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PRIMELE PATRU INDICAŢII GEOGRAFICE ALE REPUBLICII 
MOLDOVA AU OBŢINUT PROTECŢIE PE TERITORIUL 

UNIUNII EUROPENE, FIIND RECUNOSCUTE ÎN CELE 28 DE STA-
TE MEMBRE.

Decizia a fost adoptată în cadrul celei de-a 
doua reuniuni a Subcomitetului pentru Indicaţii 
Geografi ce, instituit în conformitate cu arti-
colul 306 al Acordului de Asociere între Repu-
blica Moldova și Uniunea Europeană, care s-a 
desfășurat pe 18 octombrie 2016 la Bruxelles.

Astfel, începând cu această dată, pe terito-
riul UE sunt protejate indicaţiile geografi ce care 
desemnează trei zone vitivinicole ale Republicii 
Moldova: Valul lui Traian, Codru, Ştefan Vodă, dar 
şi indicaţia geografi că Divin, care va fi  utilizată 
pentru produsul „rachiu de vin învechit”, fabricat 
pe întregul teritoriu al Republicii Moldova.

Anterior, a fost asigurată protecţia pe terito-
riul UE pentru două denumiri de origine ale Re-
publicii Moldova: Ciumai și Romănești.

Reuniunea a II-a a Subcomitetului pentru 
Indicaţii Geografi ce Republica Moldova – Uni-
unea Europeană a fost găzduită de către Direc-
toratul General pentru Agricultură şi Dezvolta-
re Rurală (DG AGRI) al Comisiei Europene, care 
actualmente deţine preşedinţia Subcomitetului 
pentru IG.

Din partea Uniunii Europene, la reuniu-
ne au participat reprezentanţi ai DG AGRI și ai 
Delegaţiei UE la Chișinău.

Din delegaţia Republicii Moldova au făcut 
parte și reprezentanţi ai Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Ministerului 
Economiei, Ministerului Afacerilor Externe și In-
tegrării Europene și Misiunii Republicii Moldova 
la Bruxelles.

Partea europeană urmează să deţină 
președinţia Subcomitetului IG până la data de 
31 decembrie 2016, ulterior preşedinţia Subco-

mitetului urmând să fi e  preluată de către par-
tea Republicii Moldova, în conformitate cu Re-
gulile de procedură ale Subcomitetului IG, care 
are responsabilitatea de a monitoriza  evoluţia 
Acordului în domeniul indicaţiilor geografi ce și 
care servește drept forum de cooperare și dialog 
în materie de IG.

Astfel, în cadrul reuniunii au fost trecute în 
revistă ultimele evoluţii înregistrate în sistemul 
indicaţiilor geografi ce din Republica Moldova și 
Uniunea Europeană.

După un schimb de opinii şi informaţii, păr-
ţile au semnat Decizia de modifi care a anexe-
lor XXX-C și XXX-D la Acordul de Asociere între 
Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană 
a Energiei Atomice și statele membre ale aces-
tora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de 
altă parte. Prin respectiva Decizie se modifi că 
Listele Indicaţiilor geografi ce protejate în virtu-
tea Acordului de Asociere, prin includerea unor 
noi IG aparţinând celor două părţi.

Un alt subiect care a fost tratat cu multă 
atenţie în cadrul Subcomitetului vizează asigu-
rarea protecţiei denumirii de origine controlată 
Prosecco (Italia), utilizată de către o companie 
din Republica Moldova pentru marcarea unor 
vinuri produse în Republica Moldova. Denumi-
rea de origine controlată Prosecco benefi ciază 
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pe teritoriul Republicii Moldova de protecţie 
atât în virtutea Acordului de Asociere dintre 
Uniunea Europeană și Republica Moldova, cât 
și în conformitate cu Aranjamentul de la Lisa-
bona privind protecţia denumirilor de origine 
și înregistrarea lor internaţională, la care Repu-
blica Moldova este parte.

Delegaţia RM a informat partea UE despre 
acţiunile întreprinse de AGEPI, Ministerul Agri-
culturii şi Industriei Alimentare şi alte autorităţi 
în vederea asigurării protecţiei IG ale UE pe te-
ritoriul Republicii Moldova şi a dat asigurări că 
va continua să informeze partenerii europeni 
despre evoluţiile înregistrate privind  subiectul 
în cauză.

Partea europeană a apreciat eforturile de-
puse de autorităţile din Republica Moldova în 
acest sens şi şi-a confi rmat disponibilitatea de 

a acorda asistenţa şi suportul necesar pentru 
depăşirea situaţiei şi consolidarea sistemului de 
protecţie a IG în Republica Moldova.

În fi nal, părţile au făcut schimb de informaţii 
cu referire la noile IG ale UE şi respectiv ale RM 
propuse spre a fi  protejate în baza Acordului de 
Asociere, decizia pentru includerea acestora în 
anexele XXX-C și XXX-D la Acordul de Asociere 
urmând să fi e semnată în cadrul următoarei re-
uniuni a Subcomitetului, care este planifi cată să 
aibă loc la Chișinău, în octombrie 2017.

Republica Moldova a notifi cat Comisia Euro-
peană privind două indicaţii geografi ce pentru 
care solicită protecţie pe teritoriul UE, și anume: 
Indicaţia Geografi că Protejată „Rachiu de caise 
de Nimoreni” și  Indicaţia Geografi că Protejată 
„Dulceaţă din petale de trandafi r Călărași”. 

S      
    

 

PE 2 NOIEMBRIE 2016, LA CHIȘINĂU, S-A DESFĂȘURAT 
SEMINARUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL ASIGURĂRII 

DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ DEDICAT PRE-
GĂTIRII FORMATORILOR ÎN CADRUL INSTITUŢIILOR PUBLICE CU 
RESPONSABILITĂŢI ÎN DOMENIU.

Evenimentul a fost organizat de către Agen-
ţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și 
Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectua-
le (OMPI), cu scopul de a spori competenţele și 
cunoștinţele specialiștilor din cadrul instituţiilor 
și autorităţilor publice responsabile de asigu-
rarea respectării drepturilor de proprietate in-
telectuală, precum și de a pregăti formatori în 
acest domeniu.

La seminar au participat reprezentanţi ai Ser-
viciului Vamal, Inspectoratului General al Poliţiei, 
Procuraturii Generale, Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor, Institutului Naţional de Justiţie, 
Consiliului Concurenţei, precum și experţi OMPI 
și specialiști de la AGEPI.

Evenimentul a fost deschis de către Directo-
rul general AGEPI, Octavian Apostol, care a pre-
cizat că colaborarea dintre instituţiile publice cu 
responsabilităţi în domeniu este foarte impor-
tantă pentru asigurarea drepturilor de proprie-
tate intelectuală în Republica Moldova. În acest 
mod vom stimula producătorii să elaboreze noi 
tehnologii și să ofere noi produse, mai compe-
titive, știind că investiţiile lor pot fi  protejate, a 
menţionat Octavian Apostol. De asemenea, Di-
rectorul general AGEPI a asigurat participanţii 
de toată susţinerea specialiștilor AGEPI în pro-
cesul de informare și consultare cu privire la 
protecţia obiectelor de proprietate intelectuală.

În cadrul evenimentului, experţii OMPI au 
abordat probleme ce ţin de asigurarea respectă-
rii drepturilor de proprietate intelectuală la nivel 
regional și naţional.

Astfel, în prima parte a zilei s-a discutat des-
pre abordarea echilibrată a respectării dreptu-
rilor de proprietate intelectuală și dezvoltarea 
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respectului pentru acest domeniu; asigurarea 
respectării proprietăţii  intelectuale în Republi-
ca Moldova – contextul operaţional, interesul 
public și decizia de începere a urmăririi pena-
le, contrafacerea mărcilor de comerţ, pirateria 
dreptului de autor la scară comercială.

În cea de-a doua parte a seminarului s-a dis-
cutat despre investigarea infracţiunilor în dome-
niul proprietăţii intelectuale, provocările privind 
asigurarea respectării proprietăţii intelectuale 
în domeniul internetului, măsurile adoptate la 
frontieră, precum și distrugerea mărfurilor sus-
pectate de a aduce atingere drepturilor de pro-

prietate intelectuală. 
Experţii OMPI au prezentat cele mai bune prac-

tici și instrumente utilizate pentru consolidarea 
capacităţii instituţionale a instituţiilor și sensibiliza-
rea publicului larg cu privire la rolul şi necesitatea 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală.

Seminarul s-a încheiat cu o sesiune de în-
trebări și răspunsuri. Participanţii au apreciat 
înalt nivelul de organizare a reuniunii, precum și 
conţinutul comunicărilor prezentate de experţi, 
manifestându-și interesul de a mai participa la 
asemenea evenimente. 



8 | INTELLECTUS 4/2016

A
P
Ă

R
A

R
E

A
 D

R
E

P
T

U
R

IL
O

R
 D

E
 P

I/
 

P
R

O
T

E
C

T
IO

N
 O

F
 I

P
 R

IG
H

T
S

U       
  

|  ANDREI MOISEI,
SPECIALIST COORDONATOR, 
SECŢIA INSTRUIRE, AGEPI

ROLUL OBIECTELOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ÎN PRO-
MOVAREA ȘI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR ESTE CUNOS-

CUT. ACESTEA AU MENIREA SĂ ASIGURE FUNCŢIONALITATEA UNUI 
PRODUS - DACĂ NE REFERIM LA O INVENŢIE, SĂ INDIVIDUALIZEZE 
PRODUSUL - DACĂ NE REFERIM LA O MARCĂ, SAU SĂ REFLECTE 
PRODUSUL ÎN SINE - DACĂ NE REFERIM LA UN DESIGN INDUSTRIAL.

Una din tendinţele producătorilor este de a asi-
gura o protecţie cât mai extinsă unui produs, utili-
zând în acest scop diverse obiecte de proprietate 
intelectuală. Această tendinţă se mai datorează și 
faptului că fi ecare obiect de proprietate intelectu-
ală, luat separat, are propriile limite de întindere a 
drepturilor, acestea fi ind axate pe durata protecţiei, 
teritoriul protecţiei, precum și pe esenţa obiectelor 
de proprietate intelectuală: revendicări – pentru 
invenţii, imagini și clase – pentru mărci, aspect ex-
terior – pentru design.

De asemenea, este important să menţionăm că 
unul și același rezultat al creaţiei intelectuale poate 
fi  protejat prin diverse obiecte de proprietate inte-
lectuală, în acest sens existând anumite interferenţe 
în sistemul de protecţie a obiectelor de proprietate 
intelectuală. De exemplu, în calitate de marcă pot fi  
protejate forme tridimensionale care se referă atât 
la forma ambalajului, cât și la forma produsului în 
sine, etichetele, menite să individualizeze un pro-
dus, sunt înregistrate în calitate de desen industrial, 

nemaivorbind de mărcile constituite din opere de 
artă, picturi, sculpturi, muzică etc.

La prima vedere, totul pare să fi e normal: legea 
permite astfel de înregistrări, iar producătorul are 
dreptul să-și aleagă modalitatea de promovare a 
produsului său. Cu toate acestea, fenomenul în cau-
ză generează și unele îngrijorări, deoarece pot apă-
rea anumite confl icte.

Pentru a clarifi ca lucrurile, este necesar să ne 
distanţăm de principiile și procedurile ce stau la 
baza înregistrării unui obiect de proprietate intelec-
tuală și să pornim de la modul de gândire al pro-
ducătorului, în primul rând, de la tendinţa acestuia 
de a institui un monopol cât mai extins asupra unui 
concept, unei idei care, de fapt, nu poate fi  proteja-
tă ca atare.

Ideile pot fi  geniale, însă, materializate într-o 
formă sau alta, acestea rămân deschise pentru 
concurenţi, care, din prea multă ingeniozitate, ar 
putea extinde variaţia de forme materializate pe 
baza aceleiași idei.

Ideea materializată în forma unui design (model 
sau desen industrial) va asigura o protecţie limitată 
liniilor și culorilor obiectului, respectiv, modifi carea 
acestora va permite înregistrarea unor forme noi, dar 
cu mici diferenţe faţă de cele ale designului iniţial.

Scopul de bază în deţinerea unui monopol con-
stă în capacitatea titularului de a interzice altor per-
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soane utilizarea obiectului de proprietate intelectu-
ală. În cazul menţionat mai sus, acţiunile titularului 
designului ar constitui încălcare doar în situaţia în 
care produsul concurentului ar avea o formă identi-
că cu cea înregistrată sau ar fi  atât de apropiată de 
aceasta încât nu ar putea fi  făcută vreo distincţie. 
Principiul similitudinii și gradului de confuzie nu 
este relevant pentru design ca obiect de proprie-
tate intelectuală, din care considerent acesta nici 
nu poate fi  invocat faţă de concurenţi. Însă, acest 
principiu este foarte important în cazul unei mărci, 
Legea 38-XVI/2008 menţionând la art. 9, litera b) că 
„titularul mărcii este în drept să interzică terţilor 

să utilizeze un semn care, din cauza identităţii ori 

similitudinii cu marca înregistrată şi identităţii ori 

similitudinii  produselor  sau  serviciilor  acoperi-

te  de  semn  şi  de  marcă,  generează  riscul  de 

confuzie în percepţia consumatorului”. Riscul de 
confuzie include şi riscul de asociere între semn şi 
marcă, respectiv, titularul unei mărci are o limită de 
drepturi mai extinsă.

Prevederile menţionate fac ca sistemul de 
protecţie a mărcilor să fi e unul mai atractiv pentru 
producători, în sensul că permite instituirea unui 
monopol. La prima vedere, s-ar părea că nu există 
vreo contradicţie, scopul înregistrării fi ind, de fapt, 
deţinerea monopolului. Solicitantul este liber să 
decidă care va fi  obiectul înregistrării, iar AGEPI va 
acţiona conform principiului: „Primul venit – primul 
deservit”. 

Întrebarea care se impune ar fi : unde este con-
fl ictul?

Să încercăm să pornim de la noţiunea de marcă. 
În conformitate cu art. 2 al Legii 38-XVI/2008, „mar-

că este orice semn  susceptibil  de  reprezentare  

grafi că,  care  serveşte  la  deosebirea produselor 

şi/sau serviciilor unei persoane fi zice sau juridi-

ce de cele ale altor persoane fi zice sau juridice”. 
Deci, scopul înregistrării acesteia reiese din însăși 
noţiunea de „marcă” și are ca obiectiv individualiza-
rea produselor. Corect ar fi  să ne întrebăm despre 
care produse este vorba? Pentru AGEPI este simplu. 
Există clasifi catorul de Nisa și orice marcă, depusă 
pentru înregistrare, face referire la un produs sau la 
o categorie de produse din acest clasifi cator. Adică, 
există produsul și există producătorul, liber să alea-
gă forma mărcii care va individualiza acest produs.

 În cadrul examinării pentru acordarea protecţiei 

unei mărci este strict respectată corectitudinea cla-
sifi cării produselor şi serviciilor conform clasifi cării 
de la Nisa.

Ceea ce denaturează  sistemul de protecţie a 
mărcilor este faptul că unele persoane „ingenioase” 
folosesc acest sistem pentru a-și proteja și comerci-
aliza marca ca pe un produs în sine, clasele din cla-
sifi catorul Nisa asigurându-le monopolul pentru o 
ramură întreagă. 

 Și în acest caz ar părea că totul este bine, dacă 
privim lucrurile de pe poziţia admiterii la înregis-
trare în calitate de marcă a formei produsului sau a 
ambalajului pentru produs, cum ar fi , de exemplu, 
forma unui cașcaval, a unui biscuit etc., în acest 
caz contând legătura dintre marcă și producătorul 
produsului, fabricantul de cașcaval sau de biscuiţi. 
Să vedem însă, încă o dată, care este semnifi caţia 
noţiunii de marcă: „Marcă este orice  semn  sus-

ceptibil  de  reprezentare  grafi că,  care  serveşte  

la  deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei 

persoane fi zice sau juridice de cele ale altor per-

soane fi zice sau juridice”. Adică, forma deosebită 
a cașcavalului, protejată în calitate de marcă, nu va 
permite altor producători de cașcaval să utilizeze o 
astfel de formă pentru cașcavalul său. La fel se în-
tâmplă și în situaţia în care în calitate de marcă este 
protejat ambalajul produsului. În acest caz, ambala-
jul va avea menirea să individualizeze anume acest 
produs.

Există și producători care, pentru a-și identifi ca 
produsele, utilizează  în calitate de mărci forme tri-
dimensionale.

Situaţia pe care încercăm să o dezvăluim se refe-
ră la faptul că nu există o legătură între marca tridi-
mensională, produsele pentru care a fost înregistra-
tă și producătorul acestor produse. Spre exemplu, 
există marca ca produs și deţinătorul acesteia, adică 
este situaţia când marca prezintă o valoare în sine 
ca formă, indiferent de ingredientele din interiorul 
acestei forme. Acestea din urmă îi vor oferi obiec-
tului destinat comercializării mai multă atractivitate 
si îi vor asigura monopolul despre care s-a vorbit 
anterior.

Care sunt avantajele protecţiei operelor de de-
sign în calitate de marcă?

Primul ar fi  aria foarte extinsă de acoperire pen-
tru un domeniu, dacă e să ne referim, de exemplu, 
la clasa 33 din clasifi catorul Nisa. Monopolul obţinut 
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în baza acestei clase va cuprinde tot domeniul 
vinifi caţiei care, din start, este unul atractiv în Repu-
blica Moldova, inclusiv pentru turism. Alt avantaj ar 
fi  perioada de protecţie nelimitată  din 10 în 10 ani 
la infi nit și, nu în ultimul rând, posibilitatea invocării 
faţă de concurenţi a similitudinii și gradului de con-
fuzie, ceea ce oferă posibilităţi mai mari de a ţine 
concurenţii la distanţă, fapt care nu poate fi  obţinut 
prin sistemul de protecţie a operelor de artă deco-
rativă și aplicată sau designului (model industrial). 

Adevărul este, că astfel de situaţii vor genera blo-
carea unor domenii ca, de exemplu, cel al ambalaje-
lor sau formelor tradiţionale utilizate cu ocazia de-
feritelor sărbători. Actualmente, varietatea acestor 
forme este posibilă datorită principiilor de protecţie 
a designului. 

Menţionăm că unele obiecte coexistă înregistra-
te în calitate de design, dar nu pot coexista în baza 
principiilor de înregistrare a mărcilor. 

Faptul că mărcile tridimensionale au un specifi c 
este evident, respectiv, sunt necesare și prevederi 
speciale cu referire la acest obiect. Este deja anecdo-
tic exemplul când s-a ajuns să fi e numărate doagele 
la butoi în căutarea unor diferenţe… Nu în zădar, 
în confl ictele cu mărcile tridimensionale, de fi ecare 
dată părţile se axează pe principiile protecţiei de-
signului (modelului industrial). 

Considerăm că ar fi  necesară revizuirea unor 
prevederi de principiu, care să  interzică înregistra-
rea etichetelor ca desen industrial dacă acestea nu 
pot fi  admise la înregistrare în calitate de mărci și, 
respectiv, înregistrarea mărcilor tridimensionale în 
situaţia în care se dorește obţinerea unui mono-
pol în comercializarea operelor de artă decorativă 
și aplicată în calitate de suvenir. Aceleași prevederi 
ar trebui să excludă instituirea blocajelor la nivel de 
idee prin utilizarea abuzivă a sistemului de protecţie 
a mărcilor. 

 În concluzie vom sublinia că sistemul de 
protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală 
necesită să fi e ajustat în măsura în care să stimu-
leze dezvoltarea concurenţei și să preîntâmpine 
orice abuz care ar genera dezvoltarea concurenţei 
neloiale prin instituirea de blocaje și obţinerea unor 
profi turi nejustifi cate.
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REZUMAT

Utilizarea abuzivă a sistemului de protecţie 

a proprietăţii intelectuale. Autorul scoate în 
evidenţă unele puncte slabe ale sistemului de 
protecţie a obiectelor de proprietate intelectua-
lă, care se manifestă prin interpretarea abuzivă a 
normelor legii atunci când scopul înregistrării unui 
obiect de proprietate intelectuală de către unii 
solicitanţi nu este apărarea drepturilor autorului, ci  
lichidarea concurenţilor loiali prin instituirea unor 
monopoluri exagerate în special asupra unor cate-
gorii ale operelor de artă înregistrate în calitate de 
mărci. Este propusă revizuirea unor prevederi de 
principiu, care să  interzică înregistrarea etichetelor 
ca desen industrial dacă acestea nu pot fi  admise la 
înregistrare în calitate de mărci și, respectiv, înregis-
trarea mărcilor tridimensionale în situaţia în care se 
dorește obţinerea unui monopol în comercializarea 
operelor de artă decorativă și aplicată în calitate 
de suvenir. Aceleași prevederi ar trebui să excludă 
instituirea blocajelor la nivel de idee prin utilizarea 
abuzivă a sistemului de protecţie a mărcilor. 

ABSTRACT

Misuse of Intellectual Property Protection 

System. The author highlights some weaknesses 
in the system of protection of intellectual property 
rights, which are manifested by misinterpretation 
of the rules of law when the purpose of registra-
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tion of an intellectual property object by some 
applicants is not protection of author’s rights, but 
liquidation of fair competitors by establishing exa-
ggerated monopolies especially on some catego-
ries of works of art registered as trademarks. It is 
proposed to revise some provisions of principle 
that prohibit the registration of labels as an indus-
trial design, if these cannot be admitted for regis-
tration as trademarks and, respectively, the regis-
tration of three-dimensional trademarks where 
it is desired to obtain a monopoly in the sale of 
works of decorative and applied art as a souvenir. 
The same provisions should exclude the instituti-
on of blockages at the idea level by misuse of tra-
demark protection system.

РЕФЕРАТ

Неправомерное использование системы 

охраны интеллектуальной собственности. 

Автор выделяет некоторые слабые стороны 
системы охраны объектов интеллектуальной 

собственности, что выражается неадекватным 
толкованием норм закона в том случае, когда 
целью регистрации объекта интеллектуаль-
ной собственности некоторыми заявителями 
является не защита прав автора, а устранение 
лояльных конкурентов, особенно, путем чрез-
мерной монополизации определенной катего-
рии произведений искусства, зарегистриро-
ванных в качестве товарных знаков. Предла-
гается пересмотреть некоторые принципиаль-
ные положения, запрещающие регистрацию 
этикетов в качестве промышленного образца, 
если они не могут быть допущены к регистра-
ции в качестве товарных знаков, и соответ-
ственно регистрацию трехмерных товарных 
знаков при намерении получить монополию 
на торговлю произведениями декоративно-
прикладного искусства в качестве сувениров. 
Эти же положения должны исключать возмож-
ность установления препятствий на уровне 
идеи путем неправомерного использования 
системы охраны товарных знаков.
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|  DR. ÎN DREPT CONSTANTIN RUSNAC,
FACULTATEA DE DREPT, ACADEMIA „ȘTEFAN CEL MARE” 
A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA

F      
   -

DACĂ INVENTATORUL ROŢII ŞI-AR FI BREVETAT INVENŢIA, 
EL AR FI FOST CEL MAI BOGAT OM DE PE PLANETĂ. NOI 

ÎNSĂ NU-L CUNOAŞTEM, PRECUM NU-I CUNOAŞTEM PE MULŢI ALŢI 
MEŞTERI ANTICI CARE AU CREAT LUCRURI UIMITOARE. NU-I CU-
NOAŞTEM PE CEI ÎN A CĂROR PERIOADĂ CREAŢIA ERA CONSIDERATĂ 
UN DAR AL ZEILOR, ŞI NU REPREZENTA REZULTATUL ACTIVITĂŢII 
MINTALE SAU DEXTERITATEA MÂINILOR. SOCRATE ÎL REPOVESTEA 
PE PLATON, IVAN KRÂLOV A ÎMPRUMUTAT UNELE ISTORII DE LA 
JEAN DE LA FONTAINE. SUNT LARG CUNOSCUTE DISPUTA DIN-
TRE THOMAS ALVA EDISON ŞI PAVEL IABLOCIKIN REFERITOARE LA 
BECUL CU INCANDESCENŢĂ, CEA DINTRE ALEKSANDR POPOV ŞI 
GUGLIELMO MARCONI REFERITOARE LA RADIO ETC.

Noile etape de dezvoltare a omenirii pun în faţa 
societăţilor noi probleme printre care şi utilizarea 
obiectului dreptului de autor în lumea digitală.

Material şi metodă. Pentru realizarea scopurilor 
şi obiectivelor trasate, ţinând cont de specifi cul şi 
caracterul complex al temei investigate, în calita-
te de metode de cercetare au fost folosite metoda 
logică, cea sistematică și cea de comparare. Cerce-
tările întreprinse se bazează pe studierea doctrinei, 
legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu.

Rezultatul discuţiei. Primele reglementări juri-
dice cunoscute şi-au făcut apariţia în domeniul pro-
prietăţii în general şi s-au materializat în privinţa bu-
nurilor, exprimând dreptul de posesiune a bunurilor, 
dreptul de dispoziţie asupra obiectului proprietăţii, 
dreptul de gospodărire, administrare şi gestiona-
re a bunului şi dreptul de a culege roadele utilizării 

proprietăţii. Potrivit economistului american Irwin 
Fisher, din punct de vedere economic, proprietatea 
reprezintă „libertatea sau acceptul de a se bucura de 
benefi ciile unei averi ... cu asumarea costurilor ce de-
curg din obţinerea acestor benefi cii” [1, p. 45]. 

Cu toate că reglementările în domeniul proprie-
tăţii s-au materializat mai întâi în domeniul bunuri-
lor tangibile, este interesant faptul că proprietatea 
intelectuală, care este legată de fi inţa umană, iar re-
zultatul acestei activităţi este materializat în opere 
ştiinţifi ce sau de artă, a fost legiferată şi recunoscută 
mult mai târziu. 

Proprietatea intelectuală din perspectiva istori-
că a avut un parcurs dinamic, complex, manifestat 
prin atitudini diferite faţă de creaţia umană, dar şi 
faţă de normele juridice care protejau ori trebuiau 
să protejeze fi ecare categorie de drepturi, respectiv 
dreptul de autor, drepturile conexe şi proprietatea 
industrială [1, p. 45]. 

Analizând perioadele istorice de dezvoltare a 
proprietăţii intelectuale, vom putea determina ca-
uzele care au stat la baza dezvoltării domeniului 
proprietăţii intelectuale şi factorii care alimentează 
existenţa anti-copyrightului. 

Literatura de specialitate evidenţiază patru peri-
oade istorice de evoluţie a proprietăţii intelectuale 
[1, p. 45]:

1. Perioada privilegiilor şi a monopolurilor. 
Primul dintre obiectele dreptului de proprietate 
intelectuală, care a fost recunoscut şi a benefi ciat 
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de protecţie încă din antichitate este marca. Aceste 
semne fi gurative se înfăţişau sub forma unor litere 
(de regulă, iniţiale), a unor combinaţii de linii, moti-
ve din natură, orice alte semne simbolice etc. ce se 
aplicau pe cărămidă, pe articole de piele, pe vasele 
de ceramică, ţesături, arme etc. Astfel, marca avea 
drept scop identifi carea unui bun, individualizarea 
unui produs, totodată, având şi funcţia de certifi cat 
de calitate. Ulterior, aplicarea mărcii a devenit obli-
gatorie şi reprezenta un privilegiu acordat de rege, 
împărat. Acest privilegiu, în opinia noastră, a gene-
rat apariţia monopolului în domeniu. De acum, nu 
se punea accent numai pe calitate şi protejarea cli-
enţilor, ci şi pe aspectul fi nanciar.

La începutul sec. al XVI-lea apar primele tentative 
de apărare a acestui drept împotriva încălcărilor în 
cauză, materializate prin acţiunea artistului plastic 
Albrecht Dürer, care cere plata dreptului de autor 
pentru reproducerea neautorizată a gravurii „Apo-
calipsa” şi care a obţinut recunoaşterea dreptului de 
a interzice pentru un termen de zece ani, pe întreg 
teritoriul Imperiului Romano-German, imprimarea 
şi vânzarea operelor sale falsifi cate [1, p. 47]. 

2. Perioada reglementărilor naţionale. Revo-
luţia industrială şi-a lăsat amprenta şi în domeniul 
proprietăţii intelectuale. Odată cu apariţia tiparului 
cu litere mobile, după cum afi rmă expertul în do-
meniul proprietăţii intelectuale V. Roş, geniul uman 
devine mai fecund: cărţile noi se multiplică, munca 
autorului, industria de librărie devine mai rentabilă 
şi, în acelaşi timp, devine mai activă şi mai ruşinoa-
să meseria plagiatorilor şi autorilor de contrafacere. 
De aceea, toţi cei care, în mod mai mult sau  mai pu-
ţin direct, obţin un profi t tranzitoriu din activitatea 
intelectuală, simt nevoia de a recurge la protecţia 
socială [3, p. 35].

Autorul Jules-Mara Baudel, în lucrarea „La Legis-
lation des Etats-Units sur le droit d’auteur”, menţio-
nează că invenţia lui Gutenberg a fost cauza exclu-
sivă a naşterii dreptului de autor [3, p. 35].

În această perioadă, tiparul şi vânzarea cărţilor 
trebuiau autorizate, în acest sens existând privilegii. 
E important că privilegiile de librărie, conferirea mo-
nopolului tipăririi şi difuzării unei opere nu aveau 
rostul de protecţie a autorilor, ci a tipografi ilor con-
tra concurenţilor lor. Autorul care ceda manuscrisul 
unui tipograf pierdea orice drept asupra acestuia, ti-
pografi ile fi ind cele care dobândeau dreptul de pro-

prietate asupra manuscrisului, precum şi dreptul de 
exploatare şi difuzare a operei [3, p. 36].

Acum, apare sistemul copyright, în care protec-
ţia dreptului de autor depinde de înscrierea într-un 
registru special, registrul copyright.

Astfel, este evident că se urmăreşte un avantaj 
material, ignorându-se aproape în totalitate drep-
turile morale şi interesele autorului, acordându-se 
prioritate interesului industrial.

În perioada nominalizată are loc schimbarea valo-
rilor şi scopului muncii intelectuale. Scriitorii (autori 
de cărţi), care mai mult ca oricine înţeleg valoarea 
educaţiei, încep a fi  percepuţi de societate ca indivizi 
ce folosesc literatura ca pe un mijloc de a face bani.

Pentru a dezrădăcina o astfel de opinie a 
societăţii, se impunea soluţionarea acestei proble-
me a literaturii, pe care anti-copyrightul o consideră 
drept mijloc de stoarcere a profi tului de către o cla-
să în detrimentul altei clase, procesul de educare şi 
de răspândire a şcolilor reprezentând astfel un mod  
de consolidare exclusivă a vânzărilor produsului de 
carte. 

Pornind de la o astfel de defi nire a literaturii, 
constatăm că ea nu are în această perioadă istorică 
scopul bine defi nit de educare şi de răspândire a va-
lorilor sociale sănătoase, ci de creare și consolidare 
a condiţiilor și factorilor ce determină amplifi carea 
creşterii vânzărilor și a  profi turilor autorilor de carte. 

În goana după profi t, „taxa pentru gânduri şi 
cuvinte”, sunt pierdute cu desăvârșire esenţa şi im-
portanţa ştiinţei, culturii, educaţiei etc. Elocvent în 
acest sens este marele nostru poet Mihai Eminescu, 
care spunea, la 1883, în  poemul său „Criticilor mei”: 
„E uşor a scrie versuri / Când nimic nu ai a spune, / 
Înșirând cuvinte goale / Ce din coadă au să sune” [2].

Lev Tolstoi caracteriza epoca respectivă ast-
fel: „Timpul fi ilor risipitori, epoca pierderii sensului şi 
scopului, când scriitorii şi savanţii formează o castă 
aparte. Atâta vreme cât există o separare între omul 
instruit şi cel neinstruit, va exista acest comerţ imoral, 
iar literatura tot mai mult va avea caracteristicile unei 
industrii care oferă distracţie, care nu se va constitui, 
prin urmare, într-o necesitate, oamenii percepând-o 
doar ca pe un agrement” [4].

3. Perioada internaţionalizării. Se caracterizea-
ză prin instituirea unei protecţii la nivel internaţio-
nal a drepturilor de proprietate intelectuală. Apare 
Biroul Unit Internaţional pentru Protecţia Propri-
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etăţii Intelectuale, care, mai apoi, s-a transformat 
în Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale 
(OMPI), recunoscută, ulterior, ca agenţie specializa-
tă în cadrul Naţiunilor Unite (ONU).

