui seg-
ment mai îngust de consumatori, progresul teh-
nologic a creat premise atât pentru dezvoltarea 
industriilor culturale noi, cât și pentru diversi! ca-
rea posibilităţilor de accesare a acestora. În același 
timp, există o serie de argumente din partea unor 
țări conservatoare care pun la îndoială calitatea 
acestor industrii noi, în special a mesajului estetic 
și intelectual.
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 REZUMAT

Industriile culturale și de divertisment în soci-

etatea modernă. Cultura este un domeniu care a 
intrat în vizorul economiștilor relativ recent, deoa-
rece mult timp era considerată ca o activitate non-
pro! t sau fără o importanță economică relevantă. 
Însă, odată cu dezvoltarea tehnologică și apariția 
posibilităților de producere în masă a produselor 
culturale, interesul față de aceasta ramură a cres-
cut semni! cativ. Aceasta s-a manifestat atât prin 
creșterea volumelor de producție și comercializa-
re, cât și prin apariția reglementărilor speciale care 
vizează comerțul cultural, în special cele cu privire 
la proprietatea intelectuală. Ca rezultat, în unele 
țări cultura s-a ridicat la nivel de industrie, deși unii 
specialiști în domeniu sunt rezervați față de valoa-
rea culturală a acestor produse, clasi! cându-le mai 
curând ca ! ind de divertisment.

Cuvinte cheie: cultură, industrie, divertisment, 
valoare.
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ABSTRACT

Cultural and Entertainment Industries in Mo-

dern Society. Culture is an area that came into si-

ght of economists recently, because it was long 

regarded as a nonpro� t activity or without relevant 
economic importance. However, with technologi-
cal development and emergence of possibilities 
of mass production of cultural products, interest 
in this branch has increased signi� cantly. This was 
manifested both by the increase of production and 
marketing volumes and emergence of special regu-
lations concerning cultural trade, especially those 
on intellectual property. As a result, in some coun-
tries culture amounted to industry level, although 
some specialists are reserved to the cultural value 
of these products, classifying them rather as being 
entertaining.

Keywords: culture, industry, entertainment, 
value.

РЕФЕРАТ

Культурно-развлекательные индустрии в 

современном обществе. Культура – это область, 
которая попала в поле зрения экономистов от-
носительно недавно, поскольку долго считалась 
бесприбыльной деятельностью или не обладаю-
щей явной экономической значимостью. Одна-
ко с технологическим развитием и появлением 
возможностей массового производства культур-
ной продукции, интерес к данной отрасли зна-
чительно возрос. Это проявилось увеличением 
объемов производства и реализации продукции 
и привело к появлению специальных правовых 
норм, регулирующих торговлю культурной про-
дукцией, особенно касающихся области интел-
лектуальной собственности. В итоге, культура в 
некоторых странах поднялась до уровня инду-
стрии, хотя некоторые специалисты сдержанно 
относятся к культурной ценности такой продук-
ции, классифицируя ее, скорее всего, к развлека-
тельной индустрии.

Ключевые слова: культура, индустрия, раз-
влечения, ценность.
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DESPRE IMPORTANŢA ECONOMICĂ A INDICAŢIILOR GEO-
GRAFICE S-A VORBIT MULT, ÎN SPECIAL ÎN SPAŢIUL CO-

MUNITAR. DIVERŢI ECONOMIȘTI, DAR ȘI PERSOANE PUBLICE S-AU 
PRONUNŢAT, DIN VARII MOTIVE, ÎN FAVOAREA CREĂRII UNUI SISTEM 
DE CALITATE REFERITOR LA DENUMIRILE DE ORIGINE, REGLEMENTAT 
PRIN INTERMEDIUL INDICAŢIILOR GEOGRAFICE. ORICE AFIRMAŢIE 
ÎNSĂ NU SE SOLDEAZĂ CU NIMIC ATÂTA TIMP CÂT VALOAREA ECO-
NOMICĂ A INDICAŢIILOR GEOGRAFICE NU ESTE CONFIRMATĂ PRIN 
DATE EMPIRICE. ANUME DIN ACEASTĂ CAUZĂ DEVINE DEOSEBIT DE 
IMPORTANTĂ EVALUAREA IMPACTULUI ECONOMIC REAL SAU PO-
TENŢIAL AL INDICAŢIILOR GEOGRAFICE.

Dat ! ind faptul că problema nu este una nouă, 
pe parcursul ultimelor decenii au fost elaborate 
mai multe recomandări privind efectuarea evaluă-
rilor impactului economic al indicaţiilor geogra! ce. 
Menţionăm la acest capitol lucrarea Evaluation of 

Geographical Indications: Methodology Giovanni Bel-

letti & Andrea Marescotti, în care autorii subliniază că 
există diferite perspective din care se poate realiza 
evaluarea, rezultatele obţinute depinzând în mare 
măsură de perspectiva aleasă.

Astfel, potrivit sursei citate, diferiţi subiecţi sunt 
interesaţi în diferite efecte ale indicaţiilor geogra-
! ce. Spre exemplu: pentru producători este foarte 
importantă evaluarea ce are la bază plusvaloarea 
pe care o conferă o indicaţie geogra! că produsului; 
pentru consumatori este importantă economia rea-

lă a timpului de tranzacţionare datorată siguranţei 
pe care o conferă indicaţia geogra! că referitor la ca-
lităţile produsului; pentru autorităţile publice este 
foarte importantă evaluarea din punct de vedere a 
dezvoltării regionale datorate instituirii sistemului 
indicaţiilor geogra! ce. Concomitent, efectele bene-
! ce pentru unii subiecţi, pentru alţii pot !  negati-
ve (creșterea preţului materiei prime constituie un 
factor pozitiv pentru agricultori, însă poate avea un 
impact negativ asupra lucrului procesatorilor).

În funcţie de perspectivă, evaluările impactului 
implementării sistemului de indicaţii geogra! ce se 
clasi! că în evaluări realizate:

1. Din perspectiva părţilor interesate:
 ü autorităţi publice;
 ü ! rme implicate în producerea produsului cu 

IG sau distribuirea acestuia;
 ü populaţia locală;
 ü consumatori.

2. Din perspectiva teritorială:
 ü naţională; 
 ü regională;
 ü locală.

3. Din perspectiva sectorului/tipului activităţii:
 ü furnizori;
 ü agricultori;
 ü procesatori;
 ü comercianţi an-gros și cu amănuntul.

| NATALIA MOGOL, DIRECTOR-ADJUNCT                                        
DEPARTAMENTUL MĂRCI, MODELE ŞI DESENE INDUSTRIALE, AGEPI                                              
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4. Din perspectiva capitalului in! uenţat:
 ü capitalul economic (în reţeaua IG și în activităţile 

economice complementare − turism, comerţ etc.);
 ü capitalul social (forţa de muncă, probleme de 

echitate, inclusiv gen, participarea populaţiei mai 
puţin favorizate, consolidarea identităţii sociale etc.);

 ü capital de mediu (habitat, biodiversitate, con-
trol al apelor, degradarea solurilor, poluare etc.);

 ü capital cultural (păstrarea metodelor tradiţi-
onale de producere, know-how, păstrarea modului 
de viaţă, ocrotirea clădirilor istorice etc.).

Este foarte important de a lua în calcul aceste 
perspective, deoarece ele orientează de la bun în-
ceput studiile, concentrându-le asupra unui sau al-
tui subiect. Iată câteva întrebări la care este necesar 
de a se răspunde, potrivit studiului citat,  înainte de 
lansarea unor cercetări:

 – Ce actori sunt implicaţi în procesul de pro-
tecţie a indicaţiei geogra* ce și în procesul de pro-
ducere a produselor cu IG? Cine este în drept să-și 
exprime punctul său de vedere în cadrul evaluării? 
(identi* carea diferitor actori și a punctelor lor de ve-
dere este primul pas în procesul de evaluare);

 – Sunt oare în drept toţi actorii să participe la 
procesul de evaluare? Cum se pot integra în proce-
sul de evaluare diferiţi participanţi la procesul de 
valori* care a unei IG?

 – Sunt oare luate în considerare toate efectele 
înregistrării unei IG – atât cele directe, cât și cele in-
directe? (spre exemplu, efectele înregistrării IG asu-
pra actorilor excluși din procesul de valori* care a 
acesteia, in! uenţa asupra mediului social și natural 
și asupra altor produse fără IG).

Pe parcursul ultimilor ani au fost efectuate mai 
multe studii de evaluare, care au avut drept scop 
principal măsurarea impactului economic și social 
al implementării sistemului de protecţie a indicaţii-
lor geogra* ce. În baza acestor  studii, realizate atât 
la nivel naţional în ţări precum Franţa, Italia, India, 
cât și la nivel regional – pe piaţa comunitară, Orga-
nizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale a elabo-
rat în 2009 studiul The Economics of Intellectual Pro-

perty, Suggestions for Further Research in Developing 

Countries and Countries with Economies in Transition1. 

Valoarea  deosebită a acestei lucrări constă în faptul 

1 The economics of Intellectual Property, Suggestions for 
Further Research in Developing Countries and Countries 
with Economies in Transition, WIPO, 2009.

că a prezentat o analiză minuţioasă și a oferit o siste-
matizare a metodelor moderne de evaluare a impac-
tului economic al indicaţiilor geogra* ce. Astfel, toate 
metodele de evaluare studiate au fost grupate în 5 
categorii. Categorisirea metodelor s-a efectuat după 
premiza (a* rmaţia) care stă la baza metodei.

Clasi* carea metodelor de evaluare a impactului 
economic al indicaţiilor geogra* ce în funcţie de 
premiza care stă la baza acesteia se prezintă după 
cum urmează:

1) Metode de evaluare bazate pe premiza existen-

ţei unei plusvalori datorate reputaţiei

Teoria economică evidenţiază rolul pe care îl 
joacă reputaţia în atenuarea problemelor asociate 
asimetriei de informaţii între producător și consu-
mator.  Astfel, potrivit literaturii de specialitate, pro-
dusele care poartă însemnul originii lor geogra* ce 
pot bene* cia de o plusvaloare datorată informaţiei 
pe care o transmit consumatorului referitor la calita-
tea, precum și la tradiţia fabricării acestora. 

Deși un număr mare de studii au fost realizate re-
feritor la plusvaloarea conferită produsului de repu-
taţie în situaţia în care consumatorii nu au acces de-
plin la toate informaţiile referitoare la produs, există 
foarte puţine studii care ar conţine date empirice în 
favoarea acestei teorii.  

Dintre acestea, un număr și mai mic analizează 
importanţa reputaţiei colective privind stabilirea 
valorii unui produs și luarea deciziei de cumpărare.

Una dintre lucrările care trebuie menţionate la 
acest capitol este studiul realizat de autorii A. Pacci-
ani, G. Belletti, A. Marescotti și S. Scaramuzzi în 19992, 
în care autorii au analizat cazul evaluării uleiului de 
măsline extra virgin Toscano. În acest studiu, autorii 
au stabilit rolul limitat pe care îl are reputaţia indivi-
duală a unei * rme în comparaţie cu aportul pe care 
îl are asupra plusvalorii reputaţia colectivă care a fost 
edi* cată odată cu înregistrarea și protecţia indicaţiei 
geogra* ce Toscano pentru uleiul respectiv (potrivit 
sursei citate, uleiul italian Toscano este vândut la o 
primă de 20%, din momentul când a fost înregistrat 
în calitate de indicaţie geogra* că în 1998).

Un alt studiu ce se referă la aportul pe care îl are re-
putaţia colectivă asupra creării plusvalorii produsului 

2 Pacciani, A., G. Belletti, A. Marescotti and S. Scaramuzzi, 
‘The Role of Typical Products in Fostering Rural Develo-
pment and the E3 ects of Regulation (EEC) 2081/92’, 73rd 
Seminar of the European Association of Agricultural Econo-
mists, Ancona, Italy, June 28-30, 2001.
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este cel realizat de cercetătorii Stuart Landon și  Con-
stance Smith în 19973, în care autorii au analizat me-
canismul luării deciziilor de cumpărare de către con-
sumator în baza informaţiilor disponibile referitoare la 
produs. În studiul menţionat, autorii au utilizat date de 
pe piaţa vinurilor cu denumirea de origine Bordeaux.

În urma analizei datelor disponibile referitoare la 
piaţa vinurilor cu denumirea de origine Bordeaux, 
autorii ajung la concluzia că mecanismul creării pre-
ţurilor pe piaţa respectivă constă dintr-o combinaţie a 
reputaţiei individuale cu reputaţia colectivă. Totodată, 
atunci când ia o decizie de achiziţionare, consumato-
rul se ghidează mai des după calitatea asociată indica-
ţiei geogra� ce decât după calitatea reală a produsului.

Rezultatele unui studiu ulterior4, realizat de către 
aceiași autori asupra aceleiași pieţe, indică faptul că 
preţul la vinurile cu denumirea de origine Bordeaux 
depinde în mod semni� cativ atât de calitatea reală a 
produsului, cât și de calitatea așteptată a acestuia. Au-
torii remarcă însă faptul că impactul calităţii așteptate 
este de 20 de ori mai mare decât al calităţii reale. Astfel, 
se conturează rolul important pe care îl are sistemul 
indicaţiilor geogra� ce asupra valori� cării produselor.

Mai există și alte studii ce se referă la plusvaloarea 
bazată pe reputaţia conferită produselor de indicaţiile 
geogra� ce, toate acestea însă au aceleași puncte ne-
satisfăcătoare, și anume limitarea eșantionului la 1-2 
produse, lipsa datelor empirice concludente, di� culta-
tea separării valorii pe care o conferă produsul cu indi-
caţie geogra� că de valoarea conferită de alte elemen-
te: marcă comercială, publicitate, calitate reală etc.

2) Metode de evaluare bazate pe premiza econo-

miei costurilor de tranzacţionare

Există o serie de studii care se axează pe anali-
za diminuării costurilor de tranzacţionare datorate 
indicaţiilor geogra� ce. Potrivit acestora, datorită
informaţiei pe care o oferă, indicaţiile geogra� ce
contribuie la economisirea timpului necesar consu-
matorului pentru achiziţionarea unui produs.

În conformitate cu aceste studii, valoarea unei 
indicaţii geogra� ce este cu atât mai mare cu cât mai 

3 Landon, S. and C.E. Smith, ‘The Use of Quality and Reputati-
on Indicators by Consumers: The Case of Bordeaux Wine’, Jo-
urnal of Consumer Policy, September 20(3): 289, 1997. http://
mpra.ub.uni-muenchen.de/9283/1/MPRA_paper_9283.pdf.
4 Landon, S. and C.E. Smith, ‘Quality Expectations, Reputa-
tion and Price’, Southern Economic Journal, January 64(3): 
628, 1998. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/9774/1/
MPRA_paper_9774.pdf.

puţin timp este necesar consumatorului în vederea 
luării deciziei de achiziţionare. Concomitent, autorii 
se pun de acord cu faptul că valoarea unei indicaţii 
geogra� ce este direct proporţională cu gradul de 
cunoaștere a acesteia, cu gradul de asigurare a cali-
tăţii prin intermediul acesteia (caietul de sarcini), cu 
trasabilitatea produselor etc.

Printre studiile ce se bazează pe premiza existen-
ţei unei valori a indicaţiilor geogra� ce rezultată din 
economia costurilor, remarcăm un studiu realizat în 
anul 2000 privind factorii-cheie ce determină diferen-
ţele de performanţă pe piaţă, lucrarea bazându-se pe 
compararea a 2 denumiri de origine pentru carto�  
timpurii din Marea Britanie și Olanda5. Acest studiu de-
monstrează faptul că, datorită diferenţelor în coopera-
rea și coordonarea lanţurilor de aprovizionare a celor 
două produse, se înregistrează diferenţe semni� cative 
și la capitolul valorii asociate produselor analizate.

3) Metode de evaluare bazate pe premiza generării 

bunăstării sociale utilizând indicaţiile geogra$ ce

Atât pe plan naţional, cât și pe plan internaţio-
nal vor exista întotdeauna câștigători și perdanţi, 
iar indicaţiile geogra� ce sunt acele mecanisme prin 
intermediul cărora se creează premizele necesare 
redistribuirii bunăstării.  Prin urmare, evaluarea im-
pactului indicaţiilor geogra� ce asupra bunăstării 
reprezintă o zonă critică de cercetare în acest do-
meniu.  O analiză a literaturii de specialitate indică 
faptul că în diferite studii s-au făcut încercări de a 
răspunde la întrebarea dacă programele de asigu-
rare și certi� care a calităţii ar îmbunătăţi bunăstarea 
socială.  Deși multe dintre acestea nu sunt direct 
aplicabile indicaţiilor geogra� ce, anumite metode 
propuse pot �  aplicate cu succes într-o analiză a 
impactului indicaţiilor geogra� ce asupra bunăstării.

În studiul Markets Segmented by Regional – Ori-

gin Labeling with Quality Control, cercetătorul S.R. 
Thompson6 a oferit un cadru metodologic pentru 

5 Wilson, N., K. Van Ittersum and A. Fearne, ‘Cooperation and 
Coordination in the Supply Chain: A Comparison between 
the Jersey Royal and the Opperdoezer Ronde Potato’, in The 
Socio-Economics of Origin Labelled Products in Agro-Fo-
od Supply Chains: Spatial, Institutional and Co-ordination 
Aspects, B. Sylvander, D. Barjolle and F. Ar� ni (eds.), Series 
Actes et Communications, 17(1), INRA, Paris, 2000.
6 Thompson, S.R., S. Anders and R. Herrmann, ‘Markets Seg-
mented by Regional – Origin Labeling with QualityControl’, 
Contributed Paper presented at the 26th Conference of the 
International Association of Agricultural Economists (IAAE), 
Gold Coast, Australia, August 12-18, 2006.
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a analiza e� cienţa programelor regionale de mar-
keting, care include marcarea produselor regionale, 
precum și asigurarea calităţii și măsurilor de control.  

Profesorul Thomson și-a propus drept obiectiv să 
modeleze implicaţiile economice ale programelor � -
nanţate de stat în vederea asigurării atât a controlului 
calităţii la un nivel superior, cât și a originii geogra� ce 
a unui produs agricol.  Pentru a evalua efectele unor 
atare programe, autorii au dezvoltat un model de pia-
ţă, segmentat potrivit calităţii produselor și originii lor 
geogra� ce.  Acesta a arătat că impactul preţului asu-
pra produselor de înaltă calitate și asupra celor de joa-
să calitate depinde în mod determinant de relaţiile de 
substituţie dintre pieţe și elasticitatea cererii.  Studiul 
a demonstrat, de asemenea, că implicaţiile pozitive 
pentru producători într-un program depind de cos-
turile de participare, inclusiv controlul calităţii și me-
canismul de co-� nanţare între guvern și producători.

 4) Metode de evaluare bazate pe măsurarea dorin-

ţei de a plăti pentru indicaţiile geogra# ce

Din perspectiva teoriei informaţiei, produsele 
sunt concepute ca � ind compuse dintr-o serie de 
indicatori și de informaţii. Fiecare indicator ajută 
consumatorii să evalueze produsul.  Indicatorii pot �  
clasi� caţi în două categorii: extrinseci și intrinseci (Ol-
sen, 19727).  Indicatorii intrinseci se referă la aspecte 
cum ar �  caracteristicile � zice ale produsului (forma, 
mărimea, etc. ), în timp ce indicatorii extrinseci, deși 
legaţi de produs, nu fac parte din descrierea � zică a 
acestuia (preţ, marcă comercială, regiune de origine). 

În literatura de marketing se acordă tot mai mul-
tă atenţie efectelor pe care o au ţara sau regiunea 
de origine a produselor alimentare asupra modului 
în care consumatorii percep produsele. În numeroa-
se studii se subliniază rolul originii geogra� ce ca in-
dicator al calităţii.  Conform acestor studii, regiunea 
de origine are un impact indirect asupra preferinţe-
lor consumatorilor, care percep originea geogra� că
ca pe un indicator al calităţii și îl analizează alături 
de alte informaţii disponibile despre produs. Nu tre-
buie neglijat nici faptul că originea geogra� că joacă 
roluri mai directe în determinarea comportamentu-
lui consumatorului, în special  prin valorile simboli-
ce sau culturale atașate regiunii.

7 Olsen, M., ‘Cue Utilization of the Quality Perception Pro-
cess: A Cognitive Model and an Empirical Test’, PhD Thesis, 
Purdue University, West Lafayette, US, 1972.

Diverse studii europene au arătat că consumatorii 
pun preţ pe originea geogra� că a produselor agro-
alimentare (într-un vast studiu cu privire la achiziţi-
onarea de produse cu IG, realizat în UE în anul 1999 
asupra a 20000 de consumatori, se constată că mo-
tivaţia principală de achiziţie pentru 37% din res-
pondenţi a fost garanţia de origine, pentru 35% –
așteptarea unei calităţi garantate, pentru 31% – un 
loc determinat al producerii și metoda de produc-
ţie, și pentru 16% – tradiţia existentă. Mai mult, 51% 
dintre respondenţi au fost dispuși să plătească cu 
10-20% mai mult pentru un produs cu IG decât 
pentru un produs similar care nu poartă o IG8). Deși 
datele utilizate în cadrul acestor studii sunt, de cele 
mai dese ori, de natură subiectivă și se acumulează 
în baza unor sondaje sau chestionare, importanţa 
lor este imensă, deoarece aceste date permit  sta-
bilirea unor direcţii generale de dezvoltare și con-
tribuie la conturarea strategiilor de dezvoltare a 
anumitor sectoare economice. 

5) Metode de evaluare bazate pe măsurarea impac-

tului indicaţiilor geogra# ce asupra dezvoltării rurale

În po� da tuturor argumentelor formulate, po-
trivit cărora indicaţiile geogra� ce reprezintă instru-
mente reale de susţinere a dezvoltării rurale, există 
doar câteva studii privind a� rmaţia în cauză.  

Pentru evaluarea impactului indicaţiilor geogra-
� ce asupra dezvoltării rurale sunt studiaţi de regulă 
indicatori cum ar �  creșterea veniturilor în spaţiul 
rural, efectele indicaţiilor geogra� ce asupra accesu-
lui la piaţă și a ocupării forţei de muncă.  

O încercare de a studia legătura dintre procesele 
de cali� care a produselor regionale și dezvoltarea 
rurală a fost făcută în studiul The Impact of Territorial 

Product Quali# cation Processes on the Rural Develo-

pment Potential of Small-Scale Food9.  Lucrarea are 
drept obiectiv investigarea a ceea ce se întâmplă în 
practică atunci când actorii dintr-o zonă rurală în-
cearcă să obţină cali� carea de indicaţie geogra� că 
pentru un produs agroalimentar.  În acest scop a 

8 The economics of Intellectual Property, Suggestions for 
Further Research in Developing Countries and Countries 
with Economies in Transition, WIPO, 2009.
9 Tregear, A., F. Ar� ni, G. Belleti and A. Marescotti, ‘The Im-
pact of Territorial Product Quali� cation Processes on the Ru-
ral Development Potential of Small-Scale Food Productions’, 
XI World Congress of Rural Sociology, Trondheim, Norway, 
July 25-30, 2004.



40 | 

fost realizat un studiu de caz pentru a arăta anume 
cum trei producători mici de produse agroalimen-
tare evoluează după înregistrarea unei indicaţii ge-
ogra� ce. Rezultatele acestui studiu sunt ambigue 
în ceea ce privește impactul protecţiei indicaţiei 
geogra� ce per se asupra dezvoltării teritoriale. Au-
torii se pun de acord asupra rolului pe care îl poate 
juca indicaţia geogra� că într-o strategie comună de 
dezvoltare regională, însă precizează că succesul 
unei atare strategii va depinde nu atât de indicaţia 
geogra� că în sine, cât de efortul întreprins în vede-
rea promovării acesteia, precum și de calitatea care 
stă în spatele indicaţiei geogra� ce vizate.

Un alt studiu important în care se încearcă de-
monstrarea faptului că indicaţiile geogra� ce au un 
impact pozitiv asupra dezvoltării rurale este Can 

Quality Labels Trigger Rural Development? A Micro-

economic Model with Co-operation for the Producti-

on of a Di! erentiated Agricultural Good’ realizat de 
J.M. Callois în 200410.

În această lucrare, autorul a plecat de la premi-
za că semnele de calitate pot acţiona ca stimulenţi 
pentru creșterea economică. El a studiat impactul 
însemnelor de calitate asupra redistribuirii venitu-
rilor între zonele urbane și rurale. Autorul a luat în 
calcul nu doar veniturile directe generate de fabri-
carea unor produse utilizând însemne ale calităţii, 
dar și efectele pe care le au aceste însemne asupra 
dezvoltării rurale prin efectul de multiplicare (fermi-
erii obţin venituri mai mari, respectiv investesc mai 
mult în producţie, astfel asigurându-se o creștere 
continuă a ramurii).

În funcţie de natura datelor ce stau la baza 
evaluărilor, metodele utilizate pot �  clasi� cate în:

 – obiective, care  se bazează pe date empirice sau 
pe situaţii modelate ce au la bază, însă, tot date reale;

 – subiective, care se bazează cel mai des pe son-
daje de opinii, pe estimări bazate pe experienţe ale 
altor state sau ale altor regiuni. 

Evident, o credibilitate mai mare o au studiile 
bazate pe date empirice, deoarece în cadrul aces-
tora se operează cu date statistice reale, cum ar �  
compararea preţurilor obţinute în aceeași regiune 
de producătorii de cașcaval care folosesc o indica-

10 Callois, J.M., ‘Can Quality Labels Trigger Rural Develop-
ment? A Micro-economic Model with Co-operation for the 
Production of a Di# erentiated Agricultural Good’, Working 
Paper 2004/6 CESAER, 2004.

ţie geogra� că pentru a desemna produsul lor și cei 
care nu folosesc un atare indicator, sau măsurarea 
sporului înregistrat de către producătorii unui vin, 
odată cu introducerea unei indicaţii geogra� ce.

Studiile bazate pe sondaje sau estimări aproxima-
tive sunt, de asemenea, foarte importante, îndeosebi 
în cazul economiilor în care abia se preconizează 
introducerea sistemului indicaţiilor geogra� ce, sau 
sistemul este încă în fază incipientă și, din această ca-
uză, datele empirice concludente lipsesc.

În funcţie de abordarea temporală a datelor, 
metodele de evaluare pot �  clasi� cate în11:

 – diacronice, bazate pe abordarea „înainte/după”;
 – sincronice, bazate pe abordarea  „cu/fără”.

Abordarea „înainte/după” constă în măsurarea 
impactului introducerii unei indicaţii geogra� ce 
prin suprapunerea datelor iniţiale (înainte de in-
troducerea indicaţiei geogra� ce) cu datele � nale 
(după introducerea indicaţiei geogra� ce).

Astfel, valoarea suplimentară absolută datorată 
indicaţiei geogra� ce poate �  calculată ca � ind dife-
renţa dintre preţul produsului după introducerea IG 
și preţul produsului până la introducerea IG, corec-
tat cu rata in$ aţiei conform formulei:

V
IG

=P
IG

−P
a
,

unde: 
V

IG
 – valoarea suplimentară datorată IG, 

P
IG

 – preţul produsului după introducerea IG,
P

a
 – preţul produsului până la introducerea IG co-

rectat cu rata in$ aţiei,

P
i
 – preţul produsului până la introducerea IG, 

r – rata in$ aţiei.
În cazul în care dorim să analizăm valoarea supli-

mentară relativă, vom utiliza următoarea formulă:

unde: 
R

IG 
– rata schimbării preţurilor datorată introdu-

cerii IG.
Neajunsurile acestei abordări rezidă în faptul că 

doar rareori impactul poate �  măsurat cu exactita-

11 Evaluation of Geographical Indications: Methodology 
Giovanni Belletti & Andrea Marescotti, Publication / Publi-
kation No 7 (07.11); second, revised edition, 09.11, http://
www.ige.ch.

,
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te, deoarece datele iniţiale (înainte de intervenţie) și 
datele � nale (după intervenţie) redau, de fapt, dez-
voltarea sectorului în timp și descriu ceea ce este în 
realitate evoluţia acestuia, iar evoluţia unui sector, 
� rește, nu se datorează schimbării unui singur fac-
tor. Așadar, asupra evoluţiei unui sector in� uenţea-
ză nu doar introducerea sistemului indicaţiilor ge-
ogra� ce, ci și schimbarea condiţiilor de piaţă sau a 
politicii în domeniul respectiv.

În acest sens, comparaţia trebuie făcută între 
rata schimbării preţurilor datorită introducerii IG și 
rata schimbării în timp a preţurilor la produse din 
aceeași categorie care nu poartă IG.

În condiţiile în care:

unde: 
R

p
 – rata schimbării preţurilor pentru produsele 

din aceeași categorie care nu poartă IG,
P

f
  – preţul actual al produselor din aceeași cate-

gorie care nu poartă IG,
P

a
 – preţul produsului până la introducerea IG, 

corectat în funcţie de rata in� aţiei (comparaţia se va 
face între R

IG 
și R

p
). 

Un efect pozitiv al introducerii IG poate �  atestat 
doar în cazul în care R

IG
 va �  mai mare decât R

p
.
 

Abordarea „cu/fără” este una sincronă și își pro-
pune analiza situaţiei prin încercarea de a răspunde 
la întrebarea „ce s-ar �  întâmplat în cazul în care nu 
ar �  fost introdusă indicaţia geogra� că?”. O astfel de 
comparaţie este o adevărată provocare, deoarece 
implică necesitatea modelării situaţiei potenţiale 
de către evaluator. 

O altă posibilitate pentru abordarea sincronă 
„cu/fără” pentru evaluator o constituie identi� ca-
rea în aria delimitată de indicaţia geogra� că a unor 
producători care  produc același tip de produs, însă 
fără a utiliza indicaţia geogra� că. Formula utilizată 
în acest caz este:

V
IG

=P
IG

−P
a
,

unde: 
V

IG
 – valoarea suplimentară datorată IG, 

P
IG

 – preţul produsului cu IG,
P – preţul produsului fără IG.
Această metodă are, de asemenea, anumite nea-

junsuri, întrucât este greu de determinat dacă pro-
dusele fără indicaţie geogra� că sunt comparabile 
din punct de vedere calitativ cu cele care poartă 

,

însemnul indicaţiei geogra� ce. Totuși, această ulti-
mă metodă este una dintre cele mai des utilizate în 
aprecierea e� cienţei introducerii unei indicaţii geo-
gra� ce.

Pentru a obţine un tablou cât mai obiectiv, este 
necesar să � e utilizate valorile medii ale preţurilor 
produselor cu IG (pentru aceeași IG există mai mulţi 
producători care pot comercializa produsele lor la 
preţuri diferite) și valorile medii ale preţurilor pro-
duselor fără IG (este necesar de selectat un număr 
su� cient și adecvat de produse).

Astfel, formula de calcul pentru valoarea supli-
mentară datorată introducerii IG în abordarea sin-
cronă va � :

unde:
n – numărul produselor purtând aceeași IG, se-

lectate pentru evaluare,

– media aritmetică a  preţurilor pro-
                                                                                                                                                              duselor purtând aceeași IG,

m – numărul produselor fără IG selectate pentru 
              evaluare,

         – media aritmetică a preţurilor produse-
                                                                                                                                                          lor  fără IG.

Cu toate că până în prezent au fost efectuate 
numeroase studii privind impactul indicaţiilor ge-
ogra� ce asupra creșterii economice la nivel micro 
și macro, un atare studiu nu a fost făcut încă pe 
piaţa Republicii Moldova. Mai mult, la momentul 
actual efectuarea unui studiu de evaluare a impac-
tului indicaţiilor geogra� ce pe piaţa ţării noastre 
este imposibil, deoarece până în prezent numărul 
indicaţiilor geogra� ce protejate este in� m, iar nu-
mărul indicaţiilor geogra� ce utilizate de facto este 
chiar nul. Cu toate acestea, efectuarea unor sondaje 
prealabile ar putea ajuta la evaluarea potenţialului 
sistemului indicaţiilor geogra� ce pentru Republica 
Moldova.
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REZUMAT

Metode moderne de evaluare a efectului eco-

nomic al indicaţiilor geogra� ce. Conceptul indica-
ţiilor geogra! ce este unul relativ nou (comparativ 
cu alte obiecte de proprietate intelectuală, istoria 

cărora începe încă din Evul Mediu). Din această 
cauză, la momentul actual nu dispunem de su! ci-
ente studii empirice privind e! cienţa economică 
a acestui sistem unic, în care converg sistemul de 
protecţie a proprietăţii intelectuale cu schemele 
de asigurare a calităţii. Totuși, pornind de la studiile 
existente, pot !  delimitate anumite metode de eva-
luare a efectului economic al indicaţiilor geogra! ce 
care ulterior vor putea !  utilizate și pentru măsura-
rea impactului dezvoltării sistemului indicaţiilor ge-
ogra! ce în Republica Moldova.

ABSTRACT

Modern Methods for Assessing the Economic 

E! ect of Geographical Indications. The concept of 
geographical indications is relatively new (compa-
red to other objects of intellectual property, whose 
history began as far back as the Middle Age). There-
fore, at present we do not have enough empirical 
studies on the economic e&  ciency of this unique 
system wherein the intellectual property protection 
system converges with the quality assurance sche-
mes. However, starting from existing studies, there 
can be classi! ed certain methods for assessing the 
economic e' ect of geographical indications which 
then could also be used to measure the impact of 
development of the system of geographical indica-
tions in the Republic of Moldova.

РЕФЕРАТ 

Современные методы оценки экономическо-

го эффекта географических указаний. Понятие 
географических указаний является относительно 

новым (по сравнению с другими объектами ин-

теллектуальной собственности, чья история бе-

рет свое начало еще со Средних веков).  Поэтому 

в настоящее время мы не располагаем достаточ-

ными эмпирическими исследованиями по вопро-

сам экономической эффективности данной уни-

кальной системы, в которой сводятся воедино си-

стема охраны интеллектуальной собственности 

и схемы обеспечения качества. Тем не менее, ис-

ходя из существующих исследований, можно вы-

делить определенные методы оценки экономи-

ческого эффекта географических указаний, кото-

рые впоследствии можно будет использовать и 

для оценки влияния развития системы географи-

ческих указаний в Республике Молдова.
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ÎN ULTIMUL TIMP SE REMARCĂ O TENDINŢĂ DE MODERNIZARE 
A SITE-URILOR INSTITUŢIILOR ÎN SCOPUL FACILITĂRII COMU-

NICĂRII CU POTENŢIALII UTILIZATORI ÎN DIVERSE DOMENII. PRO-
PRIETATEA INTELECTUALĂ NU ESTE O EXCEPŢIE. ÎN ANUL 2013 A 
FOST MODIFICATĂ INTERFAŢA SITE-ULUI OMPI ȘI AU FOST CREATE 
O SERIE DE INSTRUMENTE PENTRU A FACILITA COMUNICAREA CU 
UTILIZATORII SISTEMULUI DE LA MADRID: TITULARI DE MĂRCI IN-
TERNAŢIONALE SAU REPREZENTANŢII ACESTORA. 

Astfel, pe parcursul anului precedent au fost lan-
sate și promovate mai multe instrumente ce ajută la 
gestionarea unei înregistrări internaţionale, cum sunt: 

 – MGS (Gestionarul de produse & servicii al sis-
temului de la Madrid) – util pentru titular/mandatar 
la momentul depunerii unei cereri de înregistrare a 
mărcii la stabilirea listei de produse și/sau servicii. 
Este intens promovat de Biroul Internaţional (BI), 
dar și de o% ciile naţionale; AGEPI, de asemenea, a 
plasat pe site-ul său acest instrument (http://agepi.
gov.md/md/trademarks/international.php );

 – MRS (Madrid Real-time Status) – permite ur-
mărirea în timp real a statutului oricărui document 
ce se a' ă în lucru la BI cu referinţă la marca Dvs. Prin 
accesarea MRS-ului se poate obţine lista tuturor do-

cumentelor cu privire la o anumită marcă internaţi-
onală înscrise sau în curs de înscriere în Registrul In-
ternaţional al mărcilor. Această procedură permite 
urmărirea ”mișcării” cererii Dvs. la orice etapă;

 – MPM (Madrid Portfolio Manager) – permite 
titularilor de înregistrări internaţionale și manda-
tarilor acestora să gestioneze corect și rapid întreg 
portofoliul de mărci, este comod mai ales la depu-
nerea noilor cereri, deoarece pot primi rapid orice 
informaţie cu referinţă la cerere;

 – MEA (Madrid Electronic Alert) – serviciu de 
monitorizare electronică ce permite oricărui uti-
lizator să urmărească o anumită marcă sau o listă 
de mărci, orice înscriere în Registrul internaţional al 
mărcilor cu referinţă la mărcile indicate va %  comu-
nicată electronic persoanei interesate.

Ultimele două instrumente menţionate pot %  
utilizate prin crearea unui cont pe site-ul OMPI, in-
dicând o adresă electronică viabilă.

Un alt serviciu propus de BI ce ia amploare în 
ultimii ani și este din ce în ce mai utilizat și prefe-
rat de titularii de mărci naţionale care doresc să-și 
protejeze marca și pe cale internaţională, utilizând 
Sistemul de la Madrid, dar în special de mandatarii 
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acestora, este: Serviciul de noti� care electronică:

http://www.wipo.int/madrid/fr/services/electro-
nic_noti! cation.html. 

Comunicarea electronică a BI cu solicitantul/
mandatarul se efectuează în baza avizului OMPI  
NO 36/2011, unde este menţionată lista tuturor 
documentelor ce pot !  expediate online (http://
www.wipo.int/edocs/madrdocs/fr/2011/ma-
drid_2011_36.pdf). Astfel, prin intermediul servi-
ciului de noti! care electronică pot !  solicitate ur-

mătoarele documente:

 ▪ Noti! cări de iregularitate referitoare la Cere-

rea Internaţională;
 ▪ Cópii ale avizului de refuz provizoriu;
 ▪ Cópii ale noti! cărilor de iregularitate referi-

toare la avizul de refuz provizoriu;
 ▪ Cópii ale declaraţiilor privind statutul provi-

zoriu al mărcii într-o ţară contractantă desemnată;
 ▪ Cópii ale declaraţiilor privind statutul ! nal al 

mărcii într-o ţară contractantă desemnată;
 ▪ Cópii ale avizului de invalidare în ţările con-

tractante desemnate;
 ▪ Noti! cări referitoare la înscrierea unei modi! -

cări sau radieri;
 ▪ Noti! cări de iregularitate privind cererea de 

înscriere a unei modi! cări sau radieri;
 ▪ Noti! cări privind înscrierea unei licenţe;
 ▪ Noti! cări de iregularitate referitoare la cere-

rea de înscriere a unei licenţe;
 ▪ Noti! cări privind achitarea părţii a 2-a a taxei 

individuale.
Serviciul de comunicare electronică poate !  so-

licitat la depunerea cererii de înregistrare a mărcii, 

indicându-se în formular adresa electronică, sau prin 

abonare ulterioară, expediind un mesaj la adresa 

e-marks@wipo.int și indicându-se adresa electronică.
Desemnarea posterioară online: https://www3.

wipo.int/osd/index.xhtml.
Serviciul de depunere online a extinderii teritori-

ale a protecţiei înregistrării internaţionale este dis-
ponibil de la începutul lunii aprilie 2014.

Serviciul în cauză prezintă un instrument simplu 
creat pentru a răspunde necesităţilor utilizatorilor 
sistemului de la Madrid. Cu toate acestea, pentru 
anumite cazuri particulare este încă recomandat de 
!  utilizat formularul pe hârtie MM4. El este practic în 

utilizare – prin introducerea numărului înregistrării 

internaţionale și selectarea ţărilor contractante pen-

tru care se solicită extinderea, cu indicarea produse-

lor și serviciilor, precum și achitarea taxei online prin 

card sau prin intermediul contului curent la OMPI. 

Imediat după expedierea cererii, apare o con! rmare 

a depunerii reușite, iar în următoarea zi lucrătoare 

persoana care a expediat cererea recepţionează prin 

e-mail o con! rmare de procesare a acesteia.

În prezent, informaţiile cu privire la înregistrările 
internaţionale în vigoare din Registrul Internaţional 
sunt disponibile gratuit în baza de date online RO-
MARIN (http://www.wipo.int/romarin/).

La cerere, BI eliberează două tipuri de extrase 
autenti! cate din Registrul Internaţional al mărcilor 

privind conţinutul unei anumite înregistrări inter-

naţionale (în vigoare sau expirată):

 – extras simplu autenti! cat și

 – extras detaliat autenti! cat.

Acest serviciu este cu plată, achitându-se taxa 

prevăzută în Regulamentul comun al Aranjamentu-

lui și al Protocolului de la Madrid.

Extrasul autenti! cat simplu este constituit din 

cópiile autenti! cate ale tuturor intrărilor înscrise 

în Gazeta OMPI cu privire la o anumită înregistrare 

internaţională, însoţite, după caz  , de noti! cările de 

refuz de protecţie sau invalidare recepţionate de 

către BI cu privire la înregistrarea respectivă, până 

la data la care se emite extrasul. Este întocmit în 

limba cererii internaţionale. Costul extrasului sim-

plu depinde de numărul de pagini care alcătuiesc 

noti! cările de refuz de protecţie emise de către o! -

ciile de origine ale ţarilor contractante desemnate și 

este stabilit doar după emiterea extrasului.

Taxa de bază este de 77 de franci elveţieni (CHF) 

pentru un extras de până la 3 pagini, adăugându-se  

câte 2 CHF pentru ! ecare din paginile care depă-

șesc cifra dată.

Extrasul autenti! cat detaliat  (extras din regis-

trul internaţional,  ce constă în analiza detaliată a 

situaţiei referitoare la o înregistrare internaţională). 

Este constituit din copia înregistrării internaţiona-

le, așa cum a fost publicată iniţial în Gazeta OMPI, 

însoţită, după caz, de indicaţiile Biroului Internaţi-

onal cu privire la orice modi! care, refuz, invalidare, 

recti! care sau reînnoire, înscrise în registrul interna-

ţional până la data la care se emite extrasul. Extra-

sul detaliat autenti! cat este realizat în limba cererii 

internaţionale. Costul acestuia depinde de numărul 

indicaţiilor înscrise în Registrul Internaţional ce se 
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referă la înregistrarea dată și nu poate �  stabilit de-
cât după emiterea extrasului.

În conformitate cu regulamentul taxelor, taxa de 
bază este de 155 CHF pentru un extras de până la 
3 pagini și 10 CHF pentru � ecare din paginile care 
depășesc cifra dată. Începând cu 1 august 2013, 
utilizatorii sistemului de la Madrid pot bene� cia de 
următoarele servicii noi, solicitând:

 – copia autenti� cată conformă cu certi� catul de 
înregistrare internaţională și de reînnoire – 50 CHF;

 – taxă suplimentară pentru emiterea în regim 
de urgenţă a extrasului autenti� cat – 100 CHF;

 – taxă suplimentară pentru legalizarea extrasu-
lui autenti� cat – 75 CHF.

Acestea sunt disponibile la cerere, � ind achitată 
taxa corespunzătoare.

Extrasele autenti� cate și serviciile noi pot �  soli-
citate în scris, prin poștă, prin e-mail, prin fax, � ind 
clar indicate:    

 – numărul înregistrării internaţionale și repro-
ducerea mărcii;

 – tipul extrasului dorit;
 – tipul serviciului dorit: copie certi� cată/urgen-

ţă/legalizare;
 – adresa poștală a solicitantului;
 – informaţii detaliate pentru eliberarea facturii 

sau numărul contului curent deschis la OMPI.

REFERINŢE: 

1. http://agepi.gov.md/md/trademarks/interna-
tional.php 

2. http://www.wipo.int/madrid/en/services/
3. http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/

fr/2011/madrid_2011_36.pdf
4. http://www.wipo.int/export/sites/www/

madrid/en/services/pdf/madrid_web_based_ser-
vices_# yer.pdf

REZUMAT

Noi posibilităţi recomandate de OMPI pentru 

gestionarea e# cientă a mărcilor internaţionale. În lu-
crare sunt prezentate o serie de instrumente ce ajută 
la gestionarea unei înregistrări internaţionale, lansate 
și promovate de Organizaţia Mondială de Proprietate 
Intelectuală (OMPI). Aceste instrumente au fost create 
pentru a facilita comunicarea cu utilizatorii Sistemului 

de la Madrid: titulari de mărci internaţionale sau repre-
zentanţi ai acestora. Informaţia expusă în lucrare este 
preluată de pe site-ul OMPI și conţine date privind 
instrumentele de lucru propuse, precum și documen-
tele care pot �  solicitate de la Biroul Internaţional, des-
tinate utilizatorilor sistemului de la Madrid în vederea 
e� cientizării procesului de depunere, înregistrare și 
evidenţă a cererilor internaţionale. 

ABSTRACT

New Possibilities Recommended by WIPO for 

the E$ ective Management of International Marks. 
This paper presents a set of tools that assist in ma-
naging an international registration, launched and 
promoted by the World Intellectual Property Orga-
nization (WIPO). These instruments were created to 
facilitate communication with users of the Madrid 
System: owners of international marks or their re-
presentatives. Information provided in the paper 
is taken from the WIPO website and contains data 
on the proposed working tools, as well as docu-
ments that may be requested from the Internatio-
nal Bureau, for users of the Madrid system in order 
to streamline the process of � ling, registration and 
accounting of international applications.   

РЕФЕРАТ

Рекомендуемые ВОИС новые возможности 

для эффективного управления международ-

ными товарными знаками. В работе представ-
лен набор инструментов, помогающих в управ-
лении международной регистрацией, пред-
ставленный и продвигаемый Всемирной ор-
ганизацией интеллектуальной собственности 
(ВОИС). Данные инструменты были разработа-
ны для облегчения взаимодействия с пользова-
телями Мадридской системы: владельцев меж-
дународных товарных знаков или их  предста-
вителей. Представленная в работе информация 
взята с сайта ВОИС и содержит сведения о пред-
ложенных рабочих инструментах, а также доку-
ментах, которые могут быть запрошены в Меж-
дународном бюро, предназначенных для поль-
зователей Мадридской системы, для упроще-
ния процесса подачи, регистрации и учета меж-
дународных заявок. 
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CONVENŢIA UPOV DEFINEȘTE  UN SOI DE PLANTE DREPT 
O GRUPARE DE PLANTE ÎN CADRUL UNUI SINGUR TAXON 

BOTANIC DE RANGUL CEL MAI SCĂZUT; GRUPARE CARE, INDIFERENT 
DACĂ SUNT ÎNDEPLINITE ÎN TOTALITATE SAU NU CONDIŢIILE PEN-
TRU ACORDAREA DREPTULUI AMELIORATORULUI, POATE FI:

 ▪ de$ nită prin expresia caracterelor ce rezultă 
de la un anumit genotip sau combinaţie de geno-
tipuri;

 ▪ deosebită de orice alta grupate de plante prin 
expresia a cel puţin unuia dintre acele caractere; 

 ▪ considerată ca unitate în ceea ce privește ca-
pacitatea sa de a $  reprodusă întocmai.

Deci un soi nou de plante trebuie să posede anu-
mite caracteristici relevante care să-l deosebească 
de alte soiuri: să $ e distinct (prin caractere morfolo-
gice și $ ziologice), uniform  și stabil (neschimbat în 
urma înmulţirilor succesive sau, în cazul unui anu-
mit ciclu de înmulţire, la sfârșitul $ ecărui ciclu).  

Este important faptul că caracteristicile fenotipice 
sunt un semn de adaptare a genotipului la mediu, 
indiferent dacă acestea sunt „morfologice sau $ zio-
logice”. Ele pot varia într-o măsură mai mare sau mai 
mică, în funcţie de specie, atunci când aceleași plante 
(aceleași genotipuri) sunt cultivate în condiţii de me-
diu diferite. În timp ce reproducerea se repetă, apar 
variaţii epigenetice sau genetice ereditare. Ca rezultat, 
un soi înmulţit în diferite condiţii și variaţii în modul de 
creștere nu poate să rămână omogen și stabil.

Lucrându-și terenurile agricole, fermierii sunt 
preocupaţi și de ameliorarea plantelor, deoarece în 
procesul de înmulţire a soiurilor cultivate se pot ob-
ţine soiuri noi, datorită polenizării libere sau a unei 
selecţii în masă în aceleași zone geogra$ ce. Soiurile 
noi obţinute sunt adaptate la condiţiile de crește-
re de pe teritoriul dat. Acest proces de ameliorare 
este strâns legat  de  schimburile regulate pe care 
le fac fermierii între ei – cu seminţe, material sădi-
tor, selecţii, ce constau din încrucișări spontane sau 
controlate, sau din mutaţii naturale, toate acestea 
extinzând arealul diversităţii și variabilităţii privind 
cultivarea plantelor adaptate la condiţiile climate-
rice speci$ ce zonei și a necesităţilor schimbătoare 
ale omului.

Astfel, soiurile obţinute de fermierii amelioratori 
sunt doar „su$ cient” și nu „complet” uniforme și sta-
bile. Reproducerea acestor soiuri se face în condiţii 
agricole și de creștere speci$ ce și nu au un „sfârșit 
de ciclu caracteristic” speciilor date.

Aproximativ de o jumătate de secol, producerea 
de seminţe și de material săditor a fost treptat trans-
ferată din domeniile de cultivare private în instituţi-
ile de testare și în laboratoarele știinţi$ ce.

Scopul unor astfel de selecţii „industriale” este de 
a modi$ ca direct genotipul materialului săditor prin 
încrucișări controlate și prin utilizarea tehnologiilor 
genetice complicate. Standardizarea condiţiilor de 
înmulţire pentru aceste soiuri, în special, prin uti-
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lizarea intensivă a îngrășămintelor și pesticidelor, 
conduce la producerea seminţelor destul de unifor-
me. Însă aceste seminţe sunt foarte dependente de 
materialul iniţial.

Pe de altă parte, uniformitatea lor are mult de 
suferit, deoarece condiţiile de cultivare a soiurilor 
obţinute astfel se schimbă, practic, pentru � ecare 
gospodărie de fermieri în parte, iar agricultorii pot 
folosi aceste „seminţe de fermă” selectate „industri-
al” numai un an sau doi, întrucât se pierde o caracte-
ristică esenţială a soiului - uniformitatea sa.

Astfel se evidenţiază două sisteme complemen-
tare de ameliorare a soiurilor și de producere a se-
minţelor:

 ▪ în cadrul gospodăriilor de fermieri;
 ▪ sistemul privind soiurile „industriale”, obţinu-

te în instituţiile și laboratoarele specializate.
Prima metodă de organizare a fost cunoscută de 

mii de ani în istoria agriculturii, a doua, însă, s-a dez-
voltat dinamic numai în ultimele decenii. Trebuie de 
menţionat faptul că în decursul miilor de ani a fost 
selectată o gamă imensă de resurse genetice vita-
le pentru nutriţia noastră. Sistemul industrial, însă, 
a redus această diversitate de la caracteristicile de 
adaptare la standardizarea condiţiilor de creștere 
prin mecanizare și folosirea îngrășămintelor chimi-
ce și a pesticidelor. În consecinţă, au fost distruse 
multe gospodării mici de fermieri.

Această „revoluţie verde” a făcut posibilă crește-
rea cantitativă a producţiei agricole, dar a condus 
și la dispariţia diversităţii de genotipuri adaptate 
la condiţiile de cultivare care, la rândul lor,  au fost 
depozitate în „bănci de gene”, practic nefolosite în 
selecţia plantelor și care nu se mai reînnoiesc.

De asemenea, „revoluţia verde” a distrus sistemul 
de ameliorare și producere de seminţe  în gospo-
dăriile de fermieri, existând o mare dependenţă de 
materia primă iniţială. Asistăm acum la manifestarea 
unor mari provocări: sarcina economică de plasare 
a producţiei agricole din nou în mâinile fermierilor; 
diminuarea rezervelor de combustibil fosil; deterio-
rarea biodiversităţii plantelor cultivate; modi� carea 
condiţiilor climaterice. Sistemul de ameliorare a soiu-
rilor și de producere a seminţelor în gospodăriile de 
fermieri constituie unicul mod de a încuraja adapta-
rea la condiţiile regionale a soiurilor noi și reînnoirea 
diversităţii resurselor, ceea ce ar putea asigura  rezol-
varea problemelor indicate anterior.

Documentele adoptate la mai multe foruri in-
ternaţionale privind protecţia soiurilor de plante în 
conformitate cu Actul 1991 al Convenţiei UPOV nu 
s-au referit la provocările menţionate, cu unele mici 
excepţii: accesul liber la „băncile de gene” atât pen-
tru selecţia „industrială”, cât și pentru micii fermieri. 
Astfel a fost posibilă dezvoltarea unei reţele impor-
tante de întreprinderi  de fermieri  ce oferă a gamă 
largă și diversă de seminţe.

În anii '80, acest echilibru a fost deranjat de in-
gineria genetică. Cu ajutorul marcherilor moleculari 
devenea posibilă determinarea rapidă a urmelor de 
utilizare a soiurilor noi proprii pentru ameliorarea 
materialului semincer al concurenţilor. 

Astăzi brevetele eliberate sunt capabile în mod 
e� cient să interzică reutilizarea soiurilor de plan-
te protejate, iar noul  Act al Convenţiei UPOV din 
1991 a adus Certi� catul pentru Soi de Plantă (CSP) 
în concordanţă cu Brevetul pentru Soi de Plantă 
(BSP). Acest fapt a condus la extinderea protecţiei 
soiurilor esenţial derivate și a seminţelor produse 
de fermieri.

În conformitate cu Actul din 1991 al Convenţiei 
UPOV, soiul poate �  „de� nit prin expresia caracte-
relor ce rezultă de la un anumit genotip sau combi-
naţie de genotipuri”. Însă această de� niţie exclude 
soiurile fermierilor obţinute prin polenizare liberă, 
ale căror caracteristici rezultă din „combinaţii vari-
abile ale mai multor genotipuri”. Formele obţinute 
nu sunt considerate soiuri în temeiul Convenţiei, 
deci nu mai pot �  protejate de un BSP, însă, toto-
dată, sunt considerate drept soiuri notorii și, prin 
urmare, biopirateria nu poate �  opusă în cazul dat. 
Majoritatea ţărilor care au rati� cat Actul din 1991 
al Convenţiei UPOV folosesc de� niţia dată pentru 
a include soiurile în cataloagele naţionale pentru 
seminţele certi� cate.  Astfel, formele obţinute prin 
polenizare liberă, care sunt „combinaţii variabile ale 
mai multor genotipuri”, se limitează doar la gospo-
dăriile de fermieri și nu pot apărea pe piaţă, ceea ce 
conduce ulterior la dispariţia lor.

În asemenea condiţii, Actul din 1991 al Conven-
ţiei UPOV a stabilit  un fel de „revers bene� ciu”. Fer-
mierii, producând soiuri noi gratuit, nu mai au acces 
la propriile seminţe sau sunt nevoiţi să plătească 
drepturile de autor pentru a le reutiliza.

De la semnarea Acordului privind aspectele co-
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merciale ale drepturilor de proprietate intelectu-
ală (TRIPS) al Organizaţiei Mondiale a Comerţului 
(OMC), au fost obţinute BSP și CSP pentru același 
soi, ca mijloc de protecţie a genotipului sau meto-
delor de reproducere a acestuia. Scutirea ameliora-
torului este pe cale de dispariţie, ceea ce conduce 
la creșterea numărului de acţiuni iniţiate împotriva 
seminţelor înmulţite de fermieri și concentrarea ra-
pidă a industriei seminţelor în mâinile companiilor 
care deţin cele mai mari portofolii de brevete. Iar 
reînnoirea biodiversităţii plantelor cultivate nu se 
reduce numai la brevetarea genelor recombinate în 
diferite moduri la câteva specii, care invadează ma-
joritatea terenurilor agricole.

Sunt la fel de importante atât seminţele fermie-
rilor, cât și noile soiuri, atunci când trebuie să facem 
faţă provocărilor actuale privind adaptarea la con-
diţiile speci� ce zonale de cultivare a plantelor. Pro-
misiunile false ale biologiei sintetice nu vor înlocui 

niciodată seminţele fermierilor folosite pentru noile 

selecţii adaptate local. 

Constatăm că CSP nu vor putea face faţă numă-

rului crescător de brevete, pur și simplu, prin imi-

tarea lor privind drepturile exclusive asupra soiului 

dat. În circumstanţele actuale, se consideră că ar �  
oportun ca amelioratorii să se alăture fermierilor în 
problema brevetării soiurilor de plante, asigurându-
se că drepturile fermierilor de utilizare, schimb și 
protecţie a seminţelor sunt pe deplin recunoscute 
în contextul accesării diversităţii genetice.
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REZUMAT

Protecţia soiurilor de plante – condiţie și su-

port pentru ameliorarea acestora. Pentru a unifor-
miza soiurile de plante, s-a recurs la selecţii „indus-
triale”, modi� cându-se direct genotipul materialului 
săditor prin încrucișări controlate și prin utilizarea 
tehnologiilor genetice complicate. "Revoluţia ver-
de" a făcut posibilă creșterea cantitativă a produc-
ţiei agricole, dar a distrus sistemul de ameliorare și 
producere de seminţe în gospodăriile de fermieri. 
Astăzi brevetele eliberate dispun de capacitatea de 
a interzice în mod e� cient reutilizarea soiurilor de 
plante protejate, iar noul  Act al Convenţiei UPOV 
din 1991 a adus Certi� catul pentru Soi de Plan-
tă (CSP) în concordanţă cu Brevetul pentru Soi de 
Plantă (BSP). De la semnarea Acordului privind as-
pectele comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS) al Organizaţiei Mondiale a Co-
merţului (OMC), au fost obţinute BSP și CSP pentru 
același soi, ca mijloc de protecţie a genotipului sau 
metodelor de reproducere a acestuia. În circum-
stanţele actuale, se consideră că ar �  oportun ca 
amelioratorii să colaboreze cu fermierii în proble-
ma brevetării soiurilor de plante și să se asigure că 
drepturile fermierilor de utilizare, schimb și protec-
ţie a seminţelor sunt pe deplin recunoscute în con-
textul accesării diversităţii genetice.

ABSTRACT

Protection of Plant Varieties – Condition and 

Support for Their Improvement. To equalize plant 
varieties, it was resorted to “industrial” selections, 
modifying directly the genotype of the planting 
stock by controlled crosses and by using compli-
cated genetic technologies. “Green Revolution” has 
made possible the quantitative growth of agricul-
tural production, but destroyed the seed improve-
ment and production system in the households of 
farmers. Today issued patents can e# ectively prohi-
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bit the reuse of protected plant varieties, and the 
new Act of the UPOV Convention of 1991 brought 
the Plant Variety Certi� cate (PVC) in accordance 
with the Plant Variety Patent (PVP). Since the sig-
ning of the Agreement on Trade Related Aspects 
of Intellectual Property Rights (TRIPS) of the World 
Trade Organization (WTO), PVP and PVC were ob-
tained for the same variety as a means of protec-
tion of genotype or propagation methods thereof. 
In the current circumstances, it is considered that 
it would be appropriate for breeders to cooperate 
with farmers on the issue of patenting plant varie-
ties and to ensure that the rights of farmers to use, 
exchange and protect seeds are fully recognized in 
the context of access to genetic diversity.

РЕФЕРАТ

Охрана сортов растений – условие и осно-

ва для их селекции. Для достижения однород-
ности сортов растений был использован метод 
«промышленной» селекции с изменением гено-
типа посадочного материала путем контролиру-

емого скрещивания и использования сложных 
генетических технологий. «Зеленая революция» 
сделала возможным количественный рост сель-
скохозяйственного производства, разрушив при 
этом систему селекции и производства семян в 
фермерских хозяйствах. В настоящее время вы-
данные патенты обладают эффективной способ-
ностью запрещать повторное использование 
охраняемых сортов растений, а новый Акт 1991 
года Конвенции УПОВ привел Свидетельство 
на сорт растения (ССР) в соответствие с Патен-
том на сорт растения (ПСР). С момента подписа-
ния Соглашения по торговым аспектам прав ин-
теллектуальной собственности (ТРИПС) Всемир-
ной торговой организации (ВТО) были получены 
ПСР и ССР для одного и того же сорта как сред-
ство охраны генотипа или методов его воспро-
изводства. В нынешних условиях, считается це-
лесообразным, чтобы селекционеры и ферме-
ры сотрудничали по вопросу о патентовании со-
ртов растений и чтобы права фермеров на ис-
пользование, обмен и охрану семян были полно-
стью признаны в контексте доступа к генетиче-
скому разнообразию.
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EXPERIENŢA MULTOR ŢĂRI DEMONSTREAZĂ CĂ EXISTĂ UN 
URIAȘ POTENŢIAL DE DEZVOLTARE A ACTIVITĂŢII INVESTI-

ŢIONALE PRIN APLICAREA MECANISMULUI DE CONCESIUNE ÎN DI-
FERITELE SALE FORME. DIN MOMENTUL APARIŢIEI, MECANISMUL 
DE CONCESIUNE A SUFERIT MODIFICĂRI ESENŢIALE ȘI SE AFLĂ ÎN 
SITUAŢIA DE CONTINUĂ DEZVOLTARE ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII CÂT 
MAI COMPLEXE A AVANTAJELOR ACESTUIA. NU ESTE ÎNTÂMPLĂTOR 
FAPTUL CĂ LEGISLAŢIA PRIVIND CONCESIUNEA EXISTĂ ÎN PREZENT 
ÎN MAI MULT DE 120 DE ŢĂRI DIN LUME ÎN CARE, PE LÂNGĂ ALTE 
CONDIŢII EGALE, SE REFLECTĂ O LEGĂTURĂ DIRECTĂ ÎNTRE CONCE-
SIUNE ȘI INVESTIŢII. 

Mai bine de 20 de tipuri de contracte de concesi-
une existente, aprobate de practica internaţională, 

permit elaborarea unor atare documente astfel,  în-
cât să corespundă într-o măsură cât mai mare inte-

reselor părţilor implicate. Printre cele mai răspândi-

te sunt următoarele: 

 ▪ BOT (construcţie, exploatare, transfer); 
 ▪ ROT (reabilitează, operează, transferă);

 ▪ DBO (proiectare, construcţie, operare); 

 ▪ DFBO (proiectare, % nanţare, construcţie, ope-

rare);

 ▪ DCMF (proiectare, construcţie, management 

şi % nanţare) 

 ▪ BOO (construiește, deţine, operează) 

 ▪ BOOT (construiește, deţine, operează, transferă) 

 ▪ Leasingul 
 ▪ Contract de tip a! ermage

 ▪ Contracte de management 

Totuși, în Republica Moldova, unde atragerea 

investiţiilor nu corespunde necesităţilor economice 

și sociale existente, riscurile investiţionale și presiu-

nea asupra bugetului sunt mari, însă potenţialul și 

posibilităţile investiţionale ale concesiunii, în speci-

al în infrastructură, sunt încă în mare măsură neex-

ploatate.1  

Având în vedere de% citul % nanţelor publice, sub-

dezvoltarea pieţei de capital și interesele instituţi-

onale, ' uxul insu% cient de investiţii din străinătate 

către Republica Moldova, este necesară cercetarea 

atentă și aplicarea posibilităţilor diversi% cate ale 

concesiunii în scopul intensi% cării activităţii inves-

tiţionale a multor agenţi economici.    

 Cu toate că Legea privind concesiunile din Re-

publica Moldova a fost adoptată încă din anul 1995, 

procesul de dezvoltare a concesiunii poartă un ca-

racter sporadic, în domeniul dezvoltării infrastruc-

turii ne% ind încheiate decât un număr nesemni% ca-

tiv de contracte. 

1 În teoria și practica internaţională, concesiunile în infra-
structură, în mod tradiţional, se referă la obiecte din dome-
niul alimentării cu apă, inovaţiei, transportului, amenajării 
teritoriului, educaţiei, medicinei etc. 

|     DR. CONF. ANA SUHOVICI, 
ASEM 

    
|DRD. MIHAELA POCORA, 

ASEM    
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În acest sens, analizăm avantajele mecanismului 
de concesiune în realizarea proiectelor investiţiona-
le din punct de vedere al intereselor investitorilor 
privaţi, a statului, a investitorilor instituţionali și 
pieţei de capital, precum și posibilitatea extinderii 
utilizării instrumentelor inovative � nanciare private 
în infrastructura publică. 

Avantajele utilizării concesiunii pentru realizarea 
proiectelor investiţionale se a� ă în directă corelare 
cu relaţiile din care se compune. Concesiunea repre-
zintă una din cele mai dezvoltate forme de parteneri-
at public-privat orientată spre un parteneriat pe ter-
men lung între autorităţile publice și reprezentanţii 
businessului privat în scopul investiţiilor rentabile în 
obiecte de infrastructură publică, prestarea servi-
ciilor publice, dar și asistenţa tehnică, exploatarea, 
reconstruirea, modernizarea sau angajarea unei noi 
construcţii. Baza pentru acest parteneriat constă în 
separarea riscurilor, competenţelor și responsabilită-
ţii între părţilor participante prin încheierea și realiza-
rea acordului/contractului respectiv. 

În conformitate cu legislaţia moldoveneas-
că, prin concesiune2 se înţelege un contract, prin 
care statul sau unităţile administrativ-teritoriale ce-
sionează unui investitor, în schimbul unei redeven-
ţe, dreptul de a desfășura o activitate de prospecta-
re, explorare, valori� care sau restabilire a resurselor 
naturale pe teritoriul Republicii Moldova, de a pre-
sta servicii publice, de a exploata  bunurile mobile 
și imobile a� ate în proprietate publică, precum și  
dreptul  de a desfășura anumite genuri de activita-
te, inclusiv cele care constituie monopolul statului, 
preluând gestiunea obiectului concesiunii, riscul 
prezumtiv, răspunderea patrimonială.  

În sistemul contractelor, concesiunea ocupă un 
loc de mijloc între privatizare și funcţionarea com-
paniilor publice. Considerăm că, în cazul privatizării, 
diferenţa constă în căutarea unui proprietar e� ci-
ent, căruia proprietatea i se transmite pentru tot-
deauna. În cazul acordurilor de concesiune,  sarcina 
prioritară constă în căutarea și atragerea unui ma-
nagement e� cient, dar și posibilitatea stabilirii or-
dinii acţiunilor concesionarului, mărimii și structurii 
plăţilor de concesionare etc., păstrând în același 
timp dreptul de proprietate asupra obiectelor de

2 Legea Republicii Moldova nr. 534-XIII din 13.07.95 „Сu pri-
vire la concesiuni», art. 1(1).

 infrastructură ce aparţin statului, autorităţilor locale 
sau municipale. În același timp, în cazul contractelor 
de concesionare, spre deosebire de privatizare, sta-
tul are dreptul de a rezilia contractul, în situaţia în 
care managerul se consideră a �  ine� cient, ceea ce 
e aproape imposibil în cazul privatizării. Cu toate 
acestea, concesionarul nu se supune riscului, pen-
tru că toate investiţiile efectuate de către acesta se 
păstrează. Totodată, concesionarul creează obiectul 
concesiunii și obţine propriile venituri, iar conce-
dentul (statul) păstrează toate drepturile sale, inclu-
siv proprietatea asupra obiectului concesiunii. 

Plecând de la faptul că în realizarea acordului 
de concesiune se includ o mulţime de subiecţi de 
conducere, să analizăm avantajele concesiunii din 
punct de vedere al acestora și, în primul rând, al sta-
tului (inclusiv municipalităţilor), investitorilor pri-
vaţi instituţionali, pieţei de capital și instrumentelor 
acesteia. 

În literatura economică se menţionează urmă-
toarele avantaje ale contractelor de concesiune din 
punctul de vedere al statului3.

În primul rând, contractul de concesiune permite 
completarea bugetelor la nivel central și regional în 
baza încasărilor din impozite;

În al doilea rând, concesiunile reduc sau elimină 
greutatea � nanciară a statului, datorită faptului că 
concesionarul ia asupra sa obligaţia de a realiza 
toate cheltuielile de � nanţare, management și în-
treţinerea curentă a obiectelor, transmise în conce-
siune, acoperind cheltuielile din tarif. În acest mod, 
cu ajutorul mecanismului de concesiune se rezolvă 
probleme social-economice, statul transmiţând, 
totodată, cheltuielile de investiţie și mentenanţă a 
proprietăţii sale pe umerii sectorului privat; 

În al treilea rând, contractele de concesiune per-
mit statului, fără a pierde controlul asupra obiecte-
lor strategice, posibilitatea concomitentă de a atra-
ge capital privat intern sau extern; 

În al patrulea rând, concesiunile stabilesc relaţii 
stabile de lungă durată, legale între stat și conce-
sionar; 

În al cincilea rând, redevenţele reprezintă un mij-
loc suplimentar de reinvestire în obiectul concesiu-
nii pe lângă investiţiile aduse de concesionar; 

3 Зельднер, М. Государственно-частное партнерство в 
условиях инновационного развития экономики, с. 36, М. 
2012.
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În al șaselea rând, concesiunea permite supli-
mentarea nu doar a resurselor � nanciare, dar și a 
celor tehnologice ale statului prin echipamente 
moderne, dar și metode de management de vârf 
aplicate de concesionar.

În al șaptelea rând, concesiunea − ca formă de re-
laţionare între stat și sectorul privat, fundamentată 
pe combinarea drepturilor și obligaţiilor reciproce −
reprezintă un factor important pentru îmbunătăţi-
rea climatului investiţional și e� cienţei economice 
din ţară, inclusiv în Republica Moldova.  

Și în � nal, concesiunea reprezintă pentru stat o 
alternativă a privatizării, în condiţiile în care ultima 
este nedorită și imposibilă în concordanţă cu ţeluri-
le prioritare ale dezvoltării economice și cu obiectul 
contractului. 

Considerăm că, în condiţiile scăderii pe parcursul 
ultimilor ani a tendinţei & uxului de investiţii străine 
în economia republicii, activarea aplicării concesiu-
nii este capabilă să corecteze situaţia în sens pozitiv. 
Pentru aceasta, avantajele menţionate mai sus și nu 
numai acestea, după părerea noastră, trebuie luate 
în considerare și accentuate la elaborarea și desfă-
șurarea politicii investiţionale de stat.

Mecanismul de concesiune și de atragere a in-
vestiţiilor are și avantaje importante în realizarea 
proiectelor pentru sectorul privat, printre care cele 
mai relevante sunt: 

 – obţinerea folosinţei de către concesionar (in-
vestitor) a activelor statului în vederea implemen-
tării unui management pe termen lung și în condiţii 
avantajoase de plată a redevenţei; 

 – obţinerea de către concesionar în rezultatul 
investiţiei a unor garanţii de rambursare a banilor, 
având în vedere faptul că statul, ca partener al con-
cesionarului, are o anumită răspundere asupra asi-
gurării unui nivel de rentabilitate convenit; 

 – plăţi din partea statului către concesionar (în 
cazul realizării proiectelor în domeniul alimentării 
cu apă, gazi� cării, termo� cării) din buget, cu condi-
ţia îmbunătăţirii calităţii serviciului; 

 – obţinerea de către concesionar a libertăţii de 
management pe termen lung, ceea ce favorizează 
folosirea noilor tehnologii, creșterea productivită-
ţii muncii și, în consecinţă, creșterea pro� tabilităţii 
businessului în perioada existenţei contractului de 
concesiune etc. 

 – posibilitatea de a deveni operator regional și 
consolidarea concesionarului în cazul demonstrării 
unei e� cienţe sporite, precum și creșterea ariei de 
acoperire a prestării serviciilor.

Din experienţa ţărilor vestice sunt cunoscute 
avantaje imbatabile ale concesiunii și pentru parte-
nerii instituţionali și, în primul rând, pentru fonduri-
le de pensii neguvernamentale și companiile de asi-
gurări ce deţin resurse de � nanţare pe termen lung 
și care folosesc instrumente � nanciare inovative 
pentru � nanţare pe termen lung. Implicarea slabă 
a investitorilor instituţionali în procesele investiţio-
nale în Republica Moldova fac aceste avantaje ale 
concesiunii deosebit de actuale. 

Este cunoscut faptul că activitatea investitorilor 
instituţionali poartă un caracter strategic. Datorită 
mobilizării resurselor pe termen lung, aceștia deţin 
un potenţial semni� cativ mai mare de � nanţare a 
proiectelor pe termen lung în comparaţie cu băn-
cile comerciale. 

În afară de aceasta, deţinând un capital impor-
tant pe termen lung, investitorii instituţionali au po-
sibilitatea investirii diversi� cate în active cu risc scă-
zut de infrastructură socială. În același timp, aceștia 
obţin din partea statului un regim preferenţial de 
impozitare, juridic și economic, asigurându-și și o 
percepţie pozitivă din partea opiniei publice. 

Astfel, mecanismul concesiunii conţine posibili-
tatea realizării scopurilor și conexiunea intereselor 
statului cu interesele sectorului privat din diverse 
sfere. 

Realizarea avantajelor concesiunii devine po-
sibilă datorită multiplelor variante de elaborare a 
contractului de concesiune. Caracteristicile sale ce 
prezintă interes pentru investitor sunt următoarele: 

 – asigurarea parţială sau totală a investiţiilor de 
către concesionar; 

 – caracterul global și complex al contractului; 
 – orientarea spre exploatarea de către conce-

sionar; 
 –  libertatea conceptului de exploatare și deser-

vire a infrastructurii; 
 – concesionarul reprezintă managerul facilităţii; 
 – implicarea proprietăţii statului (municipalită-

ţii) pe termen lung; 
 – existenţa responsabilităţii mixte a concesio-

narului și concedentului pe termen lung etc. 
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Totodată, pentru o dezvoltare mai extinsă a 
contractelor de concesiune pe termen lung, în Re-
publica Moldova este necesară aprobarea actelor 
normative ce ar minimiza riscurile pe contul deta-
lierii ordinii încheierii și executării contractelor de 
concesiune.

 Dezvoltarea anevoioasă a concesiunilor în Re-
publica Moldova este legată de imperfecţiunile 
cadrului legislativ, care apără interesele tuturor păr-
ţilor din acordul de concesiune, nu doar ale statului.  

În afară de aceasta, în condiţiile Republicii Mol-
dova, relaţiile ce apar între stat și businessul privat 
în cadrul acordurilor de concesiune nu sunt su-
� cient de transparente, fapt constatat și în cazul 
concesionării aeroportului din Chișinău. Lipsa de 
transparenţă și o partajare neechilibrată a riscurilor 
și obligaţiilor din contract sunt cruciale pentru buna 
derulare a contractului.  

Concesiunea cunoaște riscurile generale ale 
unui proiect, precum sunt cele de business, comer-
ciale și regulatorii. Nominalizăm doar câteva din 
problemele speci� ce de dezvoltare a acestei forme 
de parteneriat public-privat: lipsa experienţei pri-
vind încheierea contractelor de concesiune, soluţi-
onarea problemelor împărţirii și gestionării riscuri-
lor � nanciare și patrimoniale, cadrul legislativ vag, 
așteptări nerealiste etc.    

Pentru a adapta cadrul legal și implicit a îmbună-
tăţi modul de gestiune al concesiunilor, guvernele 
ar trebui să acţioneze în sensul realizării următoare-
lor condiţii (linii directoare):

 ▪ Coordonarea e� cientă a politicilor relevante 
guvernamentale și a aprobărilor necesare;

 ▪ Clari� carea rolurilor și responsabilităţilor am-
belor părţi implicate;

 ▪ Adoptarea prevederilor legale clare pentru 
acordarea concesiunilor;

 ▪ Stabilirea sau identi� carea autorităţilor regu-
latorii;

 ▪ Administrarea suportului guvernamental 
pentru proiectele de infrastructură;

 ▪ Administrarea relaţiilor publice și informaţiei.
În � ecare dintre aceste linii directoare, guvernele 

pot integra următoarele standarde de bună guver-
nare în practicile de concesiuni:4

4 Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Pri-
vate Partnerships United Nations, 2008.

 ü Participare;
 ü Decenţă;
 ü Transparenţă;
 ü Responsabilitate;
 ü Corectitudine;
 ü E� cienţă; 
 ü Dezvoltare durabilă;

Buna Guvernare în concesiuni, se focalizează pe:
 ü Politici;  
 ü Capacitatea de a construi;
 ü Cadrul legislativ;
 ü Partajarea riscurilor;
 ü Achiziţii;
 ü Interesul oamenilor în prim plan;
 ü Mediul înconjurător.

În acest sens, considerăm că este necesară per-
fecţionarea ordinii de achiziţionare și � nanţare a 
proiectelor investiţionale, reîntoarcerea către inves-
titor a investiţiilor plasate, precum și perfecţionarea 
legislaţiei bugetare, în cadrul căreia este necesar 
de a stabili cu deplină claritate obligaţiile statului 
într-un contract de concesiune. Problema constă în 
faptul că, în condiţiile Republicii Moldova,  bugetul 
se aprobă pe un an, iar contractele de concesiune 
sunt calculate pentru o perioadă mai extinsă. Iată 
de ce este foarte posibil să apară riscuri în legătură 
cu o eventuală schimbare a legislaţiei bugetare, în 
special riscul neexecutării de către stat a obligaţiilor 
sale � nanciare. Această circumstanţă face necesară 
garanţia bugetară pentru acordurile de concesiune 
pe termen lung. 