4. Globalizarea. A generat o evoluţie mai rapidă 
a schimburilor comerciale şi a fl uxurilor fi nanciare. 
Apar reglementări juridico-penale care să proteje-
ze proprietatea intelectuală şi să încerce să stope-
ze fenomenul contrafacerilor şi al pirateriei. Astfel, 
fi ecare autor are dreptul să benefi cieze de protec-
ţia drepturilor morale şi materiale care decurg din 
orice lucrare ştiinţifi că, literară sau artistică. Numai 
că în prezent sunt puţine persoane fi zice ce deţin 
brevete asupra invenţiilor lor.

Stabilitatea în domeniul protecţiei proprietăţii inte-
lectuale, în această perioadă, este bulversată de apari-
ţia internetului, care reprezintă produsul de seamă al 
democraţiei. Astfel, se democratizează şi se liberalizea-
ză nu numai accesul la informaţie, dar şi generarea de 
informaţii şi de cunoaştere. Nu mai există un simplu 
consumator, ci un contribuitor care doreşte să îmbu-
nătăţească sau să contribuie la apariţia produsului fi -
nal. Apare fenomenul creativităţii sociale.

Globalizarea intensifi că necesitatea existenţei 
unui instrument de stabilire a dreptăţii, mai ales 
atunci când fi ecare dintre părţi îşi are dreptatea sa. 

Copyright, ca instrument ce reglementează drep-
tul la limitarea copierii, reprezintă o necesitate reală 
şi obiectivă, astfel fi ind asigurată remunerarea auto-
rilor pentru activitatea lor intelectuală. 

Totodată, copyright, în opinia susţinătorilor anti-
copyrightului, ar reprezenta un monopol care, chiar 
dacă în unele domenii aduce benefi cii, în ansamblul 
lui ar provoca doar pagube societăţii. 

În scopul sprijinirii și consolidării copyrightului, 
credem că ar trebui înlăturate unele stări de lucruri 
pe seama cărora speculează adepţii anti-copyrigh-
tului, care pledează, în general, pentru desfi inţarea 
copyrightului, bazându-se pe următoarele argu-
mente:

1. Sectoarele precum dezvoltarea tehnologilor 
informaţionale, medicina, învăţământul  etc., cele 
mai importante pentru dezvoltarea unei societăţi şi 
omenirii în ansamblu, în care dreptul de autor are 
o poziţie importantă, se afl ă în sfera de infl uenţă a 
corporaţiilor. În aceste sectoare renta aparţine cor-
poraţiilor, iar dreptul de autor e folosit în interesele 
proprii, şi nu ale societăţii;

2. Părţile terţe care obţin drepturile de autor spe-
culează cu ele;

3. Dezvoltarea domeniilor sus-numite să se facă 
prin microfi nanţare, granturi (din partea statului, 
organizaţiilor obşteşti, fondurilor private etc.). Dacă 
oamenii de creaţie își vor vinde sau își vor difuza 
gratis munca lor intelectuală prin internet, ei nu vor 
fi  mai săraci, nu va dispărea necesitatea existenţei 
lor, corporaţiile, în schimb, își vor pierde sensul exis-
tenţei lor;

4. Nu este corect să limitezi accesul omului la 
cultură, ştiinţă, educaţie, medicină etc. din motivul 
că este sărac. Marea majoritate a cetăţenilor nu are 
surse fi nanciare ca să plătească renta celor care pa-
razitează pe seama autorilor.

Concluzii. Generalizând cele consemnate mai 
sus, tragem următoarele concluzii:

1. Proprietăţii intelectuale i se acordă o atenţie 
sporită deoarece:

 ▪ scad vânzările produsului material şi cresc 
vânzările obiectului proprietăţii intelectuale – mo-
tiv fi nanciar;

 ▪ ca şi în cazul lui Gutenberg, inventatorul tipa-
rului mobil, au apărut noi mijloace simple de multi-
plicare a activităţii intelectuale;

 ▪ copyright reprezintă un catalizator în lupta cu 
pirateria.

2. Societatea modernă trebuie să identifi ce noi 
mecanisme de protejare a proprietăţii intelectuale, 
astfel încât scopul legii să nu fi e îmbogăţirea. 

3. „Copyrastia” – taxa cuvântului, în opinia noas-
tră, reprezintă treapta cea mai înaltă a individualis-
mului, care împiedică răspândirea gândului şi utili-
zării efi ciente a acestuia, a educaţiei în general.

4. Problematica dreptului de autor are la baza ei 
două poziţii. Pe de o parte, tot ce este inventat şi cre-
at reprezintă tezaurul omenirii, de care pot să se fo-
losească toţi. Iar pe de altă parte, se afl ă autorul, care 
voiește singur să-și însușească plata pentru munca 
depusă şi nu acceptă să fi e răsplătit de cineva, cum-
va, cândva. Între aceste două poziţii, apare cel de-al 
treilea element – societatea, care nu este bogată, dar 
care vrea să se folosească de roadele culturii, ştiinţei, 
învăţământului, medicinii etc. la un preţ minim sau, 
şi mai bine, gratis. Aceasta este problema nu numai a 
statelor în dezvoltare, dar şi a celor dezvoltate,  unde 
oamenii doresc să cumpere un produs de calitate la 
un preţ mic. Aceasta reprezintă, de fapt, o problemă 
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socială, fi indcă un stat trebuie să asigure accesibilita-
tea valorilor intelectuale, dar, totodată, ar trebui să ia 
în calcul şi drepturile autorului.

4. Autorul trebuie să fi e independent de stat sau 
oricare organizaţie obştească sau de alt gen, dar de-
pendent de publicul care-i vizionează fi lmul sau îi 
citește cartea.

5. Astăzi nu există un mecanism clar de proteja-
re a proprietăţii intelectuale ce ar conveni tuturor 
părţilor (autorul îşi vrea plata, societatea doreşte 
bunuri intelectuale, iar părţile terţe doresc să prote-
jeze ceea ce nu este creat de ei).

Credem că problemele ridicate în acest material 
își vor găsi cumva soluţionarea, iar noi, până atunci, 
nu vom face cópii şi descărcări ilegale, nu ne vom 
ocupa cu pirateria şi sper că nu vom citi, viziona, 
crea mai puţin decât până acum.
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REZUMAT 

Factorii care au determinat apariţia şi alimen-

tează existenţa anti-copyrightului. Intenţiile no-
bile ale copyrightului pe parcursul existenţei sale 
sunt măcinate de diferiţi factori, care au determinat 
apariţia şi alimentează existenţa anti-copyrightului. 
Astfel, copyrightul este folosit de către unii subiecţi 
contrar destinaţiei sale, ca mijloc efi cient de creare a 
monopolului şi de obţinere a profi tului fi nanciar. În 

scopul sprijinirii și consolidării copyrightului, autorul 
propune să fi e  înlăturate unele stări de lucruri pe 
seama cărora speculează adepţii anti-copyrightului, 
care pledează în general pentru desfi inţarea copy-
rightului. 

Cuvinte-cheie: copyright, rentă, progres.

ABSTRACT

Factors that determined the appearance and 

feeds the existence of anti-copyright. The hi-
gh-minded intentions of copyright throughout its 
existence are infl uenced by diff erent variables that 
determined the appearance and feeds the existen-
ce of anti-copyright. Thus, the copyright is used by 
some subjects, in contrary of  its destination, as an 
effi  cient way of monopoly creation and for fi nancial 
benefi ts. For supporting and consolidations of the 
copyright, the author proposes that some of the 
states of the facts that are speculated by the adepts 
of anti-copyright should be removed.

         РЕФЕРАТ 

Факторы, приведшие к возникновению 

антикопирайта и обеспечивающие его су-

ществование. Благие намерения копирайта на 
протяжении своего существования сталкива-
лись с различными факторами, которые приве-
ли к возникновению антикопирайта и обеспечи-
вают его существование. Так, некоторыми субъ-
ектами копирайт вопреки своему прямому на-
значению используется в качестве эффектив-
ного средства для создания монополии и полу-
чения финансовой выгоды. Для поддержания и 
укрепления копирайта автор предлагает исклю-
чить некоторые моменты, которыми спекулиру-
ют приверженцы антикопирайта, выступающие 
вообще за отмену копирайта.

Ключевые слова: копирайт, роялти, про-
гресс.
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Noţiuni introductive

DE CELE MAI MULTE ORI, ATUNCI CÂND AUZIM NOŢIUNEA 
DE FRANCHISING SAU REŢELE DE FRANCIZĂ, INVOLUNTAR 

LE ASOCIEM FIE CU RESTAURANTELE FAST-FOOD GEN MCDONALD’S 
SAU FORNETTI, FIE CU MAGAZINELE DE VÂNZĂRI COSMETICE YVES 
ROCHER. ÎNTR-ADEVĂR, COMPANIA MCDONALD’S ESTE VĂZUTĂ PE 
PIAŢĂ CA UN SIMBOL IDENTIFICABIL AL FRANCIZEI LA NIVEL GLOBAL. 

Cu toate acestea, franchisingul se poate răsfrânge 
asupra oricărei activităţi comerciale, pentru care sunt 
elaborate metode de producere, prelucrare şi vânza-
re a produselor sau oferire a serviciilor. Piaţa reţelelor 
de franciză implică mult mai multe mărci faimoase 
(pentru mai multe detalii, poate fi  accesat Top 500 al 
celor mai bune francize din întreaga lume).1

Conceptul de franciză a aparut încă în Evul Me-
diu, în Marea Britanie, când Biserica Catolică a con-
cesionat unor persoane colectarea taxelor pentru 
biserică. Cuvantul „franchise” provine din limba 
franceză şi înseamnă, la origini, scutire de taxe va-
male şi impozite, cu timpul adaugându-i-se şi alte 
sensuri, cum ar fi  permisiunea de a folosi drepturi-

1 https://www.entrepreneur.com/franchises/500 

le comerciale care aparţin altcuiva, acestea însem-
nând, de fapt, tehnica specifi că franchisingului.

Legislaţia americană antitrust de la începutul se-
colului XX interzicea vânzarea directă a automobile-
lor de la constructori către utilizatori, fapt care a ge-
nerat formarea contractelor de concesiune, din care 
a apărut ulterior un contract similar celui de franciză.

Începând cu anii 50 ai secolului trecut, noul mij-
loc de distribuţie a pătruns mai ales pe piaţa ameri-
cană a restaurantelor, a închirierilor de automobile, 
a hotelurilor, a întreprinderilor imobiliare, confecţi-
ilor etc.

După anul 1850, franchisingul, mai apropiat de 
forma și de sensul actual, îşi face apariţia şi în SUA, 
prin intermediul fi rmei de maşini de cusut „Singer 
Serving Machine”, care acorda  distribuitorilor drep-
tul de a vinde maşinile sale şi ale fi rmei „General Mo-
tors Corporation”, înfi inţându-se în acest scop staţii 
de service. Acest procedeu „Product Distribution 
Franchising” (Franchising al distribuirii produselor) 
mai este practicat şi astăzi de către producătorul de 
băuturi răcoritoare „Coca-Cola”: franchiserii primesc 
dreptul de a îmbutelia şi comercializa băuturile ră-
coritoare sub numele de „Coca-Cola”.

Direcţia Juridică, Secţia Asistenţă juridică și înregistrare contracte, AGEPI
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În anii 80 franciza şi-a continuat drumul spec-
taculos pe tărâmul american. Din anii 1989-1990 
creşterea vânzărilor prin franciza afacerii (Business 
Format Franchising) a atins 10,8%, ceea ce reprezin-
tă de 5 ori mai mult decât cele două procente de 
creştere a produsului naţional american.

În SUA, aproape jumătate din produse sunt vându-
te consumatorilor în virtutea unor contracte de franci-
ză, în acest sector operează peste 3.300 de franchiseri 
și peste 550.000 de franchisee. Cele mai cunoscute 
reţele de franciză sunt: „Holiday Inn”, „Novotel”, „Sofi tel”, 
„Europa Cars”, „Hertz”, „Pingouin”, „McDonald’s”, „Pizza 
Hut”, „Hilton”, „Avis”. În Europa prima franciză industria-
lă a fost creată în Cehoslovacia de fi rma  „BATA”, urmată 
la puţin timp de lânăria din Roubaix, care  a creat, în 
1992, o reţea denumită „Pingouin”.

Contractul de franciză, prin reglementările sale 
actuale, îşi găseşte aplicabilitatea în domeniul drep-
tului comercial, care interferenţiază în acest sens cu 
dreptul proprietăţii intelectule, respectiv cu una din 
principalele sale subramuri – cea a dreptului propri-
etăţii industriale – instituţia mărcii.2     

Legislaţia Republicii Moldova operează cu noţiunea 
de contract de franchising (din engleză – franchising), 
deși în doctrina juridică este utilizat și termenul franci-
ză (din franceză – franchise), ambele fi ind corecte.

Ce reprezintă totuși franchisingul?

A cumpăra o franciză înseamnă a conduce o afa-
cere pe propriul risc, însă cu benefi ciile rezultate din 
folosirea numelui brandului franchiserului. Notori-
etatea brandului garantează un număr crescut de 
clienţi și șanse minime de a da faliment. După luarea 
deciziei de a intra în reţeaua de franciză, franchiserul 
și franchisee-ul trebuie să semneze un acord ce im-
pune obligaţii pentru ambele părţi. Principala res-
ponsabilitate a franchiserului este de a oferi licenţa 
de franciză ce permite utilizarea numelui mărcii sale 
și de a asigura transferul de informaţii și cunoștinţe 
cu privire la conducerea afacerii în mod regulat pe 
toată perioada acordului. Responsabilitatea prima-
ră a franchisee-ului este de a conduce franciza după 
regulile comune de funcţionare a reţelei și de a plăti 
taxele aferente cumpărării licenţei de franciză.

2 Constantin Anechitoae, Diana Bălănescu, Contractul de 
franchising (franciză) (I), Revista Română de Dreptul Proprie-
tăţii Intelectuale, Anul IV, nr. 3 (12), septembrie 2007, p. 153.

Conceptul de franchising constă anume în 
această conlucrare reciproc avantajoasă între cei 
care încep o afacere şi cei care dispun deja de o ase-
menea afacere reuşită şi sunt gata să o transmită 
pentru o anumită plată.  Franchisingul reprezintă o 
înţelegere între două părţi, în baza căreia una din 
ele, numită franchiser, transmite alteia, numite fran-
chisee, dreptul de a practica o anumită afacere con-
form formatului franchiserului şi contra unor plăţi 
stabilite. Franchisingul oferă, astfel, posibilitatea 
„copierii” unei afaceri de succes de la o fi rmă care 
are o reputaţie înaltă şi posedă o experienţă bogată. 

Conform defi niţiei Asociaţiei Internaţionale de Fran-
chising, „franchisingul reprezintă un sistem de relaţii 
permanente între franchiser şi franchisee, în baza căruia 
toate cunoştinţele, imaginea, succesul, metodele de 
producere şi de marketing sunt prezentate franchisee-
ului în schimbul satisfacerii reciproce a intereselor”.3 

Franchisingul, în esenţa sa, reprezintă o tehnică 
de afaceri, la fel ca şi activitatea de dealer, market-
ingul în reţea sau producerea pe bază de licenţă. 
Franchisingul însă reprezintă cea mai adecvată 
metodă de a începe o afacere. Aceasta se datorea-
ză faptului că sistemul dat presupune o colaborare 
permanentă între franchiser şi franchisee. Ca rezul-
tat, riscul insuccesului este mult mai redus decât în 
condiţiile demarării businessului de sine stătător.

Franchisingul ca fenomen economic modern, 
dezvoltat cu precădere în a doua jumătate a secolu-
lui XX, este pe cale de a deveni o tehnică universală 
de afaceri. El reprezintă metoda care combină expe-
rienţa, expertiza, reputaţia şi dorinţa de dezvoltare 
a unor oameni (franchiseri) cu talentul antrepreno-
rial, ambiţia, pofta de muncă şi nevoia de dezvolta-
re a altor oameni (franchisee).

Simbolul personalităţii umane la acest început 
de mileniu constă în raportul dintre patron şi sala-
riat. Oamenii, în număr din ce în ce mai mare, vor să 
devină patroni şi propriii lor stăpâni. Franchisingul 
le permite această transformare a omului din instru-
ment, din proprietar al forţei de muncă în antreprenor, 
în proprietar al rezultatelor directe ale muncii sale. În-
ţelegând acest lucru, franchiserul şi franchisee-ul vor 
stabili adevărate relaţii de parteneriat, bazate pe încre-
dere, ajutor reciproc şi onestitate în afaceri.

3  http://franchise.org/about-franchising
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Principii de cooperare în franchising 

  Franchiserul este proprietarul logo-ului și brandului în franciză.
  Franchiserul a testat conceptul de afacere și i-a demonstrat profi tabilitatea.
  Franchisee-ul operează sub logo-ul și brandul francizorului ca antreprenor independent: câștigurile 

sale fi ind reprezentate de profi tul afacerii.
  Franchisee-ul are responsabilitatea fi nanciară a investiţiei.
  Franchisee-ul este proprietarul spaţiului de operare a afacerii.

  Franchiserul trebuie să asigure transmiterea cunoștinţelor pentru ca francizatul să gestioneze aface-
rea în mod corespunzător.

  Franchisee-ul cumpără licenţa de operare în franciză și trebuie să plătească o taxă lunară pentru be-
nefi ciile primite de la franchiser (directă  –  când se virează direct în cont un procent din vânzări, indirectă 
– când taxa este inclusă în marja de produse cumpărate de la franchiser).

  Franchiserul decide asupra preţului și serviciilor oferite în punctul său de desfacere. Profi tul (când 
este) depinde nu numai de vânzare, dar și de marja fi xă pusă pe produse.

  De obicei, franchisee-ul are infl uenţă asupra tipului și diversităţii produselor din locaţia condusă de el.
  Principiile de cooperare dintre franchiser și franchisee sunt reglementate prin contractul de franchi-

sing și instrucţiunile de gestionare a afacerii în sistem ce sunt incluse în manualul operaţional.

Avantajele şi dezavantajele franchisingului

Sistemul de franchising combină avantajele unei fi rme de dimensiuni reduse cu cele ale companiilor 
mari. Atât franchisee-ul, cât şi franchiserul primesc ceea ce le lipseşte, într-un mod mai rapid şi la costuri mai 
reduse în comparaţie cu practica obişnuită de antreprenoriat. 

FRANCHISER

Avantaje Dezavantaje

  Extinderea afacerii cu investiţii minime – 
organizarea producerii şi comercializării produselor 
se efectuează mult mai rapid, deoarece se utilizează 
capitalul şi eforturile antreprenorilor-frachisee din 
teritoriu. Uneori franchisingul oferă singura oportu-
nitate de a pătrunde pe unele pieţe externe.

  Obţinerea veniturilor suplimentare – taxele 
achitate de franchisee (taxa iniţială, royalty şi taxa de 
publicitate) reprezintă o recompensă destul de con-
venabilă pentru franchiser.        

  Economia de cheltuieli general-administra-

tive  – întrucât franchiserul are nevoie de un număr 
mai mic de manageri, se reduc şi cheltuielile de per-
sonal şi cele de ordin general administrativ.

  Nereuşita eventuală a unui franchisee se re-

fl ectă asupra întregului sistem –  franchiserul nu va 
putea, în acest caz, să întreprindă practic nimic. Prin-
cipala asigurare de eşec constă în anticiparea tuturor 
riscurilor posibile înainte de semnarea contractului – 
pentru a le include în el. Iar în cazuri extreme, el va fi  
nevoit să rezilieze contractul sau să nu-l prelungeas-
că pentru o nouă perioadă. Astfel, franchiserul este 
dependent de dorinţa şi abilitatea franchisee-ului de 
a respecta „regulile jocului”.

  Contradicţia poziţiei franchisee-ului în sis-

temul de franchising  –  franchisee-ul este încurajat 
să activeze ca o unitate de business independentă şi, 
în acelaşi timp, să respecte cu stricteţe standardele 
francizei. Aceasta are uneori consecinţe negative, 
când franchisee-ii încep a profi ta de independenţa 
acordată şi încetează, de exemplu, să mai plătească 
royalty, considerând succesul un merit exclusiv al lor. 
Asemenea cazuri se întâmplă mai des atunci când 
franchiserul adoptă o poziţie pasivă şi nu-i acordă 
suport necesar. Până la urmă, părţile vor fi  nevoite să 
facă ceea ce este prevăzut în contract, dar confl ictele 
şi procesele judiciare pot consuma eforturi impor-
tante ale acestora, care ar putea fi  utilizate la dezvol-
tarea afacerii.
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FRANCHISEE

Avantaje Dezavantaje

  Aderarea la o afacere de succes – deoarece 
numele franchiserului şi al ofertei/mărcii sale este 
bine cunoscut, succesul îl însoţeşte pe franchisee 
chiar din start. Din aceleaşi motive, riscul de faliment 
este mult mai redus în comparaţie cu businessul in-
dividual. 

  Extinderea experienţei de succes în cadrul 

sistemului  – franchisee-ul nu este lăsat de unul 
singur cu problemele de afaceri. Experienţa altor 
franchisee este generalizată şi sistematizată de către 
franchiser şi utilizată în elaborarea noilor soluţii.

  Finanţarea parţială din partea franchiseru-

lui – aceasta poate avea forma unor împrumuturi 
directe (credite, participarea la capital), dar mai des 
– indirecte (utilaje în leasing, materiale şi produse cu 
plata amânată şi în rate etc.).

  Avantaje bazate pe puterea de cumpărare a 

franchiserului  – franchiserul care are o reţea dez-
voltată de franchisee achiziţionează în cantităţi mari 
tot ce este necesar pentru activitatea lor, de aceea 
are posibilitatea negocierii calităţii necesare şi a unor 
reduceri de preţuri.

  Protecţia teritorială bazată pe drepturile ex-

clusive de distribuţie – dacă această clauză este sta-
bilită în contract, atunci franchiserul nu va mai oferi 
drepturi similare altor franchisee în teritoriul vizat. 

  Costul francizei  – taxa iniţială, royalty şi taxa 
publicitară sunt uneori destul de împovărătoare, în 
special când vânzările merg nu prea bine.

  Aderenţa strictă la operaţiuni standardizate 
– deşi este proprietarul afacerii, franchisee-ul nu este 
independent, încadrarea în anumite standarde fi ind 
obligatorie. În acest scop franchiserul face verifi cări şi 
solicită rapoarte scrise, care necesită consum excesiv 
de timp.

  Restricţii asupra cumpărărilor –    franchiserul 
deseori impune franchisee-lor cumpărarea echipa-
mentelor, produselor, materialelor etc. de la depozi-
tele sale sau de la anumiţi furnizori agreaţi de fran-
chiser.

  Linie limitată de produse – potrivit contractu-
lui, franchisee-ul poate vinde doar produse şi servicii 
cuprinse în contractul de franchising.

  Teritoriul francizei este difi cil de a fi  impus 

pieţei – cumpărătorul nu este obligat să cumpere doar 
în teritoriul în care locuieşte, uneori achiziţionând pro-
duse de la franchisee-ii din teritoriile vecine.

  Franchisee-ul nu este liber să vândă franci-

za – chiar dacă din anumite raţionamente economice 
aceasta poate deveni convenabil pentru el, decizia cu 
privire la cumpărător şi distribuirea sumei încasate 
între franchiser şi franchisee aparţine, de obicei, fran-
chiserului.

  Franchisee-ul are mult mai puţine pârghii de 

infl uenţă asupra franchiserului  –  iar în cazul când 
produsul, serviciul sau întreg sistemul capătă o imagi-
ne negativă pe piaţă, franchisee-ul va fi  afectat, chiar 
dacă în calitate de antreprenor el a activat în strictă 
conformitate cu prevederile contractuale.

Cadrul normativ relevant pentru  franchising  în Republica Moldova 

Republica Moldova, alături de SUA și România, 
se numără printre ţările care a reglementat fran-
chisingul printr-un act normativ distinct, în cazul 
ţării noastre, printr-o lege separată. În acest sens, 
contractul de franchising este cunoscut practicii 
contractuale din Republica Moldova începând cu 
adoptarea Legii nr. 1335-XIII din 01.10.1997 cu privi-
re la franchising4, completată ulterior de prevederi-
le articolelor 1171-1178 ale Codului Civil5. 

4 Legea nr. 1335-XIII din 01.10.1997 cu privire la franchi-
sing// Publicată: 11.12.1997 în Monitorul Ofi cial nr. 82-83, 
art. nr. 669 , data intrării în vigoare: 11.12.1997.
5 Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din  06.06.2002// 
Publicat: 22.06.2002 în Monitorul Ofi cial nr. 82-86, art. nr.: 661.

Alte state precum Franţa, Canada, Rusia au adop-
tat acte normative care reglementează un spectru 
mai larg de afaceri, inclusiv franchisingul.

Legea nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor, la 
Secţiunea V, întitulată „Transmiterea drepturilor 
asupra mărcii”, stabileşte în mod limitativ două mo-
dalităţi de transmitere a drepturilor asupra mărcii: 
prin cesiune sau prin licenţă. 

Introducând instituţia francizei, legiuitorul a avut 
în vedere, totodată, şi adăugarea unei noi modalităţi 
de transmitere a dreptului la marcă. Astfel au fost 
create noi oportunităţi pentru investitorii străini şi 
autohtoni, franciza dezvoltându-se cu rapiditate, 
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ca urmare a efi cienţei sale în derularea tranzacţiilor 
comerciale. Modalităţile de transmitere a dreptului 
la marcă, pe care legislaţia în acest domeniu ni le 
poate oferi, continuă să afi rme tendinţa mărcii de 
a-şi pierde vocaţia originară şi tradiţională,  cea de 
identifi care a originii produselor. Astăzi marca este 
exploatată într-o măsură din ce în ce mai mare, in-
clusiv prin modalităţile de transmitere a drepturilor 
asupra mărcii.6

Potrivit defi niţiei legale, prin contract de franchi-
sing, care este unul cu executare succesivă în timp, 
o parte (franchiser) şi cealaltă parte (franchisee), 
întreprinderi autonome, se obligă reciproc să pro-
moveze comercializarea de bunuri şi servicii prin 
efectuarea, de către fi ecare din ele, a unor prestaţii 
specifi ce.7 

În acelaşi timp, dispoziţiile generale cu privire 
la contract şi la conţinutul contractului sunt regle-
mentate de prevederile Codului Civil al Republicii 
Moldova. Astfel, conform principiului libertăţii con-
tractului, părţile contractante, în limitele normelor 
imperative de drept, pot încheia în mod liber con-
tracte şi pot stabili conţinutul acestora.

În esenţă, franchisingul este un sistem de rapor-
turi contractuale foarte complexe şi reprezintă o 
totalitate de raporturi de arendă, leasing, vînzare-
cumpărare, antrepriză, de reprezentanţă, o între-
prindere mixtă, o întreprindere cu investiţii străine. 
Din aceste considerente, raporturile juridice aferen-
te franchisingului îşi găsesc reglementarea şi în alte 
acte normativ-legislative.

Franchisingul reprezintă un sistem de ra-
porturi contractuale între întreprinderi, în care 
partea denumită franchiser acordă părţii denu-
mite franchisee dreptul de a produce şi/sau a 
comercializa anumite produse (mărfuri), de a 
presta anumite servicii în numele şi cu marca 
franchiserului, precum şi dreptul de a benefi cia 
de asistenţa tehnică şi organizatorică a acestuia8.
        

6 Constantin Anechitoae, Introducere în dreptul proprietăţii 
intelectuale. Ediţia a 2-a, Editura Bren, Bucureşti, 2008, p. 259.

7 Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din  06.06.2002// 
Publicat: 22.06.2002 în Monitorul Ofi cial nr. 82-86, art. nr. 
661, art. 1171.
8 Legea nr. 1335-XIII din 01.10.1997 cu privire la franchi-
sing// Publicată: 11.12.1997 în Monitorul Ofi cial nr. 82-83 
art. nr. 669, data intrării în vigoare: 11.12.1997, art. 1.

Franchisingul poate avea una din următoarele for-
me:

FRANCHISINGUL CORPORATIV prevede parti-
ciparea părţii denumite franchisee la întregul ciclu 
de producţie al franchiserului şi se caracterizează 
prin:

a) contacte permanente între franchiser şi fran-
chisee;

b) schimb permanent de informaţii;
c) reglementare detaliată a activităţii şi grad înalt 

de responsabilitate a părţii denumite franchisee.
   FRANCHISINGUL COMERCIAL prevede co-

mercializarea de producţie fi nită (mărfuri) sau pre-
starea de servicii de către franchisee şi se caracteri-
zează prin:

a) specializarea îngustă a părţii denumite fran-
chisee în comercializarea unui anumit tip de pro-
duse (mărfuri) sau în prestarea unui anumit tip de 
servicii;

 b) plata redevenţei către franchiser din volumul 
total de vînzări;

 c) riscul părţii denumite franchisee legat de co-
mercializarea de produse (mărfuri) sau de prestarea 
de servicii;

 d) gradul scăzut de reglementare a obligaţiilor 
părţii denumite franchisee.

Contractul de franchising este actul juridic, 
scris, care reglementează relaţia dintre părţile con-
tractante (franchiser şi franchisee) și precizează 
condiţiile de achiziţionare a francizei. De regulă, în 
contractul de franchising se indică un şir de com-
partimente care se întâlnesc în majoritatea contrac-
telor. Contractul de franchising include informaţii 
despre:

  părţile contractante;
  sistemul de franciză, cum ar fi  utilizarea mărci-

lor și a produselor;
  teritoriu;
  drepturile și obligaţiile părţilor: standarde, 

proceduri;
  termenul (durata) francizei;
  cuantumul şi termenele efectuării plăţilor;
  expirarea valabilităţii și/sau dreptului de a 

transfera franciza;
  instruire, asistenţă și publicitate;
  modul de soluţionare a litigiilor etc.

Contractul de franchising intră în vigoare la data 
semnării lui sau la o altă dată prevăzută în contract 



INTELLECTUS 4/2016 | 21 

P
R

O
P
R

IE
T

A
T

E
 I

N
D

U
S
T

R
IA

L
Ă

/ 
IN

D
U

S
T

R
IA

L
 P

R
O

P
E

R
T

Y

și se înregistrează la Agenţia de Stat pentru Proprie-
tatea Intelectuală9.

La expirarea contractului de franchising, dacă 
clauzele lui nu au fost încălcate, partea denumită 
franchisee are dreptul preferenţial de prelungire a 
contractului. În acest caz, clauzele contractului pot 
fi  modifi cate conform înţelegerii dintre părţi.

Contractele de franchising se înregistrează la 
AGEPI, prin depunerea unei cereri, la solicitarea păr-
ţilor contractante, anexând la cerere originalul con-
tractului sau un extras autentifi cat din contract, pre-
cum și cu achitarea taxei de stat stabilită în mărime 
de 200 euro, conform pct. 81 din Hotărârea Guver-
nului nr. 774 din 13.08.1997 cu privire la nomencla-
torul serviciilor cu semnifi caţie juridică în domeniul 
protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale. 

Condiţiile de depunere a cererii de înregistrare a 
contractului de franchising, normele aplicate docu-
mentelor ce urmează a fi  anexate la cerere, exami-
narea cererii şi a documentelor anexate, procedura 

de înregistrare a contractelor de  franchising, de 
înregistrare a modifi cărilor, de radiere a informaţiei 
privind înregistrarea contractelor, datele publicate 
în Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelectuală al 
Republicii Moldova (denumit în continuare – BOPI), 
precum şi normele ce reglementează activităţile 
conexe procedurilor nominalizate mai sus, cum ar fi  
înscrierea datelor privind înregistrarea contractelor 
în registrele naţionale în domeniul proprietăţii in-
telectuale,  notifi carea persoanelor vizate în cadrul 
procedurilor de înregistrare a contractelor la Agen-
ţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, sunt re-
glementate de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
612 din 12.08.2011 pentru aprobarea Regulamen-
tului privind înregistrarea contractelor de cesiune, 
licenţă, gaj şi franchising referitoare la obiectele de 
proprietate industrială. 

În fi gura de mai jos este refl ectată dinamica în-
registrării contractelor de franchising la AGEPI pe 
parcursul anilor 1998–2016:

9 Legea nr. 1335-XIII din 01.10.1997 cu privire la franchi-
sing// Publicată: 11.12.1997 în Monitorul Ofi cial nr. 82-83, 
art. nr. 669, data intrării în vigoare: 11.12.1997, art. 9 alin. (4).

Numărul mic de contracte de franchising se da-
torează faptului că relaţiile de franchising în Repu-
blica Moldova se dezvoltă foarte activ prin interme-
diul altor forme, cum ar fi  acordurile de dealer, cât şi 
prin intermediul reprezentanţelor ofi ciale ale unor 
companii străine. Astfel, în perioada 1994–2016, la 
AGEPI au fost înregistrate 42 de contracte de fran-
chising, dintre care 7 au fost reziliate, iar alte 17 con-
tracte au termenul de valabilitate expirat. 

Datele  despre  contractele  de  franchising  în-
registrate  la  AGEPI  se publică în BOPI, la capitolul 

“Modifi cări intervenite în statutul juridic al cererilor 
şi titlurilor de protecţie a obiectelor de proprietate 
industrială. Varianta  electronică a BOPI-ului poate fi  
accesată pe pagina web AGEPI: http://www.agepi.
gov.md/ru/publishing/bopi.php.

Deși consumatorului autohton îi sunt cunoscute 
cele mai renumite branduri care au intrat pe piaţa 
internă prin francizare, precum: „McDonald’s”, „KFC”, 
„Fornetti”, „Coca-Cola”, „Pepsi”, „Yves Rocher”, „H&M”, 
„s.Oliver”, „VERO MODA”, „Gloria Jean’s”, „New Look”, 
„Perfect Nails”, „Lavazza”, „Caff e Vergnano”, „Illy Ca-
ff e”, „Julius Meinl”, la momentul actual, niciunul din-
tre acestea nu constituie obiectul unui contract de 
franchising înregistrat la AGEPI. 
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Este de menţionat şi faptul că legislaţia în do-
meniul proprietăţii intelectuale nu prevede obli-
gativitatea înregistrării contractelor de franchising. 
Conform art. 25 (3) din Legea nr. 38/2008 privind 
protecţia mărcilor, drepturile ce rezultă din înregis-
trarea contractelor la AGEPI produc efecte pentru 
terţi și condiţionează modifi carea statutului juridic 
al mărcii din momentul înscrierii datelor respecti-
ve în Registrul naţional al cererilor de înregistrare 

a mărcilor sau în Registrul naţional al mărcilor, cu 
condiţia achitării taxelor stabilite. Prin urmare, lip-
sa înregistrării contractelor nu afectează legalitatea 
acestora, contractul rămânând a fi  valabil doar pen-
tru părţi. 

În tabelul de mai jos sunt refl ectate datele pri-
vind înregistrarea contractelor de franchising la 
AGEPI până la fi nele anului 2016, valabile pe terito-
riul Republicii Moldova:

 Nr. 
certifi catului

Numele şi adresa franchiserului Numele  şi  adresa părţii denumite  
franchisee

1 9242

Publicarea datelor 
în BOPI nr. 10/2006

TIREX PETROL S.A., MD
Str. Columna nr. 90, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova

Redrex & Co S.R.L., MD                                                                                 
str. Columna nr. 90, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova                                                                                        

2 934408

Publicarea datelor în 
BOPI nr. 5/2012

Orange Restaurants Brands Limi-
ted, CY

Riga Feraiou, 2, Limassol Center, 
Block B, 
6th fl oor, Offi  ce 601, 3095 Limassol, 
Cipru

„RINASCITA” S.R.L., MD 

Str. Studenţilor nr. 7/5, MD-2045, 
Chişinău, Republica Moldova

3 936459

Publicarea datelor în 
BOPI nr. 5/2012

Orange Restaurants Brands Limi-
ted, CY
Riga Feraiou, 2, Limassol Center, 
Block B, 
6th fl oor, Offi  ce 601, 3095 Limassol, 
Cipru

„RINASCITA” S.R.L., MD 
Str. Studenţilor nr. 7/5, MD-2045, 
Chişinău, Republica Moldova

4 R 3255

Publicarea datelor în 
BOPI nr. 6/2013

HERTZ SYSTEM, INC., corporaţia 
statului Delaware, US
225 Brae Boulevard, Park  Ridge, 
New Jersey 07656, Statele Unite ale 
Americii

INTERTEL S.R.L., MD

Str. Florilor nr. 12/1, ap. 59, 
MD-2058, 
mun. Chişinău, Republica Moldova

5 14742

Publicarea datelor 
în BOPI nr. 3/2014

Î.C.S. „Fourchette-M” S.R.L., MD 
str. Alexandru cel Bun nr. 5, 
MD-3101, 
or. Bălţi,  Republica Moldova.

„VESNA PASLARI” S.R.L., MD 
str. Komsomoliskaia nr. 14a, 
or. Taraclia, 
MD-7401, Republica Moldova.

6 12941

Publicarea datelor 
în BOPI nr. 4/2014

„TRABO-PLUS” S.R.L., MD
Str. A. Puşkin nr. 32, MD-2012, 
mun. Chişinău, Republica Moldova

„ASCORN” S.R.L., MD 
Str. D. Cantemir nr. 4/67, 
or. Soroca, 
MD-3006, Republica Moldova
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7 20934

Publicarea datelor în 
BOPI nr. 10/2014

AVENS GRUP S.R.L., societate co-
mercială, MD 
Str. N. Anestiade  nr. 3, ap. 16, 
MD-2001, Chişinău,  Republica 
Moldova

„TEOCORPRIM” S.R.L., MD 
Str. Calea Brezoaiei nr. 47, 
MD-4301, 
or. Căuşeni, Republica Moldova

8 20934

Publicarea datelor în 
BOPI nr. 10/2014

AVENS GRUP S.R.L., 
societate comercială, MD
Str. N. Anestiade nr. 3, ap. 16, 
MD-2001, Chişinău, Republica 
Moldova

Comid-Prim S.R.L., MD

Str. M. Eminescu nr. 12, MD-4301, 
or. Căuşeni, Republica Moldova
 

9 20934

Publicarea datelor în 
BOPI nr. 10/2014

AVENS GRUP S.R.L., 
societate comercială, MD
Str. N. Anestiade nr. 3, ap. 16, 
MD-2001, Chişinău, Republica 
Moldova

DAMIDARI - PSV S.R.L., MD

Str. Schinoasa-Deal  nr. 45/V, 
MD-2028, Chişinău, Republica 
Moldova

10 IR 739894 
TONY& GUY

Publicarea datelor în 
BOPI nr. 11/2014

MASCOLO LIMITED, GB

58-60 Stamford Street, London SE1 
9LX, Regatul Unit

Î.M. GLOBAL MANAGEMENT 
CONSULTING S.R.L., MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 104, 
MD-2012, Chişinău, Republica 
Moldova

11 R 12941

Publicarea datelor în 
BOPI nr. 10/2015

„TRABO-PLUS” S.R.L., MD
Str. A. Puşkin nr. 32, MD-2012, 
mun. Chişinău, Republica Moldova

AZAMET-PLUS S.R.L., MD
Str. Bugeacului  nr. 23, MD-6101, 
or. Ceadâr-Lunga, Republica Mol-
dova

12 R 12941

Publicarea datelor în 
BOPI nr. 10/2015

„TRABO-PLUS” S.R.L., MD
Str. A. Puşkin nr. 32, MD-2012, 
mun. Chişinău, Republica Moldova

AZAMET-PLUS S.R.L., MD
Str. Bugeacului nr. 23, MD-6101, 
or. Ceadâr-Lunga, Republica 
Moldova

13 R 12941

Publicarea datelor în 
BOPI nr. 10/2015

„TRABO-PLUS” S.R.L., MD
Str. A. Puşkin nr. 32, MD-2012, 
mun. Chişinău, Republica Moldova

AZAMET-PLUS S.R.L., MD
Str. Bugeacului nr. 23, MD-6101, 
or. Ceadâr-Lunga, Republica 
Moldova
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14 R 12941

Publicarea datelor în 
BOPI nr. 10/2015

„TRABO-PLUS” S.R.L., MD
Str. Puşkin nr. 32, MD-2012, Chişi-
nău, Republica Moldova

ELENVAS S.R.L., MD
Str. I. Creangă nr. 25, ap. 86, MD-
3603, 
or. Ungheni, Republica Moldova
 

15 R 14742

Publicarea datelor în 
BOPI nr. 11/2015

Fourchette-M S.R.L., întreprindere 
cu capital străin, MD
Str. Alexandru cel Bun nr. 5, 
MD-3101,
 Bălţi, Republica Moldova

Î.I. VESTA-ONOFREI, MD

Str. Caguliscaia nr. 48, MD-5301, 
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, Republica 
Moldova
 

16 R 13763

Publicarea datelor în 
BOPI nr. 12/2015

„TRABO-PLUS” S.R.L., MD
Str. Puşkin nr. 32, MD-2012, 
Chişinău, Republica Moldova

„ASCORN” S.R.L., MD
Str. D. Cantemir nr. 4/67, or. Soroca, 
MD-3006, Republica Moldova
 

17 IR 1158670
OVS

Publicarea datelor în 
BOPI nr. 5/2016

OVS SpA, IT
Via Terraglio, 17, I-30174 VENEZIA 
MESTRE (VE), Italia

ARIDON S.R.L.,  MD
Str. Vasile Alecsandri nr. 113, ap. (of.) 
1,2, MD-2012, Chişinău, Republica 
Moldova

18 IR 678637

IR 678644

IR 681461

IR 980745

  
IR 1001044

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 
„OIL COMPANY „LUKOIL”, RU
11, Stretensky boulvar, RU-101000 
MOSKVA,  Federaţia Rusă

LUKOIL – Moldova S.R.L., MD

Str. Columna nr. 92,  Chişinău, 
Republica Moldova

O afacere proprie, mai ales în sistemul de fran-
ciză al unui brand cunoscut, este una dintre cele 
mai bune modalităţi de a avea un câștig fi nanciar 
sporit. Și, ce-i mai important, atunci când pornești 
o afacere în franciză, riscul de eșec este diminuat 

substanţial. Desigur, trebuie luat în considerare și 
faptul că achiziţionarea unei francize nu presupune, 
prin ea însăşi, o garanţie totală a succesului. Însă 
aceasta înseamnă să fi i supus unui risc cu mult mai 
redus decât acela dintr-o afacere pornită pe cont 
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propriu. Iniţierea unei afaceri prin intermediul sta-
bilirii unor relaţii de parteneriat reprezintă astăzi o 
practică foarte răspândită în întreaga lume. Astfel, 
se formează alianţe şi reţele de afaceri pentru mulţi
ani înainte, avantajoase atât pentru cei care sunt 
susţinuţi în afaceri, cât şi pentru cei care oferă spri-
jinul necesar. 

În pofi da faptului că ponderea acestui tip de 
afaceri este destul de mică în economia Republicii 
Moldova, benefi ciile oferite de franchising,  cum 
sunt forţa de muncă ieftină şi costurile reduse pen-
tru publicitate, constituie o premisă determinantă, 
cu şanse reale de aplicare la scară largă a franchisin-
gului în viitor, agenţii economici având posibilitatea 
de a-și spori pe această cale nivelul de colaborare 
cu partenerii și, în consecinţă, volumul și calitatea 
producţiei.
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REZUMAT 

Franchisingul – o soluţie avantajoasă pen-

tru dezvoltarea afacerilor. Franchisingul este un 
sistem de raporturi contractuale foarte complex, 
reprezentând o totalitate de raporturi de arendă, 
leasing, vânzare-cumpărare, antrepriză, de repre-
zentanţă, o întreprindere mixtă, o întreprindere cu 
investiţii străine. Conceptul de franchising constă 
în conlucrarea avantajoasă între cei care încep o 
afacere şi cei care dispun deja de o asemenea afa-
cere reuşită şi sunt gata s-o împărtăşească pentru 
o anumită plată. În Republica Moldova, recunoaşte-
rea şi reglementarea juridică a raporturilor comer-
ciale de franchising este relativ recentă. Contractul 
de franchising a intrat în practica contractuală din 
ţara noastră odată cu adoptarea Legii nr. 1335-XIII 
din 01.10.1997 cu privire la franchising, completa-
tă ulterior de prevederile articolelor 1171–1178 ale 
Codului Civil. Alături de SUA și România, Republica 
Moldova se numără printre ţările ce au reglemen-
tat franchisingul printr-un act normativ distinct. 
Introducând instituţia francizei, legiuitorul a avut în 
vedere, totodată, şi adăugarea unei noi modalităţi 
de transmitere a dreptului la marcă. Astfel au fost 
create noi oportunităţi pentru investitorii străini şi 
autohtoni, franciza dezvoltându-se cu rapiditate, 
ca urmare a efi cienţei sale în derularea tranzacţiilor 
comerciale. 

ABSTRACT

Franchising – An Advantageous Business De-

velopment Solution. Franchising is a very complex 
system of contractual relations, representing a to-
tality of rent, leasing, sale, enterprise, representati-
on relations, a joint enterprise, an enterprise with 
foreign investments. The concept of franchising is 
the advantageous cooperation between those who 
start a business and those who already have such 
a successful business and are ready to share it for a 
specifi c payment. In Moldova, recognition and legal 
regulation of franchising trade relations is relative-
ly recent. Franchising contract entered into con-
tractual practice in our country with the adoption 
of Law No. 1335-XIII of 01.10.1997 on Franchising, 
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subsequently supplemented by the provisions of 
Articles 1171 to 1178 of the Civil Code. Along with 
the USA and Romania, Moldova is among the coun-
tries that have regulated franchising by a separate 
normative act. Introducing the franchise institution, 
the legislature also had in mind, however, the addi-
tion of a new way of transferring the right on trade-
mark. Thus, there were created new opportunities 
for foreign and domestic investors, the franchise 
developing rapidly due to its effi  ciency in carrying 
out commercial transactions.

РЕФЕРАТ

Франчайзинг – выгодное решение для 

развития бизнеса. Франчайзинг – это слож-
ная система договорных отношений, представ-
ляющая собой совокупность арендных, лизин-
говых, подрядных отношений, отношений, свя-
зазнных с куплей-продажей, представитель-
ством, совместным предприятием, предприяти-
ем с иностранным капиталом. Концепция фран-

чайзинга заключается в выгодном сотрудниче-
стве между теми, кто начинает свой бизнес, и 
теми, кто обладает таким успешным бизнесом 
и готов поделиться им за определенную плату. 
В Молдове признание и правовое регулирова-
ние франчайзинговых торговых отношений по-
явилось относительно недавно. Договор фран-
чайзинга вошел в договорную практику нашей 
страны после принятия Закона о франчайзин-
ге № 1335-XIII от 01.10.1997 г., впоследствии до-
полненного положениями статей 1171-1178 
Гражданского кодекса. Наряду с США и Румы-
нией, Молдова входит в число стран, в которых 
франчайзинг регулируется отдельным право-
вым актом. Вводя институт франшизы, законо-
датель предусмотрел также и новый (дополни-
тельный) способ передачи права на товарный 
знак. Таким образом, были созданы новые воз-
можности для иностранных и отечественных 
инвесторов, при этом франшиза быстро раз-
вивается благодаря своей эффективности при 
осуществлении коммерческих сделок.
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M . 
N   ,  

DE LA CE S-AR PUTEA PLECA ÎN A PREZENTA NOŢIUNEA DE 
„MARCĂ” ȘI CARE SĂ FI FOST ÎNAINTEA TUTUROR, SĂ FI 

FOST, CUM S-AR SPUNE, „ÎNCEPUTUL ÎNCEPUTURILOR”? CUM ȘI DE 
CE SĂ MAI VORBEȘTI DESPRE MARCĂ ÎNTR-O LUME A „BRANDURI-
LOR”, ÎNTR-O LUME ÎN CARE TOŢI SAU APROAPE TOŢI VOR SĂ-ȘI 
FACĂ UN „BRAND”?

S-ar putea construi un scenariu plecând de la o 
vorbă veche potrivit căreia „reclama este sufl etul 
comerţului”. 

Nici nu se termină bine fraza și apar critici! Recla-
ma este o noţiune mult prea nouă pentru a fi  consi-
derată ca fi ind „începutul începuturilor”.

De acord! Dar eu nu mă refeream la ce ne asteni-
zează pe noi toţi, în lumea modernă, pe toate căile 
de comunicare. Mă gândeam la strigătul acela din 
târguri, care aduna oamenii în jurul unei căruţe sau 
în jurul unui ţol, întins pe jos, și pe care fi ecare putea 
să observe ceva ce l-ar fi  putut interesa ca să-l aibă. 

Să-l aibă! DA! Sigur! Aici a început totul! Dorinţa 
omului de a avea. Acesta este „începutul începuturi-
lor”! Și a fost la fel de importantă atât dorinţa celui care 
striga cât îl ţinea gura, lăudându-și ce avea de dat, cât 
și dorinţa celui care putea oferi ceva la schimb, eventu-
al un bănuţ, ca să obţină ceea ce era de dat.

Și dacă vorbim de marcă?
Ei bine, marca își are obârșia tot în dorinţa omu-

lui de a avea, dar de a avea mai mult decât ceilalţi! 
În momentul în care ceea ce dădea el la schimb 

a început să fi e căutat, omul a început „să aibă” de 

|  ING. JUR. OVIDIU-MANOEL DINESCU, 
CONSILIER ÎN PROPRIETATE INTELECTUALĂ, 
DIRECTOR IRADI CONSULTING SRL

pe urma acestui schimb. Ceilalţi oameni îl căutau, 
recunoscându-l după înfăţișare – prima marcă! Apoi 
a simţit nevoia ca ceea ce pleacă de la el să poarte 
un semn, care să facă legătura directă între el și bu-
nul respectiv, dar să-l și aducă pe mușteriu înapoi 
pentru noi schimburi.

Mai pe urmă a venit un om cu care a făcut mai 
multe schimburi, și a fost bine, cămara umplându-
se dintr-odată. 

Apoi a venit un alt om care s-a plâns că ce i-a dat 
lui n-a fost bun, dar când s-a uitat, bunul era cam la 
fel, dar nu era făcut de el! Prima contrafacere!

După asta a venit la el iarăși omul cu care a făcut 
multe schimburi și i-a zis să pună pe bunul respectiv 
un alt semn, iar cămara s-a umplut și mai repede ca 
data trecută. Dar el a fost „shmeker” și, mai mic, într-
un colţ, tot a scrijelit „Handmade by Buru-Bara”, că 
așa îl strigau ceilalţi. 

Glumesc, evident! Dar un semn tot și-a făcut, 
dintr-un detaliu de construcţie, fi e că pe o sfoară 
a făcut două noduri în loc de unul, fi e o crestătură 
în plus acolo unde nu era, sau alte semne de genul 
acesta.

Iar de aici lucrurile au evoluat cum știm cu toţii, 
repere ale dezvoltării mărcii de-a lungul timpului gă-
sindu-se foarte ușor în diverse medii de informare.

Până la urmă, ce este marca?
Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, 

organism al Organizaţiei Naţiunilor Unite, având se-
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diul la Geneva, propune pe site-ul său următoarea 
defi niţie: „O marcă este un semn capabil să distingă 
produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale 
altor întreprinderi. Mărcile sunt protejate de drepturi 
de proprietate intelectuală.”

Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului, din 22 octombrie 2008, de apropie-
re a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci 
stabilește o altă defi niţie, mai extinsă: „Pot constitui 
mărci toate semnele susceptibile de reprezentare gra-
fi că, în special cuvintele, inclusiv numele de persoa-
ne, desenele, literele, cifrele, forma produsului sau a 
ambalajului său, cu condiţia ca astfel de semne să fi e 
capabile să distingă produsele sau serviciile unei între-
prinderi de cele ale altor întreprinderi.”

Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 
26 februarie 2009 privind marca comunitară adoptă 
și el o defi niţie a mărcii, identică cu cea din directivă.

În ţara noastră, Legea nr. 84/1998 privind mărcile 
și indicaţiile geografi ce, așa cum a fost ea modifi cată 
prin Legea nr. 66/2010, adoptă următoarea defi niţie 
a mărcii:  „Poate constitui o marcă orice semn suscep-
tibil de reprezentare grafi că, cum ar fi : cuvinte, inclu-
siv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente 
fi gurative, forme tridimensionale şi, în special, forma 
produsului sau a ambalajului său, culori, combinaţii 
de culori, holograme, semnale sonore, precum şi orice 
combinaţie a acestora, cu condiţia ca aceste semne să 
permită a distinge produsele sau serviciile unei între-
prinderi de cele ale altor întreprinderi.”

Din păcate și fără un motiv bine precizat, aces-
te defi niţii sunt încă sărace, nu spun totul despre 
marcă, deși vorbesc despre ea, și, mai grav, nu pun 
accentul pe ce trebuie, respectiv pe diferenţa între 
marcă și un semn oarecare, utilizat ca marcă.

Cu excepţia defi niţiei propusă de Organizaţia 
Mondială a Proprietăţii Intelectuale, care amintește 
de faptul că mărcile sunt protejate de drepturi de 
proprietate intelectuală, celelalte nici măcar nu 
sugerează ceea ce este de fapt marca, reducând 
această noţiune doar la una din componentele 
sale, și anume semnul. Nu aș pune această scăpa-
re, să spunem, la originea confuziei care se face 
astăzi între marcă și brand, dar nici prea departe 
nu suntem. Trebuie să ne obișnuim însă cu aces-
te mici, sau mari, defi cienţe ”de sistem”, iar pentru 
că veni vorba de acest gen de defi cienţe, să mai 
evidenţiem una. 

Acordul privind aspectele drepturilor de propri-
etate intelectuală legate de comerţ (Trips), adoptat 
în 1994, an în care a fost ratifi cat și de România, pre-
vede în Art. 15(1) faptul că statele membre pot să 
ceară, ca o condiţie de înregistrare, ca semnele să 
fi e perceptibile vizual. Probabil că cineva s-a gândit 
la aceea că, în plină (re)evoluţie a mijloacelor elec-
tronice de comunicare, în esenţă, marca neputând 
fi  disjunsă de această noţiune a comunicării, sfera 
condiţiei de „reprezentare grafi că” trebuie extinsă la 
condiţia de „percepţie vizuală”. După cum se poate 
observa, defi niţii ulterioare Trips-ului nu au preluat 
acest element evolutiv în ceea ce se numește mar-
că, rămânând blocate în formularea veche, „repre-
zentare grafi că”.

Un progres important îl constituie defi niţia dată 
mărcii în noua Directivă (UE) 2015/2436: 

„Pot constitui mărci toate semnele, în special cu-
vintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, 
literele, cifrele, culorile, forma produsului sau a amba-
lajului produsului sau sunetele, cu condiţia ca astfel de 
semne să fi e capabile: 

(a) să distingă produsele sau serviciile unei între-
prinderi de cele ale altor întreprinderi; și 

(b) să fi e reprezentate în registru într-un mod care 
să permită autorităţilor competente și publicului să 
stabilească cu claritate și precizie obiectul protecţiei 
conferite titularului lor.”

Se poate observa cu ușurinţă faptul că se pune 
accentul pe marca înregistrată și s-a renunţat la 
reprezentarea grafi că, exprimarea din defi niţia pre-
zentă în  Directiva UE 2015/2439 fi ind chiar mai libe-
rală decât cea din Trips.

Revenind la fi rul principal al expunerii, într-o 
economie globalizată, în care concurenţa este fac-
torul dominant, marca nu mai poate fi  defi nită doar 
ca un semn, ci trebuie specifi cat clar, pentru o mai 
bună percepţie a noţiunii de marcă în piaţă, faptul 
că acest semn trebuie să fi e înregistrat pentru anu-
mite produse și/sau servicii și abia după aceea se 
poate vorbi despre marcă. Exact așa cum precizează 
acum Directiva UE 2015/2439.

Această nouă formulare confi rmă, scoate în 
evidenţă, arată mai clar faptul că marca este o 
combinaţie de trei vectori care determină un volum 
de protecţie ca o consecinţă directă a înregistrării. 
Este vorba de semn, este vorba de lista de produse 
și/sau servicii asociată semnului respectiv și, în fi ne, 
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este vorba de teritoriul pe care există protecţia re-
spectivă. 

Acești trei vectori semn – listă de produse/ser-
vicii – teritoriu, aceste trei dimensiuni dau, prin 
combinaţia lor, volumul în care există marca res-
pectivă, volumul în care există dreptul exclusiv de 
utilizare, totul ca o consecinţă a înregistrării (Fig. 1). 
Precizăm o dată în plus: fără înregistrare nu putem 
vorbi de marcă. Vorbim doar de un semn utilizat în 
comerţ, semn care nu are nici pe departe puterea 
unei mărci înregistrate pe un anumit teritoriu.

Fig 1. Trei vectori ai mărcii: a) semn; 

b) listă de produse/servicii; c) teritoriu.

Considerându-ne mireni în „religia” mărcilor, 
să încercăm să descifrăm „volumul de protecţie al 
mărcii” plecând de la analiza individuală a celor trei 
vectori amintiţi anterior, pornind de la cunoscut că-
tre necunoscut, ca să nu pronunţăm sintagma deja 
rodată, „de la simplu la complex”.

Plecăm deci de la teritoriu, ca fi ind elementul cel 
mai ușor de înţeles, cel mai clar în contextul actual, 
chiar dacă graniţele statale încep să se estompeze, 
mai mult sau mai puţin. Încă mai putem vorbi de 
independenţă, de suveranitate, de sistem legislativ 
propriu unui anumit stat și, în consecinţă, vectorul 
teritoriu va fi  mai ușor de înţeles.

Vom continua cu analiza celui de-al doilea vector, 
lista de produse și servicii, a cărui claritate depinde 
de cel interesat în înregistrarea mărcii. Acest vector 
are o „trasabilitate” determinată de reglementări 
internaţionale în domeniul clasifi cării produselor și 
serviciilor pentru care sunt înregistrate mărcile. Cu 
excepţia unor aspecte „particulare”, vectorul listă de 
produse/servicii va fi  și el relativ ușor de înţeles.  

Nu din considerente de difi cultate semnul în-
registrat ca marcă a fost lăsat la sfârșit, ci pentru o 

anumită doză de subiectivism care este prezentă 
în procesul de evaluare a acestuia. Sigur că există 
reguli, dar percepţia asupra semnului este individu-
ală, senzaţia pe care un anumit semn o generează 
la nivelul consumatorului depinde de foarte mulţi 
factori și, în primul rând, de individ. Din aceste 
considerente vectorul semn va fi  analizat ultimul, 
fi ind considerat pilonul principal al succesului unei 
mărci.

Să trecem în revistă, încă o dată, defi niţiile pe 
care le-am dat cu privire la marcă.

Este ușor de observat faptul că există o condiţie 
comună, exprimată în toate exemplele date, și anu-
me aceea de distinctivitate, respectiv marca trebuie 
să fi e capabilă să distingă produsele sau serviciile 
unei întreprinderi de cele ale altei întreprinderi. 

Nu este de glumă cu această condiţie de distinc-
tivitate. Ea continuă să dea bătaie de cap, fi ind una 
din condiţiile de bază privind admiterea la înregis-
trare a unei mărci. Cum „repetitio mater studiorum 
est”, venim încă o dată cu explicaţiile de rigoare.

Distinctivitatea unei mărci, așa cum, de altfel, se 
precizează și în defi niţiile reproduse mai înainte, 
reprezintă capacitatea de a distinge între produse 
sau servicii, respectiv în a distinge faptul că unele 
provin de la o întreprindere în timp ce altele provin 
de la o alta. Este deci clar că distinctivitatea se re-
feră la marca în sine, raportată la produsele și/sau 
serviciile care sunt oferite sub marca respectivă și 
nicidecum la comparaţia mărcii respective cu o alta, 
sau, mai rău, cu câte mărci identice sau similare au 
fost anterior înregistrate.

A spune că o marcă este lipsită de distinctivitate 
pentru că este identică cu o marcă anterior înre-
gistrată ar însemna o mare... inadvertenţă. Și iată 
consecinţele imediate ale unei asemenea afi rmaţii.

Logica ne impune faptul că o noţiune trebuie să 
se conformeze propriei defi niţii, nu? În consecinţă, 
nu poţi să afi rmi despre o marcă faptul că este lip-
sită de distinctivitate, deci nu se poate înregistra, 
pentru că este identică cu o alta anterioară, deoare-
ce atunci și prima ar fi  la fel de lipsită de distinctivi-
tate, identică fi ind. Unde este deci eroarea?

Voi folosi încă o dată un exemplu, devenit deja 
clasic, în speranţa obţinerii înţelegerii acestor as-
pecte.

Combinaţia de cuvinte „pâine caldă” este lipsită 
de distinctivitate pentru produse de panifi caţie. Evi-
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dent! Pâine caldă poate face oricine, iar dacă scriu 
pe ambalaj „Pâine caldă”, atunci chiar nu se mai știe 
cine a făcut-o. Nu însă același lucru se poate spune 
despre aceeași combinaţie de cuvinte în raport cu 
produsele spirtoase. Iar dacă acest lucru este adevă-
rat o dată, nu se poate ca a doua oară să considerăm 
„pâine caldă” ca fi ind lipsit de distinctivitate pen-
tru faptul că marca există deja. Ducând la absurd 
raţionamentul, aceasta ar însemna că niciun cuvânt 
din dicţionar nu ar putea fi  folosit la înregistrarea 
unei mărci, deoarece are un înţeles de sine stătător. 
Ori, sunt pline bazele de date de mărci cu înregis-
trări având ca obiect cuvinte uzuale. 

Pe de altă parte, să presupunem că avem o 
marcă înregistrată și constituită dintr-un cuvânt in-
ventat, care nu se regăsește în niciun dicţionar ca 
având vreo legătură cu produsele sau serviciile pen-
tru care a fost înregistrată marca respectivă, deci 
cu o distinctivitate ridicată. În situaţia în care este 
solicitată la înregistrare o marcă identică și pentru 
aceleași produse și servicii, nu se poate spune, nici 
măcar în glumă, că aceasta este lipsită de distincti-
vitate pentru că există o marcă identică anterior în-
registrată. Cu alte cuvinte, lipsa de distinctivitate nu 
se măsoară în numărul de mărci identice sau foarte 
apropiate care operează pe o anumită piaţă. 

În cazul în care pot apărea pe piaţă două mărci 
identice sau foarte apropiate, atunci apare riscul de 
confuzie între producători, ceea ce este cu totul alt-
ceva decât lipsa de distinctivitate. Posibila apariţie a 
riscului de confuzie, poate în combinaţie cu cel de 
asociere, implică reacţiile unor persoane, proceduri 
speciale iniţiate în faţa unor autorităţi,... dar acestea 
fac parte dintr-o altă dezbatere.

Și totuși, am arătat că marca, cea înregistrată, evi-
dent, generează un volum de protecţie, de drepturi 
exclusive, determinat de trei vectori, dar niciunul 
dintre ei nu este materializarea distinctivităţii măr-
cii, deși am bătut puţină monedă pe noţiunea de 
distinctivitate a mărcii.

Și atunci, dacă distinctivitatea mărcii este așa de 
importantă, în toată această construcţie spaţială, cu 
vectori și volume, unde este distinctivitatea mărcii? 
Cum să fi e ea reprezentată pentru a fi  la fel de ușor 
de înţeles?

Distinctivitatea unei mărci este o noţiune foar-
te importantă, care merită o atenţie deosebită și 
pe care o va și primi, dar într-un articol viitor. Voi 

afi rma doar că, luând în considerare un volum de 
protecţie al unei mărci, generat de vectorii de-acum 
cunoscuţi, distinctivitatea mărcii respective repre-
zintă densitatea sau consistenţa acestui volum. 

Fig. 2. Volumul de protecţie în cazul mărcii 

cu distinctivitate puternică

Concret, dacă marca are o distinctivitate deosebi-
tă, este o marcă foarte cunoscută, prezentă pe buze-
le tuturor, atunci volumul respectiv are consistenţa 
granitului. Unii îi spun marcă notorie, alţii marcă cu 
reputaţie (Fig. 2). Dimpotrivă, dacă marca are un 
caracter slab distinctiv, fi ind la limita condiţiei de a 
fi  înregistrată, atunci volumul protecţiei mărcii are 
consistenţa aburului care se ridică din pământ pri-
măvara (Fig. 3), iar marca este vulnerabilă și necesită 
un buget important pentru promovare, astfel încât 
ceea ce nu a avut prin naștere să dobândească prin 
utilizare, respectiv distinctivitate.

Fig. 3. Volumul de protecţie în cazul mărcii 

cu distinctivitate slabă

Să nu ne abatem însă de la ce am stabilit deja, 
mai întâi analiza vectorilor mărcii. Ne vedem deci „în 
teritoriu”! 
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REZUMAT

Marca. Noţiuni generale. Vectorii mărcii. Ar-
ticolul tratează un concept nou pentru înţelegerea 
noţiunii de marcă. Este vorba de tratarea mărcii ca 
un vector, având componentele „teritoriul”, „lista de 
bunuri și servicii” și „semnul”. Aceste trei componen-
te, prin compunerea vectorială, dau marca, dar și 
volumul protecţiei mărcii. Densitatea acestui volum 
este imaginea distinctivităţii mărcii.

ABSTRACT

The Trademark. Basics. Trademark Vectors. 
The article deals with a new concept for under-
standing the trademark notion. The matter is about 
treating the trademark as a vector, with the com-
ponents „territory”, „list of goods and services” and 
„sign”. These three components, by vectorial com-
position, fi gure the trademark, but also the scope 
of trademark protection. The density of this scope is 
the image of trademark distinctiveness.