Implementarea la scară largă a concesiunii întru 
realizarea proiectelor investiţionale în Republica 
Moldova necesită, de asemenea, și o politică tarifară 
care ar permite reîntoarcerea într-o perioadă deter-
minată de timp a investiţiilor plasate în economie. 
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REZUMAT

Concesiunea – mecanism inovațional de sti-

mulare a activității investiționale. În acest articol 
este analizată posibilitatea utilizării mecanismului 
inovațional al concesiunii în Republica Moldova în 
scopul stimulării activității investiționale și echili-
brării cât mai e; ciente a intereselor statului și inves-
titorilor privați. De asemenea, în articol sunt supuse 
analizei aspectele atractive ale contractului de con-
cesiune din punctul de vedere al statului, al parte-
nerului privat, inclusiv al  investitorilor instituționali. 

Cuvinte cheie: concesiune, concesiuni în in-
frastructură, contract de concesiune, parteneriat 
public-privat, activitate investițională, mecanism 
investițional.

ABSTRACT

Concession – Innovation Mechanism to Sti-

mulate Investment Activity. This article analyses 
the possibility of using the innovation mechanism 
of concession in the Republic of Moldova in order 
to stimulate investment activity and more e<  cient 
balancing of the interests of the state and private 
investors. The article also analyses the attractive 
aspects of the concession contract from the stand-
point of the state, private partner, including institu-
tional investors.

Keywords: concession, concessions in infrastruc-
ture, concession contract, public-private partner-
ship, investment activity, investment mechanism.

РЕФЕРАТ

Концессия – инновационный механизм сти-

мулирования инвестиционной деятельности. 
В  данной статье рассматриваются возможности  
применения инновационного механизма кон-
цессий в Республике Молдова в целях стимули-
рования инвестиционной деятельности и наи-
лучшего балансирования интересов государ-
ства и частных инвесторов. В статье также ана-
лизируются привлекательные аспекты концес-
сионного договора с точки зрения государства, 
частного партнера, в том числе институциональ-
ных  инвесторов.

Ключевые слова: концессия, концессия в об-
ласти инфраструктуры, концессионный договор, 
государственно-частное партнерство, инвести-
ционная деятельность, инвестиционный меха-
низм.
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PIAŢA OPERELOR DE ARTĂ PREZINTĂ UN FENOMEN SOCIO-
CULTURAL MULTIASPECTUAL, UNA DINTRE CELE MAI COM-

PLICATE SFERE ALE ECONOMIEI. ESTE UN SISTEM DE INTERACŢIUNI, 
REALIZATE DE DIFERIŢI ACTORI: ARTIȘTI, PICTORI, GALERII, LICITAŢII, 
DEALERI, CONSULTANŢI, CRITICI, MASS-MEDIA, POLITICIENI, ECO-
NOMIȘTI, SERVICII VAMALE, ORGANE FISCALE. 

Piaţa operelor de artă are un impact semni# ca-
tiv, de asemenea, asupra vieţii artistice și culturale 
a societăţii. Aceasta, la fel ca oricare altă piaţă, are 
propriile caracteristici și trăsături. Cu o investiţie 
rezonabilă în opere de artă, piaţa poate aduce di-
vidende mari, cu referire la unii indicatori, este mult 
mai e# cientă decât alte active, are o contribuţie 
multiaspectuală asupra dezvoltării social-econo-
mice a ţării. În ţările dezvoltate, acest sector activ 
in( uenţează asupra structurii economiei; participă 
la elaborarea și implementarea inovaţiilor, precum 
și la activitatea internaţională și la export; creează 
valoare adăugată; asigură creșterea veniturilor în 
regiune; creează locuri de muncă; asigură sporirea 
nivelului cultural al populaţiei.

Pentru Republica Moldova, piaţa operelor de 
artă este un sector nou în economie. Examinat ca 
o categorie economică, actorul principal al pieţei 
operelor de artă este antreprenorul, care utilizează 
noile posibilităţi comerciale pentru promovarea ar-
tei atât în interiorul ţării, cât și în străinătate.  Crea-
tivitatea artistică autohtonă contemporană nu are 
încă un public internaţional și nu intră în cercul de 

| DRD. OLGA PERCINSCHI, ART-DIRECTOR AL ONG  „CREDO”,                                        
MEMBRU AL UNIUINII ARTIŞTILOR PLASTICI DIN REPUBLICA MOLDOVA                                              

interese al investitorilor în artă străini. Apreciatorii 
și cumpărătorii lucrărilor de artă sunt în principal 
locuitorii Republicii Moldova, Rusiei, Ucrainei, sau 
cetăţenii altor ţări, care activează în republica noa-
stră și cunosc măiestria artiștilor locali. Totodată, 
populaţia ţării este slab pregătită pentru a cumpăra 
obiecte de artă contemporană. 

Până în prezent, lumea occidentală nu cunoaște 
arta moldovenească contemporană, deoarece nu 
există o comunicare permanentă din partea artiști-
lor din Republica Moldova (necunoașterea limbilor 
străine, lipsa managementului și a marketingului 
inovaţional); de asemenea, nu există reguli clare de 
promovare a artiștilor/pictorilor și a lucrărilor lor. 
În același timp, cumpărătorul interesat de operele 
de artă din ţară trebuie să caute el singur atelierul 
artistului și să se adreseze nemijlocit autorului, pic-
tura căruia dorește să o cumpere. În galeriile autoh-
tone cumpărătorii pot alege lucrarea care le-a plă-
cut doar din  totalitatea lucrărilor prezentate de un 
număr considerabil de autori, neavând idee despre 
integritatea creativităţii artistului însuși. 

Totodată,  puţine galerii sunt de acord să sem-
neze contracte cu artiștii plastici, în special este 
foarte di# cil pentru artiștii începători. Contractul 
încheiat nu întotdeauna este respectat de către 
părţi. În Republica Moldova nu sunt dezvoltate 
relaţiile de piaţă dintre artistul plastic și galerie, 
lipsește cadrul legislativ corespunzător și pârghiile 
care in( uenţează asupra executării contractelor, 
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de aceea acordurile verbale personale sunt mai 
populare  decât cele legale.

Structura pieţei operelor de artă în Republica 

Moldova. Piaţa operelor de artă din ţara noastră se 

dezvoltă conform unui anumit sistem de infrastruc-
tură, creat  în mai multe niveluri, care determină via-
ţa artistică a ţării în ansamblu. Aceasta constă din 
următoarele elemente ($ g.1):

Fig. 1. Structura pieţei operelor de artă în R. Moldova

Structura creată a pieţei contemporane a operelor de artă din R. Moldova a determinat caracteristicile ei 
speci$ ce, care sunt inerente multor pieţe regionale (boxa 1).

Boxa 1. Caracteristicile speci! ce ale pieţei contemporane a operelor de artă 

 ▪  menţinerea izolării pieţei autohtone de participarea la formarea cursului principal (mainstream) în dez-
voltarea infrastructurii teoretico-știinţi$ ce, ideologice, economice și de management a pieţei mondiale a 

artelor plastice vizuale;

 ▪  comunitatea artistică (elita comunităţii artistice) a R. Moldova nu este adaptată pentru a activa în con-
diţiile unei formaţiuni sociale post-industriale;

 ▪  necunoașterea tendinţelor contemporane de management a pieţei operelor de artă;
 ▪  lipsa sistemului de susţinere în marketing a artiștilor plastici autohtoni: agenţiile occidentale de cla-

sament nu includ în topul celor mai buni 500 de artiști ai contemporaneităţii niciun artist plastic din R. 
Moldova;

 ▪  crearea pieţei autohtone a operelor de artă în baza structurilor deja existente (instituţii de artă), dar nu 
în baza galeriilor comerciale noi (astfel precum în ţările străine);

 ▪  includerea în structura pieţei operelor de artă a structurilor netradiţionale – centrelor estetice ale uni-
versităţilor, care posedă două aspecte de piaţă: promovarea pe piaţă a operelor de artă contemporane și 
realizarea funcţiilor de manager-mediator între artistul plastic și public);

 ▪  păstrarea expoziţiei municipale în capitala Moldovei, care realizează, de asemenea, și o funcţie (de 
legătură cu artiștii) indirectă de comercializare;

 ▪  formarea tradiţiilor de afaceri familiale în artă în baza dinastiilor culturale și a noului tip de artist-
antreprenor;
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 ▪  lipsa colecţionarilor. În orice ţară trebuie să existe cel puţin un număr minim de colecţionari, fără de care 
piaţa operelor de artă nu poate exista. Spre exemplu, în Marea Britanie există peste 10 mii de colecţionari, din 
ei 3,5 mii – persoane care anual cumpără lucrările a cel puţin 50 de artiști plastici. În plus, există instituţii care, 
cu donaţiile private și mijloacele de stat, cumpără activ operele de artă. Pentru comparaţie, în R. Moldova exis-
tă doar 10 colecţionari, care cumpără opere de artă cu preţuri minim acceptabile. Colecţionarii sunt persoane 
din rândul autorităţilor sau persoane publice, care păstrează hobby-ul în umbră și comunică direct cu artiștii. 
De aceea, fără susţinerea puternică a colecţionarilor, piaţa operelor de artă se a" ă în faza embrionară;

 ▪  caracterul tenebru al colecţionarilor locali, care se datorează nivelului scăzut de cultură, întreruperii 
tradiţiei de colecţionare în ţară și lipsei (imperfecţiunii) legislaţiei;

 ▪  lipsa experţilor și managerilor profesioniști în artă, publiciștilor, dealerilor în artă, criticilor, capabili să mo-
deleze în societate o atitudine corectă anume faţă de arta contemporană. În rezultat, în promovarea artelor 
plastice sunt antrenaţi artiștii înșiși sau persoane aleatorii. Acestea favorizează extinderea pieţei tenebre și 
încurajează proliferarea pe piaţa operelor de artă a unui nivel artistic scăzut.  Colecţionarii autohtoni încă 
nu au găsit nici un contact cu criticii de artă, care i-ar orientata spre modernism și avangardismul autohton.

 ▪  lipsa  unui sistem complex de promovare a operelor de artă (existenţa unor elemente) pe piaţa mondială;
 ▪  lipsa propriilor mecanisme de cotare a operelor de artă;
 ▪  caracterul ”de birou” de colecţionare, manifestat în crearea colecţiilor de opere de artă în spaţiile bănci-

lor mari, # rmelor private, precum și în spaţiile administrative;
 ▪  lipsa relaţiilor stabile cu pieţele altor ţări străine. Acest lucru determină circulaţia operelor de artă pre-

ponderent în interiorul regiunii. Ca fenomen pozitiv, e de menţionat organizarea în ultimul timp a Bienale-
lor Naţionale de Artă, precum și participarea unor artiști plastici la diferite expoziţii internaţionale;

 ▪  lipsa încercării de organizare a   lialei moldovenești în casele de licitaţi Christie și Sotheby, unde ar #  
fost invitaţi oamenii în artă și tinerii artiști plastici în scopul pregătirii treptate a acestora pentru comerciali-
zarea operelor de artă în cadrul licitaţiilor;

 ▪  neparticiparea artiștilor plastici din R. Moldova la crearea bazei teoretice, publicarea lor unică în publi-
caţiile artistice occidentale (inclusiv în revistele specializate online);

 ▪  apariţia preferenţială a unei forme de existenţă a pieţei operelor de artă – expoziţii cu vânzări, în lipsa 
iarmaroacelor permanente  și a cataloagelor de vânzări ca atribut necesar al pieţei clasice a operelor de artă;

 ▪  existenţa în R. Moldova a cadrului normativ instituţional în domeniul artei, care include Catedra de Stu-
dii Culturale și Istoria Artei, doctorantura și Consiliul Consultativ al Facultăţii de Arte a Universităţii de Stat. 
Acest lucru conduce la dezvoltarea unui mediu profesional, care in" uenţează asupra cererii, favorizează 
apariţia noilor galerii, a colecţionarilor, crearea serviciului de expertizare.

Bariere în dezvoltarea pieţei operelor de artă 

și a afacerilor în artă  în Republica Moldova. În 
ţara noastră există anumite momente pozitive în 

funcţionarea pieţei operelor de artă: existenţa 
unui număr semni# cativ de artiști plastici buni, a 
specialiștilor bine pregătiţi, educaţi în școli clasice 
de pictură;  sistemul de învăţământ clar constituit, 
până la Academia de Muzica, Teatru și Arte Plasti-
ce. Totodată, menţionăm că în cadrul Academiei de 
Muzică, Teatru și Arte Plastice disciplina cu privire la 
arta contemporană nu este predată.

În același timp, rămân nesoluţionate multe proble-

me ce ţin de dezvoltarea pieţei operelor de artă: 

 ▪  inexistenţa în R. Moldova a abordării construc-
tive privind rolul strategic al culturii și priorităţile po-

liticii culturale de stat; lipsa legislaţiei în domeniu;
 ▪  lipsa unei concepţii integre a pieţei organiza-

te a operelor de artă, integrată în cea autohtonă și 
internaţională; un declin vizibil al nivelului de cultu-
ră și educaţie al populaţiei;

 ▪  lipsa unui salariu # x și a stagiului de muncă 
necesar pentru artiștii plastici și alţi specialiști în 
artă în vederea completării fondurilor de pensii. 

 ▪  o stare extrem de nesatisfăcătoare a majori-
tăţii instituţiilor de cultură a" ate sub jurisdicţia mu-
nicipalităţilor;

 ▪  un volum insu# cient de # nanţare pentru sus-
ţinerea echipelor de creaţie; 

 ▪  aplicarea nesatisfăcătoare a managementu-
lui (modelul antreprenoriatului cultural);
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 ▪  lipsa cadrului de experţi și a managerilor pro-
fesioniști în domeniul artei, a dealerilor în artă;

 ▪  lipsa unui clasament cali% cat al artiștilor plastici;
 ▪  un diapazon prea larg de autori în galerii;
 ▪   imaturitatea juridică a instituţiei de experti-

zare; lipsa instituţiei de critici în artă; lipsa unor spe-
cialiști mass-media de pro% l; 

 ▪  lipsa cumpărătorilor în masă a operelor de 
artă, susţinerea slabă a spaţiilor expoziţionale priva-
te din partea locuitorilor ţării;

 ▪  de% citul cadrelor cali% cate (pentru lucrările 
de restaurare în muzee). 

Cercetări de marketing pe piaţa operelor de 
artă în R. Moldova. Pentru o evaluare mai detaliată 
a pieţei operelor de artă, precum și pentru a înţele-
ge cum se desfășoară procesul de activitate pe pia-
ţa operelor de artă, care sunt barierele ce împiedică 
dezvoltarea pieţei respective, cum interacţionează 
între ei participanţii la pieţele operelor de artă, care 
sunt indicatorii de bază de evaluare a pieţei din R. 
Moldova în anul 2014 etc. s-a realizat cercetarea 
prin metoda interviurilor cu reprezentanţii pieţei 
operelor de artă și metoda de observare în galerii. 
De rând cu interviurile realizate cu reprezentanţii 
pieţei operelor de artă au fost utilizate informaţiile 
din revistele și ziarele tematice autohtone, precum 
și interviurile cu alţi reprezentanţi ai pieţei operelor 
de artă (artiști plastici, colecţionari etc.) 

 ▪ Eșantionul. Din luna martie și până în apri-
lie 2014 s-au realizat 10 interviuri cu reprezentaţii 
galeriilor și 25 – cu reprezentanţii Uniunii Artiștilor 
Plastici din R. Moldova. În ambele cazuri a fost uti-
lizat unul și același chestionar. Interviul a durat în 
medie de la 45 de minute până la o oră. De aseme-
nea, au fost intervievaţi un grup de experţi pentru 
obţinerea informaţiilor mai detaliate cu privire la 
piaţa operelor de artă. Accentul principal s-a pus pe 
reprezentanţii galeriilor și pe pictorii care participă 
activ la procesul de marketing.  

Selectarea eșantionului s-a realizat prin diferite 
metode. Reprezentanţii galeriilor s-au selectat în 
baza surselor disponibile privind galeriile existente 

în or. Chișinău.  Referitor la artiștii plastici/pictori, 
întrucât cercetătorul este membru al Uniunii Artiș-
tilor Plastici din R. Moldova, selecţia s-a realizat prin 
intermediul contactelor personale de diferit nivel 
(tineri și maturi, care au diferite niveluri de pregătire 
profesională și auditoriu diferit). 

Principala problemă în ceea ce privește selecta-
rea artiștilor tineri a constat în faptul că ponderea 
acestora în lumea artelor moldovenești este foarte 
mică. O categorie de colecţionari au fost identi% caţi 
din informaţiile din mass-media, o alta – prin inter-
mediul contactelor personale, identitatea cărora a 
purtat un caracter con% denţial (înainte de începe-
rea interviului se concretiza problema privind divul-
garea numelor lor și a denumirii galeriilor. Practic 
toţi respondenţii nu au fost împotriva păstrării nu-
melor reale și denumirilor).

Metoda de observare a arătat că în galeriile din 
ţară preţurile sunt libere pentru vizitatori. Cerce-
tătorul s-a confruntat cu faptul că pentru agenţii 
pieţei operelor de artă noţiunea de marketing ino-
vaţional nu este cunoscută și toate instrumentele 
acestuia practic nu sunt utilizate în galerii. Interviu-
rile cu reprezentanţii pieţei operelor de artă au avut 
o durată medie de aproximativ o oră % ecare.

 Stabilirea/crearea preţurilor pe piaţa operelor 
de artă posedă caracteristici proprii. Opera de artă, 
care a trecut expertizarea și nu posedă un docu-
ment ce ar con% rma autenticitatea acesteia, prac-
tic, nu are nici o valoare de piaţă. Atractivitatea in-

vestiţională a operelor de artă, care nu au trecut prin 

procedura de expertizare, este egală cu zero.
Principalii factori, care in* uenţează asupra valo-

rii operelor de artă, sunt următorii:
1. Recunoașterea autorului, apartenenţa lui la o 

anumită epocă.
2. Istoria personală a autorului, identitatea sa, 

nivelul de inovativitate. Același lucru se referă și la 
o anumită operă de artă.

3. Prezenţa lucrărilor autorului în cele mai renu-
mite colecţii de muzeu și galerii.

4. Frecvenţa organizării expoziţiilor personale 
ale autorului.

5. Evaluarea lucrărilor autorului din partea cri-
ticilor.

6. Participarea lucrărilor în proiecte internaţionale.
7. Publicarea lucrărilor în cataloage renumite.
8.  ”Vârsta” lucrării.
9. Existenţa inscripţiilor, datărilor etc.
10. Evaluarea subiectivă a lucrării de către cum-

părător.
11. Predilecţia personală a cumpărătorului.
12. Dorinţa cumpărătorului de a avea o anumită 

operă de artă.
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În condiţiile contemporaneităţii, promovarea ar-
tiștilor pe piaţa operelor de artă depinde nu doar de 
creaţia lor, ci și de gradul de integrare a acestora în 
sistemul dat. Pentru a avea un statut anumit, artistul 
plastic și opera de artă creată de el trebuie să se bu-
cure de recunoaștere în mediul artistic, reprezentat 
de un întreg sistem de instituţii de artă cu propriile 
ierarhii: muzee celebre, aprecieri pozitive ale criti-
cilor (The New York Times), premii de prestigiu și 
standuri personale în cadrul bienalelor.

Criteriile de importanţă ale artistului:

 ▪ Valoarea operelor sale la licitaţii;
 ▪ Cooperarea artistului cu dealerii în artă și re-

prezentanţii galeriilor;
 ▪ Imaginea artistului;
 ▪ Istoriile legate de viaţa artistului, comporta-

mentul lui și atitudinea faţă de evenimentele și per-
soanele importante.

Asupra valorii operelor de artă contemporane 
cel mai mult in! uenţează numele autorului și mo-

dul în care acesta se descurcă pe tărâmul artelor. În 
prezent, criteriile și factorii ce determină cererea și 
preţurile ridicate la operele de artă sunt următoarele:

 ▪ Numele autorului, participarea lui în cadrul 
expoziţiilor de prestigiu;

 ▪ Prezenţa lucrărilor autorului în cele mai renu-
mite muzee ale lumii;

 ▪ Participarea în cadrul expoziţiilor de nivel, 
cum ar "  Bienala de la Veneţia.

Preţurile la operele de artă se creează prin:

 ▪ Ratingul autorului, care este format din coo-
perarea lui cu diverși dealeri;

 ▪ Nivelul expoziţiilor organizate;
 ▪ Publicaţiile în cărţi etc.

Nivelul preţurilor la operele de artă ale autorului 
determină statistica vânzărilor în cadrul licitaţii-

lor. Galeriile, iarmaroacele artistice și bienalele, care 
stabilesc moda în artă, au inclusiv menirea de a-i 
identi" că pe cei mai interesanţi artiști plastici. 

Cariera de succes a artistului plastic în cadrul 
afacerilor în artă depinde de mecenatul/patronajul 
unor galerii cu in! uenţă (sau de dealeri), vânzările 
cu succes în cadrul licitaţiilor, publicitatea intensă 
în mass/media; de nivelul preţurilor, determina-
te de statistica vânzărilor din cadrul licitaţiilor; de 
participarea în cadrul iarmaroacelor internaţionale, 
bienalelor, care identi" că artiștii de perspectivă; de 
brandul artiștilor, creat prin publicitatea activă.

Brandul casei de licitaţii, a galeriilor oferă ar-
tistului con" rmarea statutului și gustului. Astfel, 
cumpărătorul, care creează piaţa operelor de artă, 
se bazează nu pe alegerea și cunoștinţele proprii, ci 

pe opinia reprezentanţilor galeriilor sau a caselor de 

licitaţii, economisind timpul – iar pentru acest lucru 
trebuie sa plătească mai scump. O pondere semni" -

cativă a pieţei operelor de artă contemporane o con-

stituie nu lucrările, ci serviciile.
Piaţa operelor de artă este creată nu de artiștii 

plastici și de operele lor, ci de către companiile care 
oferă diverse genuri de servicii. Managerii în artă, 
dealerii, reprezentanţii galeriilor și alţi intermediari 
nu produc nimic. Menirea lor, ca profesioniști, este 
de a conecta interesele și necesităţile diferitelor 
grupe sociale.

Asupra creării preţurilor și a istoriei mondiale în 

domeniul artei in! uenţează utilizarea brandului al-
tor organizaţii: 

1) branduri de muzeu – МОМА, muzeul Gu-
ggenheim, Tate Gallery;

2) branduri ale galeriilor – Gagosian, Saatchi, 
Joslyn; 

3) licitaţii branduri – Sotheby, Christie; 
4) branduri ale expoziţiilor de artă – FIAC, ArtBa-

sel, Tefaf, ArtMiami; 
5) branduri de bienale – Bienala de la Veneţia, de 

la Istanbul;  
6) branduri ale premiilor de prestigiu – premiul 

Turner. 
În prezent, numele autorului reprezintă un 

brand. În condiţiile actuale, produsul artistic există 
ca un produs special, marketing și promovare, care 
nu pot "  realizate în afara mediului artistic în care 
principalul constă nu atât în promovarea operei de 
artă, cât a autorului ei. Valoarea de piaţă a lucrărilor 
autorului este direct proporţională cu importanţa 
acestuia (creșterea în carieră).

În teoria economică există două moduri diferite 
de stabilire a preţurilor pentru operele de  artă în 
general. Prima metodă constă în faptul că pentru 
opera de artă este imposibil să se stabilească un 
preţ " x. Acesta ar trebui să " e variabil, în funcţie de 
starea actuală a economiei. Totodată, nivelul cererii, 
care nu este niciodată stabil, trebuie să oscileze în-
tr-un anumit diapazon de valori. Comportamentul 
preţurilor la operele de artă, în cazul utilizării aces-
tei metode de stabilire a preţurilor, va "  imprevizibil. 
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Conform celei de-a doua metode de stabilire a preţu-

lui, nivelul evaluării preţului la operele de artă are o 
dependenţă mai mare de evaluarea de piaţă, decât 
de costurile reale. Preţul fundamental al unei opere 
de artă – este preţul obţinut în rezultatul evaluării 
pieţei. Nivelul mediu al valorii unei opere de artă 
depinde de gradul de concentrare a capitalului pe 
piaţă, precum și de capacitatea lui convenţională.

Potrivit acestor indicatori, artiștii autohtoni ocu-
pă ultimele poziţii, deoarece operele lor nu sunt 

prezente la licitaţiile internaţionale și doar un număr 

redus de lucrări sunt prezente în colecţiile oamenilor 

bogaţi, care nu le expun în public.

Criteriile de elaborare a ratingurilor artiștilor autoh-
toni nu sunt transparente, deoarece aceste ratinguri 
sunt create anume de persoanele care promovează 
artiștii. Pentru comercializarea operelor de artă, trans-
formarea acestora în marfă și schimbarea lor în bani 
ca mijloc de existenţă, artiștii profesioniști au nevoie 
actualmente de un intermediar – reprezentant pro-

fesionist al galeriilor și de un dealer în artă.

Dealerul în artă fără o imagine conturată de pro-
fesionist cumpără opera de artă în R. Moldova, să zi-
cem, contra 250 de dolari. O vinde altui dealer – de 
două ori mai scump. La Bursa de antichităţi din Paris, 
pentru aceeași opera de artă se achită 1000 de dolari, 
în SUA – 2000, iar la licitaţia din Londra poate ajunge 
până la preţul de 10 000 lire sterline. Pentru importul 
picturii nu se achită impozit, doar uneori este nece-
sar de a avea o permisiune, pentru a o prezenta unor 
lucrători de la vamă nu întocmai onești. În ţara noa-
stră funcţionează Ordinul privind Registrul Naţional al 
Patrimoniului Cultural, în care se includ în mod auto-
mat operele de artă cu termenul de peste 50 de ani. O 
pictură nu poate '  exportată și se include în Registrul 
Naţional în cazul în care expertul, autorizat să ia o de-
cizie independent și să elibereze încheierea experti-
zării, consideră că această operă trebuie să ' e inclusă 
în registru. Spre exemplu, picturile unor impresioniști 
se consideră autentice la recunoașterea lor de către 
6 experţi care cunosc bine creaţia respectivă.

     CONCLUZII

1. În ţara noastră, afacerile în domeniul artei sunt 
practic inexistente. Crearea unei pieţe autentice a 
operelor de artă în Republica Moldova ţine de viito-

rul apropiat, bineînţeles, prin susţinerea statului. La 
momentul actual, statul nu acordă atenţia cuvenită 
problemelor cu privire la comercializarea operelor 
de artă autohtone în străinătate, deși ar trebui să 
contribuie esenţial la apariţia proiectelor culturale 
în domeniul artei de la noi. Există în prezent atare 
proiecte, însă acestea nu bene' ciază practic de ni-
ciun fel de suport din partea statului, rămânând în 
cadrul unor iniţiative private. 

2. Republica Moldova încă nu dispune de mana-
geri experimentaţi și directori competenţi în dome-
niul artei, iar vizitatorii galeriilor și a expoziţiilor în 
mare parte nu sunt pregătiţi pentru achiziţionarea 
operelor de artă, de aceea este necesar de a cultiva 
artiștilor plastici competenţele necesare sau de a 
pregăti specialiștii respectivi în cadrul universităţilor.

3. Pentru dezvoltarea pieţei operelor de artă este 
nevoie de un public interesat în dezvoltarea și con-
servarea operelor în cauză, anume a patrimoniului 
cultural autohton. Potenţialul artiștilor poate și tre-
buie să ' e utilizat în bene' ciul  societăţii și al statului. 

4. Activitatea muzeelor trebuie să ' e orientată 
spre susţinerea tinerilor artiști, prin aceasta s-ar in( u-
enţa indirect asupra pieţei operelor de artă. Însă mu-
zeele și organizaţiile necomerciale, cu părere de rău, 
nu acordă nicio atenţie acestui aspect al activităţii.

5. Parametrii materiali de evaluare a operelor nu 
au o mare importanţă la estimarea valorii lucrărilor. 
Există mecanisme informale prin care sunt majora-
te preţurile la operele de artă indiferent de valoarea 
lor reală. Reducerea preţurilor denotă valoarea mai 
mică a operei de artă, de aceea există o interdicţie 
cu privire la reducerea preţurilor.

6. Oligarhii autohtoni ar trebui să susţină artiștii 
locali în penetrarea pieţelor internaţionale și ocu-
parea unor nișe importante, contribuind astfel și la 
promovarea imaginii ţării. R. Moldova dispune de 
un potenţial artistic considerabil și de artiști unici, 
care deschid noi direcţii și orizonturi în artă. Însă 
nu apar noi nume de colecţionari, iar numele celor 
deja existenţi rămâne în ”umbră”. Se cumpără, de re-
gulă, operele artiștilor autohtoni deja cunoscuţi din 
perioada postbelică.

7. Ca să se bucure de succes pe pieţele străine, 
actorii autohtoni ai pieţei operelor de artă trebuie 
să devină mai activi, moderni și mobili, să se orien-
teze rapid și să identi' ce anumite nișe pe pieţele 
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mondiale. Este de datoria proprietarilor de galerii, 
managerilor, oamenilor de creaţie să promoveze și 
lucrările tinerilor artiști talentaţi.

8. Pentru a crea în Republica Moldova o piaţă 
civilizată a operelor de artă este necesară re� ecta-
rea transparentă și pozitivă a activităţilor respective 
în mass-media. Prin urmare, este recomandabil de 
a crea un centru de informare liber și democratic 
(eventual, online) pentru cetăţenii ţării, care să pro-
moveze activităţile de pe piaţa operelor de artă.
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REZUMAT

Analiza dezvoltării pieței operelor de artă 

în Republica Moldova. În articol este prezentată 
situaţia de pe piaţa operelor de artă din Republica 
Moldova. Se efectuează diagnosticarea domeniului 
respectiv, ! ind expuse principalele bariere care stau 
în calea dezvoltării acestuia, pe baza unor interviuri 
şi chestionare ale participanţilor la piaţa de artă. 
Sunt formulate un şir de recomandări pentru 
depăşirea obstacolelor existente şi principalele 
direcții de ameliorare a pieţei de artă în viitorul 
apropiat, în consens cu tendinţele europene 
contemporane.  

ABSTRACT

Analysis of Development of the Art Market in 

the Republic of Moldova.  This article presents the 
state of the art market in the Republic of Moldova. It 
is conducted its diagnostics of the given ! eld, being 
considered the main barriers standing in the way 
of development thereof, on the basis of interviews 
and questionnaires of the art market participants. A 
series of recommendations are formulated to over-
come existing barriers and the main trends of impro-
vement of the art market in the near future, in con-
cordance with the contemporary European trends.

РЕФЕРАТ

Анализ развития арт-рынка в Республике 

Молдова.  В данной статье рассматриваются во-
просы  состояния арт-рынка Республики Мол-
дова. Проведена  его диагностика, рассмотрены 
основные барьеры, стоящие на пути развития 
данного сектора на основе  интервью и анкети-
рования участников арт-рынка. Даны  рекомен-
дации по преодолению барьеров, препятству-
ющих развитию арт-рынка и основным направ-
лениям его совершенствования на ближайшую 
перспективу в контексте современных европей-
ских тенденций.
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|   ТАТЬЯНА КОВАЛЕВСКАЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРАВА И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

18    НОЯБРЯ 2011 ГОДА ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕ-
ЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПОДПИСАЛИ ДЕКЛАРАЦИЮ О ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ, В КОТОРОЙ СТОРОНЫ ЗАЯВИЛИ О ПЕРЕ-
ХОДЕ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭТАПУ ИНТЕГРАЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА –
ЕДИНОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПРОСТРАНСТВУ (ДАЛЕЕ – ЕЭП), 
ВКЛЮЧАЮЩЕМУ ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕГО (ВНУТРЕННЕГО) РЫНКА 
ТОВАРОВ, УСЛУГ, КАПИТАЛА И ТРУДА, ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕЙ ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФРАСТРУКТУ-
РЫ, ЗАВЕРШЕНИЕ ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТОРОН, 
А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕЭП.

9 декабря 2010 г. Президентами Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации были подписаны 17 международных 
договоров, формирующих правовую основу 
ЕЭП, которые вступили в силу с 1 января 2012 г.
Одним из таких договоров является Соглаше-
ние о единых принципах регулирования в сфе-
ре охраны и защиты прав интеллектуальной 

собственности (далее – Соглашение), направ-
ленное на унификацию принципов регулирова-
ния в сфере охраны и защиты результатов ин-
теллектуальной деятельности и средств инди-
видуализации товаров, работ и услуг, которые 
охраняются национальными законодательства-
ми Сторон.

Соглашение содержит базовые положения 
(в связи с чем, его часто так и называют  – базо-
вым Соглашением) в отношении объектов ав-
торского права и смежных прав, а также объек-
тов права промышленной собственности (товар-
ные знаки и знаки обслуживания (далее – товар-
ные знаки), наименования мест происхождения 
товаров, изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы). Такие положения касают-
ся имущественных и личных неимущественных 
прав на указанные объекты, сроков охраны ис-
ключительных прав на эти объекты, вопросов 
правоприменения.
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Соглашением предусмотрены разработка и 

заключение Сторонами трех международных 

договоров:

Соглашения о едином порядке управления 

авторскими и смежными правами на коллектив-

ной основе, который будет устанавливать осно-

вы деятельности организаций по  коллективно-

му управлению имущественными правами ав-

торов и субъектов смежных прав. Также в нем 

будут определяться основные возможные сфе-

ры управления правами, основания полномо-

чий таких организаций, их основные функции по 

заключению договоров с правообладателями и 

пользователями, сбору и распределению возна-

граждения, защите прав правообладателей;

Договора о товарных знаках, знаках обслужи-

вания и наименованиях мест происхождения то-

варов на территориях государств-членов Тамо-

женного союза и Единого экономического про-

странства и наименованиях мест происхожде-

ния товаров;

Договора о координации действий по защи-

те прав на объекты интеллектуальной собствен-

ности, который будет направлен на регулиро-

вание отношений, связанных с  осуществлени-

ем сотрудничества и взаимодействия уполномо-

ченных органов Сторон в  целях формирования 

единой системы защиты прав интеллектуальной 

собственности на территории Таможенного сою-

за и Единого экономического пространства.

В настоящее время проекты указанных меж-

дународных договоров уже разработаны и нахо-

дятся на стадии их подготовки к подписанию.

Весьма важным для построения единого рынка 

товаров и услуг на территории государств-членов 

ЕЭП является введение Сторонами в соответствии 

со статьей 13 Соглашения с 1 января 2012 г. реги-

онального принципа исчерпания исключительных 

прав на товарный знак, действующего на террито-

рии ЕЭП. Согласно этому принципу не является на-

рушением исключительного права на товарный 

знак использование этого товарного знака в отно-

шении товаров, которые были правомерно введе-

ны в гражданский оборот на территориях Сторон 

непосредственно правообладателем или другими 

лицами с его согласия. 

Таким образом, если товар, обозначенный то-

варным знаком «А», был введен в  гражданский 

оборот на территории Республики Казахстан не-

посредственно правообладателем или другим 

лицом с его согласия, то ввоз и перепродажа та-

кого товара на территории Республики Беларусь 

и (или) на территории Российской Федерации 

возможны без разрешения правообладателя та-

кого товарного знака и не будут являться нару-

шением его исключительного права (если у него 

есть такое право на этих территориях). Вместе с 

тем, при рассмотрении указанной ситуации сле-

дует учитывать то, что если, например, на терри-

тории Республики Беларусь зарегистрирован то-

варный знак в  отношении однородных товаров 

на имя другого лица (другого правообладателя), 

тождественный товарному знаку «А» или сходный 

с ним до степени смешения, то уже ввоз на тер-

риторию Республики Беларусь такого товара бу-

дет являться нарушением исключительного пра-

ва указанного лица (другого правообладателя). То 

есть исчерпание права может иметь место только 

в отношении правообладателя товарного знака.

В целях  упрощения процедуры получения пра-

вовой охраны товарных знаков и наименований 

мест происхождения товаров одновременно на 

территориях государств-членов ЕЭП разработан 

проект Договора о товарных знаках, знаках об-

служивания и  наименованиях мест происхожде-

ния товаров на территориях государств-членов Та-

моженного союза и Единого экономического про-

странства (далее – Договор). Проект Договора на-

правлен на регулирование отношений, возникаю-

щих в связи с регистрацией, правовой охраной и 

использованием региональных товарных знаков 

ЕЭП и наименований мест происхождения товаров 

ЕЭП (далее – НМПТ) на территориях государств-

членов Таможенного союза и ЕЭП. 

Проект Договора содержит положения, ка-

сающиеся порядка подачи заявки на товарный 

знак ЕЭП, заявки на наименование места проис-

хождения товара, положения, касающиеся по-

рядка регистрации и выдачи свидетельства на 

товарный знак ЕЭП и свидетельства о праве ис-

пользования НМПТ, а также положения, касаю-

щиеся ведения Единого реестра товарных зна-

ков и знаков обслуживания ЕЭП (далее – Еди-

ный реестр товарных знаков ЕЭП), Единого ре-

естра наименований мест происхождения това-

ров ЕЭП (далее – Единый реестр НМПТ ЕЭП).
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На основании регистрации в соответствии 

с проектом Договора товарному знаку ЕЭП и 

НМПТ ЕЭП будет предоставляться правовая 

охрана одновременно на территориях всех 

государств-членов Таможенного союза и ЕЭП.

Заявка на регистрацию товарного знака ЕЭП 

и заявка на регистрацию НМПТ ЕЭП могут быть 

поданы в любое из национальных патентных ве-

домств государств-членов Таможенного союза и 

ЕЭП, которое будет вести делопроизводство по 

заявке вплоть до выдачи свидетельства (ведом-

ство подачи). Заявителем может являться юри-

дическое или физическое лицо, подавшее заяв-

ку. Заявка может быть подана заявителем само-

стоятельно или через представителя, в том чис-

ле патентного поверенного, зарегистрирован-

ного в ведомстве подачи.

Регистрация товарного знака ЕЭП: 

Заявка на регистрацию товарного знака ЕЭП 

должна содержать обязательные элементы, без ко-

торых будет принято решение об отказе в приня-

тии заявки на товарный знак ЕЭП к рассмотрению. 

Это сведения о заявителе, заявляемое обозначе-

ние и перечень товаров, для которых испрашива-

ется регистрация товарного знака ЕЭП. Кроме это-

го к заявке прилагаются документ, подтверждаю-

щий уплату пошлины за подачу заявки, устав, если 

заявка подается на коллективный знак, а также до-

веренность при подаче заявки через представите-

ля (в случае, если это предусмотрено государством 

ведомства подачи). Заявка на регистрацию товар-

ного знака, поданная в национальное патентное 

ведомство, может быть преобразована в заявку на 

товарный знак ЕЭП при условии соблюдения тре-

бований для установления конвенционного прио-

ритета в соответствии с проектом Договора. Дело-

производство по заявке ведется на русском языке.

Ведомство подачи в течение одного месяца с 

даты поступления заявки на товарный знак ЕЭП 

проводит предварительную экспертизу, в ходе ко-

торой проверяет правильность оформления пред-

ставленных документов, правильность уплаты по-

шлины за подачу заявки, устанавливает приоритет 

товарного знака ЕЭП, при необходимости направ-

ляет запрос заявителю (в этом случае срок прове-

дения предварительной экспертизы приостанав-

ливается до получения ответа на запрос). 