РЕФЕРАТ

Товарный знак. Основные понятия. Векто-

ры бренда. В статье предложена новая концеп-
ция к пониманию понятия товарного знака. Речь 
идет о  трактовке  товарного знака как вектора, 
включающего такие компоненты как «террито-
рия», «список товаров и услуг» и «обозначение». 
По векторной композиции эти три компонента 
составляют товарный знак, а также определяют 
объем правовой охраны товарного знака. 
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|  NATALIA MOGOL,
ȘEF ADJUNCT DIRECŢIA MĂRCI ȘI DESIGN INDUSTRIAL, AGEPI

INDICAŢIILE GEOGRAFICE (IG) REPREZINTĂ UN OBIECT SPECI-
FIC ȘI COMPLEX AL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE. 

Pe de o parte, comunitatea internaţională  
recunoaște IG ca atare, pe de altă parte, spre deo-
sebire de alte obiecte ale proprietăţii intelectuale 
(invenţii, design industrial, drept de autor), IG nu 
sunt rezultate ale creativităţii umane, ci, din con-
tra, reprezintă denumiri geografi ce deja existen-
te, tradiţional și istoric utilizate pentru marcarea 
unor produse ale căror caracteristici/calităţi sau 
reputaţie pot fi  atribuite originii geografi ce, cum ar 
fi  COGNAC pentru distilat din vin învechit, PARMI-
GIANO-REGGIANO pentru cașcaval, CUBA pentru 
trabucuri sau COLOMBIA COFFEE pentru cafea. Din 
acest considerent, până în prezent, mai există voci 
care contestă încadrarea indicaţiilor geografi ce în 
categoria obiectelor de proprietate intelectuală. 

Republica Moldova se numără printre statele 
care recunosc IG ca obiect de proprietate intelec-
tuală, instituind și un sistem sui generis de protecţie  
a acestora.

Evoluţia cadrului normativ naţional în domeniul 
indicaţiilor geografi ce se prezintă după cum urmează:

- Etapa I

Primul act normativ naţional cu referire la regle-
mentarea sistemului indicaţiilor geografi ce în Re-

publica Moldova a fost Regulamentul provizoriu cu 
privire la protecţia proprietăţii industriale în Republica 
Moldova, cuantumurile și termenele de plată a taxe-
lor pentru servicii cu semnifi caţie juridică în dome-
niul protecţiei obiectelor de proprietate industrială, 
adoptat de Guvern la 26 iulie 1993. Regulamentul 
conţinea o defi nire vagă a denumirilor de origi-
ne și unele prevederi privind protecţia indirectă a 
indicaţiilor geografi ce prin neadmiterea acestora în 
cadrul mărcilor (unei mărci îi era refuzată  protecţia 
în cazul în care era constituită exclusiv dintr-o 
indicaţie geografi că, sau când conţinea o indicaţie 
geografi că falsă, regulă păstrată și în varianta actua-
la a Legii 38/2008 privind protecţia mărcilor).

- Etapa II

La data de 08.05.1996, odată cu intrarea în vigoa-
re a Legii nr.588/1995 privind mărcile şi denumirile de 
origine a produselor, Regulamentul provizoriu din 
1993 a fost abrogat în partea ce se referea la mărci 
și denumiri de origine. Legea nr. 588/1995 cuprin-
dea prevederi clare referitoare la denumirile de 
origine, însă nu conţinea prevederi exprese cu pri-
vire la indicaţiile geografi ce, acestea fi ind protejate 
indirect prin neadmiterea înregistrării în calitate de 
marcă. În plus, regimul de reglementare a denumi-
rilor de origine era similar regimului juridic al măr-
cilor (certifi cat de înregistrare, titular cu drepturi 
exclusive, valabilitatea limitată la 10 ani).
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- Etapa III

Urmare intrării în vigoare, la 1 iulie 1998, a Acor-
dului de Parteneriat şi Cooperare (APC) între Co-
munitatea Europeană şi statele ei membre, pe de o 
parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, sem-
nat la Bruxelles la 28 noiembrie 1994, statul nos-
tru și-a asumat obligaţia de a armoniza legislaţia 
naţională cu aquis-ul comunitar. Drept rezultat, la 
25.07.2008 a fost adoptat în a doua lectură proiec-
tul Legii nr. 66/2008  privind protecţia denumirilor 
de origine, indicaţiilor geografi ce şi specialităţilor 
tradiţionale garantate,  care a intrat în vigoare la 
25.10.2008. Legea 66/2008 este armonizată cu 
acquis-ul comunitar.

Există o singură diferenţă majoră între Le-
gea 66/2008 și regimul comunitar de protecţie a 
indicaţiilor geografi ce, și anume faptul că, spre deo-
sebire de ultimul, legea menţionată nu limitează do-
meniul potenţial de acoperire a indicaţiilor geografi ce. 
Astfel, în conformitate cu prevederile Legii 66/2008, 
de indicaţii geografi ce pot benefi cia atât produse  
agricole, cât și produse artizanale, manufacturate sau 
chiar resurse naturale, cum ar fi  piatra sau argila. 

Concomitent cu dezvoltarea cadrului naţional de 
protecţie a indicaţiilor geografi ce, Republica Mol-
dova a aderat și la principalele acte internaţionale 
care reglementează acest domeniu. Printre acestea 
menţionăm în special:

 – Aranjamentul de la Madrid privind sancţiuni-
le pentru indicaţiile false sau înşelătoare de prove-
nienţă a produselor,

 –  Acordul privind aspectele comerciale ale 
drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs),

 – Aranjamentul de la Lisabona privind protecţia 
indicaţiilor locului de origine a produselor și înregis-
trarea lor internaţională,

 – Acordul între Republica Moldova și Uniunea 
Europeană cu privire la protecţia indicaţiilor geo-
grafi ce ale produselor agricole și alimentare, încor-
porat ulterior în Acordul de Asociere RM-UE,

 – Acordul privind măsurile de prevenire și com-
batere a utilizării mărcilor și indicaţiilor geografi ce 
false, semnat la Minsk.

Dezvoltarea cadrului legislativ în domeniul 
indicaţiilor geografi ce a generat premisele pentru 
constituirea cadrului instituţional, care, avându-
se în vedere  complexitatea sistemului indicaţiilor 

geografi ce, antrenează mai multe instituţii (detalii 
în   Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 644 
din 19.07.2010 cu privire la desemnarea autorităţilor 
competente abilitate cu atribuţii și responsabilităţi re-
feritoare la produsele cu denumiri de origine și indicaţii 
geografi ce și la specialităţile tradiţionale garantate și a 
autorităţilor competente responsabile de controalele 
ofi ciale privind conformitatea acestor produse). 

Cu toate că sistemul naţional de protecţie a 
indicaţiilor geografi ce este  constituit deja în partea 
ce ţine de cadrul legal și instituţional, aplicarea prac-
tică a acestuia lasă mult de dorit, rezultatele obţinute 
până în acest moment necorespunzând potenţialului 
real al Republicii Moldova în acest domeniu. Până la 
01.11.2016 nu aveam decât 9 IG autohtone protejate: 
3 DO – CIUMAI și ROMĂNEȘTI, pentru vinuri, și BRÂN-
ZĂ DE POPEASCA, pentru brânza de oi; 6 IG – 3 (CO-
DRU, VALUL LUI TRAIAN, ŞTEFAN VODĂ) pentru vinuri, 
1 (DIVIN) pentru distilat de vin învechit, 1 (Dulceaţă din 
petale de trandafi r de Călărași) ) și 1 pentru rachiu din 
caise (Rachiu de caise de Nimoreni). 

Cauza acestei stări de  lucruri rezidă în mare par-
te în informarea insufi cientă a societăţii cu privire 
la avantajele oferite de utilizarea sistemului IG, dar 
și în complexitatea sistemului (producătorii sunt 
speriaţi de numărul de instituţii cu care urmează să 
interacţioneze, precum și de numărul de acţiuni pe 
care trebuie să le întreprindă).

În cele ce urmează voi încerca să ofer o claritate în 
ceea ce privește funcţionarea sistemului indicaţiilor 
geografi ce din Republica Moldova, pentru a depăși 
cel de-al doilea impediment menţionat mai sus. 

Așadar, sistemul indicaţiilor geografi ce din Repu-
blica Moldova este constituit astfel încât iniţiativa în 
ceea ce privește valorifi carea produselor cu origine 
și calităţi determinate pornește de la producători.

Anume producătorii/procesatorii/alte persoane 
interesate iniţiază aceste acţiuni prin constituirea 
unui grup care trebuie să fi e reprezentativ pentru 
aria geografi că delimitată.

Constituirea grupului începe cu identifi carea 
potenţialilor producători interesaţi, delimitarea in-
tereselor economice comune și se încheie cu întoc-
mirea și aprobarea unui statut în care sunt trecute 
drepturile și obligaţiile membrilor grupului, princi-
piile de asociere, structura organizatorică a acestuia 
și înregistrarea grupului la Ministerul Justiţiei.
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Ulterior constituirii grupului urmează a fi  elabo-
rat un caiet de sarcini la care va fi  anexat un plan 
de control menit să asigure conformitatea pro-
duselor marcate cu IG cu prevederile caietului de 
sarcini. Caietul de sarcini va conţine: numele pro-
dusului incluzând denumirea de origine sau indi-
caţia geografi că, descrierea produsului – materiile 
prime, caracteristicile fi zice, chimice, organolepti-
ce etc., delimitarea ariei geografi ce, elementele de 
probă cu privire la provenienţa produsului în aria 
geografi că delimitată, elementele de probă cu pri-
vire la legătura dintre calităţile produsului şi aria 

geografi că de producţie, denumirea organismului 
ofi cial care va controla conformitatea produsului 
cu caietul de sarcini, orice reguli specifi ce de eti-
chetare pentru produsul în cauză, descrierea me-
todei de obţinere a produsului şi, dacă este cazul, a 
metodelor locale autentice şi constante, precum şi 
informaţiile privind ambalarea, atunci când grupul 
care face cererea de înregistrare a indicaţiei geo-
grafi ce stabileşte şi justifi că faptul că ambalarea 
trebuie să fi e efectuată în aria geografi că delimi-
tată pentru a păstra calitatea sau pentru a asigura 
controlul etc.

La această etapă grupul urmează să interacţio-
neze cu două categorii de instituţii: 

  Pentru aprobarea planului de control, grupul 
solicitant urmează să coordoneze planul de control 
cu un organism de control acreditat de către Cen-
trul Naţional de Acreditare din Republica Moldova 
(MOLDAC) și recunoscut de autoritatea competen-
tă (Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, 
Ministerul Sănătăţii,  Ministerul Culturii, Ministerul 
Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Con-
strucţiilor, în funcţie de domeniu).

  A  doua categorie de instituţii cu care 
interacţionează producătorii sunt autorităţile com-

petente responsabile de omologarea caietelor de 
sarcini. Interacţiunea grupului cu aceste autorităţi 
trebuie să fi e strânsă și să ducă la fi nalizarea caietului 
de sarcini, care trebuie să fi e întocmit în conformitate 
cu toate cerinţele legale și să refl ecte corect specifi -
cul produsului care urmează să benefi cieze de IG.

După ce caietul de sarcini este coordonat, aces-
ta va fi  examinat de autoritatea competentă, care 
va verifi ca dacă caietul de sarcini corespunde 
cerinţelor legale, dacă delimitarea ariei geografi ce 
este corectă, dacă nu sunt încălcate drepturile altor 
producători, dacă este asigurată libertatea asocierii 
etc. După această procedură, autoritatea compe-

Autoritatea 
competentă

Producători

Organismul 
de control

1

Coordonarea caietului de sarcini
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tentă fi e aprobă/omologhează caietul de sarcini, 
dacă acesta  întrunește toate condiţiile legale, fi e in-

vită asociaţia să remedieze iregularităţile depistate,  
dacă este cazul.

După ce caietul de sarcini este omologat de 
către autoritatea competentă, grupul prezintă la 
AGEPI cererea de înregistrare a indicaţiei geografi ce 
respective.

Cererea de înregistrare va fi  însoţită de:
 – statutul grupului;
 – caietul de sarcini aprobat prin decizia 

autorităţii competente;

2

Autoritatea 
competentă

Omologarea caietului de sarcini Producători

AGEPI

AGEPI

Producători
Piaţa

3
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 – documentul unic care conţine elementele 
principale ale caietului de sarcini. 

AGEPI va publica cererea în Buletinul Ofi cial de 
Proprietate Intelectuală (BOPI) pentru a o aduce la 
cunoștinţa publicului. 

În termen de 3 luni de la data publicării cererii, 
orice persoană care are un interes legitim este în 
drept să formuleze o opoziţie la înregistrare, după 
care AGEPI examinează:

a) dacă nu sunt motive de refuz; 
b) opoziţiile depuse.
În special, AGEPI va examina dacă cererea poate 

fi  acceptată ţinând cont de faptul că sunt excluse de 
la protecţie şi nu pot fi  înregistrate: 

 – denumirile care nu îndeplinesc condiţiile spe-
cifi cate în defi niţie;

 – denumirile care sunt contrare ordinii publice 
sau bunelor moravuri;

 – denumirile devenite generice.
De asemenea, AGEPI va ţine cont și de faptul că o 

denumire nu poate fi  înregistrată ca denumire de 

origine sau indicaţie geografi că şi atunci când este 

în confl ict cu o marcă anterior înregistrată pen-

tru produse identice sau similare, cu denumirea 

unui soi de plante sau a unei rase de animale,  cu 

o denumire omonimă sau parţial omonimă deja 

protejată  sau dacă înregistrarea va fi  de natură să 

inducă în eroare consumatorul în ceea ce priveşte 

identitatea sau originea adevărată a produsului.

Dacă în urma examinării cererii AGEPI nu depis-
tează niciun impediment în calea  acordării protecţiei 
indicaţiei geografi ce, este adoptată decizia de înre-
gistrare a cererii care este notifi cată solicitantului în 
termen de o lună de la data adoptării.

Durata protecţiei unei denumiri de origine sau a 
unei indicaţii geografi ce începe din data de depozit 
a cererii şi este nelimitată.

Înregistrarea denumirii de origine sau a indica-
ţiei geografi ce nu generează apariţia unor drepturi 
exclusive, ci doar apariţia dreptului  de utilizare a 
acestora. 

După înregistrarea indicaţiei geografi ce, ori-
ce producător din zona delimitată poate utiliza 
indicaţia geografi că pentru marcarea produselor 
conforme cu cerinţele caietului de sarcini. Însă pen-

Plasarea produselor cu IG
Aprecierea produselor cu IG

Organismul 
de control

Producători Piaţa

4
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tru a avea dreptul să utilizeze o IGP,  producătorii 
sunt supuși controlului ofi cial extern conform pla-
nului de control aprobat anterior. 

Concomitent, organul de control va informa 
autoritatea competentă cu privire la rezultatul 
controalelor efectuate și la producătorii care sa-
tisfac cerinţele caietului de sarcini și care pot fi 
înscriși în Registrul titularilor dreptului de utili-
zare. 

Autoritatea competentă, la rândul său, va informa 
AGEPI, care ţine Registrul naţional al IG protejate și DO 
protejate, cu privire la înscrierea unor noi titulari ai 
dreptului de utilizare, iar AGEPI va publica informaţia 
respectivă în Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelec-
tuală, oferind persoanelor interesate posibilitatea 
de a se opune, după care, în lipsa unor opoziţii, va 
înscrie datele respective în Registrul corespunzător, 
informând ulterior autoritatea competentă despre 
orice modifi cări ale înscrisurilor respective.

Organismul de control va activa sub monitori-
zarea autorităţii competente în vederea asigurării 
unui control menit să asigure calitatea produselor, 
consumatorul fi nal fi ind în drept să semnaleze ori-
care abateri depistate în ceea ce privește respec-

tarea de către produsul marcat cu IGP a cerinţelor 
caietului de sarcini.

Însumând cele expuse mai sus, sistemul IG insti-
tuit în Republica Moldova poate fi  redat conform 
schemei de mai jos:

Autoritatea 
competentă

AGEPI

Piaţa

Organismul 
de control
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În încheiere, putem concluziona că sistemul 
indicaţiilor geografi ce din Republica Moldova este 
destul de complex, implică mai multe instituţii, însă 
anume acest fapt este menit să asigure securitatea 
sistemului și acele condiţii pentru care consuma-
torul apreciază atât de mult produsele cu indicaţii 
geografi ce protejate.

REFERINŢE

1. Legea privind protecţia indicaţiilor geografi ce, 
denumirilor de origine și specialităţilor tradiţionale 
garantate nr.66-XVI (adoptată la 27.03.2008, în vi-
goare din 25.10.2008).

2. Regulamentul privind procedura de depu-
nere, examinare și înregistrare a indicaţiilor geo-
grafi ce, a denumirilor de origine și a specialităţilor 
tradiţionale garantate (aprobat prin Hotărârea Gu-
vernului Republicii Moldova nr. 610 din 05.07.2010).

3. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
nr. 644 din 19.07.2010 cu privire la desemnarea 

autorităţilor competente abilitate cu atribuţii și 
responsabilităţi referitoare la produsele cu denumiri 
de origine și indicaţii geografi ce și la specialităţile 
tradiţionale garantate și a autorităţilor competente 
responsabile de controalele ofi ciale privind confor-
mitatea acestor produse.

REZUMAT

Sistemul indicaţiilor geografi ce din Republica 

Moldova. Cu toate că sistemul naţional de protecţie 
a indicaţiilor geografi ce este  constituit deja în partea 
ce ţine de cadrul legal și instituţional, aplicarea prac-
tică a acestuia lasă mult de dorit, rezultatele obţinute 
până în prezent necorespunzând potenţialului real al 
Republicii Moldova în acest domeniu. Cauza acestei 
stări de  lucruri rezidă în mare parte în informarea in-
sufi cientă a societăţii cu privire la avantajele oferite 
de utilizarea sistemului IG, dar și în complexitatea 
sistemului (producătorii sunt speriaţi de numărul de 
instituţii cu care urmează să interacţioneze, precum 

Autoritatea 
competentă

Producători

AGEPI

Piaţa

Organismul 
de control
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și de numărul de acţiuni pe care trebuie să le între-
prindă). Explicaţiile pe marginea  funcţionării siste-
mului indicaţiilor geografi ce din Republica Moldova 
sunt oferite de autor cu scopul  depășirii celui de-al 
doilea impediment menţionat mai sus.

ABSTRACT

Geographical Indications System in the Re-

public of Moldova. Although the national system 
of protection of geographical indications is alrea-
dy established in the part of legal and institutional 
framework, the practical application leaves much 
to be desired, the results achieved by the Republic 
of Moldova until now are modest and do not cor-
respond to the real potential of our country in this 
area.  The cause for this situation lies largely in the 
insuffi  cient information of society on the benefi ts 
of using the IG system, but also the complexity of 
the system (producers are scared of the number of 
institutions to interact and the number of actions 
they must undertake). Explanations on the functio-
ning of the geographical indications system of Mol-
dova are provided by the author in order to overco-
me the second obstacle mentioned above. 

 РЕФЕРАТ

Система географических указаний в Ре-

спублике Молдова. Несмотря на то, что наци-
ональная система охраны географических ука-
заний уже сформирована в части правового ре-
гулирования на законодательном и институцио-
нальном уровнях, ее практическое применение 
оставляет желать лучшего, а достигнутые к на-
стоящему времени результаты являются скром-
ными и не соответствуют реальному потенциа-
лу нашей страны в данной области. Сложивша-
яся ситуация в основном является результатом 
недостаточной информированности общества 
о преимуществах использования системы гео-
графических указаний, а также сложности самой 
системы (производителей пугает то число ве-
домств и учреждений, с которыми им предсто-
ит взаимодействовать, а также количество дей-
ствий, которые они должны предпринять). Ав-
тор подробно рассказывает о функционирова-
нии системы географических указаний в Респу-
блике Молдова с тем, чтобы преодолеть второе 
препятствие, упомянутых выше.
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|  CRISTINA FILAT, STUDENTĂ,
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

M   -  
 

„O marcă de succes este aceea care creează şi susţine o impresie puternică, pozitivă 

şi de durată în mintea cumpărătorului.” 

Chris Fill 

EVOLUŢIILE ECONOMIEI MONDIALE SCOT ÎN EVIDENŢĂ ROLUL 
DIN CE ÎN CE MAI IMPORTANT AL MĂRCILOR ÎN DEZVOLTAREA 

PIEŢELOR GLOBALE ȘI A RELAŢIILOR COMERCIALE INTERSTATALE.

Prin conţinutul lor complex, mărcile constau din 
diverse atribute care le transformă în mijloace efi -
ciente de sensibilizare și diferenţiere a produselor/
serviciilor pentru orice companie, în peisajul econo-
mic actual. Se consideră că mărcile prelungesc viaţa 
produselor și serviciilor unei fi rme și chiar a fi rmei 
însăși. Pentru ca o marcă să fi e o sursă de valoare 
pentru o companie, poziţionarea pe piaţă și în min-
tea consumatorilor este esenţială, având în vedere 
valoarea reală creată a mărcii.

Recunoașterea notorietăţii unei mărci este deter-
minată de măsura în care aceasta este recunoscută 
de potenţialii consumatori și este asociată corect cu 
un anumit produs. Notorietatea este precursoare 
atitudinii favorabile faţă de o marcă. 

Oamenii vor cumpăra mai des un produs sub o 
marcă ce le-a devenit  familiară, pentru că le este 
mai ușor să aleagă ceva deja cunoscut. Deseori, 
consumatorii asociază acest produs cu sentimentul 
de încredere în calitatea lui și în continuitatea aces-
tuia pe piaţă. Recunoașterea mărcii trebuie să fi e 

unul dintre factorii esenţiali luaţi în considerare de 
către orice companie atunci când sunt create  pro-
dusele și mărcile aferente acestora.

Deci, marca reprezintă un element de imagi-
ne care ajută la identifi carea produselor și/sau 
serviciilor unei companii, generând satisfacţie și 
consideraţie în rândul consumatorilor.

Pentru ca o marcă să fi e considerată notorie, este 
necesar ca publicul, auzind sau rostind numele ei, 
să aibă refl exul automat de a se gândi la produsul 
sau serviciul cărora marca li se asociază.  

Unul dintre simbolurile asociate azi cu Republica 
Moldova este barza în zbor cu ciorchine, simbolul vi-
ticulturii şi vinifi caţiei moldoveneşti, al industriei vi-
nicole din Republica Moldova, simbol reprezentat pe 
prima monedă omagială moldovenească, 100 de lei, 
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din 1996, dedicată celei de-a cincea aniversări a pro-
clamării independenţei Republicii Moldova.      

Fântâna de la intrarea în satul Gura Căinari, raio-
nul Florești, are forma unei sticle cu marca Gura Căi-
narului și simbolizează locul unde locuitorii satului și 
nu numai ei pot să-și potolească setea.  

Vestitul vin dulce aromatizat "Buket Modavii“, aso-
ciat  cu "Martini“, consumat și ca aperitiv, băutura care 
nu  cedează calităţii băuturii italiene.

 

Marca OPIUM este percepută de către orice femeie 
ca un parfum rafi nat, și nu ca un drog. 

Marca NIKE este asociată cu echipamentele spor-
tive. 

Marca MILKA este asociată cu ciocolata.

Marca notorie este marca larg cunoscută în Re-
publica Moldova, la data depunerii unei cereri de 
înregistrare a mărcii sau la data priorităţii revendi-
cate în cerere, în cadrul segmentului de public vizat 
pentru produsele și/sau serviciile cărora  li se aplică 
marca. 

Criteriile de recunoaştere 
a notorietăţii mărcilor

Marca este recunoscută notorie pe teritoriul Re-
publicii Moldova dacă corespunde următoarelor 
criterii:

a) este recunoscută de către consumatorii actu-
ali şi/sau cei potenţiali ai produselor şi/sau ai servi-
ciilor pentru care se utilizează, sau de către persoa-
nele implicate în asigurarea reţelelor de distribuţie 
a  produselor şi/sau a serviciilor pentru care se utili-
zează marca, sau de cercurile de afaceri în care sunt 
implicate produsele şi/sau serviciile pentru care se 
utilizează marca, iar impresia despre nivelul calităţii 
produselor şi/sau a serviciilor trebuie să se asocieze 
(refere) cu marca din ţară sau de pe piaţa mondială; 

b) posedă un grad înalt de distinctivitate, ine-
rentă sau dobândită în urma utilizării intensive; 

c) este pe larg cunoscută pe teritoriul Republicii 
Moldova, inclusiv din publicitate; 

d) posedă valoare comercială ca rezultat al fo-
losirii îndelungate şi intensive în ţară sau pe piaţa 
mondială. 



42 | INTELLECTUS 4/2016

P
R

O
P
R

IE
T

A
T

E
 I

N
D

U
S
T

R
IA

L
Ă

/ 
IN

D
U

S
T

R
IA

L
 P

R
O

P
E

R
T

Y

Mărci recunoscute notorii 
în Republica Moldova

Total – 27 de mărci

Notorietatea mărcii este reglementată și la ni-
vel internaţional de art.16 alin. 2-3 din Acordul 
Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind aspec-
tele drepturilor de proprietate intelectuală legate 
de comerţ (TRIPS) și de art. 6/bis al Convenţiei de la 
Paris pentru protecţia proprietăţii industriale. Aces-
te reglementări oferă titularilor posibilitatea de a 
benefi cia de protecţia juridică a mărcii ca urmare a 
recunoaşterii notorietăţii acesteia de către instanţa 
de judecată, fără ca marca respectivă să fi e nemijlo-
cit înregistrată de către Agenţia de Stat pentru Pro-
prietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI).

Cererea de constatare a notorietăţii mărcii ur-
mează a se depune la Judecătoria Râșcani, mun. 
Chișinău, anexându-se acte ce probează notorieta-
tea semnului, inclusiv informaţii:

  despre gradul de cunoaştere a semnului pe 
piaţă de către „segmentul de public vizat”;  

  despre durata, gradul şi întinderea geografi că 
a oricărei utilizări a semnului; 

  despre activitatea de promovare, inclusiv prin 
publicitate, prezentare la iarmaroace sau expoziţii a 
produselor şi/sau a serviciilor; 

  despre durata şi întinderea geografi că a orică-
rei înregistrări a semnului şi/sau a oricărei cereri de 
înregistrare a lui, în măsura în care refl ectă utilizarea 
sau recunoaşterea acestui semn (durata  protecţiei 
mărcilor este de 10 ani, fi ind necesară reînnoirea în-
registrării);

  raportul de evaluare care determină valoarea 
mărcii; 

  rezultatul sondajelor realizate de solicitant.
În vederea realizării sondajelor, legea indică 

Sursa: Baza de date AGEPI (http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Results.aspx?notor=1)
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drept criteriu „segmentul de public vizat”, prin 
această sintagmă avându-se în vedere atât consu-
matorii actuali sau potenţiali ai bunurilor sau servi-
ciilor, cât și alte persoane precum sunt specialiştii în 
ramura respectivă, persoanele implicate în reţelele 
de distribuţie a produselor sau a serviciilor pentru 
care se foloseşte marca; reţeaua de afaceri al căror 
obiect îl constituie produsele şi/sau serviciile pen-
tru care se foloseşte marca (importatori, licenţiaţi, 
vânzători angro etc.).

În cadrul sondajului, respondenţii urmează să 
răspundă la întrebări obligatorii precum ar fi : cum 
apreciază marca (dacă le este bine cunoscută, cu-
noscută, slab cunoscută, necunoscută) și cum apre-
ciază produsul (excelent, foarte bun, bun, mediu, 
nesatisfăcător etc.), dar și la alte întrebări rezonabile 
ce ţin de domeniul de cunoaştere a mărcii;

Hotărârea privind constatarea notorietăţii 
mărcii se comunică AGEPI pentru ca marca recu-
noscută notorie să fie înscrisă în Registrul măr-
cilor notorii, durata de protecţie a mărcii notorii 
fiind nelimitată.

Exemple de litigii cu implicarea 
mărcilor notorii

(http://agepi.gov.md/ro/decisions/trademarks)

Exemplul 1

Reclamant: The Hugo Boss Trade Mark Manage-
ment GmbH & Co. KG Company

Pârât: Paladi Oleg
Intervenient accesoriu: AGEPI
Mărcile titularilor: BOSS împotriva LUCA BOSSI
Clasa de produse/servicii: 03
Cu privire la: Solicitarea recunoașterii notorie-

tăţii mărcii reclamantului. 
Reclamantul: The Hugo Boss Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG Company a precizat că la 
data de 30.11.2009 Agenţia de Stat pentru Proprie-
tatea Intelectuală a înregistrat marca naţională cu 
nr.19389 „L B LUCA BOSSI” pentru cl. 03: preparate 
cosmetice, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale, 
loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea din-
ţilor, care, în opinia reclamantului, creează o situ-
aţie de confl ict cu marca BOSS, înregistrată după 
compania HUGO BOSS Trade Mark Management 
GmbH & Co. KG.

De asemenea, reclamantul a precizat că, în sco-
pul solicitării recunoaşterii notorietăţii mărcii stiliza-

te, în componenţa căreia se regăseşte semnul ver-
bal BOSS, a realizat un studiu privind recunoaşterea 
notorietăţii mărcii BOSS. Potrivit studiului realizat 
de SRL „C.B.S.-AXA", la elaborarea acestuia a fost 
aplicată metoda intervievării „face to face" a 503 de 
respondenţi, dintre care 38 de respondenţi au fost 
vânzători, consultanţi și manageri pentru vânzări, 
iar 465 de respondenţi au fost consumatori ai pro-
duselor de parfumerie şi igienă.

La întrebarea cu referire la gradul de cunoaştere 
a mărcii  „HUGO BOSS”, 47,3% din respondenţi au 
răspuns „bine cunoscută",  44,7% au indicat „cunos-
cută"  şi doar 7,8% au declarat că marca HUGO BOSS 
este „slab cunoscută”.

Pârâtul: Pârâtul Paladi Oleg, în referinţele anexa-
te la materialele dosarului, şi-a exprimat dezacordul 
cu cererea de chemare în judecată a reclamantului 
The Hugo Boss Trade Mark Management GmbH& Co. 
KG Company cu privire la recunoaşterea notorietăţii 
mărcii verbale internaţionale BOSS nr. 483341 din 
data de 01.01.2005 şi a solicitat respingerea acţiunii 
ca fi ind neîntemeiată, invocând că mărcile sunt dis-
tincte, fără existenţa riscului de confuzie şi de asocie-
re a produselor sau de confundare a acestora.

Intervenient accesoriu: Reprezentantul inter-
venientului accesoriu, Agenţia de Stat pentru Pro-
prietatea Intelectuală, a indicat că lasă la discreţia 
instanţei de judecată aprecierea recunoaşterii noto-
rietăţii mărcii respective.

Prin hotărârea sa din 25 mai 2015 (http://agepi.
gov.md/sites/default/files/litigii/decisions/trade-
marks/boss-hotarirea.pdf), Curtea de Apel Chişinău 
a constatat notorietatea mărcii verbale interna-
ţionale BOSS nr. 483341 din data de 01 ianuarie 
2005, titular The Hugo Boss Trade Mark Manage-
ment GmbH & Co. KG Company. Prin decizia Curţii 
Supreme de Justiţie din 7 octombrie 2015 (http://
agepi.gov.md/sites/default/fi les/litigii/decisions/tra-
demarks/boss-decizia.pdf), hotărârea Curţii de Apel 
Chișinău din 25 mai 2015 a fost menţinută.

Exemplul 2

Reclamant: Rovio Entertainment Ltd.
Pârât: AGEPI
Intervenient accesoriu: Pavel Sacara, Timofei 

Sacara
Mărcile titularilor: Marca internaţională ANGRY 

BIRDS  împotriva ANGRY BIRDS
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Clasa de produse/servicii: 09 
Cu privire la:  Constatarea notorietăţii mărcii 

internaţionale ANGRY BIRDS, precum şi a renumelui 
mărcii pe teritoriul Republicii Moldova pentru clasa 
09 CIPS (Clasifi carea Internaţională  a Produselor și 
Serviciilor în scopul înregistrării mărcilor).

Reclamantul: Arată că, în vederea susţinerii 
notorietăţii şi renumelui mărcii, a iniţiat un sondaj 
pe teritoriul Republicii Moldova, rezultatele căruia 
probează recunoaşterea de către consumatorii ac-
tuali şi/sau potenţiali, în Republica Moldova, a măr-
cii pentru jocul video ANGRY BIRDS (clasa 09 CIPS: 
aparate şi instrumente ştiinţifi ce, nautice, geodezi-
ce, fotografi ce, cinematografi ce, optice, de cântări-
re, de măsurare, de semnalizare, de control (verifi ca-
re), de siguranţă (salvare) şi didactice, etc.), produs 
şi comercializat de către Rovio, că marca posedă un 
înalt grad de distinctivitate, că este larg cunoscută 
pe teritoriul Republicii Moldova şi că posedă valoa-
rea comercială ca rezultat al folosirii îndelungate în 
Republica Moldova şi pe piaţa mondială. 