При соответствии заявки на товарный знак 

ЕЭП установленным требованиям ведомство по-

дачи принимает решение о публикации заявки 

и направляет другим национальным патентным 

ведомствам запрос о представлении докумен-

та, содержащего сумму пошлины за проведение 

экспертизы заявленного обозначения и платеж-

ные реквизиты для ее уплаты. После получения 

указанных сведений ведомство подачи направ-

ляет заявителю уведомление о необходимости 

уплаты пошлин за проведение экспертизы заяв-

ленного обозначения с приложением докумен-

тов, содержащих суммы пошлин за проведение 

экспертизы заявленного обозначения и платеж-

ные реквизиты для уплаты указанных пошлин.

После получения сведений о произведенной 

уплате пошлин за проведение экспертизы заяв-

ленного обозначения ведомство подачи направ-

ляет национальным патентным ведомствам других 

государств-членов Таможенного союза и ЕЭП опу-

бликованную заявку на товарный знак ЕЭП и доку-

менты, содержащие сведения об   уплате пошлин, 

для проведения по указанной заявке экспертизы.

В течение 3 месяцев с даты публикации заявки 

на товарный знак ЕЭП любое заинтересованное 

лицо, права и законные интересы которого нару-

шены в связи с подачей заявки на товарный знак 

ЕЭП, вправе представить в ведомство подачи свое 

обращение о несоответствии заявленного обо-

значения требованиям, предусмотренным проек-

том Договора. О поступивших обращениях заин-

тересованных лиц ведомство подачи уведомляет 

заявителя и размещает их на официальном сайте.

Заявителю предоставляется право представить 

свои доводы в ведомство подачи в отношении об-

ращений заинтересованных лиц в течение 3 ме-

сяцев со дня направления ему уведомления о по-

ступивших обращениях заинтересованных лиц.

Экспертиза обозначения, заявленного на ре-

гистрацию в качестве товарного знака ЕЭП, про-

водится всеми национальными патентными ве-

домствами государств-членов Таможенного со-

юза и ЕЭП (в том числе ведомством подачи) в 

течение 6 месяцев с даты направления ведом-

ством подачи опубликованной заявки на товар-

ный знак ЕЭП и документов, содержащих сведе-

ния о произведенной уплате пошлин за прове-

дение экспертизы заявленного обозначения. В 
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ходе экспертизы проверяется отсутствие осно-
ваний для отказа в регистрации товарного зна-
ка ЕЭП, предусмотренных пунктами 1 – 5 статьи 
8 проекта Договора. В частности, не могут быть 
зарегистрированы в качестве товарных знаков 
ЕЭП обозначения:

1) на которые не распространяется действие 
Договора;

2) не обладающие различительной способ-
ностью;

3) описательные;
4) противоречащие общественным интере-

сам, публичному порядку, принципам гуман-
ности и морали;

5) являющиеся ложными или способными 
ввести в заблуждение потребителя относительно 
товара, места его происхождения или его 
изготовителя.

По результатам экспертизы всеми нацио-
нальными патентными ведомствами государств-
членов Таможенного союза и ЕЭП подготавлива-
ются заключения, которые направляются в ве-
домство подачи.

Если во всех заключениях содержится вывод 
о возможности предоставления охраны товар-
ному знаку ЕЭП в отношении всех заявленных 
товаров, то ведомство подачи принимает реше-
ние о регистрации товарного знака ЕЭП.

Если охрана товарному знаку ЕЭП не может 
быть предоставлена или может быть предостав-
лена в объеме меньшем, чем испрашивается за-
явителем, ведомство подачи на основании за-
ключений национальных патентных ведомств, в 
том числе собственного заключения, а также об-
ращений заинтересованных лиц, направляет за-
явителю уведомление о результатах экспертизы. 
Заявитель имеет право представить свои доводы 
и замечания в связи с таким уведомлением, кото-
рые ведомство подачи направляет в националь-
ные патентные ведомства государств-членов Та-
моженного союза и ЕЭП. Последние рассматри-
вают представленные заявителем материалы, 
выносят свои решения по заявке на товарный 
знак ЕЭП и направляют их в ведомство подачи. 

Такие решения могут быть обжалованы заяви-
телем. Возражение (жалоба) подается в соответ-
ствии с законодательством государств-членов 
Таможенного союза и ЕЭП в  национальное па-

тентное ведомство, вынесшее решение, с кото-
рым не согласен заявитель. В случае обжалова-
ния заявителем решения национального патент-
ного ведомства решение по заявке на товарный 
знак ЕЭП принимается ведомством подачи, ког-
да исчерпаны все возможности внутригосудар-
ственного обжалования.

О результатах завершения процедур внутригосу-
дарственного обжалования национальное патент-
ное ведомство информирует ведомство подачи. 

Ведомство подачи с учетом решений нацио-
нальных патентных ведомств, в том числе своего, 
принимает решение по заявке на товарный знак 
ЕЭП и уведомляет о нем заявителя. В случае если, 
по крайней мере, в одном из заключений (реше-
ний) содержится вывод о невозможности предо-
ставления охраны товарному знаку ЕЭП в отноше-
нии всего перечня товаров, для которых испра-
шивается его регистрация, принимается решение 
об отказе в регистрации товарного знака ЕЭП. 

На основании решения о регистрации в от-
ношении всех или части заявленных товаров и 
документа, подтверждающего уплату пошлины 
за регистрацию товарного знака ЕЭП и выдачу 
свидетельства на товарный знак ЕЭП, ведомство 
подачи регистрирует товарный знак ЕЭП в Еди-
ном реестре товарных знаков ЕЭП и выдает сви-
детельство на товарный знак ЕЭП, которое дей-
ствует на территориях всех государств-членов 
Таможенного союза и ЕЭП в течение 10 лет с даты 
подачи заявки с возможностью продления этого 
срока на 10 лет неограниченное число раз.

Если тождественное обозначение зарегистри-
ровано в качестве товарного знака для совпадаю-
щих полностью или частично перечней товаров в 
каждом из государств-членов Таможенного союза 
и ЕЭП на имя одного и того же правообладателя 
или его правопреемника, такое лицо вправе по-
дать в любое национальное патентное ведомство 
по своему выбору ходатайство о выдаче свиде-
тельства на товарный знак ЕЭП. Такое свидетель-
ство выдается на срок действия исключительно-
го права в том государстве, в котором этот срок 
истекает позднее, с указанием в свидетельстве 
даты приоритета такого исключительного права 
в отношении полностью совпадающих товаров
на территории каждого из государств-членов Та-
моженного союза и ЕЭП при условии уплаты в ве-
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домство подачи пошлины за выдачу свидетель-

ства на товарный знак ЕЭП в  размере, установ-

ленном законодательством государства ведом-

ства подачи.

Правообладатель имеет исключительное пра-

во использовать товарный знак ЕЭП в соответ-

ствии с законодательством государств-членов 

Таможенного союза и ЕЭП и право запрещать 

другим лицам использование товарного знака 

ЕЭП или обозначения, сходного с ним до степени 

смешения, в отношении однородных товаров.

Никто не вправе использовать без разреше-

ния правообладателя охраняемый на террито-

риях государств-членов Таможенного союза и 

ЕЭП товарный знак ЕЭП или обозначения, сход-

ные с ним до степени смешения, в отношении 

однородных товаров.

Споры, касающиеся нарушения исключитель-

ного права на товарный знак ЕЭП на территории 

государства-члена Таможенного союза и ЕЭП, 

разрешаются в  соответствии с законодатель-

ством этого государства.

За нарушение исключительного права на то-

варный знак ЕЭП в государстве-члене Таможен-

ного союза и ЕЭП предусматривается такая же 

ответственность, как и за нарушение исключи-

тельного права на зарегистрированный по на-

циональной процедуре товарный знак.

Исключительное право на товарный знак ЕЭП 

может быть объектом передачи права (уступка, 

отчуждение), предоставления права на исполь-

зование (лицензионный (сублицензионный) до-

говор), залога, перехода в порядке универсаль-

ного правопреемства или иного распоряжения 

способами, предусмотренными законодатель-

ством государства-члена Таможенного союза и 

ЕЭП для зарегистрированных в этом государстве 

товарных знаков.

Преимуществами регистрации товарного 

знака ЕЭП, предусмотренной проектом Догово-

ра, являются:

 – упрощение и ускорение процедуры полу-

чения правовой охраны товарных знаков на тер-

ритории ЕЭП;

 – уменьшение расходов заявителей;

 – сокращение объема работ, связанных с 

проведением экспертизы национальными па-

тентными ведомствами.

Правовая охрана наименований мест проис-

хождения товаров на территории ЕЭП

На территориях государств-сторон может быть 

предоставлена правовая охрана как в отношении 

зарегистрированных, так и в отношении незаре-

гистрированных до вступления в силу Договора 

о наименованиях мест происхождения товаров.

В соответствии с проектом Договора НМПТ 

признается обозначение, представляющее со-

бой либо содержащее современное или истори-

ческое, официальное или неофициальное, пол-

ное или сокращенное наименование страны, го-

родского или сельского поселения, местности 

или другого географического объекта, а также 

обозначение, производное от такого наимено-

вания и ставшее известным в результате его ис-

пользования в отношении товара, особые свой-

ства которого исключительно или главным об-

разом определяются характерными для данного 

географического объекта природными условия-

ми и (или) людскими факторами.

Стороны осуществят обмен перечнями заре-

гистрированных до вступления в силу Договора 

о НМПТ, содержащими сведения соответствую-

щих национальных реестров.

По ходатайству национального правооблада-

теля (правообладателей) и при условии уплаты 

пошлин в каждое национальное патентное ве-

домство, сведения о наименовании места про-

исхождения товара включаются в Единый реестр 

НМПТ ЕЭП и ведомством подачи выдается свиде-

тельство, удостоверяющее право использова-

ния НМПТ на территориях государств-членов Та-

моженного союза и ЕЭП.

Свидетельство выдается на срок действия пра-

ва использования такого НМПТ в  государстве-

члене Таможенного союза и ЕЭП, в котором заре-

гистрировано такое НМПТ. Если НМПТ зарегистри-

ровано в нескольких государствах-членах Тамо-

женного союза и ЕЭП до даты вступления в силу 

Договора, свидетельство о праве использования 

НМПТ выдается на срок действия исключительно-

го права в том государстве-члене Таможенного со-

юза и ЕЭП, в котором этот срок истекает позднее.

Заявка на НМПТ подается заявителем в ве-

домство подачи.

Если заявителем является юридическое или 

физическое лицо государства-члена Таможенно-
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го союза и ЕЭП, то ведомством подачи является 

национальное патентное ведомство, на терри-

тории которого находится место происхожде-

ния товара. Если заявителем является юридиче-

ское или физическое лицо государства, не явля-

ющегося членом Таможенного союза и ЕЭП, ве-

домством подачи может быть любое националь-

ное патентное ведомство государства-члена Та-

моженного союза и ЕЭП.

Заявка на НМПТ должна содержать сведения о 

заявителе; заявляемое обозначение; указание то-

вара, для обозначения которого испрашиваются 

регистрация и предоставление права использо-

вания НМПТ или предоставление права исполь-

зования зарегистрированного НМПТ, с указанием 

места его производства (границ географического 

объекта); описание особых свойств товара.

К заявке на НМПТ должны быть приложены 

следующие документы:

 – для юридического или физического лица 

государства-члена Таможенного союза и ЕЭП, в ко-

тором находится место происхождения товара – за-

ключение уполномоченного органа этого государ-

ства о том, что заявитель производит товар, особые 

свойства которого определяются характерными 

для данного географического объекта природными 

условиями и (или) людскими факторами;

 – для юридических и физических лиц госу-

дарств, не являющихся членами Таможенного 

союза и ЕЭП – документ, подтверждающий его 

право использования заявленного НМПТ в госу-

дарстве происхождения товара;

 – документы, подтверждающие уплату по-

шлин за подачу и экспертизу заявки на НМПТ в 

размере, установленном законодательством го-

сударства ведомства подачи.

Требования к заявке на НМПТ, документам, при-

лагаемым к такой заявке, и порядок проведения ве-

домством подачи ее экспертизы устанавливаются 

законодательством государства ведомства подачи.

Необходимо отметить, что при экспертизе за-

явки на НМПТ положения Договора, касающие-

ся определения НМПТ, применяются к обозначе-

нию, которое позволяет идентифицировать то-

вар как происходящий с территории определен-

ного географического объекта и, хотя не содер-

жит наименования этого объекта, стало извест-

ным в результате использования данного обо-

значения в отношении товара, особые свойства 

которого отвечают требованиям, установлен-

ным указанными положениями.

Не признается НМПТ обозначение, хотя и 

представляющее собой или содержащее наиме-

нование географического объекта, но вошедшее

во всеобщее употребление как обозначение то-

вара определенного вида на территории любого 

государства-члена Таможенного союза и ЕЭП, не 

связанное с местом его производства.

При несогласии заявителя с решениями, приня-

тыми по результатам экспертизы заявки на НМПТ, 

он вправе в течение 3 месяцев с даты получения 

решения обжаловать его в порядке, установлен-

ном законодательством ведомства подачи.

Ведомство подачи после принятия решения о 

регистрации НМПТ и предоставлении права на 

его использование или решения о предоставле-

нии права на использование зарегистрирован-

ного НМПТ, уведомляет заявителя о принятом ре-

шении и направляет в национальные патентные 

ведомства запрос о предоставлении документа

с указанием суммы пошлины за регистрацию и 

выдачу свидетельства о праве использования 

НМПТ и платежных реквизитов для уплаты ука-

занной пошлины.

На основании решения о регистрации и пре-

доставлении права на использование НМПТ ве-

домство подачи в течение 5 рабочих дней с даты 

получения документов, подтверждающих уплату 

пошлин за регистрацию и выдачу свидетельства 

о праве использования НМПТ, вносит сведения 

в Единый реестр НМПТ ЕЭП и выдает свидетель-

ство о праве использования НМПТ.

Свидетельство о праве использования НМПТ, 

зарегистрированного в соответствии с Догово-

ром, действует в течение 10 лет с даты подачи 

заявки на НМПТ.

Срок действия свидетельства о прав  исполь-

зования НМПТ, может быть продлен по заявле-

нию его владельца на 10 лет при сохране-

нии условий, дающих право на использование 

НМПТ в государстве происхождения товара в со-

ответствии с законодательством этого государ-

ства. Продление срока действия свидетельств 

возможно неограниченное число раз.

Правовая охрана НМПТ предоставляется од-

новременно на территориях всех государств-
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членов Таможенного союза и ЕЭП на основании 

его регистрации в Едином реестре НМПТ ведом-

ством подачи в соответствии с Договором.

Правила, касающиеся применения Договора, 

содержаться в Инструкции к нему. В  частности, 

Инструкция включает требования к оформлению 

заявки на товарный знак ЕЭП и прилагаемых к ней 

документов; порядок подачи заявки на товарный 

знак ЕЭП и проведения предварительной экспер-

тизы по ней;  порядок проведения экспертизы 

обозначения, заявленного на регистрацию в каче-

стве товарного знака ЕЭП; порядок внесения из-

менений в заявку на товарный знак ЕЭП; порядок 

и условия преобразования заявки на товарный 

знак ЕЭП и аннулированной регистрации товар-

ного знака ЕЭП в заявку на регистрацию товарно-

го знака и заявки на регистрацию товарного знака

в заявку на товарный знак ЕЭП; порядок и усло-

вия преобразования коллективного знака ЕЭП и 

заявки на коллективный знак ЕЭП соответствен-

но в товарный знак ЕЭП и в заявку на товарный 

знак ЕЭП и наоборот;  порядок ведения Едино-

го реестра товарных знаков ЕЭП; порядок прод-

ления срока действия исключительного права

на товарный знак ЕЭП;  порядок аннулирования 

регистрации товарного знака ЕЭП; порядок прод-

ления свидетельства о праве использования 

НМПТ;  порядок информационного взаимодей-

ствия и функционирования официального сай-

та; типовые формы документов; иные документы.

Заключение Договора позволит упростить про-

цедуру получения правовой охраны товарных зна-

ков, знаков обслуживания и наименований мест 

происхождения товаров на территориях Республи-

ки Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации, а также позволит обеспечить созда-

ние необходимых условий для взаимного торгово-

экономического  сотрудничества трех государств.

РЕФЕРАТ

Тенденции развития законодательства об 
интеллектуальной собственности в рамках Та-
моженного союза и Единого экономическо-
го пространства: новации в системе правовой 
охраны товарных знаков, знаков обслужива-
ния и наименований мест происхождения то-
варов. 9 декабря 2010 г. Президентами Респу-

блики Беларусь, Республики Казахстан и Рос-

сийской Федерации были подписаны 17 между-

народных договоров, формирующих правовую 

основу ЕЭП, которые вступили в силу с 1 января 

2012 г. Одним из таких договоров является Со-

глашение о единых принципах регулирования в 

сфере охраны и защиты прав интеллектуальной 

собственности, направленное на унификацию 

принципов регулирования в сфере охраны и за-
щиты результатов интеллектуальной деятельно-
сти и средств индивидуализации товаров, работ 
и услуг, которые охраняются национальными за-
конодательствами Сторон. 

ABSTRACT

Trends in the Development of Intellectual Pro-
perty Law in the Framework of the Customs Union 
and the Common Economic Space: Novations in 
the System of Legal Protection of Trademarks, Ser-
vice Marks and Appellations of Origin of Goods. On 
December 9, 2010, the Presidents of the Republic of 
Belarus, the Republic of Kazakhstan and the Russian 
Federation signed 17 international treaties that form 
the legal basis of CES, which entered into force on 1 
January 2012. One of these agreements is the Agree-
ment on Common Principles of Regulation in the Fi-
eld of Protection and Defense of Intellectual Proper-
ty Rights, aimed at the uni$ cation of the principles of 
regulation in the $ eld of protection and defense of 
intellectual activity results and means of individuali-
zation of goods, works and services that are protec-
ted by the national legislations of the Parties.

REZUMAT

Tendințele dezvoltării legislației în domeniul 
proprietății intelectuale în cadrul Uniunii Vamale 
și Spațiului Economic Unic: inovații în sistemul 
protecției juridice a mărcilor de comerţ, mărcilor 
de servicii și denumirilor de origine a produselor. 
La 9 decembrie 2010, Președinții Republicii Belarus, 
Republicii Kazahstan și Federației Ruse au semnat 
17 tratate internaționale, care constituie cadrul 
juridic al SEU, în vigoare de la 1 ianuarie 2012. Unul 
dintre aceste tratate este Acordul privind principiile  
comune de reglementare în domeniul protecției și 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală, 
care vizează uni$ carea principiilor de reglementare 

în domeniul protecției și respectării rezultatelor 

activității intelectuale și mijloacelor de individualizare 

a produselor, lucrărilor și serviciilor, care sunt protejate 

de legislațiile naționale ale Părților. 
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RELAŢIILE DINTRE REPUBLICA MOLDOVA ȘI UNIUNEA 
EUROPEANĂ AU ÎNREGISTRAT ÎN ULTIMUL AN UN RITM 

DE DEZVOLTARE ACCELERAT, EVENIMENTELE ÎNCADRÂNDU-SE CU 
GREU PE AXA LINEARĂ A TIMPULUI. NEGOCIEREA,  SEMNAREA ȘI 
INTRAREA ÎN VIGOARE CU TITLU PROVIZORIU A ACORDULUI DE 
ASOCIERE, INSTITUIREA ZONEI DE LIBER SCHIMB APROFUNDAT ȘI 
CUPRINZĂTOR, LIBERALIZAREA REGIMULUI DE VIZE, ASOCIEREA LA 
PROGRAMUL EUROPEAN PENTRU CERCETARE ȘI INOVARE ORIZONT 
2020, SUNT PROCESELE CADRU CARE POT ASIGURA REPUBLICII 
MOLDOVA APROPIEREA DE STANDARDELE ȘI VALORILE EUROPENE 
ASTFEL ÎNCÂT DEZIDERATUL DE INTEGRARE EUROPEANĂ SĂ DEVI-
NĂ UNUL POSIBIL ȘI PREVIZIBIL. ACESTE REALIZĂRI ÎNCUNUNEAZĂ 
TOTALITATEA EFORTURILOR DEPUSE DE REPUBLICA MOLDOVA ȘI 
VIN SĂ RĂSPLĂTEASCĂ REFORMELE REALIZATE DE ȚARA NOASTRĂ ÎN 
PARCURSUL SĂU EUROPEAN.    

Proprietatea intelectuală ca element al relațiilor 
economice și socio-culturale este proprie oricărui 
proces de dezvoltare-modernizare, inclusiv proce-
sului de integrare europeană. Astfel, proprietatea 
intelectuală se regăsește atât în documentele ce re-
glementează relațiile bilaterale moldo-comunitare, 
cât și în formatul cooperării multilaterale și/sau re-
gionale, cuprinzând atât aspectele legislative, cât și 
instituționale, informaționale și științi& co-tehnice. 

Procesul de apropiere de standardele europene 
în  materie de proprietate intelectuală își are origi-
nea în Acordul de Parteneriat și Cooperare, semnat 
la 28 noiembrie 1994 și intrat în vigoare la 1 iulie 

|
LILIANA VIERU, DIRECTOR-ADJUNCT DEPARTAMENT PROMOVARE 
ŞI EDITURĂ, ŞEF SECŢIE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ ŞI INTEGRARE 
EUROPEANĂ, AGEPI

1998, document care a asigurat baza colaborării cu 
UE în domeniul politic, comercial, economic, juri-
dic și cultural-știinţi& c până la intrarea în vigoare a 
Acordului de Asociere.

În virtutea Acordului de Parteneriat și Coope-
rare1, Republica Moldova  se angaja să asigure  pe 
teritoriul său un nivel de protecţie similar celui exis-
tent în Comunitate. Pe parcursul a mai multor ani, 
sistemul de protecție și respectare a drepturilor de 
proprietate intelectuală a fost supus unor  trans-
formări și modernizări  extinse, care au inclus atât 
cadrul juridic, cât și cel instituțional și tehnologic de 
protecție și respectare a drepturilor de proprietate 
intelectuală. Procesul de armonizare la standardele 
UE, di& cil și anevoios, a fost totuși unul de succes, 
ceea ce a permis ca, la momentul inițierii negoci-
erilor asupra Acordului pentru instituirea Zonei de 
Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, Republica 
Moldova să se prezinte la masa de negocieri ca un 
partener egal, discuțiile având la bază principii și 
standarde acceptate de ambele părți. 

1 Articolul 49 (1) “ În conformitate cu dispoziţiile prezentului 
Articol și ale Anexei III, Republica Moldova va continua să 
amelioreze protecţia drepturilor la proprietate intelectuală, 
industrială și comercială în scopul asigurării până la & nele 
celui de-al cincilea an, care va urma după data intrării în 
vigoare a prezentului Acord, un nivel de protecţie similar 
celui existent în Comunitate, inclusiv mijloacele efective 
menite să asigure respectarea acestor drepturi.” 
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Dinamizarea dialogului și cooperării sectoriale 
cu UE au contribuit la o majorare considerabilă a 
suportului acordat de UE în vederea consolidării 
democraţiei, a statului de drept, respectarea drep-
turilor omului, îmbunătăţirea condiţiilor de trai a 
populaţiei și promovarea reformelor economice. A 
bene� ciat de suport și domeniul proprietății inte-
lectuale, care în accepția UE este un domeniu de 
prioritate pentru dezvoltarea competitivității și pro-
movarea unei societăți bazate pe cunoaștere. 

Uniunea Europeană acordă sprijin Republi-
cii Moldova prin intermediul unor instrumente 
precum: Instrumentul European de Vecinătate și 
Parteneriat, Parteneriatul Estic, Programele de co-
operare transfrontalieră și altele. Primul proiect de 
asistență, care a vizat direct sistemul de proprieta-
te intelectuală, a fost implementat în 2004 în ca-
drul programului TACIS și a fost axat pe consolida-
rea cadrului legislativ și realizarea  drepturilor de 
proprietate  industrială. În cadrul acestui proiect a 
fost inițiat procesul de armonizare legislativă. Cu 
asistența experților europeni, în special a dlui Da-
niel Lachat, leader de proiect, avocat și mandatar 
autorizat în fața O� ciului European de Brevete, au-
tor al mai multor monogra� i în domeniu, au fost 
elaborate și primele legi armonizate cu acquis-ul 
comunitar: Legea 161/2008 privind protecția de-
senelor și modelelor industriale, Legea 50/2008 
privind protecția invențiilor și Legea 38/2008 pri-
vind protecția mărcilor. Exercițiul de armonizare 
legislativă a fost cu atât mai util, cu cât specialiștii 
AGEPI au avut posibilitatea să preia cele mai bune 
practici de transpunere a legislației comunitare și 
să-și dezvolte capacitățile de redactare normativ-
legislativă. 

În următorii ani, cu suportul experților UE, s-a 
lucrat la modernizarea întregului spectru legislativ 
în domeniul PI, inclusiv legislația ce reglementea-
ză respectarea drepturilor de PI. Au fost elaborate 
Regulamente de aplicare a legislației primare si 
perfecționate procesele tehnologice de examina-
re si acordare a protecției pentru obiectele de PI. 
Odată cu adoptarea la 2 iulie 2010 a Legii privind 
dreptul de autor și drepturile conexe, a fost � naliza-
tă cu succes prima etapă de armonizare a legislației 
moldovenești la standardele aquis-ului comunitar, 
fapt ce a contribuit semni� cativ la îndeplinirea an-

gajamentelor asumate de către țara noastră în vir-
tutea Acordului de parteneriat și cooperare.  

Ghidul privind Armonizarea legislației Republi-
cii Moldova în domeniul Proprietății intelectuale 
cu Standardele UE2, elaborat în cadrul unui proiect 
� nanțat de UE și publicat în iulie 2010, re" ectă gra-
dul de armonizare legislativă la etapa respectivă, 
menționând că „eforturile depuse pentru a alinia 
legislația moldovenească la normele europene și 
internaționale s-au încununat cu succes…”. Aceeași 
publicație, apreciind aranjamentele instituționale 
de susținere a implementării și aplicării legislației în 
domeniul PI drept unele promovate în direcția co-
rectă, relevă existența în continuare a unor proble-
me și provocări în domeniu, venind și cu o serie de 
recomandări vizavi de cele mai importante domenii 
de intervenție pentru următoarea perioadă, printre 
care: implementarea e� cientă a legislației, consoli-
darea sistemului de gestiune a drepturilor patrimo-
niale, crearea unor mecanisme funcționale de luptă 
cu pirateria și contrafacerea ș.a., acestea regăsindu-
se în Strategia națională de proprietate intelectuală, 
aprobată în noiembrie 2012.

 De menționat faptul că măsurile de armonizare 
legislativă și consolidare instituțională realizate în 
perioada 2004-2010 se încadrează în obiectivele  pri-
mei Strategii naționale din domeniul PI „Strategia de 
dezvoltare a sistemului național de protecție și uti-
lizare a obiectelor de proprietate intelectuală până 
în anul 2010”, aprobată prin hotărârea Guvernului 
nr. 1143 din 18 septembrie 20033, cea mai impor-
tantă realizare a acestei strategii � ind considerată 
perfecționarea legislației în domeniul PI și aducerea 
acesteia în concordanță cu acquis-ul comunitar.  

Noua Strategie Națională în domeniul Proprietății 
Intelectuale (SNPI) până în anul 20204, a fost elabo-
rată în contextul noilor realități geopolitice și apro-
fundării relațiilor cu UE, având în vedere obiectivele 
Programului de activitate al Guvernului Republicii

2 Legislația și Politicile în domeniul Proprietății Intelectuale. 
Armonizarea legislației Republicii Moldova cu standardele 
UE”, Dr. Eugen Stuart, Edoardo Fano, Linda Scales, Gerda Le-
onaviciene, Anna Lazareva, Chisinau, 2010 
3 Monitorul O� cial nr. 208-210/1200 din 03.10.2003 
4 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 880 
din 30.11.2012, Monitorul O� cial nr. 245-247 din 
30.11.2012 
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Moldova: „Integrarea Europeană: Libertate, Demo-
craţie, Bunăstare” pentru perioada 2011-20145, care 
stipulează în mod expres, drept scop primordial al 
Guvernului, crearea unui nivel înalt de bunăstare a 
cetăţenilor Republicii Moldova, precum și realiza-
rea altor transformări importante în societate care, 
în totalitatea lor, ar accelera integrarea Republicii 
Moldova în Uniunea Europeană. Mai mult decât 
atât, Planul de acțiuni pentru anii 2010-2014 pri-
vind implementarea SNPI conține o serie de acțiuni 
concrete care vin să asigure obiectivul de integrare 
europeană și să faciliteze aplicarea standardelor co-
munitare la nivel național.

În contextul intensi� cării procesului de integra-
re europeană, în perioada 2011-2014, eforturile au 
fost concentrate pe realizarea recomandărilor cheie 
ale Comisiei Europene pentru inițierea negocierilor 
asupra Acordului privind instituirea Zonei de Liber 
Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC), nego-
cierea Acordului dintre Republica Moldova și UE 
cu privire la protecţia indicaţiilor geogra� ce ale pro-
duselor agricole și alimentare6, efort care a culminat 
cu semnarea de către Republica Moldova, la 28 iu-
nie 2014, a Acordului de Asociere, în care la Titlul V,
capitolul 9 (Drepturile de proprietate intelectua-

lă) sunt stipulate angajamentele asumate de către 
Moldova și UE în materie de proprietate intelectua-
lă în cadrul respectivului acord. 

Apropierea Republicii Moldova de Organizația 
Europeană de Brevete (OEB) și semnarea la 16 oc-
tombrie 2013 a unui Acord de validare a brevete-

lor europene7 a constituit un pas important pentru 

integrarea Republicii Moldova în spațiul european 
de brevete. În virtutea acestui acord bilateral, 
solicitanții își vor putea valida cererile de brevet 
european și brevetele acordate de OEB pe terito-

5 Programul de activitate al Guvernului Republicii Mol-
dova: „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bu-
năstare” perioada 2011-2014http://www.gov.md/doc.
php?l=ro&idc=445&id=3729
6 Acordul între Republica Moldova și UE cu privire la protec-
ţia indicaţiilor geogra� ce ale produselor agricole și alimen-
tare, http://agepi.gov.md/pdf/law/international/acord_rm_
ue_ig.pdf
7 Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Organizația 
Europeană de Brevete privind Validarea Brevetelor Europe-
ne, http://agepi.gov.md/pdf/law/international/validation-
agreement-.pdf

riul Republicii Moldova, deși țara noastră nu este 
stat contractant al Convenției brevetului european.
Ca să intre în vigoare pentru Republica Moldova, 
Acordul urmează să � e aprobat de Parlament și să 
� e adoptată legislația națională de implementare.
Importante realizări au fost înregistrate și la capi-
tolul consolidarea capacităților instituționale ale 
subiecților implicați în protecția și respectarea drep-
turilor de proprietate intelectuală. Și aici asistența UE 
a fost una consistentă, în special prin implementarea 
Proiectului Twinning „Suport în implementarea și 
realizarea drepturilor de PI în Republica Moldova”. 
Obiectivul principal al acestuia constă în e� cientiza-
rea implementării și respectării drepturilor de propri-
etate intelectuală în RM, inclusiv prin aplicarea stan-
dardelor internaţionale în domeniu; consolidarea 
capacităţilor instituţionale ale autorităţilor compe-
tente și îmbunătăţirea coordonării între acestea.  În 
rezultatul acestui proiect, pe parcursul anilor 2011-
2012 au fost consolidate capacităţile instituţionale 
ale organelor responsabile de asigurarea DPI (vamă, 
poliție, procuratură, justiție) prin organizarea de in-
struiri, schimburi de experiență și vizite de studiu; a 
fost constituit un mecanism e� cient de coordonare 
și colectare a informației din domeniul respectării 
DPI prin crearea în cadrul AGEPI a Observatorului 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală și 
forti� carea activității Comisiei Naționale de Proprie-
tatea Intelectuală8; a fost îmbunătățit dialogul dintre 
titularii de drepturi și instituţiile guvernamentale cu 
responsabilități în domeniu. 

În contextul ajustării sistemului educațional din 
Republica Moldova la standardele țărilor membre 
ale Uniunii Europene și integrarea în Spațiul Euro-
pean de Cercetare, universitățile din Republica Mol-
dova au accesat programul Tempus al Uniunii Eu-
ropene, care sprijină modernizarea învățământului 
superior în vecinătatea UE, unele din aceste proiec-
te au vizat și aspecte ce țin de protecția proprietății 
intelectuale. Astfel, în perioada  februarie 2009 –
ianuarie 2012, în cadrul proiectului Tempus Mer-
cury „Spre modele de universitate antreprenorială 
de cercetare în învăţământul superior din Rusia, 

8 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 489 din 
29.03.2008 cu privire la Comisia naţională pentru proprie-
tatea intelectuală, Monitor O� cial nr. 72-73/476, 08.04.2008
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Ucraina și Moldova”9 care a avut drept obiectiv sti-
mularea și facilitarea schimbărilor structurale în sis-
temele de învăţământ superior din Federaţia Rusă, 
Ucraina și Republica Moldova, în cadrul Universității 
de Stat din Moldova a fost creat un O� ciu de propri-
etate intelectuală și au fost consolidate capacitățile 
instituționale ale USM de stimulare a activității ino-
vative, de creare a parteneriatelor cu sectorul pri-
vat și de identi� care a fondurilor externe pentru 
� nanțarea proiectelor de cercetare. 

La 1 decembrie 2013 a fost lansat un alt proiect 
Tempus care vizează consolidarea capacităților 
instituționale a patru universități din Republica Mol-
dova în ceea ce privește managementul transferului 
tehnologic și al proprietății intelectuale și asigurarea 
funcționalității triunghiului cunoașterii instruire-ino-
vare-cercetare, inclusiv prin lansarea unui Program 
de master în domeniul Managementului Inovațional 
și Transferului Tehnologic, crearea unei rețele de 
transfer tehnologic și crearea unor o� cii de transfer 
tehnologic în cadrul universităților bene� ciare.  Pro-
iectul se va � naliza în decembrie 2016. 

În data de 1 iulie curent, la Brussels, Republica Mol-
dova a semnat, concomitent cu statele din Balcanii de 
Vest,  Acordul de Asociere la Programul European pen-
tru Cercetare și Inovare Orizont 2020 (H2020).

Astfel, urmare semnării în data de 27 iunie a Acor-
dului de Asociere cu Uniunea Europeană, H2020 devi-
ne primul program comunitar la care se asociază țara 
noastră, iar Republica Moldova devine astfel prima 
țară din cadrul Parteneriatului Estic ce deține acest 
statut. În rezultatul semnării Acordului, entitățile � zi-
ce și juridice din Republica Moldova obțin drepturi 
similare cu cele din statele membre ale UE, în cadrul 
apelurilor programului H2020. Făcând uz de acest 
drept, AGEPI a participat la unul din apelurile lansa-
te în cadrul Programului Orizont 2020 în calitate de 
partener asociat la un consorțiu compus din 30 de 
o� cii din statele membre, participante la programul 
Orizont, și peste 20 de parteneri ai acestora cu o pro-
punere de proiect axat pe valoarea proprietății inte-
lectuale pentru sectorul întreprinderilor mici și mijlo-
cii.  Propunerea de proiect a fost depusă la concurs în

9 Tempus Project MERCURY (144855-TEMPUS-2008DE-
JPHES (2008-4753) “Towards Research and Entrepreneurial 
University models in the Russian, Ukrainian and Moldavian 
Higher Education”, www.mercury-project.eu

 septembrie 2014, iar decizia de � nanțare urmează să 
� e luată la începutul anului 2015. 

Un eveniment important pentru procesul de 
cooperare economică între Moldova și UE îl consti-
tuie semnarea la 29 septembrie 2014 a Acordului 
privind participarea Republicii Moldova la Progra-
mul UE pentru Competitivitatea Întreprinderilor și a 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii 2014-2020 (COSME). 
Astfel, Moldova este prima țară membră a Parte-
neriatului Estic ce a aderat la COSME, iar aceasta 
reprezintă o valoroasă platformă de suport pentru 
sporirea competitivității sectorului ÎMM din Repu-
blica Moldova și creșterea capacităților acestui sec-
tor  privind utilizarea avantajelor oferite de Zona de 
Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, instituită 
prin Acordul de Asociere RM –UE. 

CONCLUZII 

Deși Republica Moldova înregistrează progrese 
considerabile în domeniul drepturilor de proprieta-
te intelectuală, inclusiv în comparație cu alte state 
participante ale Parteneriatului Estic, iar prevederile 
acordului de asociere în domeniul PI se regăsesc în 
legislația națională, procesul de integrare europea-
nă în acest domeniu continuă să � e o prioritate pen-
tru Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală 
în calitatea sa de element principal și coordonator 
al sistemului național de PI.  

Astfel, ajustarea sistemului de protecție a 
proprietății intelectuale la prevederile acquis-ului 
UE și standardele internaționale continuă să consti-
tuie punctul de plecare pentru măsurile ce urmea-
ză a �  realizate cu titlu prioritar de către Republica 
Moldova în conformitate cu Agenda de asociere 
dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, 
aprobată  la cea de-a XVI-a Reuniune a Consiliului 
de Cooperare UE – Moldova din 26 iunie 2014. 

Printre prioritățile Agendei de asociere se regă-
sesc inclusiv măsurile ce țin de:  

 ▪ Asigurarea pentru titularii de drepturi de am-
bele părți a unui nivel adecvat și e� cient de protecție 
a drepturilor de proprietate intelectuală și a măsuri-
lor adecvate pentru realizarea acestor drepturi;

 ▪ consolidarea capacității de control a organe-
lor guvernamentale relevante sau agențiilor exe-
cutive, inclusiv Serviciul Vamal al Republicii Mol-
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dova, și raportarea cu regularitate asupra evoluției 
capacităților administrative ale acestora;

 ▪ asigurarea funcționării adecvate a sistemului 
judiciar în vederea garantării accesului la justiție 
pentru titularii de drepturi, valabilitatea și imple-
mentarea e" cientă a sancțiunilor;

 ▪ consolidarea capacităților instituționale ale 
o" ciului de proprietate intelectuală, în special pe 

partea ce ține de protecția drepturilor de autor care 

implică și consolidarea sistemului de gestiune co-

lectivă a drepturilor; 

 ▪ extinderea cooperării cu autoritățile și asocia-

țiile industriale din țările terțe;

 ▪ întreprinderea măsurilor necesare în vederea 

creșterii gradului de conștientizare publică în do-

meniul protecției proprietății intelectuale și asigu-

rarea unui dialog e" cient cu titularii de drepturi;

 ▪ realizarea unor măsuri e" ciente împotriva 

contrafacerii și pirateriei, asigurarea implemen-

tării e" ciente a legislației de respectare a DPI și a 

sancțiunilor pentru încălcarea drepturilor de pro-

prietate intelectuală în baza Strategiei Naționale de 

PI până în anul 2020, precum și raportarea periodi-

că bazată pe obiective, date concrete și măsurabile. 