Pârâtul: Reprezentantul AGEPI, prin referinţa 
depusă și în ședinţa de judecată, a solicitat respin-
gerea cererii în partea constatării renumelui mărcii 
și obligarea înscrierii mărcii în Registrul mărcilor 
notorii, deoarece acest aspect nu este reglementat 
de legislaţia naţională în domeniul mărcilor. Cu re-
ferire la cererea de constatare a notorietăţii mărcii, 
reprezentatul AGEPI a indicat că instanţa urmează 
să se expună în funcţie de circumstanţele de fapt și 
de drept material.

Intervenient accesoriu: Pavel Sacara şi Timofei 
Sacara nu s-au prezentat în instanţa de judecată, 
instanţa emiţând decizia în lipsa acestora, după 
cum urmează:

„Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 20 de-
cembrie 2013 a fost admisă parţial cererea. S-a con-
statat notorietatea pe teritoriul Republicii Moldova 
de la 1 ianuarie 2013 pentru clasa 09 CIPS a mărcii 
verbale "ANGRY BIRDS", număr de înregistrare inter-
naţională 1034096 din 4 martie 2010. S-a respins ca 
neîntemeiată cerinţa Rovio Entertainment Ltd. pri-
vind obligarea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală să înscrie marca verbală "ANGRY BIRDS"  

în registrul mărcilor notorii. Totodată, cerinţele pri-
vind constatarea renumelui unei mărci comerciale 
urmează a fi  respinse, nefi ind prevăzute de lege, deci, 
nefondate”.

La 4 aprilie 2014, Agenţia de Stat pentru Pro-
prietatea Intelectuală a declarat recurs împotriva 
hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 20 decembrie 
2013, solicitând casarea acesteia, cu trimiterea cau-
zei spre rejudecare. 

Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 11 iu-
nie 2014 s-a decis: 

„Se admite recursul declarat de Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală. 

Se casează parţial hotărârea Curţii de Apel Chişi-
nău din 20 decembrie 2013, la cererea depusă de Ro-
vio Entertainment Ltd împotriva Agenţiei de Stat pen-
tru Proprietatea Intelectuală, intervenienţi accesorii 
Pavel Sacara şi Timofei Sacara, privind constatarea 
notorietăţii şi a renumelui mărcii, şi se emite o hotă-
râre nouă prin care: 

Se respinge cererea Rovio Entertaiment Ltd împo-
triva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 
intervenienţi accesorii Pavel Sacara şi Timofei Sacara, 
privind constatarea renumelui mărcii”.

În încheiere, vom menţiona că notorietatea are 
o importanţă vitală pentru toate mărcile.  Dacă o 
marcă  este notorie,  atunci crește gradul de vân-
zare/cumpărare a  produsului pe care este aplicată 
această marcă. Cum era de așteptat, notorietatea 
mărcii contribuie la sporirea volumului vânzări-
lor unei companii și infl uenţează în mod favorabil 
poziţia mărcii pe piaţă.

REFERINŢE
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REZUMAT

Marca notorie – performanţă pentru între-

prindere.  Autorul scoate în evidenţă rolul  măr-
cilor în peisajul economic actual și importanţa 
notorietăţii acestora în obţinerea performanţei de 
producţie. Recunoașterea notorietăţii unei mărci 
este determinată de măsura în care aceasta este re-
cunoscută de potenţialii consumatori și este corect 
asociată cu un anumit produs. Notorietatea  măr-
cii contribuie la sporirea volumului vânzărilor unei 
companii și infl uenţează în mod favorabil poziţia 
mărcii pe piaţă. Pentru ca o marcă să fi e conside-
rată notorie, trebuie să îmbine în sine și identităţi 
lingvistice şi vizuale, care infl uenţează latura emoti-
vă şi sentimentală a consumatorilor, această relaţie 
emoţională dintre cumpărător şi produsul respectiv 
fi ind bazată pe setul de valori pe care marca  renu-
mită le proclamă.

ABSTRACT

Notorious Trademark – Performance for the 

Enterprise. The author highlights the role of tra-
demarks in the current economic landscape and 
the importance of their notoriety in obtaining pro-
duction performance. Recognizing the reputation 
of a trademark is determined by the extent in whi-
ch it is recognized by potential customers and is 
correctly associated with a particular product. Tra-
demark notoriety helps to increase a company’s 
sales volumes and favorably infl uences trademark 

position on the market. For a trademark to be con-
sidered notorious it should also combine in itself 
linguistic and visual identities that infl uence the 
emotive and sentimental side of consumers, the 
emotional relationship between the buyer and 
the product is based on the set of values that the 
famous trademark proclaims.

РЕФЕРАТ

Общеизвестный товарный знак – показа-

тель эффективности предприятия. Автор под-
черкивает роль товарных знаков в современном 
экономическом ландшафте и важность приобре-
тения ими общеизвестности и признания на пути 
к достижению эффективности производства. 
Признание товарного знака общеизвестным об-
условлено степенью, в которой он признается 
потенциальными потребителями и правильно 
ассоциируется с конкретным товаром. Узнава-
емость товарного знака способствует увеличе-
нию объемов продаж компании и благоприятно 
влияет на позиционирование торговой марки на 
рынке. Чтобы товарный знак был признан обще-
известным, он  должен сочетать в себе звуковую 
и визуальную составляющие идентичности, ко-
торые оказывают эмоциональное воздействие 
на потребителей, при этом эмоциональная связь 
между покупателем и соответствующим товаром 
основана на комплексе ценностей, провозгла-
шаемых известным товарным знаком.
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ȘEF SECŢIE POLITICI ȘI MECANISME DE CREȘTERE 
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INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

|  ȘTEFAN NOVAC, SPECIALIST ÎN PROPRIETATE 
INTELECTUALĂ, ASOCIAŢIA OBȘTEASCĂ

„CENTRUL PENTRU PROMOVAREA 
PROPRIETĂŢII INTELECTUALE ȘI CONCURENŢEI (PICON)”

M    
    

 

MANAGEMENTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE (PI) 
SE AFLĂ ÎN CONTINUĂ MIȘCARE DE LA TEORIE SPRE 

APLICAŢII ÎN PRACTICĂ. PERIOADA ACTUALĂ ÎNAINTEAZĂ CERINŢE 
ÎNALTE FAŢĂ DE EFICIENTIZAREA ACESTEI ACTIVITĂŢI. MANAGE-
MENTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE A CUNOSCUT O DEZVOLTARE 
ȘI PERFECŢIONARE ESENŢIALĂ ÎN CADRUL COMPANIILOR MARI, LU-
CRU DE CARE AU BENEFICIAT MAI MULT ŢĂRILE DEZVOLTATE, UNDE 
COMPANIILE AU, CU PREPONDERENŢĂ, OFICII CENTRALE. 

Conștientizând importanţa PI pentru dezvolta-
rea economică modernă, ţările au excelat prin a crea 
sisteme de înregistrare și protecţie a proprietăţii in-
telectuale la nivel de stat, preluând, uneori cu exces 
de zel, prevederile tratatelor internaţionale, la care 
au aderat. Ca rezultat, sistemele de proprietate in-
telectuală din ţările în curs de dezvoltare sunt axa-
te mai mult pe protecţie și mai puţin pe crearea de 
proprietate intelectuală. 

Succesul unei afaceri, în condiţiile economi-
ei de piaţă, este bazat pe valorifi carea avantajului 
competitiv al companiei. Republica Moldova trece 
printr-o perioadă de constituire a economiei de 

piaţă, cu o concurenţă iniţial foarte slabă. Avantajul 
competitiv al companiei, adeseori, este însuși faptul 
lansării în afacere.

Dacă la constituirea pieţelor, un avantaj compe-
titiv al companiei putea fi  posedarea unor active 
materiale și fi nanciare  utilaje, terenuri agricole, 
mijloace circulante ieftine –, cu timpul, toate aces-
tea au devenit indispensabile la intrarea pe piaţă. În 
domeniul agricol, de exemplu, datorită subsidiilor 
îndreptate spre suportul achiziţionării de utilaje și 
terenuri agricole, costurile de intrare pe piaţă au 
scăzut. 

Odată cu intensifi carea concurenţei, devine evi-
dent că avantajul competitiv poate să-l constituie 
doar aspectele legate de proprietatea intelectuală. 
Compania poate face faţă concurenţei prin produse 
unice, tehnologii deosebite, cunoștinţe acumulate 
despre modul efi cient de desfășurare a afacerii (par-
teneri, relaţiile cu ei, cunoașterea pieţei relevante etc.). 

Astfel, ajungem la una din defi niţiile proprietăţii 
intelectuale ale companiei ca fi ind cunoștinţele 
despre modul de desfășurare a afacerii.
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Avantajul competitiv legat de PI îl constituie 
cunoștinţele pe care le posedă compania și nu le 
posedă concurenţii.

În Moldova se observă o tendinţă timidă a com-
paniilor autohtone de conștientizare a rolului PI, 
de identifi care și valorifi care a aspectelor ce ţin de 
avantajul competitiv.

După o perioadă lungă de economie planifi cată 
din perioada sovietică, a venit o perioadă de consti-
tuire a economiei de piaţă, constituire care a avut 
loc, în unele ramuri, în condiţiile unei pieţe artifi cia-
le. Capacitatea enormă a pieţei de desfacere din Est 
pentru produsele agricole, de exemplu, a perpetuat 
apariţia producătorilor agricoli ce activau practic 
în lipsa concurenţei  toată producţia agricolă era 
vândută direct de la producător.

Autorii au constatat mai multe cazuri în care 
companiile se interesau de produse și tehnologii 
noi, dar renunţau la ele în favoarea modelului sim-
plu de activitate, cu vânzarea producţiei en gros la 
momentul producerii.  

Concurenţa impune conștientizarea necesităţii 
asimilării inovaţiilor, dar și aici companiile nu au 
experienţa necesară pentru a gestiona efi cient pro-
prietatea intelectuală.

Ciclul de viaţă al proprietăţii intelectuale presu-
pune următoarele etape:

  Colectarea, prelucrarea, asimilarea cunoștin-
ţelor existente în domeniu; 

  Generarea cunoștinţelor noi;
  Captarea cunoștinţelor create;
  Protejarea PI;
  Valorifi carea PI.

Managementul PI ar trebui să asigure o continuita-
te a bunei desfășurări a etapelor menţionate mai sus. 

În consecinţă, managementul PI constituie 

tratarea sistemică a PI existente pentru a genera 

și valorifi ca PI proprie.  

Pentru a promova proprietatea intelectuală la ni-
vel de companie, în Republica Moldova s-a încercat 
crearea unui regulament-model de management al 
PI pentru întreprinderi. Succesul acestor încercări 
este destul de modest, una din cauze fi ind nesoli-
citarea din partea întreprinderilor a acestor regle-
mentări, dar și difi cultatea unifi cării procedurilor 
din cauza particularităţilor industriilor și obiectelor 

de proprietate intelectuală (OPI). Din păcate, nivelul 
de management al PI la majoritatea întreprinderilor 
din Moldova se afl ă la etapa incipientă. 

Pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) din 
Moldova, care constituie majoritatea întreprinderi-
lor, necesitatea creării şi valorifi cării creaţiilor intelec-
tuale este de o importanţă deosebită. Aceasta este 
condiţionat nu doar de problemele specifi ce secto-
rului întreprinderilor mici şi mijlocii (acces limitat la 
diferite tipuri de resurse), dar şi de situaţia economi-
că a Republicii Moldova, de necesitatea de a importa 
materii prime de bază, o piaţă internă mică etc.

Potrivit cercetărilor efectuate de către autori [3], 
factorii care împiedică crearea OPI, în special, ela-
borarea sau aplicarea inovaţiilor la scară largă în 
IMM-urile din Republica Moldova, ţin de: costurile 
ridicate pentru achiziţionarea de tehnologii sau 
elaborarea noilor produse sau servicii; susţinerea 
insufi cientă din partea statului; resurse fi nanciare 
insufi ciente; lipsa personalului califi cat; o colabora-
re slabă sau lipsa unei colaborări între întreprinderi 
şi alte instituţii, nivelul scăzut al abilităţilor mana-
geriale etc. 

Persistă în rândul întreprinzătorilor și ignoranţa 
privind drepturile de proprietate intelectuală. Ma-
joritatea dintre ei nu cunosc ce benefi cii pot fi  obţi-
nute de la utilizarea OPI. De asemenea, antrepreno-
rii nu sunt informaţi sufi cient cu privire la efectele 
juridice şi economice de încălcare a drepturilor de 
proprietate intelectuală.

Printre problemele proprietăţii intelectuale în 
ţara noastră, menţionăm şi comercializarea slabă pe 
piaţă a obiectelor de proprietate intelectuală. Cau-
zele acestei probleme sunt diferite, spre exemplu, 
neconştientizarea de către managerii întreprinderii 
a potenţialului comercial al obiectelor de PI, lipsa 
sau insufi cienţa specialiştilor în sectorul de comer-
cializare a proprietăţii intelectuale.

Utilizarea instrumentelor de PI de către IMM-uri-
le din Republica Moldova este percepută ca fi ind 
foarte joasă. 

Este de menţionat experienţa unor ţări (cel mai 
elocvent exemplu fi ind Australia) care au elaborat 
ghiduri și manuale de management al proprietăţii 
intelectuale ramurale, în care maximal s-a ţinut cont 
de specifi cul ramurii [4-8]. Călăuzindu-se de aceste 
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ghiduri, companiile din ramură le pot ajusta ușor și 
efi cient pentru utilizare internă.

Astfel, în funcţie de strategiile naţionale, regio-
nale, ramurale de dezvoltare, pot fi  formulate stra-
tegii și obiective de dezvoltare a PI. Aceste strategii 
și obiective sunt implementate prin ghidurile de 
management al PI ramurale și pot fi  folosite pentru 
elaborarea ghidurilor de management PI ale com-
paniilor.

În concluzie, putem identifi ca două căi de elabo-
rare a strategiei PI la companie:

1. Metoda top-down  concretizarea următoa-
relor compartimente, fi ecare fi ind condiţionat de 
obiectivele precedentului:

  Strategia de dezvoltare a ţării, aliniată, la rân-
dul său, la strategiile și programele europene;

  Strategia naţională de dezvoltare a PI;
  Strategiile și programele naţionale ramurale;
  Obiectivele ramurale de PI;
  Ghiduri, manuale pentru managementul PI 

ramurale;
  Strategia de dezvoltare a companiei;
  Strategia PI a companiei.

2. Metoda bottom-up  formularea regulilor de 
gestiune a PI la companie (elaborarea regulamen-
tului de management al PI).

În ambele cazuri, strategia de dezvoltare a PI la 
companie urmează să fi e elaborată, ţinând cont și 
de următorul context:

  Obiectivele strategice generale ale companiei;
  Tipurile de obiecte de PI necesare;
  Obiectivele strategice pentru fi ecare tip de PI 

necesar.
Prima metodă poate fi  implementată efi cient 

doar în cazul existenţei unei certitudini, la nivel 
naţional, pentru toate aspectele menţionate, lucru 

care se întâmplă rar, și nu doar în cazul ţării noastre. 
Implementarea celei de-a doua metode presu-

pune mai multe incertitudini care, în opinia autori-
lor, pot fi  depășite utilizând procedura de manage-
ment al PI descrisă în continuare.

Astfel, managementul PI la companie va fi  orga-
nizat ca un management prin proiecte. Proiectul 
poate fi  unul complex  de management general al 
PI sau/și concret  subproiecte de management al 
unor tipuri de PI.

PCM – Managementul Ciclului de Proiect

Majoritatea fi nanţărilor programelor de dezvol-
tare au loc cu utilizarea metodologiei Managemen-
tul Ciclului de Proiect (PCM  Project Cycle Mana-
gement) [1].

Una din defi niţiile proiectului  un set de acţiuni 
asupra unui grup target pentru a trece de la starea 
iniţială la o stare îmbunătăţită. Unitatea de imple-
mentare a proiectului elaborează și implementează 
strategia și asigură cu resurse (materiale, fi nanciare, 
umane).

Ciclul Proiectului  o consecutivitate de etape in-
terconecte de activităţi necesare pentru atingerea 
efi cientă a obiectivelor. 

PCM presupune existenţa unui cadru-program 
amplu și/sau misiune a unei companii, fundaţii. 
Acest cadru determină proiectul, ciclul căruia este 
defi nit prin următoarele etape:

 ▪  Identifi carea proiectului;
 ▪  Etapa pregătitoare și designul proiectului;
 ▪  Planifi carea detaliată;
 ▪  Implementarea;
 ▪  Monitorizarea;
 ▪  Revizuirea și evaluarea proiectului;
 ▪  Evaluarea impactului.
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Managementul Ciclului de Proiect

Sursa: [1]

PCM este implementat, de obicei, fi ind însoţit de 
Cadrul Logic (LFA  Logical Framework Approach).

Metoda Cadrului Logic

Metoda Cadrului Logic (Logical Freamework 
Approach  LFA) [2] a fost elaborată în anii 60 
pentru îmbunătăţirea sistemului de planifi care 
și evaluare a proiectelor al USAID (United Staites 
Agency of International Development). LFA a de-
venit un instrument efi cient pentru aplicarea me-
todologiei PCM. LFA este utilizat la diferite etape 
ale PCM, cum ar fi :

 ▪  Identifi carea  LFA asistă prepararea analize-
lor necesare, investigarea relevanţei proiectului și 
contribuie la identifi carea potenţialelor obiective și 
strategii;

 ▪  Formularea  LFA asistă prepararea planului 
proiectului cu obiective clare, rezultate măsurabile, 
strategia de management al riscurilor și defi nirea 
responsabilităţilor manageriale;

 ▪  Implementarea  LFA este instrumentul 
managerial cheie pentru planifi carea activităţii 
operaţionale și monitorizării;

 ▪  Evaluare și audit  Matricea LFA cu obiecti-
ve, indicatori, presupuneri de bază  constituie baza 
evaluării performanţei și a impactului.

Cadrul Logic este un instrument analitic utilizat 
efi cient în procesul de planifi care și management al 
proiectului. Deși poate fi  tratat doar ca un ”ajutor de 
gândire”, Cadrul Logic asigură structurarea și siste-

matizarea ideii de proiect. Aplicarea Cadrului Logic 
furnizează formatul prezentării obiectivelor proiec-
tului și a relaţiilor cauzale dintre obiective prin Ma-
tricea Cadrului Logic.

Managementul Proprietăţii Intelectuale

Managementul Proprietăţii Intelectuale la 
companie poate fi  realizat ca managementul prin 
proiecte de elaborare, protecţie, exploatare a 
proprietăţii intelectuale. La baza obiectivelor mana-
gementului PI vor sta strategia și obiectivele de PI 
ale structurii (companie, industrie etc.). Proiectele 
de management al PI vor fi  elaborate și gestionate 
prin PCM. Ciclul de Management al PI va fi  actuali-
zat/ajustat la terminologia și specifi cul proprietăţii 
intelectuale.

Formularea și selectarea proiectelor de mana-
gement al PI vor fi  condiţionate și de oportunităţile 
potenţiale ale PI:

  Creare sau achiziţionare;
  Managementul drepturilor de proprietate și/

sau de exploatare a obiectelor de PI;
  Decizii de protecţie și monitorizare a PI;
  Determinarea scopului dezvoltării PI:

  Utilizare în produse;
  Comercializare;
  Licenţiere;
  Blocarea legală a concurenţilor;
  Securizarea împotriva acţiunilor de bloca-

re a concurenţilor; Etc.
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Pentru utilizarea metodei Cadrului Logic împreu-
nă cu Managementul Ciclului de Proiect, sunt reco-
mandate câteva etape premergătoare:

  Analiza participanţilor  elaborarea tabloului 
comprehensiv al tuturor entităţilor implicate în ela-
borarea și exploatarea PI vizate de proiect.

  Analiza problemei  identifi carea contex-
tului în care se va derula proiectul și a probleme-
lor majore care urmează să fi e soluţionate după 
desfășurarea acestuia. De obicei, ca rezultat este 
elaborat arborele problemelor.

  Analiza obiectivelor  arborele problemelor 
este transformat în arborele obiectivelor, care este 
analizat.

  Analiza alternativelor  identifi carea alternati-
velor posibile, evaluarea fezabilităţii lor și defi nitiva-
rea strategiei proiectului.

  Descrierea proiectului  în funcţie de strategia 
aleasă, identifi carea elementelor de bază ale proiec-
tului (scopul fi nal, obiectivele, rezultatele preconi-
zate, activităţile) derivate din arborele obiectivelor 
și transmise către matricea planifi cării proiectului.

  Presupuneri. Sunt determinate condiţiile și 
factorii externi necesari pentru realizarea fi ecărei 
etape.

  Indicatori și măsuri de verifi care. Indicatorii de 
performanţă și de impact cantitativi și calitativi sunt 
determinaţi pentru măsurarea rezultatelor în vede-
rea unei monitorizări efi ciente și evaluarea procese-
lor de obţinere a rezultatelor, depistarea modifi cări-
lor și devierilor în desfășurarea proceselor.

Esenţa aplicării cadrului logic constă în identifi -
carea obiectivelor, indicatorilor de evaluare a atin-
gerii acestor obiective, metodelor de măsurare a 
acestor indicatori și a presupunerilor (condiţiilor 
externe) în care obiectivele vor fi  atinse.

Cu alte cuvinte, pornind de la o viziune, este ge-
nerat un scop, care determină obiectivul general 
al proiectului, asigurat prin atingerea unor obiec-
tive specifi ce, la rândul lor garantate de rezultatele 
unor activităţi și procese ale proiectului. Astfel, se 
creează o ierarhie cu 4 niveluri ale obiectivelor, care 
sunt ulterior analizate prin matricea cadrului logic, 
formulând ipotezele în care aceste obiective pot fi  
atinse.

Managementul Ciclului de Proiect presupune 
revizuirea periodică a ciclului de proiect în vederea 

ajustării proiectului în corespundere cu rezultatele 
monitorizării și evaluării.

În opinia noastră, realizarea managementului PI 
prin aplicarea Managementului Ciclului de Proiect 
ar fi  o soluţie pentru companiile din Republica Mol-
dova, pentru alte ţări în curs de dezvoltare, nevoite 
să înfrunte realitatea severă a economiei de piaţă, în 
lipsa unor condiţii social-economice prielnice pro-
cesului inovaţional.
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REZUMAT

Managementul proprietăţii intelectuale prin 

prisma managementului ciclului de proiect. Tot 
mai des metodologia de Management al Ciclului de 
Proiect (Project Cycle Management) este utilizată cu 
succes la managementul proiectelor de majoritatea 
fundaţiilor internaţionale, dar și de corporaţiile pri-
vate mari. 

Acest articol are ca scop examinarea metodolo-
giei de Management al Ciclului de Proiect (Project 
Cycle Management) în vederea aplicării acesteia în 
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managementul proprietăţii intelectuale și identifi -
carea posibilităţilor de utilizare a acestei metodolo-
gii  la întreprinderi.

Cuvinte-cheie: management al proprietăţii inte-
lectuale, management al ciclului de proiect, cadrul 
logic.

ABSTRACT

Intellectual Property Management through 

the Prism of Project Cycle Management. Increa-
singly often Project Cycle Management methodo-
logy is successfully used in project management 
by most international foundations, and also large 
private corporations.

This article aims to examine the Project Cycle 
Management methodology for its application in 
intellectual property management and identify 
opportunities for the use of this methodology in 
enterprises.

Keywords: intellectual property management, 
project cycle management, logical framework.

РЕФЕРАТ

Управление интеллектуальной собствен-

ностью через призму управления проектным 

циклом. Методология Управления проектным 
циклом (Project Cycle Management) стала все 
чаще успешно применяться в управлении про-
ектами большинством международных фондов, 
а также крупнейшими частными корпорациями. 

Настоящая статья призвана изучить методо-
логию Управления проектным циклом (Project 
Cycle Management) для ее применения в управ-
лении интеллектуальной собственностью и 
определения возможности использования дан-
ной методологии на предприятиях. 

Ключевые слова: управление интеллекту-
альной собственностью, управление проектным 
циклом, логические рамки.
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SPECIALIȘTII ÎN DOMENIUL BANCAR AFIRMĂ CĂ, ÎN MOMEN-
TUL  ACTUAL, NE AFLĂM LA ÎNCEPUTUL UNEI PERIOADE 

CARE, PRIN ANALOGIE CU PERIOADA DE AVÂNT A COMPANIILOR  
DOT.COM, OFERĂ ORICĂRUI SPECIALIST IT POSIBILITATEA DE A 
FONDA O COMPANIE DE LA ZERO. 

Astfel, orice bancă, cât de mică, poate elabora 
și oferi pieţei o soluţie inovativă, care-i va crea o 
oportunitate fără precedent în istoria activităţii 
bancare. În anii apropiaţi, de pe piaţa fi nanciară ar 
putea să dispară cardurile de plastic, majoritatea 
subdiviziunilor teritoriale ale băncilor va fi  lichi-
dată, iar băncile de succes, din vânzători de pro-
duse fi nanciare, se vor transforma în integratori 
ai oportunităţilor fi nanciare ale clienţilor. Cea mai 
mare parte a băncilor va deveni accesibilă pentru 
operaţiunile fi nanciare ale clienţilor din orice colţ 
al lumii [9].

Evoluţia conceptuală a băncilor și a 

activităţii bancare. Etapa actuală se caracteri-
zează prin evoluţia concepţiei de Bancă 2.0 spre 
cea de Bancă 3.0. Apariţia bankingului online de-
părtează, tot mai mult, clientul de ofi ciul bancar 

tradiţional, adică are loc procesul declanșat prin 
apariţia carnetului de cecuri și a cardurilor banca-
re. Cu toate acestea, băncile și-au continuat exten-
siunea teritorială, însă, în curând, administraţiile 
băncilor vor conștientiza faptul că, în secolul XXI, 
nu este raţională cheltuirea a 70% din buget pen-
tru crearea și întreţinerea fi lialelor, agenţiilor și 
reprezentanţelor existente fi zic.

Dacă, în momentul actual, bankingul online și 
mobile bankingul constituie suplimente la activita-
tea bancară tradiţională, odată cu trecerea timpului, 
acestea vor deveni business de bază [7].

Odată cu evoluţia băncilor, s-a schimbat și lu-
mea, în care au apărut smartfoane, pe care pose-
sorii le poartă permanent cu ei, au apărut reţelele 
de socializare, care au intrat, practic, în viaţa oricărei 
persoane moderne. Aceste procese ameninţă direct 
băncile existente, dacă ne închipuim că Facebook 
sau Vkontakte vor crea băncile proprii, dacă vor 
putea obţine licenţa bancară, de care, deocamda-
tă, nici nu au nevoie – Facebook deja dispune de 
portmoneu, care în viitor poate deveni alternativă 
a contului de decontare al utilizatorului.
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Noile tehnologii au condus la schimbarea pa-
radigmei comportamentului clientului bancar.  
Actualmente, clienţii pot să nu se prezinte fi zic în 
ofi ciul teritorial al băncii pentru  efectuarea unor 
operaţiuni bancare simple. În plus, adesea, băncile 
asigură accesul la distanţă al clientului în vederea 
desfășurării deservirii fi nanciare, fără ca acesta să 
iasă din casă sau ofi ciu, iar în unele cazuri putând 
efectua operaţiuni, practic, din orice loc, cu utiliza-
rea dispozitivelor mobile [3].

Experţii în domeniul abordat  sunt convinși că 
băncile trebuie să-și urmeze clienţii, să implemen-
teze tot mai activ tehnologiile moderne și să folo-
sească tot mai larg avantajele bankingului mobil.

În același timp, unii experţi consideră că tehno-
logiile avansate vor face ca băncile să devină mai 
umane. Băncile, niciodată, nu au constituit business 
emoţional, însă, acum, în lumea digitală, acestea vor 
putea manifesta emoţii, când imaginea digitală va 
circula liber pe canalele informaţionale în comuni-
carea cu un om viu. Băncile vor identifi ca persoana 
în baza intuiţiei, așa cum Facebook-ul își cunoaște 
utilizatorii mai bine decât ei înșiși [9].

Tendinţele dominante ale procesului 

inovaţional. Specialiștii în domeniul abordat au 
trasat următoarele direcţii de bază ale evoluţiei teh-
nologiilor bancare [8]: 

 ▪ Modifi carea sistemului de reglementare banca-
ră. Odată ce băncile își extind activitatea, explorând  
pieţe  noi, implementând produse noi, apelând la 
tehnologii noi, ceea ce determină evoluţia calita-
tivă și cantitativă a activităţii bancare, reglemen-
tarea bancară devine multidimensională și va fi  
desfășurată pe mai multe canale. Reglementarea 
devine prudenţială și pătrunde în orice domeniu 
al activităţii băncilor. Presiunea de reglementa-
re va crește ca reacţie la declanșarea crizelor fi -
nanciare. Fiecare criză fi nanciară demonstrează 
vulnerabilităţi noi ale sistemului bancar. Prin urma-
re, răspunsul sistemului de reglementare va fi  tot 
mai diversifi cat [4].

 ▪ Posibilitatea clientului de a dicta băncii 
condiţiile sale. Există opinii, potrivit cărora, odată cu 
trecerea timpului, clientul va putea decide el însuși 
ce servicii concrete să folosească, considerându-le 
utile, și de care să se dezică, adică, de care  nu are 
nevoie. De exemplu, numărul de variante de forma-

re a economiilor personale nu va mai fi  limitat de 
anumite servicii bancare. Va exista posibilitatea de a 
conexa serviciul de gestiune a fi nanţelor personale 
cu oferta altei companii. Clienţii vor avea mai multă 
libertate. Ei vor putea să ajusteze de sine stătător 
gestiunea conturilor personale, să limiteze suma 
lunară a cheltuielilor.

 ▪ Înlocuirea consultanţilor bancari cu roboţi. 
Comunicarea personală a clientului cu un lucrător 
al băncii devine un lux accesibil doar clienţilor VIP. 
Treptat aceasta va fi  înlocuită, de fapt, cu comuni-
carea clientului cu sistemul informaţional al băncii, 
într-o formă confortabilă pentru consumatorul pro-
duselor bancare.   Pe de altă parte, această inovaţie 
va permite asistarea fi nanciară permanentă a cli-
entului și-l va ajuta, de exemplu, să se abţină de la 
cumpărături spontane, negândite, prin informarea 
lui de către consultantul digital al informaţiei cu 
privire la înrăutăţirea stării fi nanţelor personale în 
cazul efectuării cumpărăturii care nu este vital ne-
cesară.

 ▪ Transferul subdiviziunii băncii în telefonul mo-
bil. Internetul și trecerea masivă la utilizarea smart-
foanelor și a planșetelor au schimbat regulile de 
joc în activitatea bancară, căci prioritatea activităţii 
bancare rezidă în confortul oferit clienţilor la deser-
vire, și nu în tradiţii [6].

Unii specialiști previzionează dispariţia carduri-
lor bancare clasice, în acest sens existând deja une-
le semne tehnice și tehnologice. Încă acum câţiva 
ani au fost făcute încercări de a fabrica obiecte 
„deștepte”, în care se montează chipurile necesare 
desfășurării unor operaţiuni de plată [9].

La începutul anului 2015, compania Apple a lan-
sat serviciul Apple Pay, care permite transformarea 
dispozitivului iPhone într-un card bancar și efectu-
area plăţilor direct de pe smartfon. Rezultatul a fost 
impresionant: banca Chase a raportat despre sporul 
de un milion de carduri adăugate pe iPhone, a în-
ceput popularizarea tehnologiei respective de către 
Bank of America și American Express. Actualmente, 
2 din 3 plăţi electronice în SUA sunt efectuate prin 
Apple Pay. În prezent, asupra tehnologiilor similare 
lucrează Samsung, Google și alte companii [6].

Avantajele Apple Pay, faţă de un card obișnuit, 
constau în mobilitate. Smartfonul este întotdeauna 
la îndemâna utilizatorului și nu este necesară intro-
ducerea separată a datelor despre mărfurile procu-
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rate prin Internet, fapt care  economisește timpul 
utilizatorului. În afară de aceasta, într-un smartfon,  
pot fi  conţinute mai multe carduri ale unor bănci di-
ferite. Nu este nevoie de un portmoneu mare sau 
dispozitiv de păstrare.

Dezvoltarea aplicaţiilor mobile va conduce la 
reducerea rapidă a numărului de subdiviziuni teri-
toriale clasice ale instituţiilor bancare. Ele vor fi  sub-
stituite prin smartfoane, care vor lărgi substanţial 
posibilităţile clienţilor ce folosesc acum sisteme de 
Internet banking. De asemenea, telefoanele mobile 
moderne sunt capabile să analizeze oportunităţile 
investiţionale, oferindu-le posesorului lor.