Acțiunile concrete pentru realizarea măsurilor 

incluse în Agenda de Asociere, dar și alte anga-

jamente asumate de Republica Moldova în baza 

Acordului de Asociere sunt incluse în Planul naţio-

nal de acţiuni pentru implementarea Acordului de 

Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană 

în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărârea Gu-

vernului nr. 808  din  07.10.201410. 

Planul menționat prevede atât acțiuni de na-

tură legislativă, cât și activități de consolidare 

a capacităților instituționale ale autorităților cu 

responsabilități în domeniul protecției și respectării 

drepturilor de PI. Printre acestea se numără: 

 ▪ aprobarea unui regim juridic care ar asigura 

protecția datelor testării prezentate în cadrul pro-

cedurii de înregistrare, testare și autorizare a pro-

duselor farmaceutice, agrochimice și " tosanitare;

10 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la 
aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implemen-
tarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea 
Europeană în perioada 2014-2016 nr. 808  din  07.10.2014, 
Monitorul O" cial nr. 297-309/851 din 10.10.2014

 ▪ promovarea proiectului de Lege pentru mo-

di" carea și completarea Legii nr. 139 din 02.07.2010 

privind dreptul de autor și drepturile conexe, pro-

iect aprobat  prin HG nr. 359 din 05.06.2012, precum 

și adoptarea unor acte subordonate Legii 139/2010 

care ar asigura aplicarea e" cientă a legislației în do-

meniu conform celor mai bune practici europene;

 ▪ armonizarea legislației în domeniul indicațiilor 

geogra" ce cu regulamentele UE în domeniu și

consolidarea cadrului normativ-instituțional al 

autorităților cu responsabilități în domeniu etc.;

 ▪ consolidarea Observatorului pentru Respecta-

rea Drepturilor de Proprietatea Intelectuală și crearea 

unui sistem informațional funcțional pentru asigura-

rea schimburilor de date în domeniul protecției și 

asigurării DPI prin participarea autorităților abilitate 

cu responsabilități în domeniul PI. 

REZUMAT

Proprietatea intelectuală în contextul procesu-

lui de integrare europeană la � nele anului 2014. 

Relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea 

Europeană au înregistrat în ultimul an un ritm de 

dezvoltare accelerat, evenimentele încadrându-

se cu greu pe axa lineară a timpului. Negocierea,  

semnarea și intrarea în vigoare cu titlu provizoriu 

a Acordului de Asociere, instituirea Zonei de Liber 

Schimb Aprofundat și Cuprinzător, liberalizarea re-

gimului de vize, asocierea la Programul European 

pentru Cercetare și Inovare Orizont 2020 sunt pro-

cesele cadru care pot asigura Republicii Moldova 

apropierea de standardele și valorile europene, 

astfel încât dezideratul de integrare europeană să 

devină unul posibil și previzibil. Aceste realizări în-

cununează totalitatea eforturilor depuse de Repu-

blica Moldova și vin să răsplătească reformele re-

alizate de țara noastră în parcursul său european.  
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ABSTRACT

Intellectual Property in the Context of Euro-

pean Integration at the end of 2014. Relations 

between the Republic of Moldova and the Euro-

pean Union recorded last year an accelerated rate 

of growth, events hardly � tting on the linear time 
axis. Negotiation, signing and provisional entry into 
force of the Association Agreement, establishment 
of the Deep and Comprehensive Free Trade Area, 
liberalization of visa regimen, association with the 
European Programme for Research and Innova-
tion Horizon 2020 are framework processes that 
can ensure the Republic of Moldova proximity to 
European standards and values so that the desire 
of European integration may become possible and 
predictable. These achievements crown all the ef-
forts exerted by the Republic of Moldova and come 
to reward reforms made by our country in its Euro-
pean course.  

РЕФЕРАТ 

Интеллектуальная собственность в контек-

сте процесса европейской интеграции в конце 

2014 года. В прошедшем году отношения между 

Республикой Молдова и Евросоюзом стали раз-

виваться в ускоренном темпе, а события с тру-

дом вписывались в линейную последователь-

ность временной оси. Проведение переговоров, 

подписание и временное вступление в силу Со-

глашения об ассоциации, создание Углубленной 

и всеобъемлющей зоны свободной торговли, ли-

берализация визового режима, присоединение 

к Программе ЕС по научным исследованиям и 

инновациям – Горизонт 2020 являются базовы-

ми процессами, которые могут обеспечить при-

ближение Республики Молдова к европейским 

стандартам и ценностям таким образом, чтобы 

стремление к европейской интеграции стало 

возможным и прогнозируемым. Эти достижения 

являются результатом усилий Республики Мол-

дова в проведении реформ на пути европейской 

интеграции.  
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|DRD ION POTLOG, 

ȘEF DIRECŢIE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT, 
AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE   

P����������� � "#$ �%-"��&��� '� ()��� 
��*&�+�*�� ,

PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT (PPP), ÎN SENS LARG, CON-
STITUIE O RELAŢIE DE AFACERI DINTRE O COMPANIE DIN 

SECTORUL PRIVAT ȘI O AUTORITATE PUBLICĂ, FORMATĂ ÎN SCOPUL 
REALIZĂRII UNUI PROIECT CARE ESTE ÎN SERVICIUL PUBLIC [3].

PPP reprezintă, în esenţă, o formă speci* că de 
colaborare între organizaţiile din sectorul public și 
investitorilor (întreprinderilor) din sectorul privat în 
scopul proiectării, plani* cării, * nanţării, construcţi-
ei și/sau operării proiectelor de infrastructură, fur-
nizate, în mod normal, prin mecanisme tradiţiona-
le de achiziţii de stat. PPP nu sunt legate doar de 
* nanţarea capitală a proiectelor din sectorul privat 
în schimbul unui 0 ux de venituri, dar, de asemenea, 
fac uz de competenţele din sectorul privat și ex-
pertiza de management pentru a le oferi, în scopul 
e* cientizării operării, proiecte publice pe parcursul 

vieţii lor [2].

Dezvoltarea rapidă a multiplelor forme ale PPP 

în multe ţări, aplicarea parteneriatelor în cele mai 

diverse ramuri ale economiei permit ca această for-

mă de colaborare dintre stat și business să * e consi-

derată drept o caracteristică modernă a economiei  

mixte. Ea prevede o măsura diferită de participare 

a părţilor în cadrul proiectelor, * ind obligatorie de-

limitarea rigidă a drepturilor (mai ales a drepturilor 

de proprietate) și obligaţiilor contractuale. La parte-

neriatele cu partajarea drepturilor de proprietate se 

referă și acordurile de împărţire a producţiei și cele 

de leasing (de arendă). În cazul acordurilor de con-
cesiune de toate tipurile este vorba de transmite-
rea parţială a unor împuterniciri de proprietate din 
partea partenerului public celui privat (de obicei, le-
gate de operare (exploatare), deţinere și gestiune). 
Participarea în cadrul unei societăţi pe acţiuni sau în 
cota capitalului privat al unei  întreprinderi de stat 
(sau întreprinderi mixte) presupune un nivel mai în-
alt de integrare a capitalului în realizarea relaţiilor 
de parteneriat [8].

În sfera inovaţională PPP poate constitui o alian-
ţă instituţională și organizaţională de lungă durată 
între stat și business în scopul realizării proiectelor 
și programelor social importante într-un spectru 
larg al ramurilor economiei și domeniilor de cerce-
tare știinţi* că [6].

E* cienţa unei astfel de alianţe este asigurată 
nu atât prin acumularea simplă a resurselor * nan-

ciare în condiţiile de co* nanţare, cât prin folosirea 

maximă a sinergiei posibilităţilor * ecăruia dintre 

participanţii la realizarea proiectului și reducerea în 

comun a riscurilor aferente [12].

Formarea PPP în sfera inovaţională trebuie să * e 

bazată pe anumite principii metodologice [5]: 

1. Conţinutul PPP trebuie să * e adecvat esen-

ţei și scopurilor social-economice de dezvoltare a 

ţării și a subiectelor implicate, care vor determina 

formele concrete și structura interacţiunii statului și 

businessului.
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2. Trebuie să " e respectat principiul egalităţii 
și responsabilităţii economice: toţi participanţii la 
realizarea proiectelor inovaţionale în cadrul PPP au 
drepturi egale în determinarea variantelor e" ciente 
de atingere a scopurilor și soluţionării probleme-
lor. De asemenea, este importantă determinarea 
responsabilităţii și obligaţiilor participanţilor la un 
astfel de parteneriat.

3. Este necesar de a ţine cont în mod optim de 
toate interesele; deciziile sistemice în cadrul PPP 
trebuie adoptate luându-se în calcul întregul com-
plex de interese ale tuturor participanţilor.

4. Este necesară concentrarea diferitelor mijloa-
ce și a surselor acestora din contul parteneriatului 
autorităţilor și al mediului de afaceri pe direcţiile 
prioritare ale proiectelor inovaţionale. Criteriul de 
selectare a mijloacelor și a surselor acestora va "  de-
terminat de oportunitatea obţinerii unui efect ma-
xim de sinergie (socială, economică, investiţională).

5. PPP trebuie să " e orientat spre soluţionarea 
consecventă a problemelor curente, realizarea sar-
cinilor strategice de dezvoltare a economiei autoh-
tone și a ramurilor acesteia. PPP nu trebuie să repre-
zinte doar o sumă simplă a acţiunilor dispersate și 
necoordonate ale participanţilor.

Pentru asigurarea posibilităţii de realizare a aces-
tor principii este necesar să " e create condiţiile in-
stituţionale de dezvoltare a PPP în sfera inovaţiona-
lă. În cadrul PPP, statul nu numai că își asumă a parte 
a riscului și investește mijloace " nanciare importan-
te în noi proiecte. Principala destinaţie a parteneri-
atului în cauză este crearea condiţiilor economice 
generale, care determină dezvoltarea activităţii ino-
vaţionale. Statul urmează să înlăture neajunsurile 
sistemice care împiedică dezvoltarea inovaţională, 
să creeze stimulentele necesare pentru dezvoltarea 
activităţii inovaţionale a agenţilor economici. 

Practica mondială a dezvoltării PPP în sfera ino-
vaţională demonstrează că cei mai importanţi fac-
tori de garanţie a succesului sunt următorii [5]:

 ▪ Baza politică și instituţională a proiectelor PPP. 
Pentru realizarea cu succes a proiectului, pe lângă 
distribuirea exactă a împuternicirilor în sistemul de 
stat este necesară determinarea corectă și detaliată 
a condiţiilor-cadru pentru desfășurarea negocieri-
lor cu investitorii privaţi;

 ▪ Mediul politico-juridic stabil. Realizarea PPP ne-
cesită condiţii stabile de bază, care sunt garantate 

de către legislaţia constituţională, " nanciară și civi-
lă. De regulă, PPP este constituit pe relaţii complexe 
de ordin juridic și contractual, în care sunt implicate 
o mulţime de părţi, ceea ce poate conduce la creș-
terea neproporţională a cheltuielilor de tranzacţi-
onare, care (mai ales în cazul proiectelor mici) pot 
crea un efect negativ de pârghie " nanciară. Această 
circumstanţă poate "  ameliorată prin crearea unui 
sistem general de reguli ce conţin acorduri tipizate 
și prin simpli" carea sistemului juridic în general;

 ▪ Structura e$ cientă a economiei și distribuirea 

echitabilă a posibilităţilor și riscurilor. Baza pentru 
distribuirea e" cientă a drepturilor, obligaţiilor și a 
sferelor de responsabilitate între partenerii privaţi 
și cei statali se constituie prin formularea corectă a 
scopurilor. Plani" carea și procedurile administrative 
generale trebuie direcţionate către sfera de respon-
sabilitate a statului, iar plani" carea detaliată, con-
strucţia, " nanţarea și gestiunea activităţii obiectului 
în cele mai dese cazuri este raţional să " e atribuite 
împuternicirilor și responsabilităţii sectorului privat;

 ▪ Posibilitatea calculului exact al cheltuielilor și 

avantajelor proiectului. În cadrul analizei e" cienţei 
proiectului trebuie de apreciat potenţialul proiec-
tului pentru acoperirea cheltuielilor investiţionale, 
pornind de la ratele dobânzilor de piaţă pe parcur-
sul întregului termen al realizării acestuia;

 ▪ Posibilităţile largi de investire din contul dis-

ponibilităţii mecanismelor adecvate de distribuire și 

reducere a riscului, precum și structurării $ nanciare a 

proiectului inovaţional;
 ▪ Accesul liber la pieţele investiţionale private;
 ▪ Posibilitatea de a optimiza mobilizarea capita-

lului privat pe o unitate a cheltuielilor statului (adică, 
a investiţiilor directe, subsidiilor, garanţiilor);

 ▪ Gestiunea riscului din sectorul de stat al econo-

miei;
 ▪ Elaborarea instrumentelor e$ ciente ale gestiu-

nii de stat a sferei inovaţionale.
Pot "  evidenţiate cinci direcţii ce asigură dezvol-

tarea PPP în sfera inovaţională:
1) acordarea garanţiilor de stat pentru împru-

muturile contractate de business în vederea imple-
mentării tehnologiilor știinţi" ce;

2) efectuarea bilanţului contabil al rezultatelor 
cercetărilor știinţi" ce în baza realizării proiectelor 
inovaţionale și investiţionale;

3) subsidierea din contul bugetelor de niveluri 
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diferite a unei părţi a cheltuielilor businessului pen-

tru lucrările de cercetare știinţi� că, de construcţie-

experimentare;

4) transmiterea producţiei tehnico-știinţi� ce 

create în contul rambursării datoriilor structurilor 
de afaceri faţă de stat;

5) comercializarea producţiei inovaţionale pe 
pieţele internă și externă.

Vorbind despre PPP în sfera știinţi� co-inovaţio-
nală, trebuie de accentuat importanţa aplicării teo-
riei spiralei triple (Triple Helix), care a fost elaborată 
în Marea Britanie și Olanda la începutul secolului 
XXI de către profesorii Henry Etzkowitz și Loet Le-
ydesdor"  [1].

Spirala triplă simbolizează colaborarea dintre 
stat, business și instituţia de învăţământ superior 
(IÎS), care sunt elementele de bază ale sistemului 
inovaţional al oricărei ţări. În acest context, la etapa 
iniţială de generare a cunoștinţelor interacţionează 
statul și IÎS. Apoi, în procesul transferului de tehno-
logii, IÎS colaborează cu businessul, iar pe piaţă re-
zultatul este oferit în comun de către IÎS, stat și busi-
ness. Poate �  urmărită legătura reciprocă la nivelul 
transferului de tehnologii, cunoștinţe prin colabo-
rarea IÎS cu sectorul comercial, cu participarea sta-
tului în baza exemplelor din practica lor. Cele mai 
elocvente exemple ale aplicării teoriei spiralei triple 
sunt parcurile (centrele) tehnologice din Marea Bri-
tanie, Suedia, Spania, SUA și alte ţări dezvoltate [13].

 De exemplu, în Suedia cel mai mare parc tehno-
logic este Ideon, care a fost în� inţat în anul 1983 și 
în care în prezent au fost create peste 10 mii de lo-
curi de muncă în companiile cu activitate de cerce-
tare-dezvoltare; aici sunt plasate 280 de companii, 
în care lucrează 3 mii de colaboratori. Activitatea de 
succes a parcului   tehnologic Ideon a fost determi-
nată de susţinerea permanentă din partea statului, 
universităţii businessului privat mare și colaborarea 
lor în baza „spiralei triple” [10].

 De asemenea, prezintă interes experienţa Spa-
niei în crearea parcurilor (centrelor) știinţi� ce. Cea 
mai mare parte a parcurilor tehnologice din Spania 
a fost creată datorită iniţiativelor private, susţinute 
de către autorităţile regionale. Odată cu trecerea 
timpului, ele au devenit elemente componente 
de bază ale politicii inovaţionale naţionale a ţării. 
De regulă, partea principală a cifrei de afaceri re-
vine prestării serviciilor tehnice, însă în ultimii ani 

se constată o tendinţă de dezvoltare anume a cen-
trelor care acordă o atenţie susţinută activităţii de 
cercetare știinţi� că, de construcţie-experimentare, 
precum și lărgirii cooperării și asocierii regionale. În 
afară de prestarea serviciilor către întreprinderile 
mici, multe centre tehnologice spaniole organizea-
ză incubatoare pentru crearea companiilor noi, care 
se bazează pe direcţiile de bază ale activităţii ramu-
rale și de cercetare. Parcurile tehnologice spaniole 
au obţinut succese excepţionale în dezvoltarea ser-
viciilor de bază, care în prezent constituie 3/5 din 
volumul total al tuturor veniturilor [11].

 Astfel, actualmente parcurile tehnologice au de-
venit unul din elementele importante ale infrastruc-
turii inovaţionale ale IÎS care asigură atragerea activă 
a economiilor naţionale în cea mondială. O particu-
laritate importantă a parcurilor tehnologice este 
legătura lor strânsă cu IÎS, acestea dispunând de 
infrastructura corespunzătoare activităţii inovaţi-
onale. În baza ei apare colaborarea dintre știinţă, 
sectorul industrial, antreprenoriat și autorităţile 
regionale și locale.

Să examinăm  experienţa funcţionării diferitelor 
forme ale PPP în sfera activităţii știinţi� ce și inovaţio-
nale din SUA, ţară care este lider mondial în exportul 
producţiei cu tehnologii înalte. În statul american cel 
mai important rol în dezvoltarea PPP îl are Guvernul. 
Astfel, Departamentul de Comerţ al SUA contribuie 
la ieșirea companiilor americane pe pieţele interna-
ţionale, însă nu stimulează direct investiţiile în eco-
nomia autohtonă. Departamentul are 260 de  o� cii, 
160 dintre ele � ind situate peste hotarele ţării, care 
permanent urmăresc situaţia „pe teren” și o dată pe 
an perfectează rapoarte cu privire la situaţia de pe 
pieţele locale, concurenţa, modi� cările din legislaţie 
și dezvoltarea infrastructurii [7].

Un rol important în asigurarea susţinerii de că-
tre stat a businessului mic, inclusiv a businessului 
inovaţional, în SUA îl are Administraţia pe proble-
mele businessului mic (SmallBusiness Administrati-
on-SBA). Acest organ este unul dintre cei mai mari 
cinci creditori federali și cel mai important sponsor 
� nanciar al businessului mic din SUA în general. 
Drept exemplu al aplicării active a mecanismelor 
PPP în activitatea știinţi� că poate servi regiunea 
New England, care cuprinde șase state mari: Massa-
chusetts, Rhode Island, Connecticut, Vermont, New 
Hampshire și Maine. În New England se observă o 
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colaborare strânsă între instituţiile de învăţământ 
superior, producătorii de produse cu tehnologii în-
alte și organele de stat.

  Merită o deosebită atenţie Programul tehno-
logiilor avansate (ATR) a Ministerului comerţului 
SUA, care realizează susţinerea statului în elaborarea 
tehnologiilor avansate (la stadiile primare ale cer-
cetărilor și elaborărilor) prin întreprinderile mixte și 
consorţii, care constau din � rme, universităţi și/sau 
laboratoare de stat, având o orientare industrială. Pe 
parcursul anilor de funcţionare a АTR, în SUA au 
fost � nanţate 766 de proiecte, la realizarea cărora au 
participat 1511 de organizaţii [9].

Sistemul programelor federale știinţi� ce și teh-
nologice din SUA, în afară de АТR, este prezentat 
de SBIR – programul cercetărilor inovaţionale ale 
businessului mic, MEP – programul de lărgire a 
parteneriatului cu industria de prelucrare, STTR – 
programul transferului de tehnologii pentru busi-
nessul mic ș.a.

Prezintă un interes deosebit și experienţa PPP din 
Finlanda, care în ultimul timp este lider în ratingul 
internaţional al competitivităţii. Guvernul Finlandei 
consideră parteneriatul dintre stat și business drept 
fundament al economiei inovaţionale. În cadrul PPP 
ţara mobilizează anual pentru lucrările de cercetare 
știinţi� că, de construcţie-experimentare aproxima-
tiv 6 miliarde Euro, 70% din această sumă revenind 
businessului privat, iar 30% – mijloacelor bugetare. 
Din contul bugetului sunt menţinute 23 de centre și 
parcuri tehnologice – câte unul la � ecare 225 mii de 
cetăţeni [4]. Cu o astfel de susţinere guvernamenta-
lă intensă parcurile tehnologice din Finlanda atrag 
liderii tehnologici, inclusiv concernul Nokia, iar po-
litica inovaţională a ţării a devenit un exemplu de 
urmat la nivel internaţional. 

În Austria există două programe de bază meni-
te să contribuie la dezvoltarea parteneriatului între 
mediul academic și industrie în proiecte de lungă 
durată: Kplus (anul 1998) și Kind/Knet (anul 1999). 
Programul Kind/Knet este destinat stimulării efec-
tuării unor cercetări și elaborări private. Scopul pro-
gramului Kplus îl constituie utilizarea cercetărilor și 
elaborărilor private și de stat.

Astfel, în ţările dezvoltate relaţiile de parteneriat 
ale statului și businessului privat în sferele știinţi� că 
și inovaţională se a! ă deja de mult timp în vizorul 

autorităţilor, iar proiectele PPP sunt înscrise în pro-
cesele generale de decentralizare a puterii în sfera 
economică, de transmitere a unor împuterniciri din 
centru la nivel local. 

O sarcină importantă pe care ţările industrial 
dezvoltate o realizează în baza instrumentelor PPP 
o constituie activizarea procesului de transfer teh-
nologic. Cu acest scop, în ţările nominalizate sunt 
create structuri organizaţionale speciale, care devin 
intermediari între vânzătorii și cumpărătorii noilor 
elaborări tehnologice și îndeplinesc rolul brokerilor 
tehnologici. 

De asemenea, în ţările industrial dezvoltate se 
acordă o mare importanţă formării clusterelor teri-
torial-ramurale și reţelelor de întreprinderi ce utili-
zează în regim de reciprocitate mecanismele PPP.
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REZUMAT

Parteneriatele public-private în sfera inovaţio-

nală. Parteneriatul public-privat reprezintă  o formă 

de colaborare instituțională și organizațională între 

guvern și mediul de afaceri pentru a satisface la ni-

vel național, internațional și local un interes public. 

Proiectele PPP au întotdeauna o importanţă socială 

semniZ cativă într-o gamă largă de domenii, care în 

mod tradiţional ţin de domeniul public. De obicei, 

Z ecare astfel de alianță este creată pentru o anumi-

tă perioadă de timp, în scopul de a pune în aplicare 

un proiect speciZ c și încetează să mai existe după 

punerea sa în aplicare. Practica internaţională de-

monstrează că PPP pot deveni forme eZ ciente de 

suport pentru dezvoltarea sferei inovaţionale și a 

sectorului de cercetare-dezvoltare a ţării.

 Cuvinte cheie: parteneriat public-privat, secto-

rul public, sectorul privat, sfera inovaţională, stat, 

business.

ABSTRACT

Public-Private Partnerships in the Innovation 

Sphere. Public-private partnership is a form of insti-

tutional and organizational cooperation between 

government and business environment in order to 

meet the public interest at the national, internatio-

nal and local level. PPP projects have always a great 

social importance in a wide range of areas, which 

traditionally relate to the Z eld of state activity. Typi-

cally, each such an alliance is created for a certain 

period of time, in order to implement a speciZ c 

project and ceases to exist after its implementation. 

International practice shows that PPP can become 

e  ̂ective forms of support for the development of 

the innovation sphere and research-development 

sector of the country.

Keywords: public-private partnership, public 

sector, private sector, innovation sphere, state, bu-

siness.

РЕФЕРАТ

Государственно-частное партнерство в ин-

новационной сфере. Государственно-частное 

партнерство является формой институциональ-

ного и организационного сотрудничества между 

государством и бизнесом с целью удовлетворе-

ния общественного интереса на национальном, 

международном и местном уровне. Проекты ГЧП 

всегда имеют большое социальное значение в 

широком диапазоне областей, которые традици-

онно являются достоянием государственной де-

ятельности. Как правило, каждый такой альянс 

создается на определенный период времени 

в целях осуществления конкретного проекта и 

прекращает свое существование после его реа-

лизации. Международный опыт показывает, что 

ГЧП может стать эффективной формой поддерж-

ки сферы инновационного развития страны. 

Ключевые слова: государственно-частное пар-

тнерство, государственный сектор, частный сек-

тор, инновационная сфера, государство, бизнес.
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LA MOMENTUL ACTUAL, COMUNITATEA INTERNAŢIONALĂ 
ESTE PREOCUPATĂ DE DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE 

CONSTITUIRE A ECONOMIEI BAZATE PE CUNOAȘTERE, CA ETAPĂ 
SUPERLATIVĂ DE DEZVOLTARE A ECONOMIEI POSTINDUSTRIALE ȘI 
ECONOMIEI INOVAŢIONALE.  LA BAZA ACESTUI TIP DE ECONOMIE 
STAU CUNOȘTINŢELE ȘI CAPITALUL UMAN. CREAREA UNEI ASTFEL 
DE ECONOMII ÎNSEAMNĂ RIDICAREA CALITĂŢII CAPITALULUI UMAN, 
ÎMBUNĂTĂŢIREA NIVELULUI DE VIAŢĂ, PRODUCEREA CUNOȘTINŢE-
LOR, TEHNOLOGIILOR ÎNALTE, INOVAŢIILOR ȘI SERVICIILOR DE CALI-
TATE SUPERIOARĂ [16].

Acest proces nu poate să nu se răsfrângă asupra 
sferei # nanciare și are drept una din consecinţe cre-
area unei concepţii noi, cea de  bancă a viitorului, 
care în ultimul timp s-a plasat în vizorul polemicilor 
știinţi# ce din mediul economic privind transforma-
rea cantitativă și calitativă a activităţii bancare. 

Unii experţi a# rmă că banca viitorului este o in-
stituţie # nanciară, în a cărei disponibilităţi se conţin 
tehnologii unice, care permit clienţilor de a desfă-
șura operaţiuni # nanciare în orice parte a lumii, în 
orice moment, în mod operativ, e# cient și sigur [12].

Alţi specialiști sunt de opinia că banca viitoru-
lui este o instituţie mică de creditare (așa-numita 
microbancă), a cărei activitate se desfășoară utili-
zându-se cele mai avansate tehnologii și un număr 

|DR., CONF. UNIV. IVAN LUCHIAN, IMI-NOVA

    |DRD. LILIAN CIOBANU,  ASEM

     
relativ mic de personal, având, totodată, o in' uenţă 
importantă pe piaţa # nanciară mondială[10].

În opinia unor cercetători români, banca viito-
rului este o bancă virtuală care, la rândul ei, este o 
„consecinţă # rească a eforturilor băncilor de a atra-
ge clientela, de a-și menţine și îmbunătăţi cota de 
piaţă și de a face faţă concurenţei. Acest model este 
rezultatul noilor tehnologii informatice, care deter-
mină reconsiderări majore în ceea ce privește ma-
nagementul strategiilor comerciale, managemen-
tul activelor și pasivelor bancare, dar și strategiile 
de marketing” [2].

Bancherul rus Maxim Nogotkov vede banca vi-
itorului în forma telefonului mobil, care va deveni 
analogia portmoneului și va permite plata pentru 
mărfurile cumpărate și serviciile prestate. În acest 
dispozitiv va #  montat un NFC-chip, cu ajutorul că-
ruia va #  posibil printr-o atingere de terminal să # e 
efectuate operaţiunile bancare. Ultimele vor deveni 
mai sigure faţă de operaţiunile prezente cu utiliza-
rea cardurilor bancare, deoarece operatorii vor avea 
posibilitatea să urmărească telefonul mobil după 
numărul de identi# care [14].

Cu ajutorul aplicaţiilor sociale clientul băncii va 
avea posibilitatea de a urmări mișcarea mijloacelor 
bănești din conturile sale. Este evident că pentru 
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aceasta sunt necesare aparate telefonice performan-
te, având capacităţile tehnice necesare. Astfel, banca 
viitorului este legată, în primul rând, de dezvoltarea 
Internetului și noilor tehnologii de efectuare a plăţilor.

În afară de aceasta, banca viitorului va dispune 
de un volum mult mai mare de informaţie despre 
client, în comparaţie cu situaţia din prezent. Ban-
cherii vor �  informaţi despre succesele clientului la 
locul lui de muncă și probabilitatea concedierii lui. 
Respectiv, riscurile debitorului vor �  mai predictibi-
le și băncile vor putea într-un mod mai e� cient să 
decidă în mod individual asupra condiţiilor de de-
servire a � ecărui client. 

În legătură cu formarea imaginii băncii viitorului 
poate �  prezentată concepţia cercetătorului ame-
rican Brett King a „Băncii 2.0”, acesta considerând 
banca tradiţională ca „Banca 1.0”, care urmează să 
evolueze din anii `70 ai secolului XX până în prezent 
într-un nou tip de bancă. 

„Banca 2.0” – este o bancă orientată către client, 
ocupată de ridicarea permanentă a calităţii produ-
selor sale, a cărei business se bazează pe implemen-
tarea masivă a tehnologiilor informaţionale [13].

„Banca 2.0” prezintă modelul inovaţional al acti-
vităţii bancare ce se formează în prezent, având în 
vedere următoarele caracteristici [7]:

 ▪ Business-procese simple și adaptabile; 
 ▪ Subdiviziuni funcţionale ! exibile și indepen-

dente; 
 ▪ Creșterea accesibilităţii serviciilor de bază în 

regim 24/7; 
 ▪ Stabilirea sarcinilor și responsabilităţii vânză-

torilor de produse bancare; 
 ▪ Banca este vânzătorul produselor sale și ale 

partenerilor săi externi; 
 ▪ Banca este generatorul produselor și servici-

ilor (în baza competenţei sale de bază), care pot �  
vândute și de partenerii săi.

Concepţia Băncii 2.0 poate �  examinată prin pris-
ma a trei aspecte [1].

Primul aspect examinează evoluţia compor-
tamentului consumatorilor, începând cu apariţia 
Internetului, continuată cu fenomenul recent de 
Blackberry, reţelele sociale, iPhone etc. Pornind de 
la faptul că așteptările clienţilor se detașează din ce 
în ce mai mult de modelele de servicii tradiţiona-
le, managementul instituţiilor � nanciare trebuie să 
se orienteze nu numai spre pro� tabilitate, ci și spre 

respectarea intereselor consumatorilor, protecţia 
brandului, precum și managementul activelor și a 
stării � nanciare. 

Al doilea aspect este orientat spre perfecţiona-
rea canalelor de distribuţie a produselor bancare 
prin implementarea unor tehnologii bancare noi, 
având ca bază aplicarea largă a tehnologiilor infor-
maţionale.

Al treilea aspect examinează elaborarea, imple-
mentarea și promovarea inovaţiilor bancare ca fac-
tor principal al succesului competiţiei bancare în 
secolul XXI.

Evoluţia concepţiei de bancă a viitorului con-
tinuă prin crearea „Băncii 3.0”, care este legată de 
practicarea activităţii bancare preponderent în me-
diul virtual, în cadrul căreia contactul personal cu 
clientul, obișnuit în cadrul activităţii bancare clasi-
ce, va deveni, de fapt, un serviciu auxiliar personal, 
excepţional, de elită.

Implementarea modelului „Băncii 3.0” va avea ur-
mătoarele caracteristici de bază [11]:

 ü În primul rând, deservirea bancară de gene-
raţia a treia trebuie să � e orientată spre valorile de 
bază ale băncilor și ale clienţilor săi în cadrul scopu-
lui general de a transforma lumea într-un loc con-
fortabil pentru viaţă. În contextul dat, este vorba de 
participarea băncilor în crearea unui business-eco-
sistem, a cărui parte importantă va deveni dome-
niul � nanciar. În acest business-ecosistem sarcina 
principală a băncilor constă în crearea unui mediu 
� nanciar pentru bănci, clienţi corporativi și persoa-
ne � zice, care în mod maxim va simpli� ca soluţiona-
rea problemelor � nanciare și va asigura posibilita-
tea dezvoltării favorabile a � ecărui participant.

 ü În al doilea rând,  este vorba de aplicarea teh-
nologiilor de generaţie nouă, legate de utilizarea 
masivă a computerelor ieftine, telefoanelor mobile, 
a Internetului și aplicaţiilor programate cu cod des-
chis, precum și a canalelor de autoservire – chioș-
curilor, bancomatelor, call-centrelor automatizate și 
tabletelor computerizate.

Cu alte cuvinte, perfecţionarea activităţii bancare 
este legată de crearea unei concepţii principial noi 
de interacţiune a băncii și clientului, a mecanismului 
principial nou de funcţionare a băncii, în care lipsesc 
complet sau parţial o� ciile și încăperile. Banca va 
exista, în mare parte, în spaţiul cibernetic. O astfel de 
bancă este principial nouă pentru clienţi [4].
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În opinia unor experţi, în prezent problema de 
bază a băncilor din lume constă în aceea că mana-
gementul de vârf a majorităţii băncilor se orientea-
ză încă pornind de la realităţile secolului XX, și nu 
înţeleg esenţa schimbărilor obiective. Este evident 
că folosirea a peste 70% din bugetul băncii pentru 
crearea și întreţinerea � lialelor proprii, a structurii 
corporative, a colectivelor mari de lucrători nu mai 
este raţională [4].

În noile condiţii, direcţiile de bază ale dezvoltă-
rii inovaţionale a sferei bancare pot �  unite în trei 
grupuri [8]:

 ü În primul rând, globalizarea pieţelor � nancia-
re, care determină trecerea la o piaţă unică omoge-
nă a serviciilor � nanciare.

 ü În al doilea rând, liberalizarea și dereglemen-
tarea pieţelor � nanciare naţionale contribuie la 
apariţia concurenţilor noi nebancari (furnizorii teh-
nologiilor bancare noi, � rmele din sfera telecomu-
nicaţiilor, magazinele mari ș.a.).

 ü În al treilea rând, trecerea la sistemele tehno-
logice mondiale integrate (Internet), care acordă 
posibilitatea de a forma o reţea globală unică.

După cum s-a menţionat, la momentul de faţă 
comunitatea internaţională este în faza de trecere 
pe calea inovaţională de dezvoltare și constituirea 
unui nou tip de economie bazată pe cunoaștere. În 
opinia cercetătorilor occidentali, acest proces de-
termină următoarele direcţii ale activităţii inovaţio-
nale a băncilor:

1. Dezvoltarea deservirii bancare cu multe cana-
le, care folosesc noile tehnologii și instrumente: 

a) autoservirea 
b) deservirea la distanţă 
c) utilizarea Internetului 
d) utilizarea call-centrelor 
e) consultarea individuală de o cali� care înaltă.
2. Tehnologiile virtuale bancare și � nanciare le-

gate de: gestiunea contului bancar, decontările fără 
numerar, semnătura digitală, încheierea contrac-
telor, funcţionarea instituţiilor � nanciare (bursele, 
băncile).

3. Utilizarea complexă a tehnologiilor informaţi-
onale și de comunicare noi pentru marketingul (tra-
diţional și nou) electronic și mixt.

4. Culegerea, păstrarea și prelucrarea analitică a 
informaţiei interne. Apariţia posibilităţilor noi pen-
tru controlul și auditul intern.

5 Schimbarea cali� cării lucrătorilor: manager al 
produsului, consultant, specialist pe tranzacţii și 
consultaţii.

6. Produse (servicii) bancare noi în baza noilor 
tehnologii.

7. Dispozitive noi de autoservire (mono și multi-
funcţionale, informaţionale).

Posibilităţile realizării ideii băncii viitorului con-
stau în următoarele [4]:

În primul rând, banca nu trebuie să dispună de 
o� cii � zice și subdiviziuni teritoriale, ci să existe 
doar în spaţiul virtual, ceea ce acordă posibilităţi noi 
pentru utilizarea capitalului eliberat și ridicarea ca-
lităţii deservirii. Clienţii băncii trebuie să dispună de 
posibilitatea de a desfășura operaţiunile cu ajuto-
rul smarfoanelor și cardurilor bancare. Prin esenţă, 
banca de tip nou trebuie să transmită operaţiunile 
bancare clasice în outsourcing. Mijloacele bănești, 
pe care clienţii le vor transfera în banca nouă cu aju-
torul aplicaţiei programate în smartfon sau depozit 
electronic direct, de fapt vor �  plasate pe conturile 
de depozit în băncile-partenere de tip vechi. 

Desigur, astfel de depuneri trebuie să � e asigura-
te de către companiile de asigurări care nu sunt a� -
liate băncii. Astfel, băncile de tip vechi vor efectua 
operaţiuni cu mijloacele bănești, iar banca nouă va 
avea grijă de clienţi.

În al doilea rând, trebuie realizată o interfaţă sim-
plă și comodă pentru gestiunea � nanţelor persona-
le, care ar permite demonstrarea în orice moment 
a stării cheltuielilor și economiilor clientului, ci nu 
doar soldul în cont. 

Banca va acorda suport informaţional clientului 
cu privire la: suma pe care el poate să-și permită 
s-o cheltuiască azi, fără a-și compromite starea � -
nanciară de mâine. Va �  su� cient doar să se stabi-
lească scopul economisirii, suma și termenul de 
acumulare. Banca de tip nou va selecta condiţiile 
și instrumentele optime de economisire la băncile 
partenere.

În al treilea rând, este necesară folosirea sisteme-
lor de geolocalizare a plăţilor. Cu ajutorul geoloca-
lizării banca determină locul și momentul efectuării 
plăţii de către client pentru o anumită marfă sau 
serviciu și poate informa ulterior clientul despre de-
taliile tranzacţiei.

În al patrulea rând,  banca nouă trebuie să � e 
complet integrată cu reţelele sociale (cum ar �  Face-
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book). Aplicaţia programată conectată la Facebook 
trebuie să conţină: deservirea standardizată de ges-
tiune a � nanţelor, aplicaţia de schimb cu reduceri 
între prieteni în reţeaua socială, video-o� ciul virtual 
pentru obţinerea la distanţă a serviciilor bancare.

În al cincilea rând,  banca nouă trebuie să dispu-
nă de un serviciu de plăţi ce ar permite clienţilor să 
efectueze plăţi pentru scopuri comune: cumpără-
turi, cadouri din partea grupului, odihna în comun, 
mesele comune în restaurante ș.a. Adesea se întâm-
plă că pentru cele menţionate plătește doar o per-
soană, iar apoi încearcă să-și recupereze banii de la 
ceilalţi membri ai grupului. Noile servicii trebuie să 
soluţioneze această problemă. Clienţii se vor asocia 
în grup, iar serviciul va permite de a distribui cheltu-
ielile între participanţi în măsură egală și de a efec-
tua plăţile în mod automat.