În secolul XXI, a apărut o nouă generaţie de bănci, 
numite bănci virtuale, care nu dispun de subdivizi-
uni structurale fi zice pentru deservirea clienţilor. 
Întreaga bancă a fost „plasată” într-o aplicaţie, 
unde utilizatorul poate urmări mișcarea mijloacelor 
bănești din conturile sale, poate plasa și  închide de-
pozite, poate face transferuri. Întreaga comunicare 
are loc exclusiv prin serviciul de asistenţă sub formă 
de chat, care, timp de un minut, este dispus să răs-
pundă la orice întrebări. Drept exemplu, poate servi 
activitatea băncii americane Simple sau a băncii din 
Federaţia Rusă Roketbank, care demonstrează  că o 
bancă poate funcţiona și fără subdiviziunile struc-
turale fi zice: documentele sunt aduse de curier în 
timpul comod pentru client, restul operaţiunilor 
sunt efectuate prin aplicaţia specială cu ajutorul 
smartfonului.

În viitor, numărul unor astfel de bănci va fi  în 
creștere, iar acest proces depinde nu numai de gra-
dul de maturitate al băncilor, dar și de disponibilita-
tea clienţilor de a se dezice de deprinderile lor. De 
exemplu, fondatorii Roketbank recunosc  că audito-
riul lor, în mare parte, este format de noua generaţie 
a consumatorilor de produse bancare, care sunt 
interesaţi să treacă la un nivel nou de deservire. O 
situaţie similară este și la Moresise Bank. 

 ▪ Plata pentru servicii. La etapa actuală, o mare 
parte din băncile occidentale nu încasează comi-
sioane pentru deservirea în Internet și bankingul 
mobil. Însă, specialiștii în domeniu prognozează că 
serviciile mobile de consulting pot deveni o sursă 
de venituri pentru bănci. Riscul constă în faptul 
că astfel de comisioane pot duce la diferenţierea 
substanţială a clientelei. De aceea băncile trebuie 
să stabilească diferite nivele de plată pentru diferite 

categorii de clienţi, iar unii dintre ei, în general, tre-
buie să fi e scutiţi de plăţi suplimentare doar cu sco-
pul evitării pierderii lor. În afară de aceasta, băncile 
trebuie să estimeze starea fi nanciară a clienţilor. În 
funcţie de schimbarea venitului clientului, acestea 
trebuie să schimbe suma overdraftului la contul de 
card [3]. 

 ▪ Obţinerea creditelor prin reţelele sociale. Unele 
companii sunt dispuse deja să ofere servicii simi-
lare. De exemplu, pentru efectuarea operaţiunilor 
fi nanciare prin reţelele sociale se oferă companiile:

- „Akimbo” – transferul banilor prin reţea tuturor 
persoanelor cu care contactează utilizatorul;

- „Lighter capital” – evaluarea nivelului de 
siguranţă al debitorului prin studierea activităţii lui 
în sistem.

Se presupune  că treptat creditarea bancară prin 
reţelele de socializare va deveni ceva obișnuit.

 ▪ Absenţa legăturii rigide a contului cu o ban-
că concretă. Se are în vedere crearea unui spaţiu 
bancar deschis în viitor. La fel, ca și la deservirea în 
domeniul telefoniei mobile, unde clientul își poate 
păstra numărul de telefon indiferent de prestatorul 
serviciului respectiv, clientului bancar i se va des-
chide un cont personal, care va putea fi  menţinut 
chiar și în cazul schimbării instituţiei fi nanciare de 
deservire.

 ▪ Obţinerea creditului prin apelarea la crowdso-
urcing. Noţiunea crowdsourcing (în sens direct, din 
limba engleză – gloată fi nanciară) denotă atragerea 
la soluţionarea anumitor probleme ale activităţii 
inovaţionale de producţie a unui cerc larg de per-
soane pentru utilizarea capacităţilor lor de creaţie, 
cunoștinţelor și experienţei, după schema de sub-
antrepriză în bază benevolă cu aplicarea tehnologi-
ilor infocomunicaţionale. Cu alte cuvinte, crowdso-
urcing-ul are loc atunci când, la soluţionarea  unei 
probleme anumite, se atrage un grup de persoane 
în regim online care poate întruni mii de oameni. 
Această metodă, adesea, este folosită pentru 
obţinerea unui număr mare de opinii asupra unui 
produs concret [10].

În prezent, la acest mecanism de mobilizare a 
mijloacelor bănești, adeseori,  apelează  compa-
niile la începutul activităţii financiare, însă, ori-
când această variantă de finanţare va fi aplicată 
cu scopul obţinerii unei ipoteci sau unor credite 
de consum. Mijloacele vor fi acordate de către 
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investitorii instituţionali, în mod direct, prin plat-
formele online.

 ▪ Popularizarea cripto monedelor (valutelor) 
(crypto currency). Moneda crypto este o monedă 
digitală care utilizează criptarea ca măsură de secu-
ritate și anticontrafacere. Valoarea ei nu este legată 
de nicio ţară sau bancă centrală. Ea se stabilește nu-
mai prin cerere și ofertă. Prima valută virtuală, bit-
coin, a fost creată în anul 2009 [1]. Moneda crypto 
reprezintă un activ virtual, bazat pe un mecanism 
electronic, a cărui emitere, de regulă, nu este cen-
tralizată. Funcţionarea sistemului are loc în cadrul 
unei reţele computerizate de distribuţie. În acest 
caz, de obicei, informaţia cu privire la tranzacţii nu 
este codifi cată și este accesibilă permanent în for-
mă deschisă. Cryptografi a nu este folosită pentru 
limitarea accesului la datele despre tranzacţii, ci 
pentru garantarea menţinerii lanţurilor de blocuri 
ale bazei tranzacţiilor [11].

Popularizarea rapidă a banilor electronici, folosi-
rii cărora se opun activ guvernele multor ţări, poate 
genera consecinţe contradictorii. Avantajul constă 
în descentralizarea sistemului fi nanciar, iar deza-
vantajul – în apariţia noilor riscuri.

 ▪ Răspândirea tehnologiei blockchain. Această 
tehnologie funcţionează ca un registru de date, în 
care sunt incluse tranzacţiile utilizatorilor. În cazul 
Bitcoin, softul blockchain include tranzacţiile făcute 
de toţi deţinătorii de monede virtuale de la lansarea 
acestora  până în prezent [2]. La nivelul industriei 
fi nanciar-bancare, tranzacţiile încheiate cu ajutorul 
tehnologiei blockchain ar deveni mai rapide, mai ief-
tine și mult mai simplu de efectuat decât în prezent, 
eliminând, totodată, necesitatea unui intermediar.

În parteneriat cu fi rma americană R3, nouă din-
tre cele mai mari bănci ale lumii, printre care Bar-
clays, Credit Suisse, JPMorgan și UBS, au decis să 
activeze împreună în vederea stabilirii unui cadru 
de reglementare a folosirii tehnologiei blockchain 
în sistemul bancar.

 ▪ Noii algoritmi ca mijloace de combatere a fra-
udei bancare. Programele cu capacitate înaltă vor 
efectua analiza operaţiunilor bancare. Dezvoltarea 
tehnologiei biometriei comportamentale este menită 
să ridice gradul de securitate al  tranzacţiilor ban-
care. Este vorba inclusiv de folosirea amprentelor 
digitale virtuale – viteza introducerii parolei, forţa 
de apăsare a tastelor. Aceasta se referă la indicatorii 

individuali ai fi ecărei persoane și va deveni o me-
todă de determinare a identităţii clientului în viitor.

 ▪ Transformarea instituţiilor de creditare în com-
panii tehnologice. Aplicarea algoritmilor speciali va 
transforma instituţiile de creditare în companii teh-
nologice. O parte substanţială a activităţii de anali-
ză a datelor clienţilor și stării pieţei fi nanciare va fi  
realizată de programe speciale.

 ▪ Vânzarea de către bănci a informaţiei despre 
clienţi. O sursă suplimentară de venituri pentru 
bănci poate deveni vânzarea către alte instituţii 
fi nanciare a informaţiei (în mare parte, deperso-
nalizată) cu privire la consumatorii produselor lor. 
Datorită faptului că banca este o sursă de date des-
pre starea fi nanciară a persoanelor, deprinderile și 
preferinţele lor de lucru cu mijloacele bănești, forţa 
fi nanciară și capacitatea lor de plată, vânzarea unor 
astfel de date poate deveni o afacere profi tabilă 
pentru aceasta.

 ▪ Identifi carea clienţilor bancari doar după sem-
nătura clasică și documentul de identifi care, în 
prezent, este insufi cientă. În opinia  specialiștilor 
companiei BioLink Solutions, băncile vor utiliza tot 
mai larg soluţiile biometrice în cadrul tehnologiilor 
bancare [5].

În anii următori, vor căpăta o mai mare răspândi-
re în activitatea băncilor mijloacele de identifi care 
biometrică aplicate în scopul deservirii clienţilor, 
inclusiv în cadrul bancomatelor biometrice. Acest 
proces va reduce esenţial posibilitatea fraudei, ba-
zată pe folosirea actelor false sau furate, precum și 
reducerea disconfortului clientului în cazul în care 
acesta nu-și are buletinul de identitate asupra sa. 
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REZUMAT 

Perspectivele internaţionale ale procesu-

lui inovaţional în băncile comerciale. La etapa 
actuală, a început o nouă epocă în dezvoltarea 
activităţii bancare, care se va exprima prin trans-
formarea tehnologică  radicală și perfecţionarea 
metodelor de comunicare ale băncilor cu clienţii 
lor. În  acest articol sunt refl ectate particularităţile 
acestor tendinţe.

ABSTRACT

International Perspectives of the Innovation 

Process in Commercial Banks. At present, it began 
a new era in the development of banking, which 
will be expressed through a radical technological 
transformation and improvement of the methods 
of communication with bank customers. The pecu-
liarities of these trends are refl ected in this article.

РЕФЕРАТ

Международные перспективы инноваци-

онного процесса в коммерческих банках. В 
настоящее время началась новая эра в развитии 
банковского дела, которая будет выражаться ра-
дикальными технологическими преобразовани-
ями и совершенствованием методов общения 
банков со своими клиентами. Особенности этих 
тенденций отражены в данной статье.
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P  TEMPUS „R    
T -T TN ” –    

IN NOVEMBER 2016 THE TEMPUS PROJECT “TECHNOLOGI-
CAL TRANSFER NETWORK (TECTNET)”, HAS BEEN COMPLE-

TED. THE PROJECT WAS LAUNCHED ON 1 DECEMBER 2013 AND 
WAS IMPLEMENTED IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA BY AN EU-
MOLDOVA CONSORTIUM COMPOSED OF ELEVEN PARTNERS. THE 
MAIN OBJECTIVE OF THE PROJECT WAS TO ENHANCE THE INSTI-
TUTIONAL CAPACITIES OF THE MOLDOVAN UNIVERSITIES TO DEAL 
WITH KNOWLEDGE AND TECHNOLOGY TRANSFER, INTELLECTUAL 
PROPERTY AND INNOVATION MANAGEMENT, NAMELY: TECHNICAL 
UNIVERSITY OF MOLDOVA (TUM), STATE AGRARIAN UNIVER-
SITY OF MOLDOVA (SAUM), MOLDOVA STATE UNIVERSITY 
(USM), “ALECU RUSSO” BALTI STATE UNIVERSITY (USARB). 

The transfer of EU best practices is ensured by EU 
partner-universities with broad experience in the fi -
eld, namely:  University of Sannio (Italy), “Gheorghe 
Asachi” Technical University of Iasi (Romania), Te-
chnical University of Košice (Slovakia) and Instituto 
Superior Técnico of Lisbon (Portugal). 

The sustainability of the knowledge triangle edu-
cation–innovation–research is supported also by 
participation in the project of the Moldovan Agency 
for Innovation and Technology Transfer (AITT), the 
State Agency on Intellectual Property of the Repu-
blic of Moldova (AGEPI) and a local NGO “Moldovan 
Technology Transfer Network”.

To achieve its goals, the project is called to pro-
vide the benefi ciary universities with eff ective and 
effi  cient instruments for exploiting their educatio-

nal and research capacities by building up the ne-
cessary competencies and infrastructure that inclu-
de (i) deployment of a master program in the fi elds 
of innovation and technology transfer; (ii) establi-
shment of university-business collaboration, and 
(iii) development of Technology Transfer Offi  ces 
within the above-mentioned universities.  

În noiembrie 2016,  s-a fi nalizat proiectul Tempus 
„Reţeaua de transfer Tehnologic - TecTNet”, lansat la 1 
decembrie 2013 și implementat de un consorţiu com-
pus din 11 parteneri din Republica Moldova și Uniu-
nea Europeană (UE). Proiectul a fost axat pe consoli-
darea capacităţilor instituţionale ale universităţilor 
din Republica Moldova în ceea ce privește transferul 
de cunoștinţe și tehnologii,  managementul inovaţiilor 
și proprietatea intelectuală, și anume: Universitatea 
Tehnică a Moldovei (UTM), Universitatea Agrară de 
Stat din Moldova (UASM), Universitatea de Stat din 
Moldova (USM) și  Universitatea de Stat „A. Russo” din 
Bălţi (USARB). 

Transferul de bune practici a fost asigurat de către 
universităţile partenere din UE cu o vastă experienţă în 
domeniu: Universitatea Sannio din Benevento (Italia), 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (Ro-
mânia), Universitatea Tehnică din Košice (Slovacia) și 
Institutul Superior Tehnic din Lisabona (Portugalia).  

Sustenabilitatea triunghiului cunoașterii educa-
ţie-inovaţie-cercetare a fost susţinută de participa-
rea la proiect a Agenţiei pentru Inovare și Transfer 

|  LILIANA VIERU, 
ȘEF SECŢIE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ 
ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ, AGEPI
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Tehnologic (AITT), Agenţiei de Stat pentru Proprie-
tatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) și a 
unui ONG local – „Reţeaua de Transfer Tehnologic a 
Moldovei” (RTTM). 

Întru atingerea scopurilor sale, proiectul și-a pro-
pus să pună la dispoziţia  universităţilor benefi ciare 
instrumente efective şi efi ciente pentru exploatarea 
capacităţilor educaţionale şi de cercetare prin forma-
rea competenţelor şi infrastructurii necesare, acestea 
incluzând:  (i)implementarea unui program de master 
în domeniul inovaţiilor și transferului tehnologic, (ii) 
stabilirea relaţiilor de colaborare dintre universităţi 
și întreprinderi și  (iii) crearea/dezvoltarea Ofi ciilor de 
Transfer Tehnologic (OTT) în cadrul universităţilor sus-
menţionate.

Rezultatele proiectului:

Programul de Master „Managementul Inova-

ţional și Transfer Tehnologic”

Programul de master lansat în cadrul proiectului 
este unul de pionierat din mai multe perspective. 
Astfel, este pentru prima dată în Republica Mol-
dova când un program de master este elaborat și 
desfășurat în cadrul unui proiect TEMPUS. Un alt 
aspect, care merită a fi  menţionat, este și faptul că 
acesta  a fost autorizat de Ministerul Educaţiei  ca un 
program de master realizat în parteneriat de către  
cele 4 universităţi din Republica Moldova – benefi -
ciare ale proiectului TecTNet. Corpul profesoral al 
programului de master a fost format  din specialiști 
experimentaţi din Moldova și UE. AGEPI a pus la 
dispoziţia programului cei mai buni specialiști din 
domeniul proprietăţii intelectuale.  

Un avantaj pentru  masteranzii înscriși la curs 
a fost posibilitatea de a benefi cia de un stagiu de 
formare la una din  universităţile UE, partenere 
de proiect.  Studiile au început pe data de 15 sep-
tembrie 2014 și s-au fi nalizat la 12 februarie 2016 
cu susţinerea tezelor de master. Dreptul și Mana-
gementul Proprietăţii Intelectuale a fost unul din 
modulele de bază ale cursului de master, acesta 
fi ind un indicator al atenţiei și importanţei atribu-
ite proprietăţii intelectuale atunci când vorbim de 
inovare, transfer tehnologic, realizare de proiecte 
știinţifi ce și de cercetare. 

Pagina web  TecTNet 

Lansarea Programului de Master este una dintre 
cele mai importante realizări, dar nu și unicul succes 

al proiectului, evoluţii pozitive fi ind înregistrate la 
toate  componentele de lucru ale acestuia. Astăzi, 
când tehnologiile digitale joacă un rol defi nitoriu 
în viaţa societăţii, lansarea paginii web dedicată 
proiectului (http://www.tectnet.unisannio.it/) și 
a platformei TIC pentru asigurarea formatului de 
e-learning este de o importanţă deosebită pentru 
realizarea proiectului și asigurarea sustenabilităţii 
acestuia. 

Cooperarea dintre universităţi și întreprinderi 

În vederea consolidării legăturilor între univer-
sităţi și sectorul antreprenorial și stimularea inves-
tiţiilor private în activităţile de inovare,  au fost or-
ganizate întruniri și seminare axate pe cooperarea 
dintre universităţi și întreprinderi. Acestea au avut 
drept scop abordarea diverselor aspecte ale proce-
sului de inovare și transfer tehnologic, prezentarea 
activităţilor proiectului TecTNet și oferirea unei plat-
forme pentru schimbul de informaţii, experienţă și 
cunoștinţe privind gestionarea transferului tehno-
logic de la sectorul de cercetare-dezvoltare către 
business. Pe parcursul proiectului, peste 300 de 
persoane ce reprezentau mediul academic și co-
munitatea de afaceri  au avut posibilitatea de a 
interacţiona și de a stabili efectiv contacte. 

Întru sporirea capacităţilor de edifi care a parte-
neriatelor, promovarea culturii inovaţionale, crea-
rea stimulentelor pentru un mediu de afaceri mai 
competitiv și inovator, au fost organizate mai multe 
întruniri cu reprezentanţii mediului de afaceri, fi ind 
recrutate companiile interesate de transferul tehno-
logic  și de colaborarea în acest sens cu instituţiile 
universitare. Mai mult decât atât, contactele stabi-
lite au facilitat identifi carea cerinţelor companiilor 
faţă de sectorul de cercetare, dar și așteptările aces-
tora faţă de sistemul de proprietate intelectuală ca 
instrument de asigurare profi tabilă a transferului 
de cunoștinţe de la universităţi către sectorul real, 
transfer capabil să asigure un proces win-win. S-a 
menţionat necesitatea implicării studenţilor în pro-
iectele de cercetare, întrucât, în percepţia antrepre-
norilor-angajatori, aceștia reprezintă forţa creatoare 
principală, capabilă să stimuleze procesele inovati-
ve din cadrul companiilor. 

Constituirea Ofi ciilor de Transfer Tehnologic

Este bine cunoscut faptul că existenţa unei infra-
structuri adecvate și a personalului califi cat repre-
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zintă elementele cheie pentru asigurarea succesu-
lui în procesul de transfer tehnologic. Tocmai din 
acest considerent, în universităţile din Republica 
Moldova au fost create Ofi cii de Transfer Tehnologic 
(OTT), unităţi care au fost dotate cu echipament și 
personal instruit în cadrul Cursului de master, dar și 
în cadrul unui stagiu de practică specializat, realizat 
la universităţile partenere din UE. 

Pe parcursul proiectului, universităţile din Re-
publica Moldova au primit consultanţă și asistenţă 
pentru a-și consolida structurile nou create. 

Pentru a facilita procesul de instituţionalizare 
a OTT-urilor, au fost elaborate și puse la dispoziţia 
acestora instrucţiuni / reglementări model privind 
gestionarea proprietăţii intelectuale şi transferului 
tehnologic de către universităţi. 

Internaţionalizarea activităţii de cercetare și a 
rezultatelor acestora este o altă preocupare a tu-

turor actorilor implicaţi în triunghiul cunoașterii. 
În acest sens, AGEPI a elaborat un mecanism de 
susţinere a brevetării în străinătate, care a fost 
susţinut și aprobat de Guvern. Astfel, inventatorii 
din Republica Moldova pot benefi cia de asistenţă 
fi nanciară și consultativă pentru brevetarea în stră-
inătate a soluţiilor tehnologice noi și a noilor soiuri 
de plantă.  

Având în vedere cele realizate în cadrul Proiec-
tului, dar și întru asigurarea sustenabilităţii rezulta-
telor acestuia, partenerii proiectului din Republica 
Moldova au semnat un Acord de cooperare prin 
care instituţiile semnatare și-au asumat angaja-
mentul de a continua colaborarea edifi când, mul-
tiplicând și valorifi când cunoștinţele obţinute în 
procesul de implementare a proiectului în dome-
niul inovării, transferului tehnologic și proprietăţii 
intelectuale.  
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 R  M  

PE 1 NOIEMBRIE 2016, S-A ÎMPLINIT UN AN DE LA IN-
TRAREA ÎN VIGOARE A ACORDULUI DINTRE GUVERNUL 

REPUBLICII MOLDOVA ŞI ORGANIZAŢIA EUROPEANĂ DE BREVETE 
(OEB) PRIVIND VALIDAREA BREVETELOR EUROPENE PE TERITORIUL 
REPUBLICII MOLDOVA.

Pe parcursul acestui an, Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a întreprins un 
șir de acţiuni menite să asigure funcţionarea siste-
mului de validare pe teritoriul Republicii Moldova, 
printre acestea numărându-se:

 ▪ ajustarea cadrului normativ privind tarifele 
referitoare la procedurile legale de validare a breve-
telor europene pe teritoriul Republicii Moldova (Ho-
tărârea Guvernului nr. 1072 din 22.09.2016 cu privire 
la modifi carea Hotărârii Guvernului nr. 774 din 13 
august 1997, prin care a fost aprobat Nomenclato-
rul serviciilor cu semnifi caţie juridică în domeniul 
protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală);

 ▪ elaborarea propunerilor de modifi care a Re-
gulamentului privind procedura de depunere și 
examinare a cererii de brevet de invenţie și de eli-
berare a brevetului, aprobat prin HG nr. 528 din 
01.09.2009, care vizează introducerea reglementă-
rilor referitoare la normele de procedură ale proce-
sului de validare a brevetului european pe teritoriul 
Republicii Moldova;

 ▪ elaborarea și difuzarea în ţară și peste hota-
re a materialelor informative referitoare la esenţa și 
procedura conform Acordului de Validare;

 ▪ dezvoltarea și ajustarea infrastructurii necesa-
re pentru procesarea cererilor de validare a brevete-
lor europene pe teritoriul Republicii Moldova;

 ▪ colaborarea cu Ofi ciul European de Brevete în 
vederea efectuării schimbului de date în domeniul 
brevetelor, precum și integrării datelor Republicii 
Moldova în Registrul electronic european de bre-
vete;

 ▪ instruirea specialiștilor AGEPI, cu suportul 
Academiei OEB, în domeniul sistemului european 
de brevete.

Efectele semnării acestui Acord sunt deja vizi-
bile. Astfel, în prezent există 13 cereri de brevet 
european pentru care au fost achitate taxele de 
validare.

În luna noiembrie 2016, OEB a publicat 
informaţia despre prima cerere de brevet european 
pentru care a fost achitată taxa de validare.

Conform procedurii, informaţia despre aceste 
cereri trebuie să fi e publicată de către OEB cu nu 
mai puţin de 18 luni de la data de depozit sau de 
prioritate a cererii și apoi comunicată Agenţiei de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală pentru pu-
blicare în Buletinul Ofi cial de Proprietate Intelec-
tuală, oferind astfel acces publicului interesat la 
informaţia de brevet.

Întrucât, după publicare, cererile de brevet eu-
ropean sunt supuse procedurii de examinare de 
către OEB, procedură ce durează în medie 2-4 ani, 
cu adoptarea unei hotărâri care este publicată, iar 
aceasta, conform Acordului de validare, prevede 
efectuarea acţiunilor în faţa AGEPI după publicarea 
de către OEB a menţiunii privind acordarea breve-
tului european, se preconizează că primele brevete 
europene ce vor fi  depuse la AGEPI pentru proce-
dura de validare să ajungă la destinaţie peste cel 
puţin 3-4 ani de la intrarea în vigoare a Acordului 
de validare.

Procedura unică de eliberare a brevetelor eu-
ropene asigură obţinerea printr-o modalitate mai 
simplă şi cu mai puţine costuri a protecţiei inven-
ţiilor în statele membre ale OEB, dar și în statele în 
proces de extindere și validare.

Protecţia pe calea brevetului european va stimu-
la creşterea gradului de încredere a investitorilor 
străini în capacitatea legislaţiei şi infrastructurii teh-
nico-administrative din Republica Moldova de a le 
proteja investiţiile, inclusiv în domeniul proprietăţii 
industriale, şi de a le oferi o protecţie de nivel euro-
pean pentru invenţiile lor. De asemenea, aceasta va 
stimula inovaţiile, transferul de tehnologii şi crearea 
unui climat investiţional favorabil.
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După intrarea în vigoarea a Acordului,  Repu-
blica Moldova a devenit cea de-a 42-a ţară în care 
protecţia prin brevet poate fi  obţinută simultan 
printr-o singură cerere de brevet european depusă 
la Ofi ciul OEB. În prezent, 38 de state sunt membre 
ale Organizaţiei Europene de Brevete, inclusiv toate 
statele membre ale UE și 10 state non-membre UE, 

alte 2 state – Bosnia și Herţegovina și Muntenegru 
– au semnat cu această Organizaţie acorduri bilate-
rale de extindere a efectului brevetului european, 
fi ind la etapa de preaderare la OEB, iar în Maroc este 
implementat un sistem de validare similar celui din 
Republica Moldova.

Serviciul de presă AGEPI
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|  ACAD. VALERIU CANŢER,  PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE

O     
   

SUNT DEJA 15 ANI DE CÂND,  LA 10 NOIEMBRIE, ESTE 
SĂRBĂTORITĂ LA NIVEL MONDIAL ZIUA INTERNAŢIONALĂ A 

ȘTIINŢEI PENTRU PACE ȘI DEZVOLTARE. DE ȘAPTE ANI, ALĂTURI DE 
COMUNITATEA ŞTIINŢIFICĂ DIN LUME, ÎȘI MARCHEAZĂ ZIUA PROFE-
SIONALĂ ȘI CERCETĂTORII DIN REPUBLICA MOLDOVA.

Ziua mondială a știinţei este, în primul rând, o 
oportunitate de a constata că potenţialul cerce-
tării și inovării reprezintă una din cele mai impor-
tante resurse în avansarea  societăţilor spre o viaţă 
mai bună. Marcarea acestei sărbători a inteligenţei 
umane demonstrează că cercetătorii şi inovatorii 
din majoritatea  statelor lumii pledează pentru dez-
voltarea societăţii bazate pe cunoaştere ca unică 
alternativă viabilă în evoluţia lumii moderne.

Prin termenul societate bazată pe cunoaştere se 
subînţelege implicarea factorului cunoaşterii în toa-
te segmentele de activitate: în economie, în educa-
ţie, în sfera socială şi, poate, într-un domeniu foar-
te important pentru ţara noastră –  administraţia 
publică. Ultima include o guvernare bazată pe cu-
noaştere şi constituie de fapt unul dintre elemente-
le-cheie ale modelului european de dezvoltare. La 
elaborarea concepţiilor, a platformelor de dezvol-
tare, factorul politic european se bazează pe ana-
liza ştiinţifi că pornind de la postulatele: cercetarea 
asigură platforma concepţională în promovarea 
politicilor de calitate; capacitatea de dezvoltare a 

societăţii rezidă în implicarea plenară a ştiinţei în 
asigurarea suportului necesar.

În acest context, se conturează unele matrice 
noi ale politicilor bazate pe cunoaştere (knowled-
gepolicy), care, pe de o parte, reglează volumul noii 
cunoaşteri ce creşte rapid în societate, iar pe de altă 
parte, o antrenează coerent în dezvoltarea ei. Poli-
tica cunoaşterii atrage după sine elaborarea şi im-
plementarea tehnologiilor politice care înglobează 
două mari aspecte: unul cu privire la  metoda  de 
conducere a societăţii și altul care se referă la felul 
de inovare. Tehnologia politică reuneşte socialul şi 
tehnologicul: modul în care socialul poate favoriza 
ştiinţa şi tehnologiile, care contribuie cel mai mult la 
progresul economic şi social, dar şi procedeele prin 
care  ştiinţa şi tehnologia trebuie să-şi direcţioneze 
eforturile pentru a face faţă marilor cerinţe ale soci-
etăţii în devenire.

Această paradigmă presupune că, în prezent, noi 
avem nevoie de mai multă ştiinţă şi de mai mulţi 
cercetători  –  deziderate urmate consecvent de sta-
tele UE şi alte ţări ale lumii. În acest sens, la 10 no-
iembrie 2015, UNESCO a  prezentat la Paris Raportul 
cu privire la știinţă, în care a fost subliniat că cerce-
tarea şi inovarea sunt  esenţiale pentru atingerea a 
numeroase dintre obiectivele Agendei 2030 pentru 
dezvoltarea durabilă a ţărilor lumii. Acest document 
stabilește un cadru global pentru eradicarea sărăci-
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ei și evoluţia pe calea dezvoltării durabile a statelor 
lumii până în anul 2030. Una din principalele con-
cluzii ale Raportului este următoarea: majoritatea 
ţărilor au conştientizat că cercetarea şi inovarea sunt 
cel mai important factor de creştere economică şi 
durabilitate. În pofi da crizei economice, cheltuielile 
globale în cercetare-dezvoltare au crescut cu 23% 
între 2007 şi 2013, de la 1,132 miliarde până la 1,478 
miliarde dolari SUA, ceea ce constituie peste 1% din 
PIB-ul global. Această sporire a fi nanţării este mai 
mare decât creşterea PIB-ului global pe aceeaşi pe-
rioadă – 20%. Drept urmare, avansarea în cercetare 
pe Terra a rezultat printr-o explozie a numărului de 
publicaţii ştiinţifi ce: numărul lor a crescut cu 23% 
faţă de 2008, ajungând la 1,27 milioane în 2014. În 
pofi da reducerii resurselor investite, în Republica 
Moldova a crescut numărul publicaţiilor ştiinţifi ce, 
fi e şi cu ritmuri mai mici – 8,8%, acesta  constituind 
în prezent în jur de 0.002% publicaţii din numărul 
global. Alta este tendinţa descrisă în Raport, în ca-
zul Republicii Moldova: o reducere a cheltuielilor în 
domeniu de circa 10%, cota fi nanţării cercetării şi 
inovării din ţară în bugetul global al ştiinţei consti-
tuind doar 0,001%. 

Ziua profesională a cercetătorilor și inovatorilor 
este un prilej pentru a medita asupra unor întrebări 
fundamentale pentru noi: Care știinţă să dezvol-
tăm, cum să-i sporim angajamentul ei social și cum 
s-o antrenăm mai efi cient  în trasarea forwater-ului 
de propulsare în direcţia corectă a societăţii? Există 
oare voinţă politică în Republica Moldova pentru a 
promova, prin acţiuni concrete, această platformă de 
modernizare a ţării bazată pe cunoaştere? Care ar fi  
unele din aceste acţiuni?  În ce măsură tinerii talentaţi 
vor putea să se manifeste profesional în activitatea 
de cercetare în ţară, şi nu peste hotarele ei? Dispunem 
oare de potenţialul uman şi capacităţile necesare 
pentru promovarea modernizării respective? Cum să 
redresăm situaţia legată de absenţa în multe domenii 
a unei mase critice pentru o dezvoltare durabilă, de 
calitatea pregătirii studenţilor în mai multe universi-
tăţi, de inconsistenţa politicii cercetării, inovării şi a 
educaţiei, de  interconexiunea slabă între institutele 
de cercetare, universităţi şi sectorul antreprenorial, de 
receptivitatea slabă a sistemului de captare şi solicita-
re a rezultatelor cercetării şi inovării? 

Afl ându-ne în campania de alegere a preşedin-
telui ţării, noi, cei din cercetare şi educaţie, ne aş-

teptam ca măcar unele din aceste chestiuni să fi e 
refl ectate în programele candidaţilor. Aşteptam să 
fi e expuse idei şi abordări din modelul european şi 
alte modele viabile din lume ale domeniului nostru 
de activitate. Aşteptam să fi e promovată ideea cre-
ării unui consiliu consultativ pe lângă Președinţie 
format din oameni de ştiinţă şi cultură. În contex-
tul reconfi gurării structurii guvernului, eram în aş-
teptarea unor propuneri de formare a Ministerului 
Cercetării, Inovării şi Învăţământului Superior – ia-
răşi urmând modelele din mai multe state ale UE. 
Dar, se vede că toate aceste așteptări rămân din nou 
pentru următoarele campanii electorale.