Din punct de vedere tehnic, realizarea celor men-
ţionate deja a început, însă perspectivele implemen-
tării concepţiei băncii viitorului sunt grandioase. 

Menţionând tendinţele curente, trebuie remar-
cată elaborarea serviciului de consultare online de 
către specialistul cali� cat referitor la produsul ban-
car complex direct din o� ciul personal sau ofertele 
băncilor de ţinere a evidenţei personale a clientului. 
La sfârșitul � ecărei perioade de raportare se preve-
de ca clientul băncii să primească informaţia depli-
nă privind cheltuielile sale împreună cu rezultatele 
analizei lor. Cu alte cuvinte, banca viitorului va �  în-
tr-atât de integrată în viaţa cotidiană a clientului, în-
cât oamenii vor interacţiona cu instituţia � nanciară 
de la naștere până la decesul lor. Prin urmare, banca 
se va transforma, dintr-o instituţie � nanciară în sen-
sul clasic, într-un asistent sigur al clientului [3].

Tehnologiile bancare noi au condus la schim-
barea paradigmei comportamentului clientului. La 
momentul de faţă, clienţii deja pot să nu mai vină 
în o� ciul � zic al băncii pentru a efectua cele mai 
simple operaţiuni bancare. Mai mult ca atât, adesea 
băncile le dau posibilitatea, prin intermediul siste-
melor de acces la distanţă, să desfășoare o parte din 
afacerile lor � nanciare: fără a ieși din casă sau o� ciu, 
iar în unele cazuri și, practic, în orice loc – cu utiliza-
rea dispozitivelor mobile [9].

După cum menţionează cercetătorul Brett King, 
la momentul de faţă băncile merg în urma clienţi-
lor,  în mod simplu reacţionând la așteptările con-
sumatorilor și având un comportament modest în 

calitate de inovatori. Instituţiile bancare sunt con-
centrate asupra creării și perfecţionării aplicaţiilor și 
dispozitivelor mobile, însă cele mai serioase inovaţii 
în activitatea băncilor vor apărea în viitor [15].
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REZUMAT

Noile concepte privind banca viitorului în eco-

nomia inovaţională. Banca viitorului a devenit su-
biectul discuţiilor știinţiM ce în domeniul economic. 
Banca viitorului este banca, ce dispune de un set de 
tehnologii unice, care permit clienţilor de a desfășu-
ra tranzacţii M nanciare, aP ându-se oriunde, în orice 
moment al zilei și al săptămânii, în mod rapid, eM -
cient și sigur. Crearea acestui tip de bancă va avea 
loc prin formarea, în conformitate cu prevederile 
concepţiei “Bank 2.0”și trecerea la“Bank 3.0”. Aceas-
ta va duce la extinderea cantitativă și calitativă a 
sistemului bancar, a cărei aspecte sunt descrise în 
acest articol.

Cuvinte cheie: banca viitorului, produs bancar, 
clientul băncii, tehnologie bancară 

ABSTRACT

New Concepts on the Bank of the Future in the 

Innovation Economy. Bank of the Future became 
the subject of scientiM c debate in the economic M -
eld. Bank of the Future is a bank that has a set of 

unique technologies that allow customers to con-
duct M nancial transactions from anywhere at any 
time of day or week, quickly, eU  ciently and safely. 
Creating this type of bank will take place in accor-
dance with the provisions of the concept “Bank 2.0” 
and the transition to the “Bank 3.0”. This will result in 
quantitative and qualitative expansion of the ban-
king system, whose aspects are described in this 
article.

Keywords: bank of the future, banking product, 
bank customer, banking technology

РЕФЕРАТ

Новые концепции банка будущего в ин-

новационной экономике. Банк будущего стал 
предметом научных дискуссий в экономиче-
ской области. Банк будущего является банком, 
который располагает уникальным набором тех-
нологий, которые позволяют клиентам про-
водить финансовые операции, находясь в лю-
бой точке, в любое время дня и недели, быстро, 
эффективно и безопасно. Создание этого типа 
банка будет происходить в соответствии с кон-
цепцией «Банк 2.0» и переходом к «Банку 3.0». 
Это приведет к количественному и качествен-
ному расширению банковской системы, чьи 
аспекты описаны в данной статье. 

Ключевые слова: банк будущего, банковский 
продукт, клиент банка, банковская технология 
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LA FINELE ANULUI 2014, LA CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU 
ACREDITARE ȘI ATESTARE (CNAA) A AVUT LOC ÎNMÂNA-

REA DIPLOMELOR DE DOCTOR SAU DE DOCTOR HABILITAT ÎN ȘTI-
INŢE, PRECUM ȘI A ATESTATELOR DE CONFERENŢIAR UNIVERSITAR, 
CONFERENŢIAR CERCETĂTOR, PROFESOR UNIVERSITAR ȘI PROFESOR 
CERCETĂTOR UNUI GRUP DE 54 DE INTELECTUALI DIN DIFERITE DO-
MENII ALE CERCETĂRII ȘI EDUCAŢIEI. ACESTE ACTE, CARE CERTIFICĂ 
PERFORMANŢA PROFESIONALĂ ȘI INTELECTUALĂ ÎNTR-O CARIERĂ 
ȘTIINŢIFICĂ ȘI PEDAGOGICĂ, CONSTITUIE REZULTATUL MUNCII DE 
MAI MULŢI ANI A UNOR PERSOANE CE AU REALIZAT CERCETĂRI ÎN 
DOMENIILE RESPECTIVE, REZULTATELE FRUCTIFICÂNDU-SE ULTERI-
OR ÎN TEZE DE DOCTORAT, BREVETE DE INVENŢIE, IMPLEMENTĂRI.

Academicianul Valeriu Canţer, președintele Con-
siliului Naţional pentru Acreditare și Atestare, a re-
marcat semni# caţia evenimentului ce se desfășoa-
ră în preajma săptămânii nominalizării laureaţilor 
premiilor Nobel, subliniind: „ Acestea sunt realizări 
de talie mondială, noi ne bucurăm de ele, dar și de 
ale noastre, simţindu-ne prin aceste rezultate parte 
a comunităţii știinţi# ce internaţionale. Avem nevoie 
nu de teze care să stea pe rafturi, ci de specialiști 
de înaltă cali# care, prin de# niţie cercetători, de oa-
meni dedicaţi acestei ţări, care vor contribui la buna 
ei orânduire.” 

 Cum să devenim profesori?
Cel mai înalt rang de demnitate profesională 

în educaţie și în cercetare este titlul pe profesor 
universitar sau profesor cercetător. La solicitarea 
senatelor instituţiilor de învăţământ superior și a 

|   TATIANA ROTARU, CONSULTANT, 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ȘI ATESTARE

consiliilor știinţi# ce ale institutelor de cercetări, 
CNAA conferă aceste titluri, ţinând cont de o serie 
de parametri incluși în actele normative: deţinerea 
gradului știinţi# c de doctor habilitat, deţinerea ti-
tlului știinţi# c de conferenţiar universitar, vechimea 
generală în activitatea știinţi# co-didactică (nu mai 
puţin de 10 de ani), pregătirea cadrelor știinţi# co-
didactice și de cercetători de înaltă cali# care (2-3 
doctori în știinţe), 40 de publicaţii știinţi# ce, inclusiv 
știinţi# co-metodice etc. Persoanele din domeniul 
culturii, artelor și sportului, care nu au grad știinţi-
# c, dar deţin titluri onori# ce ale Republicii Moldova 
(sau ale altor state), se a' ă în funcţia de profesor 
universitar (sau în una superioară acesteia), ocupa-
tă prin concurs de cel puţin 4 ani, au publicat 30 de 
lucrări de valoare în domeniu, participă la procesul 
de instruire din instituţiile de învăţământ superior 
de cel puţin 20 de ani – pot deveni, de asemenea, 
profesori universitari, cu condiţia că au pregătit cel 
puţin 5 discipoli care deţin titluri onori# ce, au deve-
nit laureaţi (diplomanţi) ai concursurilor naţionale și 
internaţionale. Prin urmare, profesor poţi deveni la 
un prag al vieţii, când deja te-ai a# rmat pe multiple 
planuri cu rezultate concrete, dispui de o bogată ex-
perienţă profesională, ești apreciat în societate.

De această dată, atestatele de profesor univer-
sitar le-au fost înmânate la 7 persoane. Pentru a 
argumenta cele expuse mai sus, vom începe nomi-
nalizările cu dl Andrei Perjan, decan al Facultăţii de 
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Matematică și Informatică a USM, căruia i s-a confe-
rit titlul de profesor universitar la pro� lul Matema-

tică pură. Mai mult ca atât, dl Perjan deja al doilea 
an activează în calitate de membru al Comisiei de 
atestare a CNAA, � ind mandatat prin Decret prezi-
denţial pentru patru ani. Cel de al doilea profesor 

universitar este dna Elena Fuior, șeful Catedrei � -
nanţe și bănci la Universitatea Cooperatist-Comer-
cială din Moldova.

Următorii cinci profesori reprezintă Academia de 
Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP), dar și dome-
niul culturii și artelor. Aceste personalităţi le putem 
vedea pe scenele teatrelor și pe cele de concert, in-
terpretând la un instrument sau regizând un specta-
col în calitate de mari maeștri, dar și în aulele acade-
miei de arte frumoase, în faţa studenţilor, pregătind 
cadre pentru cultura naţională. În acest sens, toţi 
cinci au înregistrat rezultate remarcabile. De exem-
plu, dna Lidia Pan� l, artist al poporului, șefa Catedrei 
regie la AMTAP, în calitate de regizor a semnat în sce-
nă de-a lungul anilor zeci de spectacole muzicale, 
seri de creaţie, în ansamblu, circa 100 de manifestări 
de o înaltă rezonanţă în cultura naţională. Munca de 
creaţie, îmbinată cu cea știinţi� co-didactică, i-a adus 
titlul de profesor universitar, la pro� lul Arte audio-vi-
zuale. Dna Nadejda Cozlova, în trecut violoncelistă în 
Orchestra simfonică a Teatrului de Operă și Balet din 
Chișinău, artistă emerită, s-a manifestat și ca un bun 
pedagog la AMTAP, predând disciplina Ansamblul 
cameral. Ei i s-a conferit titlul de profesor universitar 
la pro� lul Artă muzicală. Este bine cunoscută în me-
diul academic și profesoara Galina Muntean, maestru 
în artă. Domnia sa a contribuit la pregătirea următo-
rilor doi pianiști de talie internaţională, maeștrii în 
artă, Anatolie Lapicus și Iurie Mahovici, prezenţi și ei 
la eveniment. Toţi trei au devenit profesori universi-
tari la același pro� l Artă muzicală.

Doctoratul la răspântie de domenii 

Diploma de doctor habilitat în știinţe medicale 
i-a fost înmânată dlui Emil Ceban, prorector pentru 
educaţie și probleme sociale al Universităţii de Stat 
de Medicină și Farmacie „N. Testemiţanu”. Tema lu-
crării de doctorat „Tratamentul multimodal al nefro-
litiazei complicate”, susţinute cu succes, presupune 
și cercetări, și testări, și observaţii de zi cu zi, și con-
tacte directe cu bolnavii. Ne exprimăm încrederea 
că rezultatele știinţi� ce obţinute de medicul savant 

vor �  de bun augur și pentru colegii săi cu care con-
lucrează la tratarea pacienţilor afectați de o astfel 
de patologie a rinichilor.

Pe lista doctorilor în știinţe au � gurat 29 de per-
soane. În contextul dat, prezintă interes domeniile 
de cercetare pe care ei le reprezintă: cei mai mulţi, 
10 persoane, au susţinut doctoratele în diverse do-
menii ale medicinii, 6 – la drept, 5 – în pedagogie, 
3 – în economie, 2 – în biologie, 2 – în � lologie, 1 
– în informatică. Tabloul respectiv caracterizează pe 
deplin situaţia pregătirii cadrelor știinţi� ce de înaltă 
cali� care, în ansamblu, pe ţară: avem domenii soli-
citate, dar avem și domenii neglijate de cei tineri. În 
2013, bunăoară, n-au fost susţinute teze de doctorat 
în geogra� e, farmacie, medicină veterinară. Sunt și 
domenii considerate di� cile sau mai puţin prestigi-
oase, unde se susţin puţine teze de doctorat: � zica, 
matematica, ingineria, știinţele agrare. Acest deze-
chilibru ar trebui reglat de Codul educaţiei, recent 
promulgat, și Codul cu privire la știinţă și inovare, 
modi� cat și reactualizat în funcție de situaţia la zi.

Dacă ne referim și la calitatea tezelor de doc-
torat, cele mai bune dintre ele sunt promovate la 
Concursul Naţional „Teza de doctorat de excelenţă 
a anului” pe domenii. De exemplu, în acest grup 
de doctori în știinţă s-a evidenţiat dna Ludmila Și-
manschi, care a susţinut teza de doctor în � lologie, 
la specialitatea literatura română, cu tema „(Auto)
ironia și (auto)parodia în Levantul de Mircea Cărtă-
rescu”, conducător știinţi� c Nicolae Leahu, doctor în 
� lologie, conferenţiar universitar. Lucrarea este în-
aintată de Comisia de experţi în literatură și folclor 
la concursul respectiv pentru anul 2014. De altfel, 
în cadrul acestei manifestări, președintele CNAA, 
Valeriu Canţer, a lichidat o restanţă, înmânându-i 
dlui Victor Ghilaș Diploma de doctor habilitat de 
excelenţă în studiul artelor, gradul III, ediţia 2013, 
care a lipsit motivat  de la ședinţa festivă din vară. 
Studiul său întitulat “Dimitrie Cantemir – muzicianul 
în contextul culturii universale” aduce în lumină noi 
documente, viziuni, concepţii și argumente, prin 
care este demonstrat caracterul știinţi� c novator și 
originalitatea lucrării. Rezultatele știinţi� ce, calită-
ţile profesionale și umane, de regulă, constituie un 
temei pentru cei care le stăpânesc ca să � e promo-
vaţi și susţinuţi în cariera lor profesională. Astfel, de 
curând, autorul tezei de doctor habilitat de excelen-
ţă, Victor Ghilaș, a câștigat concursul pentru funcţia 
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de director al Institutului Patrimoniului Cultural al 
AȘM, � ind susţinut de colectiv, dar și de Secţia de 
Știinţe Umanistice a AȘM. Noul laureat și director a 
fost felicitat la CNAA cu prilejul evenimentelor pro-
duse în viaţa sa.

Printre cei care și-au ridicat diplomele de doctor 
în știinţe la această întâlnire au fost Zinaida Stan-
ciuc și Viorica Calugher (pedagogie), Larisa Ceban 
și Daniela Sadovnic (biologie), Nelea Chirilov și Du-
mitru Ion (economie), Roxana-Alina  Petraru (drept), 
Maria Beldiga (informatică), Dumitru Chesov, Diana 
Prepeliţă, Ion Crăciun, Diana Boleac, Galina Obreja, 
Larisa Solomon (toţi în medicină).

De rând cu alte acte nominalizate mai sus, aca-
demicianul Valeriu Canţer a înmânat unui grup de 
15 persoane atestate de conferenţiar cercetător și 
conferenţiar universitar. Întrunind toate condiţii ce-
rute (publicaţii știinţi� ce, lucrări metodico-didacti-
ce, vechimea de muncă, abilitarea etc.), aceste per-
soane pot participa la pregătirea cadrelor  știinţi� ce 
de înaltă cali� care. Câteva nume de referință ale no-
ilor conferenţiari: Silvia Corloteanu (pro� lul istorie), 
Vera Bâlici (pedagogie generală), Stela Gheorghiţă 
(sănătate publică), Radu Cojocaru (imunologie, 
microbiologie, virusologie), Aliona Paniș și Maria-
na Marin (pedagogie generală), Tatiana Munteanu 
(economie, bussines, administrare), Cristina Burian 
(drept public).

A valori� ca potenţialul intelectual, înseamnă 

a �  în Europa

În încheiere, am dori să aducem niște date sta-
tistice: de la începutul anului, în cadrul a patru 
ședinţe ale Comisiei de atestare, au fost conferite 
și înmânate următoarele acte ale CNAA: diplo-

me de doctor habilitat – 17, diplome de doctor –
154, atestate de profesor universitar – 22, atestate 
de profesor cercetător – 4, atestate de conferenţiar 
universitar – 72, atestate de conferenţiar cercetător –
23, au fost recunoscute și echivalate – 13 teze de 
doctor susţinute peste hotare. Sunt niște rezultate 
în care au fost antrenaţi experţii din sistemul naţio-
nal de atestare a cadrelor știinţi� ce și știinţi� co-di-
dactice. Pentru această muncă, remunerată simbo-
lic, societatea ar trebui să le � e recunoscătoare. 

Avem mulţi sau puţini doctori în știinţă? – este în-
trebarea pe care și-o pun cititorii de rând. Judecând 
după datele de care dispunem, putem a� rma cu 
certitudine că acest număr nu este su� cient pentru 
a asigura evoluţia știinţei și dezvoltarea durabilă a 
ţării. În statele europene, de exemplu, se pregătesc 
anual în medie câte 21 de doctori în știinţă la 100 
mii de locuitori, iar în unele state și mai mult: Elve-
ţia – 40, Suedia și Germania – câte 30, Slovacia – 28, 
Finlanda, Marea Britanie și Austria – câte 27 etc. La 
acest capitol, ţara noastră se a! ă printre ultimele în 
lista statelor europene: ea pregătește anual… 5,37 
doctori la 100 mii de locuitori. În urma noastră se 
poziționează doar Macedonia, Turcia, Malta și Cipru.

În prezent, ne a! ăm în proces de integrare eu-
ropeană, de racordare la alte standarde: a te a� rma 
doar după numărul enorm de moldoveni care mun-
cesc în străinătate este o mare eroare, dar și o tra-
gedie naţională. Să punem mâna pe carte, cum au 
făcut-o cu vreo 20 de ani în urmă chinezii (au mers 
la doctorat peste hotare – 1milion de tineri) și să ne 
punem capitalul intelectual la contribuţie. Sperăm 
că ne va ajuta mult, în acest sens, noul Cod al edu-
caţiei, aprobat de Guvern.
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CREȘTEREA VERTIGINOASĂ A PREŢURILOR LA COMBUSTIBILI, 
REZERVELE CĂRORA SUNT PE CALE DE A SE EPUIZA, ȘI ÎN-

CĂLZIREA GLOBALĂ CAUZATĂ DE EMISIILE DE GAZE CU EFECT DE 
SERĂ REZULTATE DIN ARDEREA COMBUSTIBILILOR FOSILI DETERMI-
NĂ OMENIREA SĂ SE ORIENTEZE SPRE NOI SURSE DE ENERGIE STABI-
LE, NEPOLUANTE ȘI RENTABILE.

 Problemele complexe ale dezvoltării energiei 
regenerabile au căpătat o dimensiune politică glo-
bală. Comisia Europeană a aprobat Politica Energe-
tică pentru Europa, care preconizează următoarele 
obiective pentru perioada de până în anul 2020: 
creșterea cu 20% a e& cienţei energetice, reducerea 
cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, atinge-
rea unei proporţii de 20% a energiei regenerabile. 

Republica Moldova dispune de foarte puţine re-
surse energetice proprii, depinzând totalmente de 
ţările furnizoare. Prin urmare, problema utilizării sur-
selor de energie renovabile a fost și rămâne foarte 
actuală. Țara noastră a făcut primii pași importanți 
în acest domeniu prin aprobarea, în anul 2007, a Le-
gii energiei regenerabile și adoptarea, în anul 2013, 

|     DR. ÎN AGRICULTURĂ, CONF. CERC. 
ALEXANDRU TELEUŢĂ

GRĂDINA BOTANICĂ (INSTITUT) A ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI                                                                                        

a Strategiei Energetice pentru perioada de până 
în anul 2030, precum și prin realizarea în  perioada 
2011-2014  a Proiectului „Energie și Biomasă în Mol-
dova” & nanţat de Uniunea Europeană (14 mln. EURO) 
și PNUD Moldova (0,56 mln. EURO). Se preconizează 
ca structura producerii și consumului total de ener-
gie obţinută din surse renovabile bazate pe biomasă 
să constituie către anul 2020 circa 70,0% [5]. 

Condiţiile climaterice din anii 2011-2012, care au 
avut consecinţe grele asupra dezvoltării agriculturii 
Republicii Moldova, au scos la iveală faptul că numai 
în baza resturilor vegetale din & totehnie (paie, tul-
pini de porumb, / oarea soarelui, tutun etc.) și horti-
cultură (crengi, coarde de viță de vie etc.) nu poate &  
soluționată problema asigurării stabile  cu biomasă.

 Politicile de cercetare și inovare  sunt orientate 
spre identi& carea unor noi specii de plante prin pris-
ma analizei productivităţii, impactului asupra me-
diului înconjurător, a e& cienţei economice și nea-
fectării asigurării populaţiei cu alimente [1,6,12,13]. 

Pentru producerea biomasei pe scară industrială 
este necesar să fie selectate și implementate cul-

|DR. în biologie, conf. cerc. 
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turi care valori� că la maximum energia solară fo-
tosintetică activă pe durata perioadei de vegetaţie, 
acumulează o cantitate considerabilă de substanţe 
uscate, cu cheltuieli optime de fondare și reduse de 
întreţinere, recoltare și procesare [3,4,6,8,9]. 

Pe parcursul a mai mult de jumătate de secol, în 
rezultatul cercetărilor de introducere și aclimatizare, 
în cadrul Grădinii Botanice (Institut) a AȘM s-au fon-
dat colecţii și expoziţii de plante cu utilitate multiplă, 
necesare dezvoltării economiei naţionale. La mo-
mentul actual, în cadrul Grădinii Botanice sunt iden-
ti� cate și pot �  utilizate la producerea diferitor tipuri 
de biocombustibili circa 100 de specii de plante [7]. 

Materiale și metode

Ca obiect de studiu au servit speciile de plante 
erbacee perene introduscente sil� a Silphium perfoli-

atum L., nalba de Virginia Sida hermaphrodita Rusby, 
topinamburul sau napul porcesc Helianthus tube-
rosus L. provenite din  America de Nord. Cercetările 
știinţi� ce privind creșterea și dezvoltarea plantelor, 
productivitatea lor s-au efectuat conform  indicaţiilor  
metodice [10] în cadrul Grădinii Botanice (Institut) a 
AȘM, parametrii tehnologici și energetici ai biomasei 
s-au evaluat conform standardelor [2], valoarea ener-
getică a biomasei s-a determinat la aparatul LAGET 
MS 10A din cadrul Laboratorului biocombustibili so-
lizi al Universității Agrare de Stat din Moldova.

Rezultate 

Sil! a Silphium perfoliatum L. familia Asteraceae,  
plantă erbacee perenă, policarpică, cu tulpină 
erectă în patru muchii cu perișori, în partea supe-
rioară rami� cată, cu înălţimea de 250-370 cm și 
grosimea la bază de 2-4 cm. Frunzele de culoare 
verde deschisă, cordiforme, cu lungimea de 25-35 
cm și lăţimea de 16-22 cm, gofrate, aspre dinţate, 
sunt amplasate opuse pe tulpină, cele inferioare 
sunt cu peţiol, iar cele superioare, � ind concres-
cute, formează o cupă ce permite utilizarea e� ci-
entă a umidităţii și a radiaţiei solare. Dezvoltă un 
sistemul radicular pivotant cu extindere până la 
3,5 m adâncime. Începând cu al doilea an în$ o-
rește la mijlocul lunii iulie-august, in$ orescenţa 
compusă, pe un racem � ind amplasate 20-30 de 
$ ori galbene cu diametrul de 3-5 cm, în$ orirea se 
extinde pe o perioadă de 51-60 de zile, aceasta 
in$ uenţează pozitiv asigurarea cu hrană a albine-
lor și permite colectarea a 150-220 kg miere la ha.

Fructul este o achenă. Masa a 1000 achene –
22-24 g.  Productivitatea semincicolă atinge 2,9-
4,5 q/ha. Valori� că bine solurile umede,  dar și cele 
erodate, contaminate cu metale grele. Posedă o 
rezistenţă înaltă la ger și îngheţuri, moderată la 
arșiţă și secetă. Se înmulţește prin seminţe și vege-
tativ (bucăţi de rizomi, răsad). 

În primul an de vegetaţie sil� a  parcurge 2 faze 
de dezvoltare: formarea plantulelor și faza juvenilă, 
dezvoltă 12-16 frunze care formează rozeta centrală 
și un sistem radicular format din rizomi și rădăcini 
adventive subţiri și lungi. Productivitatea de masă 
proaspătă este de circa 20-28 t/ha. 

În anii următori sil� a  parcurge toate fazele feno-
logice. La reluarea vegetaţiei, în primele 25-30 zile 
creșterea e lentă, apoi se accelerează, formându-
se lăstarii care la sfârșitul lunii mai ating 1,6-1,8  m, 
creșterea în această perioadă � ind de 7 cm/zilnic, 
pe parcursul lunilor iunie-iulie  ritmul de creștere a 
tulpinii este mai lent, înălţimea tulpinilor în faza de 
în$ orire atinge 2,5-3,7  m.

Biomasa aeriană  uscată a plantelor de sil� e poa-
te �  valori� cată la producerea energiei termice sub 
formă de tocătură, brichete, pelete. Recoltarea se 
efectuează cu combinele pentru furaje pe parcursul 
lunilor decembrie-ianuarie, când umiditatea tulpi-
nilor se reduce sub nivelul de 20%, frunzele uscate 
constituie 9% din biomasă. S-a stabilit că densitatea 
în vrac a materiei recoltate constituie 241 kg/m3. 
Puterea calorică superioară a masei absolute usca-
te la Silphium perfoliatum atinge 17,8-18,3 MJ/kg. 
Conținut de cenușă 2,5%.  Potenţialul energetic al 
biomasei uscate este de 375-425 GJ/ha. 
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În ultimii anii biomasa de sil� e se folosește în 
Germania, Cehia, Polonia la producerea biogazului 
și atinge 534 m3/t  substanță absolut uscată. Recol-
ta anuală de masă proaspătă  în condițiile Republi-
cii Moldova poate atinge 142 t/ha, în dependenţă 
de condiţiile pedo-climaterice. Masă proaspătă  se 
însilozează bine. Ca substrat pentru producerea 
biogazului se folosește atât masa proaspătă, cât și 
silozul.  

 Este creat soiul autohton de sil� e – Vital, înre-
gistrat în catalogul soiurilor de plante al Republicii 
Moldova din anul 2012. În anul 2013 la recoltarea 
plantelor în faza de în� orire productivitatea a atins  
110,2 t/ha de masă proaspătă cu un conținut de 
27,8%  substanță uscată, ce permite obținerea a  
circa 16 mii m3 biogaz , echivalent a 8 mii m3 gaz 
natural.

Nalba de Virginia, Sida hermaphrodita Rusby fa-
milia Malvaceae, plantă erbacee perenă, cu tulpină 
tubulară erectă, cu suprafaţa netedă acoperită cu 

un strat de ceară, solidă, cu rezistenţă foarte bună 
la cădere. Se înmulţește prin seminţe și vegetativ 
(răsad, bucăţi de rădăcini). Semănatul – toamna 
târziu sau primăvara devreme, cu seminţe strati� -
cate la adâncimea de 2-3 cm cu norma de 2-3 kg/
ha, distanţa dintre rânduri de 45 cm sau 70 cm, cu 
tasarea solului înainte și după însămânţare. La mul-
tiplicarea vegetativă prin răsad, plantarea se efec-

tuează la mijlocul lunii mai (25-30 mii/ha ), în pri-
mele 45 de zile plantele au un ritm lent de creștere 
și dezvoltare a părți aeriene,  se inițiază  formarea 
tulpinii,  în următoarea perioadă ritmul  se accele-
rează  și la mijlocul lunii septembrie începe forma-
rea butonilor � orali și lăstarii ating înălțimea de 171 
cm. La înmulţirea prin seminţe, plantele se dezvol-
tă mai lent, formează o tulpină erectă puternic ra-
mi� cată, cu înălţimea de până la 1,4 m și grosimea 
la bază de 1,7-2,1 cm.  Plantele de nalbă de Virginia 
dezvoltă frunze asemănătoare cu ale arţarului, lim-
bul pedati� dat cu margini dublu-serate de culoare 
verde deschisă. În primul an de vegetaţie dezvoltă 
și un sistem radicular pivotant cu extindere puter-
nică. Productivitatea de  masă proaspătă  la � nele 
lunii septembrie atinge 24-28 t/ha. 

 În următorii ani, primăvara,  odată cu stabilirea 
temperaturilor pozitive, pornește creșterea și dez-
voltarea plantelor, lăstarii apar la mijlocul lunii apri-
lie, viguroși și mulţi la număr (8-17 lăstari la o tufă). 
Datorită sistemului radicular pivotant cu rami� care 
puternică, care pătrunde la adâncimea de 2,5-3,0 м, 
plantele de nalbă de Virginia utilizează e� cient umi-
ditatea solului acumulată în perioada de toamnă-
iarnă, lăstarii se rami� că intens și la � nele vegetaţiei 
ating înălţimea de 3-4 м, având diametrul la bază de 
3-7 cm. În� orește la mijlocul lunii iulie-august, iar în 
unii ani chiar și până la � nele vegetaţiei, asigurând 
un cules tardiv pentru albini (cca 60 kg/ha de miere) 
și hrană pentru alte insecte polenizatoare. Odată cu 
stabilirea temperaturilor negative, frunzele cad to-
talmente și biomasa uscată poate �  recoltată în  de-
cembrie − ianuarie. S-a stabilit că densitatea în vrac 
a materiei recoltate constituie 268 kg/m3. Puterea 
calorică superioară a masei absolute uscate consti-
tuie atinge  18,7 MJ/kg. Conținut de cenușă – 1,5%.  

Biomasa aeriană  proaspătă se utilizează ca 
substrat pentru obținerea biogazului – 478 m3/t  
substanță absolut uscată.

 Prin selecţie individuală din populaţia introducentă 
a fost creat soiul autohton Energo de nalbă de Virginia 
înregistrat în catalogul soiurilor de plante al Republi-
cii Moldova din anul 2014. În anul 2013 productivita-
tea de masă proaspătă a atins 96 t/ha, potențialul  de 
obținere a biogazului –  11 mii m3 , echivalent a 5.0-5.5 
mii m3 gaz natural, iar recolta de biomasă uscată – 22 t/
ha, cu un potențial energetic de 380 GJ/ ha.
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 Topinamburul sau napul porcesc Helianthus 

tuberosus L. face parte din familia Asteraceae, gru-
pul plantelor C

4
, plantă erbacee, perenă, cu tulpina 

erectă, cilindrică, lemnoasă la baza solului, ușor 
brăzdată în lung, aspru-păroasă, înaltă de 1,5-5,0 
m, rami$ cată în partea superioară. Topinamburul 

are pretenţii mici fată de tipul de sol, plantele ve-
getează foarte bine și dau cele mai mari recolte pe 
soluri luto-humoase de luncă, su$ cient de umede și 
afânate, dar valori$ că bine și solurile ușor nisipoa-
se, chiar și nisipurile mobile. Are o mare putere de 
adaptare la condiţiile variate de climă, tuberculii 
rămași în sol sunt rezistenţi la temperaturi scăzute 
de până la -30°C, iar plantele tinere și mature su-
portă îngheţuri de -5°C.  Se înmulțește vegetativ,  
plantarea se efectuează  pe parcursul lunii aprilie 
la adâncimea de 7-10 cm (1,5-2,3 t/ha tuberculi). 
Planta de topinambur dezvoltă în primul an  rădă-
cini $ broase, care pătrund până la 50-80 cm, iar în 
următorii ani formează și  rădăcini pivotante bine 
rami$ cate, care pot pătrunde până la 2,5 m cu o ex-
tindere de 6-8 ori mai mare comparativ cu cartoful.

 S-a stabilit că un hectar de topinambur poate să 
absoarbă și să utilizeze din aer 6 tone de bioxid de 
carbon în timp ce un hectar de pădure numai 3-4 
tone, ce oferă posibilitatea asigurării cu oxigen a 30 
de oameni.  Plantele de topinambur folosesc e$ ci-

ent energia solară, posedând un coe$ cient de valo-
ri$ care a energiei fotosintetice active de peste 3,5%, 
astfel depășind porumbul de 3 ori [11,14].

Pe parcursul anilor, în cadrul Grădinii Botanice 
(Institut) a AȘM a fost acumulată o colecție de pes-
te 60 taxoni de nap porcesc cu diferite perioade de 
vegetație, habitus a plantelor, formă și colorație a 
tuberculilor, care servește ca material pentru ameli-
orarea speciei, $ ind selectate forme de perspectivă 
pentru crearea unor noi soiuri.

Soiul Solar  de topinambur este creat în cadrul 
Grădinii Botanice (Institut) a AȘM prin selecţie clo-
nală, din populaţii cu talie mare, soiul $ ind destinat 
în temei pentru furajarea animalelor, înregistrat în 
catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova 
din anul 2014.

 S-a constatat că în perioada de 13-18 zile de la 
plantare, din mugurii de pe tuberculi  se  dezvoltă 
și apar la suprafața solului  2-5 plantule. Pe parcur-
sul acestei perioade pornește și dezvoltarea siste-
mul radicular. În primele 20-30 de zile de la apariția 
plantulelor, dezvoltarea părții aeriene este lentă, 
formându-se rozeta din 4-5 frunze și $ ind inițiată 
dezvoltarea tulpinii,  iar  sistemul radicular  se dez-
voltă  foarte intens, astfel încât rădăcinile $ broase 
pot să se extindă  până la 30 cm. După 40-45 zile 
de la începutul vegetației,  creșterea și  dezvoltarea 
părții aeriene  a soiul Solar  de topinambur se acce-
lerează,  formând pe parcursul vegetației o tulpină 
erectă, de culoare verde cu nuanțe de antocian, 
acoperită cu un $ lm de ceară albăstruie-cenușiu, 
înaltă de 300-450 cm, groasă de 2-5 cm, aspră po-
roasă, rami$ cată în partea superioară, cu 50-70 de 
frunze. Frunzele sunt de culoare verde întunecată, 
în partea de jos a tulpinii sunt așezate opuse, iar 
în partea superioară – altern, sunt pețiolate având 
limbul foliar ovat de dimensiuni medii, cu margi-
nea aspru dințată. In; orescența  este un calatidiu 
solitar la vârful ramurilor, cu diametrul de  4-6 
cm la în; orire. Perioada de în; orire demarează în 
august. Foliolele involucrale sunt imbricate, ovat-
lanceolate, ascuțite și pe margini aspru poroase. 
Florile sunt de 2 feluri, cele de la marginea discului 
sunt lungulate, sterile, cu o petală galbenă lungă 
de 3-4 cm. Florile discului sunt tubuloase, hermap-
hrodite, formate dintr-un caliciu alb gălbui și o co-
rolă gemopetală cu 5 dințișori, de culoare galbenă. 
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Androceul este  format din 5 stamine cu anterele 
unite, iar geniceul are un ovar interior, unilocular și 
un stil terminat cu un stigmat bi� dat. Fructi� că în 
dependență de condițiile climaterice. Fructul  este 
o achenă lungă de 5-6 mm și lată de 1,8-2,1 mm, 
de culoare cenușie deschisă. Masa a 1000 de fructe 
este de 5,3-6,4 g.

În partea subterană a tulpinii, la � nele lunii mai 
pornește formarea stolonilor, lungimea stolonilor 
la soiul Solar � ind de 10-23 cm și, prin îngroșarea 
părții terminale a acestora, pe parcursul lunii iulie 
se dezvoltă primii tuberculi, iar perioada de for-
marea și creștere a tuberculilor decurge până la 
� nele lunii septembrie. În tuberculi se depozitea-
ză substanțele de rezervă și se formează mugurii 
pentru anul viitor. Așezarea tuberculilor în cuib 
este dispersă. Tuberculii de dimensiuni medii au 
o greutate de 43-65 grame, forma oval-alungită, 
coaja subțire de culoare vișinie, cu o intensitate 
puternică antociană, iar miezul – de culoare albă. 
Pe suprafața tuberculului se observă nodurile sto-
lonului sub forma unor inele, pe � ecare inel a� ân-
du-se doi muguri așezați opus. În mai multe ţări, 
tuberculii de topinambur se utilizează în industria 
alimentară, farmaceutică, precum și la obţinerea 
bioetanolului, iar biomasa aeriană proaspătă se 
valori� că la obţinerea biogazului și a biocombus-
tibililor lichizi.

 La � nele perioadei de vegetaţie și odată cu 
stabilirea temperaturilor negative pe parcursul a 
15-35 zile, în dependenţă de condiţiile climaterice, 
tulpinile plantelor de topinambur sunt totalmente 
defoliate, se deshidratează mai rapid decât cele de 
sil� e, densitatea în vrac a biomasei recoltate consti-
tuie 288 kg/m3. Puterea calorică superioară a masei 
absolute uscate la Helianthus tuberosus atinge 18,5- 
18,7 MJ/kg. Conținut de cenușă − 2,2 %.  

În anul 2013  recolta de tuberculi  a  atins  44,0  t/
ha, ceea ce permite obținerea a 3850 l/ha  bioeta-
nol, iar recolta de biomasă aeriană uscată – 27,2 t/
ha, cu un potențial energetic de 470 GJ/ ha.

CONCLUZII

În rezultatul cercetărilor de mobilizare și acli-
matizare, s-au evidențiat specii perene de plante 
provenite din America de Nord: sil� a Silphium perfo-

liatum L., nalba de Virginia Sida hermaphrodita Rusby, 
topinamburul sau napul porcesc Helianthus tubero-

sus L., adaptate la condiţiile pedoclimatice ale Repu-
blicii Moldova.

S-au creat și omologat soiuri ale acestor specii, 
care asigură o  productivitate înaltă de substanţă 
uscată pe o unitate de suprafaţă cu o valoare ca-
lorică superioară, efect bene� c asupra terenurilor, 
contribuind la stoparea proceselor de eroziune a 
solului, unele din aceste specii asigură cu hrană al-
binele în perioada august − septembrie. Fondarea 
și recoltarea plantațiilor energetice în baza aces-
tor soiuri nu necesită mecanisme și utilaj speci� c 
so� sticat, precum în cazul exploatărilor forestiere, 
asigurând o cantitate mare de biomasă care poate 
�  valori� cată la producerea diferitor tipuri de bi-
ocombustibil (brichete, pelete, biogaz, bioetanol), 
� ind surse sigure de venit și asigurare cu căldură 
pentru zonele rurale.
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REZUMAT

Specii perene și soiuri de plante pentru fonda-

rea plantațiilor energetice în Republica Moldova. 
În rezultatul cercetărilor de mobilizare și aclimati-
zare, s-au evidențiat genotipuri valoroase ale spe-
ciilor perene de plante provenite din  America de 
Nord: sil� a Silphium perfoliatum L., nalba de Virginia 
Sida hermaphrodita Rusby, topinambur Helianthus tu-

berosus L., adaptate la condiţiile pedoclimatice ale 
Republicii Moldova, care asigură o  productivitate 
înaltă de substanţă uscată pe o unitate de suprafaţă 
cu o valoare calorică superioară, efect bene� c asu-
pra terenurilor, contribuind la stoparea proceselor 
de eroziune a solului, sunt plante melifere și asigură 
cu hrană albinele în perioada august − septembrie. 
Fondarea, întreținerea  și recoltarea plantațiilor 
energetice în baza soiuri autohtone: s. Vital de  sil� e 
(Silphium perfoliatum L.),s. Energo nalba de Virginia 
(Sida hermaphrodita Rusby), s. Solar de topinambur 
(Helianthus tuberosus L.) nu necesită mecanisme și 
utilaj speci� c so� sticate, precum în cazul culturilor 
forestiere, asigură o cantitate mare de biomasă,  
care poate �  valori� cată la producerea diferitor ti-
puri de biocombustibil. Potențialul energetic al  
combustibilului  solid  obținut  (brichete, pelete)  
poate atinge  375-470 GJ/ ha,  a biogazului – 11-16 
mii m3/ha , echivalent a 5-8 mii m3 gaz natural, � ind 
surse sigure de venit și asigurare cu căldură pentru 
zonele rurale.

Cuvinte cheie: Specii perene erbacee, soiuri de 
plante energetice autohtone, particularități biolo-
gice, productivitate,  valoare energetică.
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ABSTRACT

Perennial species and varieties of plants for 

founding energy plantations in the  Republic Mol-

dova. As a result of research and of mobilization ac-
climatization were found valuable genotypes of pe-
rennial plant species native to North America: cap 
plant  Silphium perfoliatum L., Virginia mallow Sida 

hermaphrodita Rusby, Jerusalem artichoke, Helian-

thus tuberosus L. adapted to the climatic conditions 
of the Republic of Moldova, which ensures high 
productivity of dry matter per unit surface with a 
high calori! c value, e" ect on land helped to stop 

soil erosion,  are melliferous plants and provides 

to feed the bees in the period August-September. 

Foundation, maintenance and harvesting energy 

plantations under local  plants varieties: Vital cap 

plant  (Silphium perfoliatum L.), Energo Virginia mal-

low (Sida hermaphrodita Rusby), Solar Jerusalem 

artichoke (Helianthus tuberosus L.) do not require 

sophisticated mechanisms and speci! c equipment, 

such as in forest cultures, provides a large amount 

of biomass that can be harnessed to produce di" er-

ent types of biofuel. The energy potential of solid 

biofuel (briquettes, pellets) can reach 375- 470 GJ 

/ ha, biogas - 11-16 thousand m3 / ha, equivalent 

to 5-8 thousand m3 of natural gas, as safe sources 

! nancial resources and insurance heat rural areas.

Keywords: perennial herbaceous species, local 

energy plant varieties, biological peculiarities, pro-

ductivity, energy value

РЕФЕРАТ

Многолетние виды и сорта растений для за-

кладки  энергетических плантаций в Респу-

блике Молдова. В результате проведенных ис-

следований по мобилизации и акклиматиза-

ции  новых растений были выявлены ценные ге-

нотипы многолетных травянистых растений ро-

дом  из Северной Америки: сильфия прозно-

листная Silphium perfoliatum L., сида гермафро-

дитная  Sida hermaphrodita Rusby, топинамбур 

Helianthus tuberosus Л. и адаптированы к клима-

тическим условиям Республики Молдова, кото-

рые обеспечивают высокую продуктивность су-

хих веществ на единицу площади с высокой  те-

плотворной способностью, способствуют пре-

кращению эрозии почв, обеспечивают  сбор  не-

ктара и пыльцы для  пчел в период с августа по 

сентябрь. Закладка, уход  и уборка  энергетиче-

ских плантаций,  основанных на базе выведенных  

местных сортов: с. Витал  сильфиия прознолист-

ной (Silphium perfoliatum L.), с. Енерго сида гер-

мафродитной  (Sida hermaphrodita Rusby), с. Со-

лар топинамбура (Helianthus tuberosus L.), не тре-

буют сложных механизмов и специального обо-

рудования, например,  как для древесных  пород, 

обеспечивают высокий урожай  биомассы, кото-

рая может быть использована для производства 

различных видов биотоплива. Энергетический 

потенциал твердого биотоплива (брикеты, грану-

лы) может достигать 375- 470 ГДж/га,  а биогаза -

11-16 тысяч м3/га, что эквивалентно 5-8 тыс. м3 

природного газа, является надежным источником 

дохода и теплоснабжения для сельских районов.

Ключевые слова: виды многолетних травя-

нистых растений,   местые сорта энергетических  

растений, биологические особенности, продук-

тивность, энергетическая ценность
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PATOLOGIILE ORGANELOR ZONEI HEPATO-PANCREATO-BI-
LIARE SUNT LARG RĂSPÂNDITE, REPREZENTÂND O MARE 

PARTE A BOLILOR TRACTULUI GASTRO-INTESTINAL ȘI, RESPECTIV, 
A ADRESĂRILOR LA CENTRUL MEDICAL „ANAMARIA-MED”. 
ACESTEA POT FI DEPISTATE ECOGRAFIC. ECOGRAFIA ESTE O ME-
TODĂ SIGURĂ ȘI PRECISĂ DE DIAGNOSTICARE A BOLILOR ZONEI 
HEPATO-PANCREATO-BILIARE CU O SENSIBILITATE MAI MARE DE 
70-80%. DATORITĂ NON-INVAZIVITĂŢII, COSTULUI REDUS ȘI AC-
CESIBILITĂŢII, ESTE TEHNICA CEA MAI DES ÎNTÂLNITĂ ȘI ACCEPTATĂ 
DE CĂTRE EXPERŢII ÎN IMAGISTICĂ MEDICALĂ.

Diagnosticarea timpurie a patologiilor și anoma-
liilor colecistului, pancreasului, " catului și a căilor 
biliare are o importanţă majoră pentru sănătatea 
publică. Aceasta se explică prin faptul că în ultimele 
decenii incidenţa acestora este în creștere. Preva-
lenţa generală a acestor afecțiuni variază de la 30% 
la 50%. Este alarmantă creșterea incidenţei la copii 
și adolescenţi. Cu atât mai mult cu cât aceste pato-
logii pot progresa, având un potenţial risc de trece-
re în stări grave și foarte grave (de exemplu, ciroză 
sau carcinomă hepatocelulară), ceea ce conduce la 
o deteriorare a calităţii vieţii, creșterea invalidităţii 
și mortalităţii.

Diagnosticul, diagnosticul diferenţial și monito-
rizarea acestor patologii rămân probleme clinice 
di" cile [1]. Metodele de diagnostic supra-informati-
ve sunt invazive (biopsia hepatică) sau costisitoare, 
deci nu pot "  recomandate pentru uz general. Cel 

mai des folosit este diagnosticul ecogra" c, dar sem-
nele și clasi" cările acestei metode sunt insu" cient 
standardizate și depind  mult de cunoștinţele și ex-
perienţa operatorului.

Putem concluziona, pornind de la cele menţio-
nate mai sus,  că formalizarea domeniului dat, dez-
voltarea unui sistem informatic destinat suportului 
procesului de diagnostic bazat pe cunoștinţele 
unor experţi notorii din domeniu este extrem de 
necesară și actuală [2]. Totodată, utilizarea acestui 
sistem pe o scară cât mai largă ar permite acordarea 
unui serviciu medical calitativ și o standardizare a 
domeniului [3].

Metodologia și tehnologia SonaRes

Pe parcursul ultimilor 7 ani în cadrul Institutului 
de Matematică și Informatică al AȘM au fost elabo-
rate metode inovative de achiziţionare, structurare, 
clasi" care [4], formalizare [5] și stocare a cunoștin-
ţelor profesionale din domeniul diagnosticării me-
dicale, care au servit ca bază în elaborarea metodo-
logiei și tehnologiei SonaRes [6].

Metodologia SonaRes reprezintă o abordare 
cuprinzătoare și integrată pentru proiectarea și 
dezvoltarea unor sisteme suport pentru decizii 
clinice, care oferă medicilor suport informaţional 
la toate etapele de luare a deciziei [7]. În prezent 
această metodologie inovativă nu are analogie în 
lume.
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Imaginea ultrasonogra� că este informaţia pri-
mară a oricărei examinări. Caracteristica principală 
a imaginilor respective reprezintă structura pe două 
straturi a informaţiilor conţinute în aceasta. Primul 
strat îl constituie imaginea propriu-zisă (caracteris-
ticile gra� ce), iar al doilea strat – descrierea textuală 
în termeni medicali (caracteristici medicale).

Având în vedere structura imaginilor ultrasono-

gra� ce, în dezvoltarea sistemelor informatice din 

domeniul examinării ultrasonogra� ce pot �  eviden-
ţiate două abordări: sisteme bazate pe procesarea 
imaginilor și sisteme bazate pe cunoștinţe. Ambele 
abordări au neajunsuri și avantaje.

Di� cultăţile de procesare a imaginii ultrasono-
gra� ce sunt legate de texturile neclare a ţesuturilor 
organelor interne și artefactele prezente în imagini. 
Operarea cu descrierile textuale a stării pacientului 
este dependentă de operator, adică de modul de 
interpretare a imaginii.

Dezvoltarea sistemelor bazate pe utilizarea 
avantajelor ambelor abordări este considerată ca 
� ind cea mai bună soluţie, mai ales în domeniul sis-

temelor suport pentru decizii clinice.

Metodologia SonaRes îmbină unele metode noi 

și performante de achiziţionare și gestionare a cu-

noștinţelor medicale profesionale cu algoritmi efec-

tivi de procesare a imaginilor ultrasonogra� ce [9].
Metodologia Sonares:
 ▪ oferă principii de selectare a metodei și for-

mei de achiziţionare corespunzătoare domeniului 
de aplicaţie;

 ▪ propune o formă alternativă originală de re-
prezentare a cunoștinţelor achiziţionate;

 ▪ oferă metode și algoritmi noi și originali de 
inferenţă, procesare a imaginilor ultrasonogra� ce, 
căutare rapidă, criptarea datelor personale ale pa-
cienţilor, crearea interfeţelor adaptive. 

Tehnologia SonaRes oferă algoritmi e� cienţi de 
stocare și documentare a cazurilor speci� ce, cores-
punzătoare stării normale și/sau patologice, ano-

maliilor organelor din zona hepato-pancreato-bili-

ară, detectate prin diagnosticul cu ultrasunet [10]. 
Aceasta tehnologie permite, în termeni rezonabili 
de timp, a formaliza același organ, dar cu alt grad 
(mai înalt) de detaliere, alte organe sau alte tipuri de 
diagnostic medical.

Utilizarea metodologiei și tehnologiei SonaRes 

în cadrul proiectului SONARES 13.

Obiectivul general al proiectului de transfer 
tehnologic „Sistem suport pentru decizii clinice în 
domeniul examinării ultrasonogra� ce a zonei he-
pato-pancreato-biliare (SONARES 13)” îl constituie 
implementarea SSDC în domeniul examinării ultra-
sonogra� ce a zonei hepato-pancreato-biliare SO-
NARES 13 în practica de zi cu zi și în procesul deci-

zional clinic al Centrului medical „ANAMARIA-MED” 

S.R.L. (Bene� ciar).
Pentru realizarea cu succes a obiectivului gene-

ral au fost evidenţiate și se realizează două obiec-
tive majore:

Sistemul SONARES 13 acordă un suport informa-
tic e� cient pe parcursul întregului proces decizional 

din domeniul examinării ultrasonogra� ce a zonei 
hepato-pancreato-biliare;

Sistemul SONARES 13 permite stocarea și docu-
mentarea cazurilor, ce descriu patologiile organelor 
zonei hepato-pancreato-biliare.

Îndeplinirea primului obiectiv major permite cli-
nicienilor să bene� cieze de:

 ▪ ajutor  în obţinerea unor imagini ultrasono-
gra� ce mai calitative;

 ▪ suport în interpretarea imaginilor capturate;
 ▪ servicii informatice de căutare a cazurilor si-

milare în baza de date a sistemului SONARES 13;
 ▪ concluzii clinice generate în temeiul descri-

erii cazului concret, cunoștinţelor-expert, stocate 
în baza de cunoștinţe a SONARES 13 și experienţei 
proprii anterioare a clinicianului.

Îndeplinirea celui de al doilea obiectiv major e� -
cientizează modul de organizare al sistemului de 
asistenţă medicală al Bene� ciarului, prin:

clasi� carea sistemică a patologiilor organelor zo-
nei hepato-pancreato-biliare;

 ▪ utilizarea e� cientă a informaţiei diagnostice;
 ▪ standardizarea procedeului de diagnosticare;

organizarea unei evidenţe exacte, ce duce la o 
monitorizare corectă prin generarea, la timpul po-
trivit, de SONARES 13 a unor alerte.

Sistemul SONARES 13 se dezvoltă în baza teh-
nologiei SonaRes, care la rândul său reprezintă im-
plementarea metodelor și algoritmilor ce formează 
metodologia SonaRes.
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La etapa de achiziţionare a cunoștinţelor profe-
sionale metodologia SonaRes se utilizează pentru 
selectarea metodei și formei de achiziţionare cores-
punzătoare domeniului de aplicaţie.

La etapa de formalizare a cunoștinţelor achiziţio-
nate – pentru selectarea formei alternative origina-
le de reprezentare a acestora [5, 8].

La etapa de dezvoltare a sistemului SONARES 13 
– ca sursă de metode și algoritmi noi și originali de 
inferenţă, procesare a imaginilor ultrasonogra� ce, 
căutare rapidă, criptarea datelor personale ale pa-
cienţilor, crearea interfeţelor adaptive.

Tehnologia SonaRes este utilizată pentru încorpo-
rarea nucleului bazei de cunoștinţe, ce descriu patru 
organe (colecist, pancreas, � cat și căile biliare).

Baza de cunoștinţe prevăzută spre implementa-
re în SONARES 13 conţine informaţii, date, cunoștin-
ţe-expert privind patologiile și anomaliile organelor 
zonei hepato-pancreato-biliare:

 ▪ pentru colecist, baza de cunoștinţe conţine 
335 de fapte și 54 de reguli decizionale, 166 de ima-
gini-etalon adnotate de grupul de experţi, 226 de 
imagini cu zone de interes (ROI) marcate;

 ▪ pentru pancreas – 231 de fapte și 52 de reguli, 
106 de imagini-etalon, 137 de imagini cu ROI mar-
cate; 

 ▪ pentru � cat –167 de fapte și 31 de reguli, 87 
de imagini-etalon, 111 imagini cu ROI marcate; 

 ▪ pentru căile biliare – 257 de fapte și 15 reguli, 
30 de imagini-etalon, 37 de imagini cu ROI marcate. 

CONCLUZII

La elaborarea sistemului informatic pentru di-
agnosticul ultrasonogra� c al patologiilor și ano-
maliilor organelor zonei hepato-pancreato-biliare 
SONARES 13 se utilizează metode performante de 
cercetare din domeniile inteligenţei arti� ciale (sis-
teme bazate pe cunoștinţe, sisteme expert), pre-
cum și procesarea și clasterizarea imaginilor, cău-
tarea rapidă a informaţiei, construirea bazelor de 
date de natură diversă (cunoștinţe, date, imagini), 
criptarea datelor.

În procesul de dezvoltare a sistemului SONARES 
13 se includ doar produse soft, protocoale de păs-
trare și schimb de date caracteristice domeniului 
medical – exclusiv OpenSource. Aceasta corespun-

de practicii internaţionale privind  dezvoltarea sof-
tului medical, care urmează a �  diseminat la o scară 
cât mai extinsă.

În prezent, în Republica Moldova activează circa 
98 de centre medicale (inclusiv cabinete de ultra-
sonogra� e) ce prestează servicii de diagnosticare 
ultrasonogra� că – respectiv, 37 de centre sunt din 
mediul privat și 61 din sectorul de stat; 57 din centre 
sunt plasate în municipiul Chișinău. 

Niciun centru medical nu utilizează vreun sistem 
informatic de suport pentru decizii clinice. Acest 
fapt oferă o potenţială piaţă largă de răspândire a 
sistemului SONARES 13.

Un argument în plus îl constituie oferirea de către 
SONARES 13 a unui standard de păstrare și schimb 
de informaţie privind examinarea ultrasonogra� că, 
extrem de important în domeniul medicinii. 

Implementarea sistemului SONARES 13 mic-
șorează timpul necesar unei examinări, ceea ce 
înseamnă o utilizare efectivă a utilajului medical. 
Acest avantaj poate asigura mărirea numărului de 
pacienţi sau micșorarea costului unei examinări 
medicale.

După � nalizarea proiectului SONARES 13, parte-
nerii vor pregăti o ofertă de implementare pentru 
centrele medicale care utilizează în practica lor teh-
nologii informaţionale performante. 

Pe plan internaţional, vor �  întreprinse activităţi 
de promovare a sistemului SONARES 13 în România 
și Rusia, precum și studii de incorporare a posibili-
tăţilor SONARES 13 în scanerele ultrasonogra� ce 
moderne.
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 REZUMAT

SONARES 13 − Sistem suport pentru decizii 

clinice în domeniul examinării ultrasonogra# ce 

a zonei hepato-pancreato-biliare. Ecogra$ a este 
o metodă sigură și precisă de diagnosticare a bo-
lilor zonei hepato-pancreato-biliare cu o sensibili-
tate mai mare de 70-80%. Datorită non-invazivită-
ţii, costului redus și accesibilităţii, este tehnica cea 
mai des întâlnită și acceptată de către experţii în 
imagistică medicală. Pe parcursul ultimilor ani în 
cadrul Institutului de Matematică și Informatică al 
AȘM (IMI) au fost elaborate metode inovative de 
achiziţionare, structurare, clasi$ care, formalizare și 
stocare a cunoștinţelor profesionale din domeniul 
diagnosticării medicale, care au servit ca bază în 
elaborarea unui sistem suport decizii clinice (SSDC) 
în domeniul examinării ultrasonogra$ ce. Acest arti-
col descrie procesul de ajustare a rezultatelor știin-
ţi$ ce teoretice și aplicative ale IMI la condiţiile reale 
existente într-un centru medical și implementarea 
acestora în practica de zi cu zi în procesul decizional 
clinic al Centrului medical „ANAMARIA-MED”.

Cuvinte cheie: diagnostic medical, examinare 
ultrasonogra$ că, zona hepato-pancreato-biliară, 
sistem suport decizii clinice, formalizarea cunoștin-
ţelor profesionale.

ABSTRACT

SONARES 13 – Support System for Clinical De-

cisions in the Area of Ultrasonic Examination of 

Hepato-Pancreato-Biliary Region. Ultrasonogra-
phy is a safe and accurate method for detection 
of hepato-pancreato-biliary region diseases with a 
higher sensitivity of 70-80%. Due to the non-invasi-
veness, low cost and accessibility, it is the technique 
most common and accepted by experts in medical 
imaging. In recent years within the Institute of Ma-
thematics and Informatics of ASM (IMI) were deve-
loped innovative methods for acquisition, structu-
rization, classi$ cation, formalization and storage 
of professional knowledge in the $ eld of medical 
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diagnostics, which served as the basis for develo-
ping a clinical decision support system (CDSS) in 
ultrasonic examination. This article describes the 
adjustment of theoretical and applicative scienti� c 
results of IMI to actual conditions existing in a me-
dical center and their implementation in everyday 
practice in the clinical decision making process of 
the Medical Center “ANAMARIA-MED”.

Keywords: medical diagnostics, ultrasonic exa-
mination, hepato-pancreato-biliary region, clinical 
decision support system, formalization of professi-
onal knowledge.

REZUMAT

SONARES 13 – система поддержки для при-

нятия клинических решений при ультразву-

ковом исследовании области печени, подже-

лудочной железы и желчного пузыря. УЗИ яв-
ляется безопасным и точным методом диагно-
стики заболеваний печени, поджелудочной же-
лезы и желчного пузыря с чувствительностью 
выше 70-80%. Благодаря своему неинвазивно-
му характеру, низкой стоимости и доступности 

этот метод  является наиболее распространен-
ным и широко применяемым экспертами в обла-
сти медицинской визуальной радиологии. За по-
следние годы в рамках Института математики и 
информатики АНМ (ИМИ) были разработаны ин-
новационные методы приобретения, структури-
рования, классификации, формализации и хра-
нения профессиональных знаний в области ме-
дицинской диагностики, которые выступили в 
качестве основы для разработки системы под-
держки для принятия клинических решений при 
ультразвуковом исследовании. Настоящая ста-
тья описывает процесс адаптации научных тео-
ретических и прикладных результатов ИМИ к су-
ществующим реальным условиям медицинского 
центра и их внедрение в повседневную практи-
ку принятия клинических решений Медицинско-
го центра «ANAMARIA-MED».

Ключевые слова: медицинская диагностика, 
ультразвуковое исследование, область печени, 
поджелудочной железы и желчного пузыря, систе-
ма поддержки для принятия клинических реше-
ний, формализация профессиональных знаний.
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PIAȚA VALUTARĂ A UNEI ȚĂRI ESTE CARACTERIZATĂ PRIN 
CURSUL MONEDEI NAȚIONALE ȘI RULAJUL ACESTEI PIEȚE. 

PIAȚA VALUTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA ȘI, ÎN SPECIAL, CURSUL 
MONEDEI NAȚIONALE COTAT FAȚĂ DE DOLARUL AMERICAN ȘI EURO 
ESTE INFLUENȚATĂ DE INTRĂRILE/IEȘIRILE MASIVE ALE ACESTOR 
VALUTE ÎN/DIN ŢARĂ. DUPĂ PĂREREA NOASTRĂ, CELE MAI IM-
PORTANTE CANALE DE INTRARE A ACESTEI VALUTE ÎN ȚARĂ, CARE 
AU INFLUENȚĂ ASUPRA CURSULUI LEULUI MOLDOVENESC SUNT: 
INFLUXURILE DE REMITENȚE, FLUXURILE DE VALUTĂ PROVENITE DIN 
ACTIVITATE DE EXPORT ȘI FLUXURILE CREDITARE. 

|   
DRD. ADRIAN ȚURCANU, FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE, 

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

 ▪ Remitenţele persoanelor " zice (transferurile 
emigranţilor). Remitenţele au servit în permanenţă 
drept un factor esenţial al aprecierii leului moldo-
venesc. Începând cu anul 2000, odată cu accelera-
rea ritmurilor de creștere a numărului de cetăţeni 
plecaţi la muncă peste hotare, veniturile remise au 
cunoscut un trend ascendent, înregistrând în " eca-
re an noi recorduri. Astfel, dacă în anul 2000 sume-
le remise constituiau 152,9 mil. USD, atunci în anul 
2008 acestea au atins cifra de 1660 mil. USD. 

Tabelul 1 

Evoluția volumului remitențelor și comerțului internațional în perioada 2000, 2007-2013

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Remitențe, mil.  USD 152,94 1218,23 1660 1182 1244,1 1443,4 1494,2 1608,98
Balanța comercială, mil. USD -330,5 -2322,7 -3219 -1988 -2282 -2872 -2945 -2981,1
Export, mil. USD 641,35 1998,8 2489,8 2000 2290,7 3158,5 3164,3 3498
Import, mil. USD -971,8 -4321,5 -5708 -3988 -4573 -6030 -6109 -6480

Sursa: elaborat de autor în baza datelor [3; 4].

Însă, odată cu intensi" carea impactului crizei 
" nanciare internaționale, nivelul acestora a înce-
put să se reducă, atingând nivelul minim de 1182 
mil. USD în anul 2009. Abia în anul 2013 nivelul 
remitențelor a depășit nivelul acestora înregistrat în 
anul 2007 (tabelul 1). În anul 2013, valoarea totală 
a remitențelor a atins 1608,98 mil. USD. In* uxurile 
valutare sub formă de remiteri pot "  privite pe de o 
parte ca o penurie a locurilor de muncă în țară, iar 

pe de altă parte, ca investiții și ca factor ce contribu-
ie la întărirea monedei naționale. La etapa actuală 
valuta ce intră în țară este utilizată pentru consum 
și contribuie la scăderea cursului valutei străine, de 
rând cu starea pieței " nanciare internaționale [1, p. 
323]. În același timp, remarcăm existența corelației 
dintre remiterile în Republica Moldova în perioada 
2000-2013 și activele o" ciale de rezervă ale Băncii 
Naționale a Moldovei ( " g. 1).  
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atins nivelul anului 2005. Asupra situației date 
a in� uențat și criza mondială. Doar în anul 2010 
nivelul exportului a depășit valoarea înregistrată 
în anul 2005. În 2013 valoarea exportului moldo-
venesc a atins 3,4 mild. USD [2, p. 184].  Analiza 
corelațională dintre soldul comerțului extern al 
economiei naționale în perioada 2000-2013 și cur-
sul valutar USD/MDL atestă existența unei corelații 
medii între acești indicatori (! g. 2). Coe! cientul de 
determinare R2=0,41, iar coe! cientul de corelare R 
este egal cu 64%. Corelația dintre acești indicatori 
este considerată ca ! ind semni! cativă, ceea ce se 
con! rmă prin intermediul testului t al lui Student 
((t

calc
(4,62)>t

tabelar
(4,31)). O corelație, de asemenea, 

medie poate !  observată și între comerțul exteri-
or al economiei naționale în perioada 2000-2013 
și cursul valutar EUR/MDL (! g. 2). Coe! cientul 
de determinare R2=0,48. Coe! cientul de corelare 
R este egal cu 69%, iar testul t al lui Student 
con! rmă legătura semni! cativă a acestor indicatori 
((t

calc
(5,2)>t

tabelar
(4,31)).

Fig. 1. Corelația între remiteri și cursurile valutare USD/MDL, EUR/MDL

Sursa: elaborate de autor în baza datelor [3].

Coe! cientul de determinare R2=0,88, iar coe! ci-
entul de corelare R este egal cu 66%. Corelația din-
tre acești indicatori este una semni! cativă. Aceasta 
a fost veri! cată prin intermediul testului t al lui Stu-
dent ((t

calc
(4,86)>t

tabelar
(4,31)). În același timp, con-

statăm o corelație medie între remitențele în pe-
rioada 2000-2013 și cursul USD/MDL (! g. 1). Coe-
! cientul de determinare R2=0,44, iar coe! cientul 
de corelare R este egal cu 94%. Corelația dintre 
acești indicatori este una semni! cativă. Acest fapt 
se atestă și prin intermediul testului t al lui Student 
((t

calc
(13,73)>t

tabelar
(4,31)).

 ▪ Exportul. Începând cu anul 2000, exportul 
moldovenesc a înregistrat o tendință de creștere 
stabilă până în anul 2005, atingând nivelul de 1,1 
mild. USD. Însă, în anul 2006, acesta s-a redus cu 
3,6% sau aproximativ cu 40 mil. USD, cauza ! ind 
scăderea livrărilor producției moldovenești în țările 
CSI (cu 127 mil. USD sau 23%) și în special în Rusia 
(165 mil. USD sau cu 48%). În 2007, tendința de 
creștere a fost restabilită, însă în 2008 încă nu a fost 

Fig. 2. Corelația între soldul comerțului internațional și cursurile valutare USD/MDL, EUR/MDL

Sursa : elaborate de autor în baza datelor [3]
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 ▪ Creditele și împrumuturile externe. Acestea, 
de asemenea, reprezintă � uxuri importante în eco-
nomia națională. Ținem să menționăm faptul că 

există o corelație relativ joasă între aceste � uxuri și 
cursul o� cial USD/MDL. Corelația acestor indicatori 
este reprezentată în ! g. 3, iar evoluția acestora este 
prezentată în  ! g. 4. 

  Fig. 3. Corelația între creditele, împrumuturile externe primite de Republica Moldova și cursurile USD/MDL 

(partea stânga),  EUR/MDL (partea dreaptă)

Sursa: elaborate de autor în baza datelor [3]

Deși, în general, în perioada 2000-2013 corelația 
acestor indicatori este una nesemni� cativă, ob-
servăm totuși mai evident această corelare în anii 
2001-2004, 2007-2008, 2011 și 2013. În aceste pe-

rioade, odată cu creșterea � uxurilor de credite și 
împrumuturi, în economia națională are loc depre-
cierea cursului dolarului american față de moneda 
națională.

 Fig. 4. Corelația între creditele, împrumuturile externe obținute de Republica Moldova și cursurile USD/MDL 

(partea stânga), EUR/MDL (partea dreaptă)

Sursa: elaborat de autor în baza datelor [3]

Analiza pieței valutare a Republicii Moldova în 
perioada anilor 2000-2013 denotă o evoluție as-
cendentă a volumului tranzacțiilor efectuate.  Însă, 
totuși, în perioada de criză a avut loc o reducere a 

rulajului operațiunilor valutare. Rulajul total al valu-
telor tranzacționate în anul 2013 a însumat echiva-
lentul a 22788,1 mil. USD, majorându-se de 9,3 ori 
față de nivelul înregistrat în anul 2000. 
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Tabelul  2 

Evoluția principalilor indicatori ai pieței valutare a Republicii Moldova și a perechii EUR/USD

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rulajul (cumpărări/ vânzări de valută 

contra MDL) mil. USD
2431,8 9153,6 13908,1 10099,9 9711,6 12257 14336,8 22788,1

Ponderea USD, % 77,2 62 54,9 57 51,5 52,5 51,4 56,2
Ponderea EUR, % 1,3 34,3 34,8 39,8 43,7 42,3 42,3 37,2
Ponderea RUB, % 17,7 2,9 9,5 2,8 4,2 4,6 5,7 6,2

Alte valute, % 3,8 0,8 0,8 0,4 0,6 0,6 0,6 0,4

Active de rezervă (stoc), mil. USD 222,64 1333,7 1672,41 1480,25 1717,69 1965,3 2515 2820,63

Cursul o� cial USD/MDL 12,3 12,14 10,3 11,11 12,36 11,73 12,11 12,59

Cursul o� cial EUR/MDL 11,49 16.59 15,29 15.52 16.39 16,33 15,56 16,72

Cursul USD/EUR 0,9236 1,3705 1,4708 1,3948 1,3257 1,392 1,2848 1,3814

Curs EUR/USD 1,08 0,73 0,68 0,72 0,75 0,72 0,78 0,72

Sursa: elaborat de autor în baza datelor [3;5]

Ascensiunea tranzacțiilor se datorează creșterii 
volumului operațiunilor pe piața valutară prin vi-
rament efectuate de către băncile rezidente, BNM, 
precum și băncile nerezidente. Activele o� ciale de 
rezervă, de asemenea, au avut o tendință poziti-
vă de creștere practic în toată această perioadă, 
cu excepția perioadei postcriză. Menționăm că 
activele o� ciale de rezervă sunt utilizate de  BNM 
în scopul � nanțării directe sau reglării indirecte a 
dezechilibrelor balanței de plăți, prin efectuarea 
intervențiilor pe piața valutară în scopul susținerii 
cursului monedei naționale. La � nele anului 2013, 
valoarea totală a activelor o� ciale de rezervă era 
de 2820,63 mil. USD, în creștere cu 12,15%  față de 
nivelul acestora în 2012. Creșterea activelor o� ci-

ale de rezervă este explicată prin intervențiile pe 
piața valutară interbancară, venitul aferent ges-
tionării rezervelor valutare, granturile și creditele 
acordate de UE. 

Ponderea cea mai mare a tranzacțiilor pe piața 
valutară autohtonă în anul 2013 a avut-o dolarul 
american. Această valută a deținut, conform datelor 
Băncii Naționale a Moldovei, o cotă de 56,2 la sută, 
� ind urmată de euro cu 37,2 la sută și rubla ruseas-
că cu 6,2 la sută. Însă cota deținută de euro are o 
tendință generală de creștere (tabelul 2).

O evoluție ascendentă a ponderii valutei euro 
față de dolarul american constatăm și în comerțul 
internațional atât în cazul operațiunilor de export, 
cât și în cazul celor de import ( ! g. 5, ! g. 6). 

Fig. 5. Structura valutară (cota deținută de EUR și USD) a � uxurilor aferente operațiunilor de export

Sursa: elaborat de autor în baza datelor [3]

(USD ieşiri)

(EUR ieşiri)

Linear (USD ieşiri)

Linear (EUR ieşiri)
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Fig. 6. Structura valutară (cota deținută de EUR și USD) a � uxurilor aferente operațiunilor de import

Sursa: elaborat de autor în baza datelor [3]

O tendință similară observăm în structura valutară a remiterilor. Remitențele în euro în anul 2013 le-au 
depășit pe cele în dolari (! g. 7). 

Fig. 7. Structura valutară a remiterilor 

Notă: pentru a. 2014 a fost indicată cota medie înregistrată pentru trim. I-III

Sursa: elaborat de autor în baza datelor [3]

Totodată, constatăm că, începând cu anul 2006, depășirea volumului comerțului extern cu țările UE în 

comparație cu volumul comerțului cu țările CSI ( ! g. 8). 

Fig. 8. Evoluția comerțului extern cu țările din UE și CSI

Sursa: elaborate de autor în baza datelor [6]

USD intrări %

EUR intrări %

Log. (EUR intrări %)

Log. (USD intrări %)
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Cele menționate denotă orientarea evidentă a 

mediului de afaceri autohton către țările Uniunii Eu-

ropene și majorarea ponderii � uxurilor � nanciare și 
comerciale în euro, această tendință de orientare � ind 

consolidată și de creșterea numărului emigranților în 
țările UE, a volumului remiterilor din aceste țări, pre-
cum și de aspirațiile Republicii Moldova  de aderare 
la Uniunea Europeană, fapt ce a fost con� rmat încă o 
dată prin încheierea Acordului de Asociere între Repu-
blica Moldova și Uniunea Europeană. 

După părerea noastră, ponderea valutei euro va 
crește și în continuare, depășind ponderea dolaru-
lui american în tranzacțiile internaționale ale Repu-
blicii Moldova, precum și în tranzacțiile pe piața va-
lutară internă. Această creștere va �  accelerată și de 
sporirea Investițiilor Străine Directe (ISD) din țările 
Uniunii Europene (UE).  Experiența altor state deno-
tă că în anii de preaderare, precum și în anii imediat 
următori după aderare, sporesc semni� cativ ISD, 
fapt ce va contribui nu numai la redresarea econo-
mică, dar și la retehnologizarea/modernizarea ei. 

În acest context, susținem propunerea econo-
mistului M. Pătraș ce privind  determinarea cursului 
o� cial al leului moldovenesc față de euro în locul 
dolarului american, aducând suplimentar ca bază a 
propunerii date analiza structurii valutare a princi-
palelor � uxuri � nanciare internaționale ale Republi-
cii Moldova efectuate mai sus. La cele enunțate pu-
tem adăuga cerințele Băncii Central-Europene față 
de țările ce aspiră să adere la Uniunea Europeană 
(la Uniunea Economică și Monetară), și anume de a 
� xa cursul de schimb la moneda unică europeană.

Luând în considerare faptul că există o tendință 
evidentă de majorare a volumului comerțului extern 
al Republicii Moldova cu țările UE, creșterea continuă 
a ponderii remitențelor în euro, dinamica pozitivă de 
creștere a ponderii valutei euro în tranzacțiile pe piața 
valutară locală, precum și parcursul European al Mol-
dovei, considerăm ca � ind oportună modi� carea me-
todei de determinare a cursului o� cial al leului mol-
dovenesc, și anume prin cotarea acestuia către euro 
începând cu 01.01.2018. Cursurile o� ciale ale leului 
moldovenesc faţă de alte valute străine, altele decât 
euro, se vor determina în baza cursului o� cial al leului 
moldovenesc faţă de euro multiplicat la cross-cursul 
valutei străine respective faţă de euro stabilit pe piaţa 
internațională. În scopul realizării celor menționate, 
urmează a �  operate modi� cările de rigoare în artico-
lele respective ale „Regulamentului privind stabilirea 

cursului o� cial al leului moldovenesc față de valutele 
străine”, aprobat prin Hotărârea nr. 3 din 15.01.2009. 
În opinia noastră, timpul propus este su� cient pentru 
a efectua modi� cările necesare în cadrul legislativ și 
normativ, precum și pentru luarea măsurilor necesare 
privind   implementarea metodei noi de determinare 
a cursului o� cial al monedei naționale.  

Totodată, se propune convertirea treptată, pe 
parcursul următorilor trei ani,  în aur monetar echi-
valentul a 5% din activele o� ciale de rezervă, în sco-
pul consolidării solvabilității internaţionale a Repu-
blicii Moldova, ceea ce va constitui, în același timp, 
un factor suplimentar de încurajare a investitorilor 
străini să investească în economia națională și în 
instrumentele � nanciare emise pe piața autohtonă.

Pentru realizarea recomandărilor de mai sus, în 
scopul perfecționării cadrului legislativ în dome-
niul bancar, se propune de a efectua modi� cări în 
articolul 26, Activități � nanciare permise băncilor, 
din „Legea instituțiilor � nanciare” nr. 550-XIII din 
21.07.1995, și anume:

 ▪ înlocuirea “j) operaţiuni în valută străină, in-
clusiv contracte futures de vânzare a valutei străi-
ne”; cu “j) operaţiuni în valută străină, inclusiv con-
tracte forwards, options, swap, futures”. În Lege 
sunt prevăzute tranzacţiile bursiere futures, dar în 
Republica Moldova nu funcţionează Bursa Valutară 
interbancară, unde ar avea loc astfel de tranzacţii. 
Regulamentele respective ale BNM prevăd tran-
zacţii ale băncilor licenţiate cu derivate � nanciare 
forwards, options, swap, însă astfel de tranzacţii nu 
sunt indicate în Legea menționată;

 ▪ introducerea unui punct nou cu privire la 
„operaţiuni cu metale prețioase și obiecte confec-
ţionate din acestea”.
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REZUMAT

Piața valutară a Republicii Moldova în condițiile 

in� uenței � uxurilor � nanciare internaționale. Cur-
sul de schimb valutar este in� uențat de un șir de 
factori. Cursul leului moldovenesc este in� uențat 
de � uxurile � nanciare obținute din tranzacții co-
merciale, remitențe și � uxuri internaționale cre-
ditare. În acest articol, autorul efectuează analiza 
evoluției acestor � uxuri în perioada 2000-2013 și 
analiza corelațională între volumul acestor � uxuri 
și cursul o� cial al leului moldovenesc față de dola-
rul american și euro. De asemenea, autorul face un 
șir de propuneri și recomandări pentru dezvoltarea 
pieței valutare naționale.