Să revenim însă la ale noastre. Care este astăzi 
potenţialul ştiinţifi c al Republicii Moldova? Con-
form datelor Biroului Naţional de Statistică, acti-
vitatea de cercetare-dezvoltare (CD) în anul 2015 
s-a desfăşurat în 65 de unităţi de cercetare (78% 
în sectorul public), inclusiv 40 de institute şi centre 
de cercetare, 15 instituţii de învăţământ superior 
şi 10 alte tipuri de unităţi. În aceste unităţi în  
2015 activau 5033 de persoane, dintre care 51,8% 
reprezintă femeile. Potrivit aceleiaşi surse ofi ciale, 
în ţară activează 3250 de cercetători (a. 2013), care 
constituie 0,036874% din numărul total de cerce-
tători din lume. Numărul acestora a sporit pe Terra 
cu 20% faţă de anul 2007, constituind 7,8 milioane 
(a. 2013), iar în ţara noastră numărul cercetătorilor 
s-a redus în perioada analizată cu 1,2%. Astfel, în 
Republica  Moldova unui milion de locuitori îi re-
vin 932 de cercetători. Dacă comparăm acest indi-
cator cu cel înregistrat în ţările europene, cele din 
fosta URSS, precum și  în SUA, China și Japonia, ca 
cele mai importante ţări din știinţa mondială, noi 
ne afl ăm pe locul 48. Depăşim doar două ţări din 
Balcanii de Vest şi două  –  din Asia Mijlocie. Media 
mondială este de 1083,3 cercetători la 1 milion de 
locuitori. Prin urmare, se impune o creştere de 4-6 
ori pentru a fi  la nivelul ţărilor baltice sau măcar de 
2-3 ori pentru a fi  comparabili cu alte state din estul 
Europei.

În legătură cu pregătirea cadrelor ştiinţifi ce de înal-
tă califi care prin cercetarea de doctorat, vom menţio-
na că de la începutul anului 2016 Comisia de atestare 
a CNAA a conferit unui număr de 162 de persoane gra-
dul de doctor, inclusiv unui număr de 13 persoane  –
de doctor habilitat. 12 cadre didactice au devenit 
profesori universitari, 4 persoane – profesori cerce-
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tători. Şi-au echivalat diplomele de doctor, obţinute 
peste hotare, 11 tineri. Dar, după cum am menţionat 
la început, numărul cercetătorilor cu grade ştiinţifi ce 
trebuie dublat şi chiar triplat pentru a ne apropia de 
indicatorii europeni de pregătire a cadrelor ştiinţifi ce 
de înaltă califi care şi a avea alte standarde de viaţă. 
La o primă etapă, această creştere a numărului de 
doctoranzi ar putea fi  asigurată pe contul redistribu-
irii burselor/locurilor de studii acordate după cicluri 
(ceea ce nu implică cheltuieli fi nanciare suplimen-
tare), deoarece raportul actual este disproporţionat 
faţă de cel din ţările europene. În Republica Moldo-
va, numărul doctoranzilor la 1000 de studenţi este 
de circa 15 (inclusiv cei cu taxă – aproape jumătate), 
comparativ cu 35-100 în majoritatea ţărilor europe-
ne, iar raportul între masteranzi şi doctoranzi a cres-
cut în ultimii 5 ani de la 3:1 la 10:1.

Evoluţia calităţii şi identifi carea performanţei în 
cercetare se face prin metodologiile și instrumen-
tele de evaluare. În acest sens, CNAA are atribuţia 
de a evalua și acredita instituţiile de cercetare şi 
educaţie în activitatea ştiinţifi că. În acest context, 
CNAA, prin comisiile sale de experţi, a evaluat în 
acest an  activitatea pentru ultimii 5 ani a 8 institu-
ţii: Institutul de Chimie, Instituţia Medico-Sanitară 
Publică Institutul de  Cardiologie, Universitatea 
de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, 
Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de 
Ftiziopneumologie  „C. Draganiuc”, Institutul de 
Ecologie şi Geografi e, Instituţia Medico-Sanitară 
Publică Institutul Oncologic, Universitatea AŞM, 
Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi. Primelor 
3 instituţii li s-a conferit Categoria A şi certifi catul 
de Organizaţie cu recunoaştere internaţională. Ce-
lelalte 5 instituţii s-au învrednicit, în urma evaluă-
rii lor, de Categoria B şi certifi catul de Organizaţie 
competitivă pe plan internaţional.

Referindu-ne la rezultatele noastre știinţifi ce, 
vom menţiona că, şi cu puţine forţe umane şi fi nan-
ciare, putem obţine realizări impresionante. Cu un 
buget ce constituie 0,002% din fi nanţarea cercetării 
pe plan global, societatea academică de la noi a rea-
lizat 0,02% din totalul de lucrări ştiinţifi ce de valoare 
pe plan internaţional. Comunitatea noastră ştiinţifi -
că are o vizibilitate internaţională bună, confi rmată 
şi prin numărul sporit de proiecte internaţionale. 
Avem realizări de valoare şi la nivelul cercetării apli-
cative şi dezvoltării tehnologice, iar autorii acestora 

îşi pun multe speranţe în lansarea lor în circuitul 
economic naţional şi internaţional, inclusiv prin 
implementarea Acordului de asociere a Republicii  
Moldova la UE şi intrarea ei pe piaţa inovaţională 
europeană. Sub acest aspect, avem nevoie de con-
cursul politicului în captarea specializărilor noastre 
inteligente în circuitul european. 

În contextul unor realizări performante din acest 
an, putem menţiona o serie de lucrări din diferite 
domenii. Am deschide lista cu realizarea academi-
cianului Ion Tighineanu și a colegilor săi, dr. Mihail 
Enachi, Vlad Ciobanu și Vitalie Postolache, în cola-
borare cu echipa profesorului Oliver Schmidt din 
Germania (dr. Maria Guix, prof. Vladimir Fomin), 
legată de elaborarea de microsubmarine formate 
din reţele de nanotuburi din TiO2 cu capacităţi de 
a transporta în mod dirijat micro- și nanocapsule în 
medii fl uide.

În domeniul ştiinţelor medicale, vom evidenţia 
activităţile profesorului Adrian Hotineanu legate 
de asimilarea tehnologiilor transplantului de fi cat 
şi constituirea sistemului naţional de transplant he-
patic, realizate în colaborare cu profesorul român 
Irinel Popescu.

În peisajul ştiinţelor umaniste evidenţiem mo-
nografi a cercetătoarei Mariana Şlapac, membru 
corespondent al AŞM, întitulată Cetăţile bastionare 
din Moldova (sfârşitul secolului al XVII-lea – mijlocul 
secolului al XIX-lea). Studiul respectiv a acoperit o 
lacună informativă din domeniul arhitecturii mi-
litare medievale târzii a spaţiului românesc extra-
carpatic.

Nu pot să trec cu vederea încă un studiu funda-
mental cu titlul Sfânta Mănăstire Voroneţ: un sfert 
de veac de la reînfi inţare, coordonat de acad. Andrei 
Eşanu. Istoria nouă a acestei mănăstiri – o veritabilă 
bijuterie arhitecturală – a început din anul 1991 şi a 
fost scrisă cu toată dragostea şi credinţa de măicu-
ţele de aici, apropo, toate-s cu studii superioare. Cei 
care au vizitat Mănăstirea Voroneţ s-au convins că în 
acest locaş domină buna înţelegere, armonia şi spi-
ritualitatea. Remarcăm acest lucru cu prilejul Zilei 
Internaţionale a Ştiinţei pentru Pace și Dezvoltare.

Desigur că lista realizărilor de valoare ale ştiinţei 
autohtone, care ne fac cinste în lume, este cu mult 
mai lungă, urmând ca aceasta să fi e defi nitivată 
odată cu întocmirea rapoartelor de activitate în cer-
cetare pe anul 2016. 
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În contextul menţinerii și dezvoltării sistemului 
de cercetare şi educaţie universitară din Republica 
Moldova, ca o condiţie absolut necesară pe făgașul 
modernizării și integrări ţării în UE, se conturea-
ză clar dezideratul ajustării politicilor și acţiunilor 
noastre educaţionale și de cercetare la modelul 
european de dezvoltare; concreșterea ariilor de 
cercetare și educaţie ale Republicii Moldova cu  
cele ale UE prin implementarea Acordului de Aso-
ciere şi altor programe şi strategii. Doar aderând 
la Spaţiul european al cercetării (ERA) şi la cel al 
învăţământului superior (EHEA), vom putea, pe de 
o parte, să răspundem provocărilor cu care se con-
fruntă cercetarea şi educaţia din Republica Moldo-
va privind menţinerea şi dezvoltarea lor ca domenii 
de importanţă majoră pentru ţară și, pe de altă par-
te, să asigurăm platformele știinţifi co-inovaţionale 
și educaţionale în realizarea dezideratului de ade-
rare la UE, care între timp va deveni o „Uniune a 
inovaţiilor”. În contextul sărbătorii profesionale a 
cercetătorilor, reiterez necesitatea elaborării şi im-
plementări unei Strategii şi al unui Plan Naţional de 
Modernizare a Societăţii în baza platformei Cunoaş-
teri pentru o perioadă de 15-20 de ani. 

REZUMAT

Optăm pentru modelul european de dezvol-

tare a ţării. Ziua mondială a știinţei este, în primul 
rând, o oportunitate de a constata că potenţialul 
cercetării și inovării reprezintă una dintre cele mai 
importante resurse în avansarea societăţilor spre 

o viaţă mai bună. Marcarea acestei sărbători a 
inteligenţei umane demonstrează că cercetătorii şi 
inovatorii din majoritatea statelor lumii pledează 
pentru dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere –
ca unică alternativă viabilă în evoluţia lumii moderne.

ABSTRACT

We Opt for the European State Development 

Model. World Science Day is primarily an opportu-
nity to fi nd that research and innovation potential is 
one of the most important resources in advancing 
societies towards a better life. Marking of this feast 
of human intelligence proves that researchers and 
innovators in most countries of the world calls for 
the development of knowledge based society – as 
the only viable alternative in the evolution of the 
modern world.

 РЕФЕРАТ

Мы выбираем европейскую модель разви-

тия государства. Всемирный день науки – это в 
первую очередь возможность понять и осознать, 
что потенциал научных исследований и иннова-
ций является одним из наиболее важных ресур-
сов развития общества и повышения качества 
жизни населения. Празднование этого дня чело-
веческого интеллекта доказывает, что исследова-
тели и новаторы большинства стран мира высту-
пают за развитие общества, основанного на зна-
ниях, в качестве единственной жизнеспособной 
альтернативы в эволюции современного мира.
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ÎN REPUBLICA MOLDOVA, COMISIILE DE SUSŢINERE A TEZE-
LOR SAU CONSILIILE ŞTIINŢIFICE SPECIALIZATE (CŞS) SUNT 

„VERIGA PRINCIPALĂ A SISTEMULUI NAŢIONAL DE ATESTARE A CA-
DRELOR ŞTIINŢIFICE, ELE FIIND CELE CARE ORGANIZEAZĂ SUSŢINE-
REA PUBLICĂ A TEZELOR DE DOCTOR/DOCTOR HABILITAT ŞI CARE 
POARTĂ ÎNTREAGA RĂSPUNDERE PENTRU EVALUAREA CORECTĂ ŞI 
OBIECTIVĂ A ACESTOR LUCRĂRI” [1, P.7]. 

CŞS se organizează ad-hoc pentru fi ecare teză 
aparte şi sunt aprobate de către Consiliul Naţional 
pentru Acreditare şi Atestare (CNAA), membrii aces-
tora fi ind propuşi de către seminarele de profi l care 
au recomandat teza spre susţinere [1, p.9-10]. Având 
în vedere importanţa deosebită care se acordă doc-
toratului în Spaţiul European al Cercetării şi al Învăţă-
mântului Superior ca un catalizator al dezvoltării in-
teligente, durabile şi favorabile incluziunii, decalajele 
cantitative şi calitative pe care le înregistrăm faţă de 
acest spaţiu în pregătirea persoanelor cu grad ştiin-
ţifi c, dar şi reformele recente în domeniul studiilor 
doctorale din Republica Moldova, ne-am propus să 
analizăm particularităţile formării CŞS şi în special 
componenţa acestora. Acest studiu l-am efectuat 
fi ind convinşi în ideea că politica naţională în do-
meniul doctoratului poate să conducă la creşterea 
calităţii tezelor susţinute şi a numărului persoanelor 
cu grade ştiinţifi ce în Republica Moldova doar atunci 
când se bazează pe analize oneste şi aprofundate ale 
diferitelor aspecte de desfăşurare a doctoratului.

|  DR. HAB. GHEORGHE CUCIUREANU,
CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ȘI ATESTARE,
INSTITUTUL DE DEZVOLTARE A SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

Aspecte metodologice ale cercetării

La baza studiului au fost puse hotărârile Comisiei 
de Atestare a CNAA de formare a CŞS pe anii 2014-
2015, publicate pe site-ul ofi cial al CNAA [2]. Moti-
vaţia alegerii acestei perioade constă în faptul că, 
începând cu anul 2014, în procesul de susţinere a 
tezelor a fost implementat noul Nomenclator al spe-
cialităţilor ştiinţifi ce [3]. Informaţiile din hotărâri au 
fost introduse în tabele Excel şi prelucrate utilizându-
se funcţiile standarde disponibile în Microsoft Excel.

În studiu au fost analizate hotărârile de formare 
a CŞS, şi nu cele de conferire a gradelor de doctor şi 
doctor habilitat, întrucât acestea conţin mai multă 
informaţie factologică (de ex., numele conducă-
torului / consultantului, componenţa CŞS). Există 
anumite diferenţe cantitative anuale între procesul 
de formare a CŞS şi conferirea gradelor (de ex., CŞS 
aprobate la sfârşitul anului vor organiza susţinerea 
tezelor, cu conferirea ulterioară a gradelor, în anul 
viitor), însă ele nu sunt principiale deoarece:

 – numărul de hotărâri de formare a CŞS într-un 
an este comparabil cu numărul de hotărâri de con-
fi rmare / conferire a gradelor ştiinţifi ce;

 – numărul tezelor pentru care iniţial s-au format 
CŞS de susţinere, însă ulterior nu au fost conferite 
grade în baza susţinerii acestora este insignifi ant.

Aceste argumente ne permit să afi rmăm că ten-
dinţele în procesul de susţinere a tezelor de doctor 
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şi doctor habilitat în Republica Moldova pot fi  stabi-
lite şi în baza analizei hotărârilor de formare a CŞS.

În conformitate cu Nomenclatorul specialităţilor 
ştiinţifi ce, analiza formării CŞS / susţinerii tezelor s-a 
făcut pe următoarele nivele: domenii ştiinţifi ce (6), 
ramuri ştiinţifi ce (37), profi luri ştiinţifi ce (110) şi speci-
alităţi ştiinţifi ce (399). Totuşi, deoarece peste jumătate 
din numărul tezelor sunt susţinute în domeniul ştiin-
ţelor sociale şi economice, am utilizat uneori în analize 
următoarea clasifi care – 5 domenii ştiinţifi ce luate in-
tegral (ştiinţe ale naturii; ştiinţe inginerești și tehnolo-
gii; ştiinţe medicale; ştiinţe agricole; ştiinţe umaniste) 
plus domeniul ştiinţelor sociale şi economice divizat în 
4 subdomenii (ştiinţe juridice; ştiinţe economice; ştiin-
ţe ale educaţiei; alte ştiinţe sociale (psihologie, ştiinţe 
politice, sociologie, media şi comunicare ş.a.)).

Informaţii generale despre susţinerea tezelor 

în 2014-2015

În perioada 2014-2015, în Republica Moldova au 
fost aprobate 406 teze de doctorat, din care 35 – 
teze de doctor habilitat (la etapa de formare a CŞS). 
Comparativ cu situaţia din spaţiul european, la noi 
la 1000 de locuitori cu vârsta de 25-34 ani se conferă 
anual grade ştiinţifi ce (circa 0,5) cu mult mai puţine 
atât faţă de ţările din vestul Europei (de ex., de 5-6 
ori mai puţine decât în Germania, Marea Britanie, 
Portugalia, ţările nordice), cât şi faţă de cele din es-
tul Europei (de ex., de 7 ori mai puţine decât în Slo-
venia, de 5 ori – decât în Slovacia, de peste 2 ori mai 
puţine decât în ţările baltice) [4]. După cum se ob-
servă din fi g.1, 53% din gradele conferite în Repu-
blica Moldova ţin de ştiinţele sociale şi economice. 

Fig.1. Repartizarea tezelor de doctorat în 2014-2015

Examinând datele repartizării tezelor pe institu-
ţii organizatoare de doctorat, constatăm că 2/3 din 
tezele de doctorat se susţin în 8 instituţii (Universi-
tatea de Stat din Moldova – 89 teze, Universitatea 
de Stat de Medicină şi Farmacie – 47, Institutul de 
Cercetări Juridice şi Politice al AŞM şi Universita-
tea Liberă Internaţională din Moldova – câte 30, 
Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” – 21, 
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport – 

19, Academia de Studii Economice a Moldovei şi 
Universitatea Tehnică a Moldovei – câte 18), restul 
tezelor fi ind susţinute în 29 de instituţii.

La elaborarea tezelor de doctorat, candidaţii au 
fost îndrumaţi de către 336 de conducători / consul-
tanţi de doctorat. 40 dintre aceştia au fost conducă-
tori / consultanţi la peste 1/3 din toate tezele, inclu-
siv 3 persoane – la câte 6 teze, 2 persoane – câte 5 
teze şi 7 persoane – câte 4 teze.

Științe medicale
16%

Științe ale naturii
15%

Științe umaniste
9%

Științe inginerești și 
tehnologii, 4%
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Componenţa CŞS ca refl ectare a proceselor 

din studiile doctorale

La evaluarea tezelor de doctorat, în calitate de 
membri sau referenţi în cadrul CŞS, în anii 2014-
2015 au participat 1348 de persoane. Numărul de 
unităţi participante în CŞS este însă mai mare (3273), 
deoarece unele persoane au participat în mai multe 
consilii. Aceasta demonstrează o implicare bună a 
comunităţii ştiinţifi ce în evaluarea tezelor, în medie 
într-un CŞS fi ind prezente peste 8 persoane.

Din totalul persoanelor cu grad ştiinţifi c existen-
te în Republica Moldova la fi nele anului 2015 (circa 
7,6 mii)1, au participat în calitate de membri ai CȘS 
sau referenţi ofi ciali circa 15%. Această cifră arată ni-
velul implicării persoanelor cu grad ştiinţifi c în pro-
cesul de susţinere a tezelor de doctorat. Pe domenii 
ştiinţifi ce, acest indicator variază de la 8%, în ştiinţe-
le inginereşti şi tehnologii, până la aproape 20%, în 
ştiinţele sociale şi economice (fi g.2).

Fig.2. Numărul persoanelor cu grad ştiinţifi c din Republica Moldova pe domenii ştiinţifi ce,

 divizate în funcţie de participarea în CŞS 

Pe ramuri ştiinţifi ce, diferenţele sunt şi mai mari, 
valori maxime înregistrând psihologia (peste 50% 
din cei cu grade ştiinţifi ce au participat în CŞS, în 
2014-2015), studiul artelor şi culturologie şi ştiinţe-
le politice (peste 30%), iar valori minime – fi losofi a 
şi ştiinţele chimice (sub 8% din total). 

S-ar părea că potenţialul ştiinţifi c existent este im-
plicat cel mai mult în evaluarea tezelor în ştiinţele so-
ciale şi economice, medicale şi umaniste, însă, pentru 
a da aprecieri obiective, ar trebui să avem în vedere 
câteva particularităţi distincte ale domeniilor care in-
fl uenţează asupra numărului persoanelor în CŞS:

 ▪  în domeniile menţionate mai sus se înregis-
trează cele mai multe susţineri;

 ▪  în ştiinţele agricole, inginereşti şi tehnologii, 
unele ramuri din ştiinţele naturii, îmbătrânirea po-

tenţialului ştiinţifi c este mai accentuată şi este po-
sibil ca multe persoane să nu mai participe în acti-
vitatea ştiinţifi că, iar rata mortalităţii să fi e mai mare 
decât cea medie, luată în calcul;

 ▪  unele ramuri din ştiinţele naturii, inginereşti 
şi tehnologii au fost tradiţional bine dezvoltate încă 
din perioada sovietică, cercetările fi ind recunoscute 
la nivel internaţional şi e posibil ca, datorită solicită-
rilor, rata emigrării să fi e mai înaltă decât cea medie, 
luată în calcul;

 ▪  în unele domenii în care participarea per-
soanelor în CŞS pare să fi e masivă, de fapt, în func-
ţiile-cheie (preşedinte al CŞS, referenţi) există o 
concentraţie mare a aceloraşi persoane, după cum 
se va vedea în continuare, iar ca membri ai CŞS 
sunt angajate  persoane legate fi e de persoanele -

1 Întrucât nu există date statistice ofi ciale privind numărul persoanelor cu grad știinţifi c în Republica Moldova, acest număr, atât pe 
domenii știinţifi ce, cât și per total, a fost stabilit, cu aproximaţie, în modul următor: au fost luate datele din anul 1995, atunci când s-a 
efectuat un recensământ al deţinătorilor de grade ştiinţifi ce în Republica Moldova; numărul deţinătorilor de grade ştiinţifi ce a fost 
redus proporţional, ţinând seama de ratele mortalităţii şi emigrării în ultimii 20 de ani [5]; la datele obţinute s-au adăugat persoanele 
care după 1995 au obţinut gradul ştiinţifi c în Republica Moldova sau şi-au echivalat şi recunoscut gradul ştiinţifi c obţinut peste hotare.
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cheie, fi e de conducătorul de doctorat, în acelaşi 
timp fi ind ignoraţi în mod constant unii specialişti 
„incomozi”.

Dacă raportăm numărul persoanelor participante 
în CŞS doar la numărul celor care au obţinut grade în 
1995-2015, atunci situaţia se schimbă radical (fi g.3).

Fig.3. Ponderea persoanelor participante în CȘS în totalul persoanelor 

ce au obţinut grad ştiinţifi c în 1995-2015, în %

Figura 3 ne arată că, raportat la cei care au ob-
ţinut grade ştiinţifi ce în 2014-2015, comunitatea 
ştiinţifi că este implicată mai puternic în evaluarea 
tezelor în ştiinţele agricole şi în ştiinţele naturii, iar 
cel mai slab – în ştiinţele sociale şi economice. În 
consonanţă cu aceste date este şi numărul mediu 
de prezenţe al unei persoane-participante în CŞS, 
care variază între 1,6 în ştiinţele agricole şi 3,1 în şti-
inţele sociale şi economice (fi g.4). 

În medie, o persoană participantă în CŞS, în peri-
oada 2014-2015 a fost prezentă în 2,4 CŞS. Pe ramuri 

ştiinţifi ce, cele mai ridicate valori se înregistrează în 
ştiinţele juridice (4,3 participări per persoană), ştiin-
ţele educaţiei (3,0) şi ştiinţele economice (2,6). Acest 
indicator ne vorbeşte despre concentrarea persoane-
lor, adică prezenţa unora şi aceloraşi persoane în mai 
multe CŞS. De fapt, ne arată că deseori seminarele de 
profi l (126 permanente şi altele ad-hoc) nu ţin seama 
de lucrările în domeniu atunci când propun membri şi 
referenţi pentru CŞS (aşa cum prevăd normele regula-
mentare), or nu pot fi  aceleaşi persoane specialişti sub 
toate aspectele, fi e şi din acelaşi profi l ştiinţifi c.

Fig.4. Numărul mediu de prezenţe în CŞS a unei persoane participante în CŞS, 2014-2015
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Este cu atât mai neargumentată o astfel de situ-
aţie cu cât în aceste ramuri se susţin cele mai mul-
te teze şi, deci, ar trebui să existe doctori în ştiinţe 
specializaţi. Dacă se consideră că doar un grup mic 
este competent în domeniu, atunci este la fel de 
grav, întrucât putem avea dubii referitor la calitatea 
tezelor susţinute în domeniu de către ceilalţi spe-
cialişti. Mai degrabă, însă, putem presupune că în 
unele ramuri ştiinţifi ce s-au stabilit grupuri de per-
soane „înţelegătoare”, propuse pentru a face parte 
din majoritatea CŞS de susţinere a tezelor. Iată doar 
câteva exemple din ramurile menţionate mai sus, 
care demonstrează „vastele” cunoştinţe ale unor 
persoane „elitiste”:

 –  în domeniul dreptului, aceeaşi persoană 
este specialistă în dreptul cetăţenilor de a se im-
plica în viaţa publică şi a participa în administrare, 
cunoaşte puterea juridică a actului şi acţiunea lui 
în timp şi spaţiu, democraţia în practica constitu-
ţională şi controlul constituţionalităţii legilor, cum 
infl uenţează dreptul internaţional asupra normelor 
naţionale, cum să combată nihilsmul juridic, dar şi 
esenţa dreptului de proprietate privată, aspecte ale 
dobândirii şi redobândirii cetăţeniei, în plus, spe-
cializându-se în reglementarea juridică a diferitor 
domenii – responsabilitatea statului în domeniul 
economiei şi fi nanţelor publice, răspunderea fi nan-
ciară, dreptul fi scal, drepturile ecologice, regimul 
juridic de activitate a ONG-urilor, a sistemului peni-
tenciar, a transportului auto ş.a.;

 –  în domeniul economiei, aceeaşi persoană 
este specialistă în managementul resurselor uma-
ne şi în managementul competitivităţii produselor 
agroalimentare, dar şi în fi nanţarea activităţii inova-
ţionale, a sistemului ocrotirii sănătăţii sau a business-
ului mic şi mijlociu, ba mai mult, este familiarizată şi 
cu activitatea uniunilor corporative şi cu cea a siste-
mului cooperaţiei de consum;

 –  în domeniul psiho-pedagogiei, aceeaşi per-
soană cunoaşte particularităţile psihologice înce-
pând cu şcolarii mici, continuând cu ceilalţi copii, 
inclusiv cei abuzaţi sau cu diferite defi cienţe, apoi a 
studenţilor, inclusiv strategii de consiliere a acesto-
ra sau modalităţi de formare a gândirii ştiinţifi ce sau 
a celei pshilogice, terminând cu cadrele didactice, 
atât din învăţământul primar, cât şi din învăţămân-
tul superior, în plus, nefi ind străin metodologiei de 
organizare a lecţiei de educaţie fi zică sau de formare 
a competenţelor artistice în gimnastică; o altă per-
soană este specialist în pregătirea specifi că a diferi-
telor categorii de sportivi – fotbalişti, baschetbalişti, 
înotători, gimnaşti, dansatori sportivi şi, în general, 
în jocurile sportive, având la bază cunoştinţe sporti-
ve teoretice, desigur că prin prisma globalizării, dar 
şi cunoscând bine proiectarea didactică şi modali-
tatea de formare a limbajului scris la studenţi. 

Faptul abuzării prin delegarea aceloraşi persoa-
ne în mai multe CŞS este demonstrat atunci când 
analizăm prezenţa nominală în aceste structuri. În 
conformitate cu normele în vigoare, introduse de 
către CNAA pentru a evita crearea unor consilii „per-
manente”, „pe parcursul unui an calendaristic una 
şi aceeaşi persoană poate fi  desemnată în calitate 
de membru al CŞS sau referent ofi cial de cel mult 5 
ori (inclusiv de 3 ori în calitate de secretar ştiinţifi c 
al CŞS), dacă este doctor în ştiinţe şi de cel mult 7 
ori (inclusiv de 5 ori în calitate de secretar ştiinţifi c 
sau preşedinte al CŞS), dacă este doctor habilitat 
sau doctor în ştiinţe care are titlul  de profesor” [6]. 
Analiza noastră a arătat că în anul 2014 aceste limi-
tări au fost depăşite în cazul a 27 de persoane, iar în 
anul 2015 – a 14 persoane. Cele mai multe persoane 
care au depăşit numărul de prezenţe legale în CŞS 
în 2014 sau 2015 se înregistrează, deloc întâmplă-
tor, în ştiinţele juridice, ale educaţiei şi în cele eco-
nomice (tab.1).

Tabelul 1 
Informaţii privind persoanele care au depăşit numărul de prezenţe legale 

în calitate de membri ai CŞS sau referenţi ofi ciali în 2014 sau 2015

Nr.
ord.

Ramura ştiinţifi că Numărul 
persoanelor

Calitatea în CŞS pentru care a fost depăşită prezenţa, nr.
preşedinte secretar total participări

1. Ştiinţe juridice 19 2 4 19
2. Ştiinţe ale educaţiei 8 1 4 5
3. Ştiinţe economice 5 0 1 4
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4. Psihologie 2 0 1 1
5. Medicină clinică 2 0 1 1
6. Ştiinţe biologice 2 0 2 0
7. Ştiinţe politice 1 0 0 1
8. Filologie 1 0 1 0
9. Inginerie mecanică 1 0 1 0

Majoritatea persoanelor indicate în tabel au 
depăşit norma în ceea ce privește numărul total 
de prezenţe (preşedinte, secretar, membru sau re-
ferent ofi cial), urmaţi de persoanele numite în ex-
ces în calitate de secretar ştiinţifi c al CŞS. În cazul 
secretarilor ştiinţifi ci, se observă cel mai bine co-
relarea insufi cientă a lucrărilor în domeniu cu teza 
examinată. Deseori sunt numite aceleaşi persoane 
în calitate de secretar ştiinţifi c indiferent de tema-
tica tezelor, deoarece ele cunosc toate procedurile 
şi documentaţia necesară în procesul de susţinere 
a tezelor. Numirea secretarilor în aceste situaţii se 
face doar în baza faptului că ei corespund speciali-
tăţii ştiinţifi ce la care se susţin tezele. În general, la 
desemnarea membrilor CŞS şi a referenţilor ofi ciali, 
corelarea cu specialitatea ştiinţifi că şi nu cu lucrările 
în domeniu pare să fi e o tradiţie care persistă, având 
efecte negative: stimularea formalismului, perpetu-
area aceloraşi persoane infl uente la specialitatea 
respectivă, frânarea sau chiar blocarea apariţiei spe-
cialiştilor la specialităţi noi, stimularea cercetărilor 
clasice la specialităţile existente şi inhibarea cerce-
tărilor inter - şi multidisciplinare.

Numărul participanţilor în CȘS din Republica 
Moldova corelează foarte bine cu numărul persoa-
nelor abilitate cu dreptul de conducător de doctorat 
(la fi nele anului 2015 erau înregistraţi 1244 condu-
cători de doctorat). Comparând aceste cifre, putem 
deduce că numărul persoanelor din Republica Mol-
dova activ implicate în pregătirea cadrelor știinţifi ce 
de înaltă califi care, la diferite etape, este de circa 1,2 
mii. După raportul dintre numărul participanţilor 
în CȘS și numărul persoanelor abilitate cu drept de 
conducător de doctorat, putem deosebi 3 grupe de 
domenii/ramuri:

1) Ştiinţe în care raportul este aproximativ egal – 
știinţele medicale, juridice, ale educaţiei;

2) Ştiinţe în care raportul este favorabil partici-
panţilor în CŞS – psihologie (1,5), ştiinţe biologice 
(1,3), fi zice (1,3), agricole (1,1);

3) Ştiinţe în care raportul este favorabil persoa-
nelor abilitate – ştiinţe inginereşti şi tehnologii (1,9), 
istorie şi arheologie (1,5), ştiinţe politice (1,4), fi lolo-
gie (1,3), ştiinţe economice (1,2).

În opinia noastră, este un lucru benefi c atunci 
când în activitatea CŞS sunt implicate persoane 
specializate, din afara procesului de pregătire a 
cadrelor. Din aceste considerente, este mai puţin 
argumentat, în cazul ştiinţelor din ultimul grup, de 
ce nici măcar toate persoanele abilitate, adică cer-
tifi cate ofi cial că ar avea competenţă în domeniu, 
nu sunt implicate în CŞS. În cazul unor ştiinţe, ex-
plicaţia ar consta în faptul că în aceşti doi ani au fost 
create puţine CŞS, însă apare întrebarea dacă nu ar 
trebui să existe şi o corelare între numărul conducă-
torilor de doctorat şi numărul susţinerilor de teze.