ABSTRACT

Moldovan Foreign Exchange Market under the 

Conditions of In� uence of International Financial 

Flows. The exchange rate is in� uenced by a number 
of factors. The exchange rate of the Moldovan Leu is 
in� uenced by � nancial � ows from commercial tran-
sactions, international remittances and credit � ows. 
In this article the author makes the analysis of the 

evolution of these � ows in the period 2000-2013 
and correlational analysis between the volume of 
these � ows and the o!  cial exchange rate of the 
Moldovan Leu against the US dollar and the Euro.  
Also, the author proposes a number of recommen-
dations for the development of national foreign ex-
change market.

РЕФЕРАТ

Валютный рынок Республики Молдова в 

условиях влияния международных финансо-

вых потоков. На валютный курс влияет ряд фак-
торов. Курс молдавского лея зависит от финан-
совых потоков, полученных от международных 
коммерческих операций, внешних денежных пе-
реводов и кредитных операций. В данной ста-
тье автор проводит анализ этих потоков в пери-
од 2000-2013 г. и анализ корреляции между объ-
ёмом этих потоков и официальным курсом мол-
давского лея по отношению к американскому 
доллару и евро. Также автором даны рекомен-
дации для развития национального валютного 
рынка.
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AT PRESENT THE GRADE OF COMPLEXITY OF ELECTRICAL NE-
TWORKS IS IN A CONTINUOUS DEVELOPMENT. THIS IS EXPLAI-

NED BY THE FACT THAT DUE TO SOCIO-ECONOMIC REQUIREMENTS OF 
CONTEMPORARY, THERE IS A GROWING NUMBER OF NEW CONSUMERS 
OF ELECTRICITY AND THIS LEADS TO THE APPEARANCE OF MORE POWER 
CONNECTIONS. THIS IS WELCOME IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 
OF ANY COUNTRY, BUT WITH IT THERE ARE NEW REQUIREMENTS AND IS-
SUES RELATED TO ENSURING NETWORK RELIABILITY, IT INCREASES SIGNI-
FICANTLY THE COMPLEXITY OF STRUCTURAL SCHEMES AND EQUIPMENT 
INSTALLED IN ELECTRICAL NETWORKS.

The unceasing increase in the number of com-
ponent elements of network schemes increases the 
risk of failures and refusals to supply electricity to 
consumers. Ensuring reliability levels can only be 
achieved by knowing the behavior of in! uencing 
factors, that cause random refusals and condition 
economic losses.

Quite often in the equipment installed in electrici-
ty grids of di" erent levels of tension, such as transfor-
mers, disconnectors, circuit breakers, etc., there are a 
large number of refusals, which determine the qua-
lity and security of electricity supply to consumers. 
Assessment of factors relevant to such refusals and 
estimation of the level of their in! uence on the relia-
bility of equipment and electrical networks allow the 
development of measures to ensure the continuity 
and quality of electricity supply to consumers.

This paper is devoted to assessing the quality 
of operation of the equipment installed in electri-
cal networks for various tension levels, taking into 
account the in! uence of random factors that cause 
refusals in operation.

PAPER AIMS
This paper aims the determination and analysis 

of reliability index of electrical networks and deter-
mines the impact of those factors of disconnection 
on the quality of electricity.

MATERIAL AND METHOD
Research on the reliability and quality of elec-

trical networks operation were performed under 
di" erent levels of electrical networks tensions in 
Moldova. Object of researches have established re-
fusals characteristics of examined networks, condi-
tioned by various random factors of in! uence.

In order to conduct the assessment of the be-
havior of the factors of in! uence on the process 
of electricity supply to customers connected to 
the Republican power system were developed the 
structural scheme for calculating and the forecas-
ting algorithm of the reliability level that gave the 
opportunity to highlight the factors of in! uence on 
the process of electricity supply and to systematize 
the sequence of operations performed in the asses-
sment of the reliability of networks. 
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The processing of characteristic information of 
conditioned refusals in the examined networks was 
carried out under a standard method of analysis 
and calculation using the following means: graph 
theory and matrices, probability theory, method of 
statistical analysis and processing of experimental 
data on refusals in electricity networks, reliability 
theory, the theory of linear and nonlinear equati-
ons, mathematical modeling, computers with spe-
cialized software in the statistical analysis.

RESULTS AND DISCUSSION
Using the criteria proposed for processing of 

experimental data on refusals in the examined ne-
tworks, allowed the determination of frequencies 
of refusals caused by each random factor of in! u-
ence. Based on the concept of general methodolo-

gical approach on forecasting indicators that cha-
racterize the quality of operation of the equipment 
of electrical networks (transformers, disconnectors, 
etc.) were established the laws of occurrence of re-
fusals, which allow to predict the behavior of fac-
tors in! uencing reliability of electrical networks.

Under this standard process the parameters of 
distributions of random disconnections caused by 
factors of in! uence were determined for the period 
of study. Table 1 shows the values   of determined 
parameters, for example, for medium voltage ne-
tworks (average number of interruptions per year, 
dispersion D, square standard deviation σ, coe#  ci-

ent of variation, minimum and maximum number 

of interruptions per year, the tuning fork , the mar-

ginal values of con$ dence intervals, coe#  cients of 

asymmetry and excess, type of distributions).

Table 1. 

Parameters of the annual distributions of refusals in the examined networks (e.g. 6-10 kV)
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Theoretical 

distribution 

close

2006 65,18 52,56 7,25 0,11 55,20 74,17 18,97 58,55 71,80 -0,23 -0,15 Normal

2007 54,83 121,8 11,04 0,20 44,53 68,22 23,69 48,20 61,45 0,50 -1,35 Normal

2008 68,09 243,6 15,61 0,22 51,95 91,00 39,05 61,46 74,71 0,63 -0,13 Normal

2009 56,59 24,10 4,91 0,08 48,03 60,65 12,61 49,97 63,22 -1,76 1,87 Normal

2010 73,37 55,80 7,87 0,10 59,30 77,45 18,14 66,74 80,00 -1,92 1,94 Normal

Total 63,61 134,7 11,61 0,18 44,53 91,00 46,47 57,62 69,59 0,66 -0,31 Normal

Examining the values   of the parameters set, it can 

be concluded that the nearest theoretical distributi-

on of these events is the Gaussian distribution and 

the data we have allow us to estimate the marginal 

values   of the expected deviations of the arithmetic 

mean in all the analyzed data,  i.e. values   limits of ran-

dom interruptions speci$ c for every year. The expec-

ted value of the arithmetic average of random dis-

connections for the power grid the length of which 

is 100 km is within 57.62 < Ndec. < 69.59.

The values   obtained indicate that in the repu-

blican networks the average intensity of random 

disconnections during the year exceed the amount 

of 57.62 disconnections per year per 100 km of ne-

twork, but their number will not exceed an annual 

average of 69.59 random disconnects per 100 km of 

network. This forecast error is of about 5 %.

Given the fact that the distribution of these dis-

connection is close to the Gaussian and by experi-

mental knowledge of the mean square deviation σ 

= 11.61, we can estimate the marginal values   of the 

predicted number of random disconnections and of 

their parameters for electrical networks with di& e-

rent length. This is possible because we have shown 
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that ensembles of data, which include the total num-
ber of random disconnection during the years 2006-
2010 in di� erent branches of the network, belong to 

the same community of statistics data.

Depending on the probability of the admitted 

error α = 1% or 5%, which corresponds to the con-

� dence level α 1 = 99% or 95% marginal values   can 

be determined for the expected limit of random 

disconnections in the network at 100 km. Thus the 

expected value of the arithmetic average of ran-

dom disconnections for the network length of 100 

km is within 57.62 < Ndec. < 69.59. Based on � gures 

received and knowing the summary length of the 

power grids we can determine the expected valu-

es   of random disconnections during a year in ne-

tworks, e.g. Ndec.min = 8168 and Ndec.max = 9935 

disconnection.

The proposed criterion permits depending on 

lines length to forecast the number of random dis-

connections during each year. Statistical credibility 

of the forecast on marginal limits of variation of the 

number of predicted disconnections is 95 % and 

the forecast error does not exceed 5%.

On this concept the laws of distribution can be 

determined, and the parameters reported in the 

100 km of network for all in� uencing factors. Para-

meters obtained will be used to forecast the inten-

sity of reliability indicators, based on the individual 

characteristics of each network.

To assess the quality of functioning of electrical 

equipment installed in electrical networks were cal-

culated the main indicators of reliability: the average 

duration of disconnections τ, the average frequency 

of disconnections λ, the average recovery disconnec-

tion μ, the average total disconnection Tmed.

Based on statistical analysis of groups of some 

experimental data on disconnections of electricity 

networks were established the distributions main 

parameters that characterize all refusals in opera-

tion caused by di� erent factors of in� uence, de-

pending on the duration of interruptions and the 

number of consumers a� ected (total number of in-

terruptions, the average duration of interruptions, 

the average number of consumers disconnected, 

standard deviation σ, coe�  cient of variation, mi-

nimum and maximum duration of interruptions, 

minimum and maximum number of disconnected 

consumers, tuning fork, marginal values   range trust 

of the con� dence interval, asymmetry and excess 

coe�  cients). 

The calculated indicators make it possible to pre-

dict the reliability of 95% of all the main parameters 

characterizing the refusals conditioned by factors 

of in� uence and determine the reliability level of 

the equipment installed in the electrical network 

(transformers, disconnectors, circuit breakers, etc.).

Following the results obtained on the quality 

indicator values of operation was performed the 

forecast of reliability of networks studied, taking 

into account the following indicators: average du-

ration of disconnections, the average frequency of 

disconnections, the average recovery of disconnec-

tions, and the average total time of disconnection. 

Forecast results margin of error is 5% and their use 

allows a justi� ed planning of technical and econo-

mical point of view, of all measures to ensure rated 

indicators of reliability of electric networks with di-

� erent levels of tensions and of equipment instal-

led in these networks.

CONCLUSIONS

The calculated values   of the main indicators of 

reliability of the electrical networks characterize 

the operation quality of equipment installed in the 

republican electrical network and indicate a signi� -

cant deviation from normal values.

Knowledge of these indicators enables to fore-

cast the parameters of random refusals that deter-

mine the level of quality and safety of operation of 

electrical networks and provides the opportunity 

to plan justly from technical and economical point 

of view the necessary measures of preventing and 

reducing the operating costs.
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ABSTRACT

Reliability Analysis of Electric Networks of 
Di� erent Voltage Levels. In the Republican elec-
trical networks take place a signi" cant number of 
refusals, which a# ect the reliability of electricity 
supply to all consumers, including those in agricul-
ture. Factors that determine the behavior of these 
interruptions and determine their level of in% uence 
on the reliability of equipment installed in electrical 
networks permit the development of the mecha-
nism for ensuring continuity of electricity supply to 
consumers.

Causal factors of refusals and their impact on the 
reliability of electrical networks are currently not 
studied at the level stipulated by documents in for-
ce as to indicators of reliability. 

Assurance of continuity of quality power supply 
of consumer can be achieved only on the basis of 
profound knowledge of the phenomena that ac-
company this process, which permits a justi" able 
planning from technical and economic point of 
view of the measures of assurance of reliability in-
dicators.

This paper is dedicated to the reliability analysis 
of electrical networks of di# erent levels of tension.

REZUMAT

Analiza ! abilității rețelelor electrice având di-

ferite niveluri de tensiune. În rețelele electrice re-
publicane au loc un număr semni" cativ de refuzuri, 
care afectează " abilitatea aprovizionării cu energie 
electrică a tuturor consumatorilor, inclusiv a celor 
din agricultură. Cunoașterea factorilor care consti-
tuie cauza acestor întreruperi și au in% uență asupra 

" abilității echipamentelor instalate în rețelele elec-
trice permite elaborarea mecanismului de asigurare 
a calităţii energiei electrice.

  Factorii de cauză a refuzurilor și impactul lor 
asupra " abilității rețelelor electrice nu sunt în pre-
zent studiate la nivelul prevăzut de documentele în 
vigoare cu privire la indicatorii de " abilitate. 

Asigurarea continuității alimentării cu energie 
de calitate a consumatorilor poate "  realizată numai 
în baza cunoașterii profunde a fenomenelor care 
însoțesc acest proces, ceea ce permite o plani" care 
justi" cată din punct de vedere tehnic și economic a 
măsurilor de asigurare a indicatorilor de " abilitate.

Aceasta lucrare este dedicată analizei " abilității 
rețelelor electrice de diferite niveluri de tensiune.

РЕФЕРАТ

Анализ надежности электрических сетей 

различного уровня напряжения. В республи-
канских электрических сетях происходит зна-
чительное количество отказов, которые влияют 
на надежность электроснабжения всех потре-
бителей, в том числе в сельском хозяйстве. Зна-
ние факторов, имеющих отношение к этим пере-
боям и влияющих на надежность оборудования, 
установленного в электрических сетях, позволя-
ет разработать механизм обеспечения качества 
электроэнергии.

   Причинные факторы отказов и их влияние 
на надежность электросетей в настоящее время 
не изучаются на уровне, предусмотренном дей-
ствующими документами, устанавливающими 
показатели надежности.

Обеспечение непрерывности качественного 
электроснабжения потребителей может быть до-
стигнуто только на основе глубокого знания яв-
лений, сопровождающих этот процесс, что позво-
ляет осуществить обоснованное планирование с 
технической и экономической точек зрения мер 
по обеспечению показателей надежности.

Настоящая работа посвящена анализу надеж-
ности электрических сетей различного уровня 
напряжения.
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DIAMANTUL ESTE UN MINERAL NATURAL, PIATRĂ SCUMPĂ, 
MATERIE PRIMĂ (TEHNICĂ). CUNOSCUT DIN TIMPURILE 

STRĂVECHI, EL SE UTILIZEAZĂ PE LARG ÎN ZILELE NOASTRE ȘI ARE 
MARI PERSPECTIVE DE UTILIZARE PE VIITOR.

Omul a cunoscut această piatră dură, străvezie, 
strălucitoare încă la stadiul iniţial de dezvoltare a 
civilizaţiei, & ind tentat să colecţioneze diamantele, 
să le admire, să-și împodobească cu ele armele și 
straiele, să le utilizeze la confecţionarea obiectelor 
de cult și simbolurilor puterii. După ce s-a învăţat 
să le prelucreze, făcându-le să devină și mai strălu-
citoare, punând în evidență frumuseţea naturală a 
pietrei – diamantul, transformat în perlă (mărgări-
tar, mărgărint) a devenit și mai valoros.

Termenul „adamant” provine de la cuvântul 
grecesc ”adamas”, ceea ce s-ar traduce ca   ”indes-
tructibil”, ”de neînfrânt”. Frumuseţea uimitoare a 
cristalelor străvezii ale diamantelor, strălucirea lor 
inegalabilă, duritatea extraordinară au făcut ca 
acestea, din cele mai vechi timpuri, să & e foarte soli-
citate în toată lumea.

Odată cu dezvoltarea multilaterală a tehnicii, 
când au început să & e utilizate tot mai frecvent 

noile tehnologii de prelucrare a pietrei, metalelor 
și materialelor sintetice dure, diamantul a căpătat, 
putem a& rma, o a doua viaţă. Au fost descoperite 
și studiate proprietăţile lui abrazive înalte, necesa-
re utilizării pe larg în industrie. Astfel, conform da-
telor statistice, circa 80% din diamantele obţinute 
în lume se utilizează în domeniul industriei și doar 
20% în calitate de bijuterii.   

În prezent, industria de prelucrare a materialelor 
și a construcţiei de mașini este de neconceput fără 
utilizarea diamantelor în unele procese tehnologice 
de prelucrare a pieselor, care necesită o deosebit de 
înaltă precizie și calitate. În industria orișicărei ţări, 
valoarea diamantelor tehnice este atât de mare, în-
cât mulţi economiști renumiţi le consideră ca & ind 
materiale industrial strategice. 

Utilizarea diamantelor tehnice. Utilizarea pe larg 
a diamantelor în domeniul tehnicii a fost determina-
tă, în primul rând, de proprietăţile sale & zice deose-
bite – duritatea, rezistenţa la uzură, caracteristicile 
tehnice etc. Progresul remarcabil în dezvoltarea teh-
nicii, înregistrat în secolul XXI, a determinat creșterea 
bruscă a nivelului de extragere a diamantelor natu-
rale și însușirea tehnologiei sintezei diamantelor ar-
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ti� ciale, astfel extinzându-se considerabil  arealul de 
utilizare a acestora în știinţă și tehnică.

La categoria diamantelor tehnice se referă acele 
pietre scumpe care sunt impracticabile pentru bi-
juterii – cristalele întunecate, cu crăpături, goluri, și 
alte defecte, precum și cioburile din care e imposibil 
de prelucrat un cristal calitativ.

Diamantele sintetice se utilizează doar pentru 
necesităţile tehnice.

Domeniile principale de utilizare a diamantelor 
naturale sunt prezentate schematic în � gura 1. În 
dependenţă de calitate și destinaţie, diamantele 
tehnice se împart convenţional în trei grupe:

1) diamante care se prelucrează pentru realizarea 
granulelor de o formă geometrică stabilită. Aceste di-
amante sunt folosite pentru confecţionarea cuţitelor, 
indentorilor, capetelor pentru măsurarea rugozităţii și 
durităţii, lagărelor, sculelor de netezit cu diamant etc.;

2) diamante abrazive care reprezintă, ca regulă, 
cristale mărunte cu diverse defecte (crăpături, in-

cluziuni, cavităţi), utilizabile doar pentru a �  mărun-
ţite în praf;

3) cristale de diamant utilizate în formă naturală, 
la coroane pentru forare, creioane cu diamante etc.

Utilizarea diamantelor în scopuri tehnice inclu-
de, în special: recti� carea, ascuţirea, � nisarea, nete-
zirea sculelor și pieselor mașinilor, ceea ce constituie 
60 … 70%; îndreptarea discurilor abrazive – 10 … 
12%; tăierea și recti� carea pieselor din sticlă, cera-
mică, marmură, burghierea și � nisarea pieselor din 
materiale dure, prelucrarea bijuteriilor – 10 … 12%.

Prafurile abrazive de diamant se utilizează din 
cele mai vechi timpuri pentru prelucrarea acelorași 
diamante, întrucât alte materiale abrazive nu aveau 
proprietățile necesare pentru așchierea acestora. 
De exemplu, inscripţiile în limba arabă de pe pietre-
le de mormânt din nefrită (mineral foarte dur, care 
nu se poate prelucra cu scule din metal sau piatră) 
ale lui Tamerlan și Gur-Emir din orașul Samarkand 
au fost executate cu scule de diamant.

Figura 1. Domeniile principale de utilizare a diamantelor naturale
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Parametrii principali care determină proprietăţi-

le abrazive ale diamantelor sunt tensiunea super� -

cială înaltă, duritatea cristalelor și conductibilitatea 

termică avansată. Acești trei parametri deosebesc 

categoric, sub aspect calitativ, praful de diamant de 

prafurile tuturor materialelor dure cunoscute.

Prafurile de diamante permit prelucrarea e� cientă a 

pieselor din cele mai dure materiale, asigurând calita-

tea superioară a suprafeţei prelucrate cu presiuni scă-

zute (de 5 ori mai mici decât la utilizarea materialelor 

existente: corund, carborund, carburi metalice etc.).
Ca portdiamant se utilizează monturi din cupru 

sau aluminiu, care simultan îmbină tenacitatea, re-

zistenţa și conductibilitatea termică avansate, asigu-

rând răcirea intensivă a suprafeţelor interacţionate.

Aproximativ 75-80% din diamantele tehnice se 
consumă la confecţionarea prafurilor de diamant 

care sunt utilizate în industrie.
Ca regulă, prafurile de diamant cu granule mai 

mășcate se utilizează pentru prelucrarea de degro-

șare a fabricatelor, când este necesar de înlăturat 

mase mari de material de pe suprafaţa pieselor pre-

lucrate. Finisarea suprafeţelor se realizează cu pra-

furi cu granule mărunte. Cele mai răspândite prafuri 

de diamant au dimensiunile granulelor 6 … 10 µm.
Prafurile de diamant sunt indispensabile la pre-

lucrarea pieselor mărunte, cum ar �  pietrele din 

rubin ale ceasurilor, lagărele din topaz, sa� r și be-

ril, duritatea cărora este destul de avansată. Numai 

prafurile de diamant asigură calitatea suprafeţelor 

prelucrate a pieselor de care depinde precizia de 

funcţionare a micro mecanismelor aparatelor și 

dispozitivelor. Crearea industriei diamantelor, creș-

terea producţiei și consumul prafurilor de diamante 

a avut o in! uenţă majoră la dezvoltarea industriei 
aparatelor de precizie înaltă, electronicii ș. a.

Pastele și suspensiile din diamante se utilizea-
ză pe larg în industrie pentru � nisarea pieselor de 
precizie superioară. Ele sunt folosite la prelucrarea 

diamantelor naturale, aliajelor dure, pieselor din sti-
clă, cuarţ, marmură, ceramică, rubin, pentru rodarea 
pieselor din fontă, oţel, metale și aliaje colorate, pen-
tru prelucrarea de � nisare a pieselor din titan, tantal, 
zirconiu etc. De asemenea, se utilizează la operaţiile 
de � nisare, atunci când este necesar de a obţine o su-
prafaţă cu o netezime superioară, la polizarea pietre-
lor ceasurilor, netezirea și lustruirea canalelor piese-
lor din diamante și carburi, prelucrarea diamantelor, 
prelucrarea suprafeţelor matriţelor pentru ștanţarea 
fabricatelor cu gabarite mari și cu precizie superioa-
ră, confecţionarea microșlifurilor etc.

Scule din prafuri de diamant. Prafurile și pastele 
de diamante sunt utilizate doar atunci când pentru 
prelucrarea fabricatelor (pieselor din materiale dure 
etc.) sunt necesare scule speciale (de o formă stabilită). 
În asemenea caz, pe baza prafurilor și pastelor de dia-
mant, cu utilizarea monocristalelor de diamant, se con-
fecţionează scule speciale care au destinaţii concrete.

Pentru prelucrarea aliajelor dure, rocilor tari și 
altor materiale se utilizează discuri și ferestraie din 
prafuri de diamante cu diferite umpluturi și lianţi. 
Deseori granulele de diamant, pur și simplu, se pre-
sează pe suprafaţa discului din cupru.

Confecţionate din prafuri de diamante, discurile 
se utilizează pentru tăierea sticlei optice, cuarţului, 
rubinului și altor materiale dure. Sunt foarte răspân-
dite sculele abrazive compuse dintr-un disc metalic 
cu un strat de liant cu conţinut de praf de diamante.

Sculele cu prafuri de diamante se utilizează pe 
larg în industria de prelucrare a metalelor pentru 
pro� larea discurilor abrazive, care permit realizarea 
suprafeţelor precise și cu rugozităţi minimale.

Pro� larea și îndreptarea discurilor abrazive se rea-
lizează prin strunjire exterioară, rulare sau recti� care 
(� gura 2). În afară de cristalele de diamant � xat în mon-
tură, pentru îndreptarea discurilor abrazive se mai uti-
lizează și creioanele, care prezintă monturi presate din 
prafuri de diamante și de aliaje dure (� gura 3).    

 a                                  b                                   c 

Figura 2. Metode de îndreptare a discurilor abrazive

a - strunjire exterioară, b - rulare, c - recti" care; 

1 - disc abraziv, 2 - montură cu cristal de diamant,

3 - rolă cu praf de diamant, 4 - disc abraziv cu praf de diamant
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Pentru îndreptarea și pro� larea discurilor abra-
zive se utilizează role și creioane cu prafuri de di-
amante. Îndreptarea și pro� larea se realizează cu 
role cu pro� l corespunzător pro� lului discului ab-
raziv (� gura 4). Rola de îndreptat este compusă din 
carcasă metalică 2, pe care este aplicat un strat de 
diamante 4 cu grosimea de 1 … 2 mm din prafuri 

cu grosimea de 50 … 100 µm. Rezistenţa la uzu-
ră a rolelor de diamante este de 50 … 100 de ori 
mai mare decât a instrumentului corespunzător 
obișnuit. Sculele de îndreptat cu role de diamante 
asigură o productivitate avansată, precizie superi-
oară și permit veri� carea procesului de îndreptare 
a discului.

Figura 3. Îndreptarea discului de recti� cat

a - cu diamant în montură, b - cu creion cu prafuri 

de diamante şi de metale;

1 - disc abraziv, 2 - montură cu cristal de diamant,

3 - creion cu prafuri de diamant

Figura 4. Pro� larea discului abraziv cu rolă 
cu strat de diamante

1 - disc abraziv, 2 - carcasa metalică,

3 - axă, 4 - strat de diamant

Pentru � nisarea (rodarea) roţilor dinţate, cilindri-
lor automobilelor etc. se utilizează honuirea cu ca-
pete de honuit cu prafuri de diamante. Procesul asi-
gură netezimea suprafeţei prelucrate cu 2 … 4 clase 
de precizie mai mari decât prelucrarea cu abrazive 
obișnuite, iar aceasta asigură resursa de funcţionare 
a motorului cu 20 … 30 % mai mare decât a moto-
rului prelucrat cu abrazive obișnuite.

Scule din monocristale de diamant. Pentru 
confecţionarea sculelor de diamant – cuţite, ace, � -
liere etc. – se utilizează cristale separate de diamant 
sau unele părţi ale cristalelor. Pentru realizarea acestui 

scop se folosesc pietre de diamant cu masa de 0,2 … 2
carate (1 carat = 0,2 gr). În unele cazuri se utilizează 
cristale de diamant cu masa de circa 5 carate.

Cuţitele cu diamant se utilizează pentru prelucra-
rea diferitor materiale: metale, piatră, cauciuc, plastic 
etc. Productivitatea la prelucrarea materialelor din 
plastic cu cuţite cu diamant este de 900 de ori mai 
mare decât productivitatea prelucrării cu cuţite din 
carburi metalice. Cuţitele cu diamant funcţionează 
un timp îndelungat fără ascuţire și reglare (tabelul 1), 
de aceea se utilizează pe larg în construcţia de ma-
șini, în producţia automobilelor, aparatelor etc.

Tabelul 1 

Indicii comparativi de lucru ai cuţitelor din diamant și cuţitelor din alte materiale (la strunjire)

Indicele
Materialul sculei

Diamant Aliaj dur Oţel rapid
Lungimea căii de așchiere până la reascuţire, km 2000 20 8
Viteza de așchiere, m/min 300 200 40
Numărul de piese prelucrate între două reascuţiri 8460 139 34
Numărul de piese prelucrate de un cuţit până la uzarea lui completă 25380 4250 1020



| 115 

Utilizarea cuţitelor de diamant asigură nu numai 
o productivitate sporită, dar și buna calitate a su-
prafeţei prelucrate și o precizie superioară.

Acele cu diamant se folosesc pentru confecţio-
narea tarozilor pentru mașini de recti� cat � lete.

Scule de foraj armate cu diamante. Aproxima-

tiv 12% din diamantele tehnice se folosesc la fabri-
carea garniturilor de foraj pentru forarea sondelor 
în diferite roci dure. Burghierea cu garnituri de foraj 
cu diamante are priorităţi importante:

1) productivitate avansată (viteza de forare este 
de 2-3 ori mai mare decât la forarea cu garnituri 
obișnuite);

2) utilajele de foraj se uzează mult mai lent;
3) sonda capătă o suprafaţă cilindrică, adică se 

asigură diametrul constant al sondei pe toată lun-
gimea;

4) se micșorează costul forajului.
În � gura 5 sunt prezentate unele coroane de fo-

raj armate cu diamante.

Figura 5. Coroane armate cu diamante

a - pentru forarea sondelor în roci tari cu crăpături, b - pentru forarea sondelor în roci cu duritate medie, c - pentru forarea sonde-

lor în roci foarte dure şi în roci cu crăpături, d - pentru forarea în condiţii geologice complicate

                                               a    b

   c  d

Utilizarea diamantelor sintetice. Diamantele 
sintetice se aplică în tehnică sub formă de prafuri ab-
razive. În dependenţă de destinaţie, se confecţionea-
ză câteva mărci de prafuri din diamante. Pe baza di-
amantelor sintetice se produc paste speciale. Pastele 
universale se utilizează pentru prelucrarea simultană 
a suprafeţelor metalice și nemetalice ale fabricatelor. 
Pastele din diamante sintetice se utilizează de ase-
menea pentru lucrările de � nisare, netezire, rodare, 

lepuire la fabricarea pieselor de precizie superioară, 
cu cerinţe sporite față de calitatea suprafeţei prelu-
crate. Calitatea suprafeţelor prelucrate cu aceste pas-
te atinge nivelul claselor 12 … 14.

Diamantele sintetice se folosesc pentru confec-
ţionarea sculelor diamanto-abrazive: discuri utiliza-
te pentru ascuţirea și � nisarea sculelor așchietoare 
(� gura 6).
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Figura 6. Discuri diamanto–abrazive pentru 

ascuţirea și � nisarea sculelor din aliaje dure (pentru 

așchierea metalelor, lemnului și altor materiale)

Figura 7. Discuri din prafuri de diamante pentru 

tăierea materialelor dure (corund, cuarţ etc.), 

semiconductorilor și altor fabricate

Utilizarea acestor discuri conferă suprafeţelor 

prelucrate precizie și calitate net superioare, care 

nu pot �  atinse prin metodele tradiţionale de prelu-

crare. Tăierea semiconductorilor și a altor materiale 

dure se realizează cu discuri abrazive din diamante 

sintetice (� gura 7). Ele permit micșorarea rebuturi-
lor materialelor prelucrate cu 10 … 12% și avansa-
rea productivităţii muncii de 2 … 4 ori.

Diamantele sintetice se utilizează pe larg la con-
fecţionarea încălţămintei, mașinilor de bărbierit, 
ceasurilor, aparatelor de radio, magnetofoanelor, 
televizoarelor, la prelucrarea sticlei, porţelanului, la 
confecţionarea oglinzilor și altor fabricate.

Recti� carea ecranelor cinescoapelor cu discuri 
care conţin prafuri de diamante avansează produc-
tivitatea prelucrării de 2 … 2,5 ori și îmbunătăţește 
calitatea suprafeţei prelucrate.

Se știe că sporirea durabilităţii și siguranţei ma-
șinilor, aparatelor, dispozitivelor este una din cele 
mai stringente probleme ale tehnicii contempora-
ne. Din multitudinea de factori ce determină du-
rabilitatea și siguranţa mașinilor, un rol important 
îi revine calităţii prelucrării suprafeţelor. Suprafaţa 
oricărei piese este mai mult sau mai puţin rugoasă. 
Anume rugozităţile (neregularităţile) întră primele 
în contact la funcţionarea îmbinării, sporind șocu-
rile la uzură. 

Practic, nu există nici o caracteristică de exploa-
tare a mașinii care să nu � e in� uenţată de rugozi-
tatea suprafeţelor. Care ar �  rugozitatea optimală a 

suprafeţelor pieselor? Orice suprafaţă are erori de 
formă și rugozitate. Erorile de formă (abaterile geo-
metrice) depind de metoda obţinerii suprafeţei, iar 
rugozitatea – de metoda și regimurile de prelucra-
re, sculă, mașina-unealtă, dispozitiv etc. Importantă 
este nu numai mărimea rugozităţii, ci și forma ei. 
Există forme ce reţin lubri� anţii într-o măsură mai 
mare.

Optimizarea formei microneregularităţilor (ru-
gozităţilor) suprafeţelor prelucrate poate �  obţinută 
prin netezire, vibronetezire, rulare cu o sculă dotată 
cu cristale de diamant. În acest scop, la Universita-
tea Tehnică a Moldovei (UTM) a fost elaborată o ma-
șină automată continuă pentru vibrorularea (nete-
zirea, rularea, vibronetezirea) cu diamant a pieselor 
cilindrice netede (� gura 8) [1].

Pe jgheabul de rulare 2, având o tăietură 4, prin 
rola 3, cu acţionare continuă, se deplasează axial 
piesele ce se prelucrează 1. Pe suprafeţele interioa-
re ale prismei 5, paralel cu axele pieselor prelucrate, 
sunt executate canale longitudinale, în care sunt in-
troduse corpurile de rostogolire 10. Scula de � nisare 
6 (dotată cu diamant) este introdusă în prismă, � ind 
acţionată de un piston 7, care realizează o mișcare 
suplimentară de oscilaţie (la vibronetezire) și este do-
tată cu o lamă de siguranţă 8. Pe suprafaţa exterioară 
a cilindrului sunt executate canale elicoidale.

La contactul cu cilindrul, piesele încep să se ro-
tească și, cu intervenţia canalelor elicoidale, să se 
deplaseze de-a lungul axei.
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Figura 8. Schema mașinii pentru netezirea și vibronetezirea suprafeţelor

pieselor cilindrice cu indentor de diamant

Scula de � nisare (de la un sistem de acţionare) 
execută o mișcare rectilinie alternativă în lungul 
piesei, realizând pe suprafaţa ei un microrelief re-
gulat (� gura 9). Când scula cu diamant termină 
prelucrarea unei piese, începe prelucrarea piesei ur-
mătoare etc. La trecerea de la o piesă pe alta (când 
scula cu diamant se a� ă în zona teșiturilor) lama se 
sprijină pe capetele pieselor vecine, limitând avan-
sarea sculei și, în felul acesta, protejând diamantul 
de defectare.

Productivitatea ciclică Q
c
 a mașinii constituie:

 

unde: V
teh

 – viteza avansului tehnologic al piesei 
(viteza axială de deplasare a piesei);

l – lungimea suprafeţei prelucrate a piesei în di-
recţia avansului tehnologic;

l
1
 – distanţa dintre suprafeţele prelucrate în di-

recţia avansului tehnologic.
În � gura 9 sunt prezentate schemele mărimii și 

formei de uzură a pistoanelor pompelor hidraulice 
(sus) și urmele deplasării sculelor (jos) la prelucrarea 
suprafeţelor prin honuire (� gura 9, a) și vibronetezi-
re cu diamant (� gura 9, b).

Figura 9. Scheme ale mărimilor și formelor de uzură a pistoanelor pompelor hidraulice,

funcţie de metoda de prelucrare

a - honuire cu abrazive, b - vibronetezire cu cristal de diamant

,
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Din schemele prezentate se constată că vibrone-

tezirea asigură micșorarea uzurii suprafeţelor cilin-
drice de 5 … 8 ori faţă de honuirea obișnuită.
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REZUMAT

Tehnologii și unelte moderne pentru prelucra-

rea materialelor – modalitate de sporire a pro-

ductivităţii muncii și calităţii producţiei. Odată cu 
dezvoltarea multilaterală a tehnicii, când au deve-
nit tot mai solicitate noile tehnologii de prelucrare 
a pietrei, metalelor și materialelor sintetice dure, 
diamantul a căpătat, putem aW rma, o a doua viaţă. 
Au fost descoperite și studiate proprietăţile lui ab-
razive înalte, necesare utilizării pe larg în industrie. 
În prezent, industria de prelucrare a materialelor și 
a construcţiei de mașini este de neconceput fără 
utilizarea diamantelor în unele procese tehnologi-
ce de prelucrare a pieselor, de o precizie și calita-
te superioară. În industria orișicărei ţări, valoarea 
diamantelor tehnice este atât de mare, încât mulţi 
economiști renumiţi le consideră ca W ind materiale 
industrial strategice.

ABSTRACT

Modern Material Working Technologies and 

Tools – Way of Increasing Labor Productivity and 

Product Quality. With the multilateral development 
of technique, when new stone, metal and hard plas-
tics working technologies became increasingly re-
quired, diamond has acquired, we can say, a second 
life. There were revealed and studied the high abra-
sive properties thereof, necessary for widespread 
use in industry. Currently, material working and 
mechanical engineering industry is inconceivable 
without the use of diamonds in some technologi-
cal piece working processes of high precision and 
quality. In the industry of any country, the value of 
technical diamonds is so great that many renowned 
economists regard them as being industrially stra-
tegic materials. 

РЕФЕРАТ 

Современные технологии и инструмен-

ты для обработки материалов – путь к повы-

шению производительности труда и качества 

продукции. Одновременно с многосторонним 
развитием техники, когда новые технологии об-
работки камня, металлов и твердых синтетиче-
ских материалов стали более востребованными, 
можем утверждать, что алмаз приобрел вторую 
жизнь. Раскрыты и изучены его высокие абразив-
ные свойства, необходимые для широкого при-
менения в промышленности. В настоящее время 
обработка материалов и машиностроение не-
мыслимы без использования алмазов в некото-
рых технологических процессах высокоточной и 
высококачественной обработки деталей. В про-
мышленности любой страны стоимость техниче-
ских алмазов настолько велика, что многие из-
вестные экономисты считают их стратегически-
ми промышленными материалами.
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Industrială (BOPI) pe CD

12 90,00 180,00 360,00

3.
Revista de proprietate intelectuală
„Intellectus” pe suport hârtie

4 - 110,00 220,00

4.
Revista de proprietate intelectuală
„Intellectus” pe CD

4 70,00 140,00

5.
„AGEPI-Info”, supliment al revistei
„Intellectus” (pe suport hârtie).
Include rubrica „Bursa invenţiilor”

4 70,00 140,00

 

Publicaţii contra cost propuse de Biblioteca AGEPI

Nr. 
crt.

Denumirea publicaţiei Nr. exemp. Costul, lei

1. Buletinul O� cial de Proprietate Industrială (BOPI) pe suport hârtie 1 75,00

2. Buletinul O� cial de Proprietate Industrială (BOPI) pe CD 1 30,00

3. Revista de proprietate intelectuală „Intellectus” pe suport hârtie 1 55,00

4. Revista de proprietate intelectuală „Intellectus” pe CD 1 35,00

5. „AGEPI-Info”, supliment al revistei „Intellectus” (pe suport hârtie) 1 35,00

Adresa str. Andrei Doga, nr. 24/1, Chișinău MD-2024
Telefon, fax, e-mail: (37322) 40-05-96, 44-01-19, bibl@agepi.gov.md
Web site: www.agepi.gov.md
Cod ! scal 1004600072945
Cod TVA 7800020

Cod de decontare 222470301454 BCA „Banca Socială”
Codul Băncii BSOCMD 2x



Consiliul ştiinţi� c:

dr. L. BOLOCAN (preşedinte), acad. V. CANŢER (vicepreşedinte), acad. Gh. DUCA, 

acad. B. GAINA, acad. V. RUDIC, membru cor. C. GAINDRIC, 

dr. hab. I. BLIZNETZ (Federaţia Rusă), prof. dr. Emil BURZO (România), 

dr. hab. Gh. AVORNIC, dr. hab. A. BURIAN, dr. hab. V. DOROGAN, 

dr. hab. V. DULGHERU, prof., dr. hab. Maciej KOLWAS (Polonia), dr. hab. C. SPÂNU, prof. dr. Hubert 

SCHERRER (Franţa), dr. hab. N. TARAN, dr. hab. P. ŢIBULIOV (Ucraina), dr. D. CHIROŞCA, 

dr. I. HOLBAN, dr. S. MUNTEANU, dr. V. ROŞ (România), 

dr. I.G. SANDU (România), dr. I. ŢÎGANAŞ, dr. V. VOLCINSCHI 
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