În CŞS participă şi experţi care ulterior evaluează 
teza şi în cadrul CNAA – 226 membri ai Comisiilor 
de experţi pe ramuri şi 19 membri ai Comisiei de 
Atestare. În 2014-2015 ei au avut 720 prezenţe în 
CŞS, inclusiv 141 în calitate de preşedinţi, adică în 
medie la o teză susţinută au fost prezenţi în CŞS 1,8 
experţi CNAA. Cele mai multe prezenţe în CŞS le-au 
avut, oarecum previzibil, având în vedere numărul 
de teze susţinute, experţii CNAA în domeniul ştiin-
ţelor juridice (158), economice (101), medicinii (87) 
şi ştiinţelor educaţiei (55). Este interesant să urmă-
rim diferenţele între domenii în valori relative, adică 
raportând numărul prezenţelor experţilor în CŞS la 
numărul tezelor susţinute (fi g.5).
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Fig.5. Numărul mediu de experţi CNAA într-un CŞS, 2014-2015

După cum observăm, cel mai des experţii CNAA 
(din comisiile de experţi pe ramuri sau unifi cate) 
sunt prezenţi, în calitate de membri ai CŞS sau re-
ferenţi, la susţinerile de teze din ştiinţele ingine-
reşti şi tehnologii şi ştiinţele naturii. Dacă analizăm 
situaţia mai detaliat, atunci şi în ştiinţele sociale şi 
economice şi ştiinţele umaniste  (care au în general 
valori medii) se deosebesc printr-o prezenţă masivă 
a experţilor CNAA câteva ramuri ştiinţifi ce: media şi 
comunicare (peste 3 experţi CNAA la un CŞS), fi lolo-
gie (2,5), ştiinţe politice (2,2), ştiinţe juridice şi eco-
nomice (ambele – circa 2). Participarea mai extinsă 
a experţilor CNAA în CŞS din unele domenii/ramuri, 
ne sugerează, în opinia noastră, tendinţa unor per-
soane de a monopoliza procesul de pregătire a ca-
drelor ştiinţifi ce pe unele segmente, de a controla 
procesul de susţinere a tezelor etc.

Cifrele de mai sus, coroborate cu faptul ca aproa-
pe toţi membrii CŞS sunt şi membri ai seminarelor 
de profi l (în cadrul cărora examinarea tezelor este 
obligatorie), ne arată că deseori aceleaşi persoane 
evaluează teza la mai multe etape, ceea ce nu pare 
foarte argumentat. În aşa mod, ei pot să-şi impună 
paradigma ştiinţifi că sau, şi mai grav, să promoveze 
persoane pe criterii non-ştiinţifi ce. Mai mult decât 
atât, deseori participarea la mai multe etape deper-
sonalizează responsabilitatea pentru evaluarea te-

zei, ceea ce infl uenţează negativ asupra calităţii ei. 
E concludentă o teză de doctorat în drept, analiza 
căreia a arătat că sunt preluate din alte surse frag-
mente mari în capitolele 2-4 şi în anexe, aproape 
2 pagini de concluzii la capitole, 4 din concluziile 
generale, 3 din recomandări, iar în concluziile la ca-
pitole se face referire la instituţii şi acte legislative 
care nu există în Republica Moldova. Şi această teză 
a fost evaluată pozitiv la toate etapele de susţinere, 
adeseori de către aceleaşi persoane.

Analiza nominală parţială a CŞS a scos la iveală 
suplimentar o serie de cazuri interesante, care în 
opinia noastră nu contribuie nici ele la creşterea ca-
lităţii evaluării tezelor, inclusiv:

 – desele „rocade” preşedinte/membru/referent 
al CŞS – conducător de doctorat (sau „eu ţie – tu 
mie”); 

 – participarea în CŞS de susţinere a tezelor, în-
drumate de un conducător, a aceloraşi persoane – 
de ex., la 4 teze în economie coordonate de către 
acelaşi conducător şi susţinute în 2014-2015, preşe-
dinte al CŞS a fost aceeaşi persoană, alte 6 persoane 
făcând parte din mai mult de două CŞS; la 5 teze 
în drept coordonate de către acelaşi conducător şi 
susţinute în 2014-2015, o persoană a fost prezentă 
în toate CŞS, 5 persoane au fost în 4 CŞS, 2 persoane 
în 3 CŞS şi 2 persoane în 2 CŞS;  la 5 teze în peda-
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gogie-psihologie coordonate de către acelaşi con-
ducător şi susţinute în 2014-2015, o persoană a fost 
prezentă în 4 CŞS, 3 persoane au fost în 3 CŞS, şi 4 
persoane în 2 CŞS;  

 – includerea în CŞS a unor persoane care au 
obţinut gradul ştiinţifi c după examinări repetate 
şi refaceri ale tezei din cauza calităţii slabe (ex., în 
economie) sau care nu prea au rezultate ştiinţifi ce 
recente, neactivand în structuri stiintifi ce (ex., în 
economie) sau care recent au susţinut teza şi se bu-
cură de „sprijin” (ex., în pedagogie);

 – migrarea persoanelor „în echipă” de la un CŞS 
la altul, cel mai des în „tandemuri”.

Aceste cazuri (în spatele cărora stau persoane 
concrete) sunt rezultatul analizei parţiale a formă-
rii CŞS în decurs de 2 ani. Analiza pentru o peri-
oadă mai îndelungată ar scoate în evidenţă, cu o 
mare probabilitate, o amploare mai mare a feno-
menelor descrise şi noi aspecte de manifestare a 
acestora.

Trebuie de menţionat că în cazul abaterilor 
de la normele de bună conduită, înregistrate în 
procesul de formare a CŞS, ca, de altfel, şi în ce 
privește calitatea tezelor susţinute, există dife-
renţe seminicative pe domenii/ramuri ale știinţei, 
de regulă, cele care au tradiţii de cercetare și școli 
formate pe parcursul mai multor decenii păstrează 
standarde mai înalte, în timp ce în domeniile cu o 
creștere rapidă a numărului de persoane cu grad 

știinţifi c sunt mai frecvente cazurile de încălcare a 
eticii profesionale.

Toate aceste fenomene se întâmplă în pofi da 
implicării largi a comunităţii ştiinţifi ce în procesul 
de formare a CŞS. Odată cu aprobarea noilor regle-
mentări în domeniul studiilor doctorale, aspectele 
negative semnalate ce ţin de componenţa CŞS s-ar 
putea intensifi ca, întrucât responsabilitatea apro-
bării CŞS (care se va numi comisie de doctorat) va 
reveni Consiliului ştiinţifi c al universităţii (consorţiu-
mului, parteneriatului), iar comisia de doctorat poa-
te fi  formată din cel mult 5 membri, dintre aceștia 
doar 2 fi ind din afara instituţiei ce a înmatriculat 
doctorandul. Totodată, conducătorul de doctorat 
va fi  membru al comisiei de doctorat, ceea ce repre-
zintă un evident confl ict de interese.

Un aspect important ce poate contribui la asi-
gurarea obiectivităţii evaluării și creșterea calităţii 
tezelor susţinute este considerată implicarea exper-
ţilor de peste hotare, însă, în noile reglementări, nici 
aceasta nu este obligatorie.

Experţii de peste hotare care au participat la eva-
luarea tezelor în 2014-2015 au constituit 15,7% din 
toţi membrii CŞS şi referenţii ofi ciali (211 persoane). 
Ei au fost prezenţi în peste ¾ din CŞS (309 teze). 
Majoritatea experţilor externi provin din România 
(fi g.6), ceea ce este fi resc, având în vedere că majo-
ritatea tezelor se scriu în limba română.

Fig.6. Participarea experţilor de peste hotare în evaluarea tezelor, 2014-2015

a) Ponderea experţilor de peste hotare pe domenii
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Constatăm că numărul experţilor de peste hota-
re este relativ mare în CŞS şi, probabil, în nicio altă 
evaluare a activităţilor ştiinţifi ce, educaţionale sau 
culturale din Republica Moldova nu este o implicare 
atât de masivă a experţilor externi. Ei sunt incluşi în 
aproape toate CŞS de susţinere a tezelor de doctor 
habilitat, a tezelor candidaţilor de peste hotare, dar 
şi în multe alte CŞS. Implicarea experţilor de pes-
te hotare este foarte importantă în condiţiile unei 
comunităţi știinţifi ce mici, în care este complicat 
de evitat confl ictele de interese. Cu toate acestea, 
impactul participării acestora asupra calităţii tezelor 
de doctorat în unele cazuri lasă de dorit. Iată doar 
un singur exemplu – o teză de doctor în economie: 
conţinutul acestei teze nu corespunde denumirii, 
iar concluziile nu corespund conţinutului; fragmen-
te de text plagiate, inclusiv toate concluziile sunt 
preluate dintr-o altă sursă, multe date greşite, fraze 
fără logică; autoreferatul conţine lucruri diferite faţă 
de cele din teză; sursele indicate la anexe nu con-
duc la informaţia utilizată etc. Toate aceste lucruri 
au fost trecute cu vederea de către CŞS, chiar dacă 
în componenţa acestuia erau 2 persoane din Româ-
nia (un membru şi un referent ofi cial). 

De ce se întâmplă asemenea lucru? Una din ca-
uzele principale este faptul că experţii vin la invi-
taţia şi cu fi nanţarea candidatului (conducătorului 
de doctorat) şi este mai difi cil ca după aceasta ei 

să se pronunţe critic sau să respingă lucrarea. La 
rândul lor, experţii invitaţi prezintă adesea avize 
favorabile, fără rezerve, din politeţe, pentru a nu 
dezamăgi asistenţa / candidatul / conducătorul 
sau pentru a fi  invitat şi altă dată. În plus, pentru 
candidaţi este mai simplu să îi invite nu pe cei mai 
competenţi specialişti în domeniu, ci pe cei mai 
comozi, care provin din ţări în care la fel nu func-
ţionează bine sistemul reputaţional în domeniul 
academic. Aceasta explică faptul că deseori sunt 
invitaţi aceiaşi experţi în diferite CŞS. Astfel, din 
România, 2 experţi în ştiinţele educaţiei au partici-
pat de câte 7 ori în CŞS în ultimii 2 ani, 3 experţi în 
ştiinţele juridice – de câte 6 ori, 3 experţi în ştiinţe-
le juridice şi 3 experţi în ştiinţele economice – de 
câte 4 ori. În aceste condiţii, ni se pare argumentat 
să presupunem că experţii de peste hotare, care 
au participat în ultimii doi ani în unul sau două 
CŞS, să fi e mai buni specialişti în domeniul respec-
tiv şi că acele teze pot fi  considerate mai calitative. 
Rezerve faţă de calitatea tezelor evaluate de către 
experţii de peste hotare apar şi din considerentele 
că uneori aceştia sunt foşti doctoranzi care au sus-
ţinut teze în instituţiile din Republica Moldova, ei 
fi ind incluşi în CŞS de susţinere a tezelor, deseori 
coordonate de foştii lor conducători de doctorat 
(ex., o persoană în 7 CŞS în pedagogie, alta – în 6 
CŞS în drept, iar alta – în 4 CŞS la economie). 

b) Distribuirea expeţilor externi după ţara de origine

România; 
167

Ucraina; 21

Rusia; 7 Alte ţări; 15
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Concluzii

Formarea CŞS este o etapă importantă în pro-
cesul de susţinere a tezei de doctorat, întrucât de 
componenţa propusă depinde calitatea evaluării 
lucrării şi aprecierea obiectivă a rezultatelor ştiinţi-
fi ce şi a competenţelor candidatului. În Republica 
Moldova, comunitatea ştiinţifi că este foarte larg 
implicată în activitatea CŞS, ceea ce oferă posibili-
tatea ca tezele de doctorat să fi e bine diseminate, 
iar la evaluarea acestora să participe specialişti în 
ceea ce privește tematica tezei. Totodată, analiza 
componenţei CŞS a evidenţiat, cu preponderenţă 
în ramurile ştiinţifi ce cu creştere rapidă a numărului 
persoanelor cu grad ştiinţifi c, câteva aspecte care 
infl uenţează negativ procesul de susţinere a tezelor 
şi, în fi nal, calitatea acestora:

 ▪ Slaba corelare a desemnării membrilor CŞS 
şi a referenţilor oficiali cu lucrările ştiinţifice ale 
acestora la tematica tezei. Deseori aceleaşi per-
soane se numesc în diferite CŞS, indiferent de 
tematica tezei, doar bazându-se pe tradiţie, re-
putaţie locală sau titluri deţinute. Aceasta duce 
la concentrarea luării deciziilor în grupuri mai re-
strânse de persoane.

 ▪ Formalism excesiv la stabilirea componen-
ţei unor CŞS. Astfel, se ţine seama de specialitatea 
ştiinţifi că (la care au susţinut teza sau la care sunt 
abilitaţi) a potenţialilor referenţi în detrimentul co-
respunderii preocupărilor lor tematicii tezei, iar per-
soanele de la alte profi luri ştiinţifi ce care se ocupă 
de o tematică asemănătoare (chiar dacă uneori din 
altă perspectivă) sunt ignorate. În consecinţă, tezele 
interdisciplinare, multidisciplinare sau la specialităţi 
noi pentru Republica Moldova sunt mai difi cil de 
susţinut. 

 ▪ Participarea membrilor CŞS şi a referenţilor la 
evaluări repetate ale aceloraşi teze, întrucât deseori 
ei sunt şi membri ai seminarelor de profi l, ai comi-
siilor de experţi CNAA sau ai unităţii primare de 
cercetare. Chiar dacă evaluarea de mai multe ori a 
aceleiaşi lucrări, în evoluţie, nu este în sine un lucru 
condamnabil, în realitate aceasta conduce uneori la 
o examinare superfi cială şi la declinarea responsa-
bilităţii personale.

 ▪ Confl icte de interese şi încălcarea norme-
lor de bună conduită în cercetare. Dintre acestea, 
menţionăm rocadele între preşedintele CŞS şi con-

ducătorul ştiinţifi c în diferite CŞS, prezenţa rudelor 
în CŞS, includerea în CŞS a discipolilor conducăto-
rului ştiinţifi c sau a unor persoane care au obţinut 
gradul ştiinţifi c după examinări repetate şi refaceri 
ale tezei.

Depăşirea aspectelor negative în susţinerea te-
zelor este posibilă, în opinia noastră, prin asigurarea 
prezenţei în CŞS a celor mai competenţi specialişti 
din Republica Moldova, cu lucrări la tematica tezei 
(apărute în publicaţii recunoscute internaţional) şi cu 
integritate dovedită (care ar trebui asigurată inclusiv 
prin sancţionarea sistemică a abaterilor de la practi-
cile de bună conduită), dar şi  prin implicarea exper-
ţilor de peste hotare. Apreciem ca un lucru pozitiv 
faptul că în evaluarea tezelor de doctorat din Repu-
blica Moldova sunt implicaţi mult mai mulţi experţi 
de peste hotare decât în alte activităţi umane. Anali-
za efectuată a arătat însă că simpla prezenţă în CŞS a 
experţilor de peste hotare nu este sufi cientă pentru a 
asigura calitatea tezelor, deoarece aceştia, în postura 
lor de oaspeţi, nu îşi permit să fi e critici şi, în plus, nu 
întotdeauana sunt cei mai competenţi. În acest sens, 
mai utilă ni se pare elaborarea unui mecanism de ex-
pertizare peste hotare a tezelor în domeniile în care 
nu există posibilitatea de a asigura evaluarea obiecti-
vă a acestora în Republica Moldova.

Rezultatele prezentate în articolul de faţă refl ec-
tă analiza, efectuată cu mijloace limitate, privind 
CŞS formate în perioada 2014-2015. Acest tip de 
analize ar putea fi  îmbunătăţit, extins la perioade 
mai mari şi facilitat (prin economia resurselor de 
timp) în cazul existenţei unui instrument informa-
tic dedicat, posibil o platformă online. Un astfel de 
instrument modern ar fi  util în evitarea confl ictelor 
de interese în procesul de susţinere a tezelor, asi-
gurarea unei evaluări mai calitative a lucrărilor şi 
creşterea generală a calităţii tezelor de doctorat în 
Republica Moldova.
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REZUMAT

Formarea comisiilor de susţinere a tezelor în 

Republica Moldova – problemele unui sistem 

post-sovietic. În articol este analizată activitatea  
comisiilor de doctorat formate în Republica Moldo-
va în anii 2014-2015. Studiul a arătat o implicare lar-
gă a comunităţii ştiinţifi ce şi  atragerea unui număr 
important al experţilor de peste hotare în evaluarea 
tezelor, dar şi aspecte negative: slaba corelare a de-
semnării membrilor comisiilor de doctorat cu lucrări-
le ştiinţifi ce ale acestora la tematica tezei, formalism 
la stabilirea componenţei, participare superfi cială în 
examinarea tezelor, confl icte de interese şi încălcarea 
normelor de bună conduită în cercetare. Printre so-
luţiile de depăşire a problemelor, propuse în lucrare, 
se numără atragerea celor mai competenţi şi integri 
cercetători locali în comisiile de doctorat, precum şi 
implicarea experţilor de peste hotare, mai ales în do-
meniile în care nu se asigură o masă critică.

ABSTRACT

Formation of Thesis Scientifi c Committees in 

the Republic of Moldova – Problems of a Post-

Soviet System. The article examines doctoral the-
ses committees formed in the Republic of Moldova 
during 2014-2015. The study showed a broad in-
volvement of the scientifi c community and involve-
ment of a large number of experts from abroad in 
assessing theses, but also negative aspects: poor 
correlation of appointment of members with sci-
entifi c publications on topic of thesis, formalism in 
establishing the composition, superfi cial participa-
tion in examination of theses, confl ict of interest 
and misconduct in research. Among the solutions 
to overcome the challenges, proposed in the paper, 
are attracting the most competent and with integ-
rity local researchers in committees and involving 
experts from abroad, especially in areas that do not 
provide critical mass.

РЕФЕРАТ

Формирование диссертационных советов в 

Республике Молдова – проблемы постсоветской 

системы. В статье проводится анализ деятельности 
диссертационных советов, сформированных в Ре-
спублике Молдова в период 2014-2015 гг. 

Проведенное исследование показало широкое 
вовлечение научного сообщества и привлечение 
большого количества специалистов из-за рубежа 
в оценке диссертаций, а также негативные аспек-
ты: слабая корреляция между назначением членов 
диссертационных советов и их научными работа-
ми по теме диссертаций, формализм при форми-
ровании составов советов, поверхностное участие 
в рассмотрении диссертаций, конфликт интересов 
и нарушениe этики научных исследований. Сре-
ди предлагаемых решений для преодоления про-
блем следует отметить включение в состав советов 
наиболее компетентных и добросовестных мест-
ных исследователей, а также привлечение экспер-
тов из-за рубежа, особенно в тех областях, которые 
не обеспечивают критическую массу.
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S       
  β-

O SURSĂ IMPORTANTĂ DE β-GLUCANI, POLIMERI AI GLUCO-
ZEI CU PROPRIETĂŢI IMUNOGENE, ESTE PERETELE CELULAR 

AL LEVURILOR SACCHAROMYCES CEREVISIAE, CARE REPREZINTĂ 
PÂNĂ LA 20-30% DIN MASA CELULEI USCATE. GLUCANII INTRĂ 
ÎN STRUCTURA STRATULUI INTERIOR AL PERETELUI CELULAR ŞI APAR 
CA LANŢURI LUNGI CU CIRCA 1500 DE REZIDUURI DE β-(1-3) ȘI 
β-(1-6) GLUCOZĂ [1, 2, 3]. O SOLUŢIE A PROBLEMEI DE SPORI-
RE A PRODUCERII MAXIMALE DE β-GLUCANI CONSTĂ ÎN  SELECTA-
REA CONDIŢIILOR OPTIME DE CULTIVARE, EFICACITATEA UTILIZĂRII 
ACESTORA FIIND CONFIRMATĂ DE NUMEROASE REZULTATE EXPERI-
MENTALE OBŢINUTE DE CERCETĂTORI [4, 5].

Conform datelor din literatura de specialitate, 
este cunoscut procedeul de cultivare submersă a 
tulpinilor de levuri pe medii care conţin precursori 
ai biosintezei β-glucanilor (monozaharide, extracte 
din şroturi etc.) [6]. Un alt procedeu propus constă 
în cultivarea tulpinii de levuri ce include prepararea 
materialului semincer pe must de bere la tempera-
tura de 200C şi durata de cultivare  de 72 de ore, ino-
cularea germenilor în mediul de fermentaţie steril 
YPG sau Rieder, cultivarea ulterioară în profunzime 
pe agitator (200 rot/min), la temperatura de  200C 
timp de 120 de ore [7]. Cultivarea în mediile de fer-
mentaţie şi condiţiile indicate asigură acumularea 

a 15,38%–19,66%  β-glucani în biomasa uscată a 
levurii. Dezavantajul acestor  procedee constă în  
faptul că nu este valorifi cat totalmente potenţialul 
biosintetic al tulpinii şi conţinutul de β-glucani nu 
atinge valoarea maximală.  

În acest sens, scopul cercetărilor efectuate con-
stă în elaborarea unui procedeu de activare a bio-
sintezei β-glucanilor la levuri prin aplicarea undelor 
milimetrice cu frecvenţă ultraînaltă, care ar asigura 
sporirea capacităţii biosintetice a producătorului şi 
micşorarea timpului de cultivare.

Materiale şi metode

Obiectul de studiu. În calitate de obiect de cer-
cetare a servit tulpina Saccharomyces cerevisiae 
CNMN-Y-20, producător de β-glucani, păstrată în 
colecţia Laboratorului Biotehnologia Levurilor şi în 
Colecţia de Microorganisme Nepatogene a IMB al 
AŞM [7].

Medii şi condiţii de cultivare. Materialul semincer 
a fost obţinut prin cultivarea tulpinii levuriene pe 
must de bere, timp de 24 h, pe agitator (200 rpm.), 
la temperatura de 250C. Inoculul a fost utilizat pen-
tru iradierea cu unde milimetrice. După expunerea 
la undele milimetrice  cu frecvenţă ultraînaltă,  celu-
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lele de levuri (2x106 celule/ml), în volum de 5%, au 
fost inoculate pe mediul lichid şi crescute în condiţii 
identice cu martorul. Cultivarea în profunzime s-a 
realizat în baloane Erlenmeyer cu capacitate de 1L 
ce conţin 0,2 L mediu nutritiv YPD (2% extract de 
drojdie, 2% peptonă, 3% glucoză, apă potabilă 1 
L, pH 5,5) [ 8] şi mediul nutritiv Rieder cu următoa-
rea compoziţie,  g L-1: glucoză – 30,0; (NH4)2SO4 – 
3,0; MgSO4 •7H2O – 0,7;  KH

2
PO

4 
– 1,0; NaCl – 0,5; 

Ca(NO
3
)

2 
– 0,4; autolizat de drojdie – 10 ml; apă 

potabilă – 1000 ml [9]. Cultivarea se efectuează în 
condiţiile menţionate pentru mediul YPD.  Drept 
martor a servit procedeul care constă în cultivarea 
tulpinii de levuri ce include prepararea materialului 
semincer pe must de bere cu durata de cultivare de 
72 de ore la temperatura de 200C, inocularea ger-
menilor netrataţi cu unde milimetrice în mediul de 
fermentaţie steril YPG sau Rieder.

În calitate de generator de unde milimetrice a 
fost  utilizat dispozitivul KBЧ-НД, RS-232, cu  frec-
venţa f = 53,33 GHz (maxim 10mW/cm2). Aparatul 
este certifi cat şi admis spre utilizare în practica me-
dicală. Durata de iradiere a populaţiei levuriene a 
constituit 10, 20 şi 30 de minute.

Metode de investigaţie. Determinarea conţinu-
tului de β-glucani s-a realizat gravimetric conform 
procedeului cunoscut [10]. Conţinutul de oxigen a 
fost măsurat cu Oximetru portabil – Oxi-315i/SET 
2B10-0011 (2008). Valorile pH-ului mediului au fost 
determinate cu pH-316i MeBketten WTW, Germa-
nia (2008). Analiza statistică a rezultatelor  s-a efec-
tuat computerizat cu calcularea erorilor standard 

pentru valorile relative şi medii, cu ajutorul setului 
de programe Statistica 7.

Rezultate şi discuţii

Rezultatele obţinute arată că cultura de levuri Sac-
charomyces  cerevisiae  CNMN-Y-20, crescută submers 
pe must de bere timp de 24 ore, la temperatura de 
250C, supusă acţiunii undelor milimetrice cu frecven-
ţa f= 53,3 GHz emise în regim continuu, are o dinami-
că a procesului de acumulare a β-glucanilor diferită 
în cadrul celor trei durate de iradiere. 

În condiţiile de iradiere cu durata de 10 minu-
te, la cultura de levuri  crescută pe mediul YPD a 
fost determinat un spor al acumulării β-glucanilor 
în biomasă. Conţinutul de β-glucani constituie 
19,36±0,53% la biomasa uscată,  ceea ce depăşeş-
te cu 12,1% conţinutul fi xat la cultivarea tulpinii în 
condiţii proxime (tabelul 1).  

Pentru durata de iradiere a culturii levuriene cu 
unde milimetrice timp de 20 de minute s-au obser-
vat cele mai semnifi cative rezultate. Conţinutul de 
β-glucani în biomasa levurii constituie 19,34±0,82%,
ceea ce depăşeşte cu 25,7% conţinutul fi xat la culti-
varea tulpinii în condiţii proxime. 

În cazul aplicării undelor milimetrice timp de 30 
de minute, conţinutul de β-glucani se menţine la 
un nivel apropiat martorului. În biomasa obţinută 
în aceste condiţii se înregistrează un spor de trei 
la sută. Prin urmare, efectul de activare a biosinte-
zei β-glucanilor la acţiunea undelor milimetrice cu 
frecvenţa menţionată se asociază cu durata de ira-
diere, cea optimă fi ind de 20 de minute.

Tabelul 1

Infl uenţa  undelor milimetrice cu intensitate extra înaltă asupra biosintezei β-glucanilor la tulpina  Saccharomyces  

cerevisiae  CNMN-Y- 20, la cultivare pe mediul YPD

Variante Durata  iradierii, 
minute

Mediul de cultură YPD

Conţinutul de  
β-glucani,  % la B.U.

X±xS

% faţă 
de martor

Spor, %

53,3 GHz* 10 19,36±0,53 112,1 12,1

Martor * * 17,27±1,05 100 -

53,3 GHz* 20 19,34±0,82 125,7 25,7

Martor * * 15,38±0,14 100

53,3 GHz* 30 20,11±3,25 103,0 3,0

Martor * * 19,52±2,98 100

* Cultura de levuri iradiată cu unde milimetrice de intensitate  extra înaltă
** Cultura de levuri neiradiată cu unde milimetrice de intensitate  extra înaltă
X±xS – indică valoarea medie şi  deviaţia standard
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Utilizarea undelor milimetrice cu frecvenţă 
ultraînaltă în calitate de reglator al acumulării 
β-glucanilor în biomasa levuriană la cultivare pe alt 
mediu de fermentaţie a demonstrat de asemenea 
că cantitatea de β-glucani în biomasa levuriană este 
determinată, în cea mai mare măsură, de durata de 
iradiere. Rezultatele cu referire la oscilarea conţinu-
tului de β-glucani în biomasa levurii Saccharomyces  
cerevisiae CNMN-Y-20, la cultivare pe mediul Rieder, 
sunt prezentate în tabelul 2. Rezultatele obţinute in-
dică asupra unei creşteri a conţinutului de β-glucani 
de 10,7%....34,4% asociată cu durata de iradiere.  În 
condiţiile de tratare cu unde milimetrice timp de 10 
minute, sporul de acumulare a β-glucanilor este cel 
mai  mic – 10,7% comparativ cu varianta martor. 

În cazul aplicării regimului de iradiere cu durata 
de 20 de minute,  nivelul conţinutului de β-glucani 
creşte substanţial şi constituie 26,43±0,73% la bio-
masa uscată, ceea ce depăşeşte cu 34,4% conţinu-
tul fi xat la cultivarea tulpinii în condiţii proxime. 

Seriile experimentale de  cultivare a tulpinii le-
vuriene pe mediul Rieder în condiţii de iradiere cu 
unde milimetrice cu frecvenţa f = 53,3 GHz, emise 
în regim continuu timp de 30 de minute, indică o 
micşorare a conţinutului de β-glucani în biomasa 
uscată şi constituie 23,99±0,91%, ceea ce depăşeş-
te cu 22,0% conţinutul fi xat la cultivarea tulpinii în 
condiţii proxime (tabelul 2).

Tabelul 2

Infl uenţa  undelor milimetrice cu intensitate extra înaltă asupra biosintezei β-glucanilor la tulpina  Saccharomyces  

cerevisiae  CNMN-Y- 20, la cultivare pe mediul Rieder

Variante Durata  iradierii, 
minute

Mediul de cultură Rieder

Conţinutul de  
β-glucani,  % la B.U.

X±xS

% faţă de   soluţia 
cea mai apropiată

Spor, %

 53,3 GHz* 10 21,76±0,43 110,7 10,7

  Martor * * 19,66±1,41 100 -

53,3 GHz*  20 26,43±0,73 134,4 34,4

   Martor * * 19,66±1,41 100 -

53,3 GHz* 30 23,99±0,91 122,0 22,0

   Martor * * 19,66±1,41 100 -

* Cultura de levuri iradiată cu unde milimetrice de intensitate  extra înaltă
** Cultura de levuri neiradiată cu unde milimetrice de intensitate  extra înaltă

X±xS – indică valoarea medie şi  deviaţia standard

Generalizând rezultatele investigaţiei, putem 
afi rma că proprietăţile depistate ale acţiunii unde-
lor milimetrice cu frecvenţa  f = 53,3 GHz, emise în 
regim continuu timp de 10–30 de minute, prezintă 
interes pentru biotehnologie din punctul de vedere 
al extinderii arsenalului de reglatori al conţinutului 
de β-glucani  în biomasa levuriană. Efectul de acti-
vare a biosintezei β-glucanilor la acţiunea undelor 
milimetrice cu frecvenţa menţionată se asociază cu 
oscilaţiile frecvenţei biomembranei celulare a levu-
rii. Ca rezultat, conţinutul de β-glucani în biomasa  
levuriană se  modifi că semnifi cativ.

 Esenţa procedeului inovativ propus constă în: 
prepararea materialului semincer prin cultivarea ger-
menilor în submers 24 de ore, la temperatura de 250C; 
tratarea timp de 20 de minute cu unde milimetrice de 
intensitate ultraînaltă (f = 53,3 GHz) emise în regim 
continuu; însămânţarea ulterioară a mediului de fer-
mentaţie steril cu inocul iradiat (2x106 celule kml -1),
în concentraţie de 5% în bază volumetrică; cultivarea 
în profunzime, în condiţii de agitare continuă (200 
r.p.m.) la 250C, timp de 120 de ore. În aceste condiţii, 
constatăm majorarea conţinutului de β-glucani cu 
25,7...34,4% şi micşorarea duratei de cultivare cu 48 
de ore faţă de soluţia cea mai apropiată.
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CONCLUZII

1. Tulpina biotehnologică Saccharomyces cerevi-
siae CNMN-Y-20 răspunde în cazul aplicării undelor 
milimetrice de intensitate ultraînaltă (f = 53,3 GHz) 
emise în regim continuu, printr-o sporire semnifi ca-
tivă a conţinutului de β-glucani în biomasă.

 2. În baza nivelului sporit de β-glucani, obţinut 
în cazul iradierii materialului semincer a levurii Sac-
charomyces  cerevisiae CNMN-Y- 20, putem afi rma că 
procedeul elaborat reprezintă o soluţie inovativă în 
tehnologia de cultivare a levurilor producătoare de 
β-glucani.
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 REZUMAT

Soluţii inovative de cultivare a levurilor pro-

ducătoare de β-glucani. Cercetarea se referă la bio-
tehnologii microbiene, în special la un procedeu de 
cultivare a tulpinii de levuri Saccharomyces cerevisi-
ae CNMN-Y-20, acesta putând fi  utilizat în industria 
microbiologică, alimentară şi farmaceutică. Rezul-
tatul constă în sporirea conţinutului de β-glucani şi 
micşorarea duratei de cultivare.

ABSTRACT

Innovative Solutions for Cultivation of 

β-Glucan Producing Yeasts. The research refers to 
microbial biotechnology, in particular to a method 
for cultivation of Saccharomyces cerevisiae CNMN-
Y-20 yeast strain and can be used in microbiologi-
cal, food and pharmaceutical industry. The result 
consists in increasing the content of β-glucans and 
decreasing the time of cultivation.

РЕФЕРАТ

Инновационные решения для выращи-

вания дрожжей, продуцентов β-глюканов. 
Проведенные исследования относятся к ми-
кробиологическим биотехнологиям, в частно-
сти к способу культивирования штамма дрож-
жей Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, и мо-
жет быть использован в микробиологической, 
пищевой и фармацевтической промышленно-
стях. Результат состоит в увеличении содержа-
ния β-глюканов и сокращении времени культи-
вирования.
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NATALIA PERCINSCHI |               CERC. ȘT. ALINA CEBAN

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE, AȘM

PARCURGÂND UN LUNG PROCES DE TRANZIŢIE LA ECONO-
MIA DE PIAŢĂ, SPORIREA COMPETITIVITĂŢII NAŢIONALE A 

DEVENIT UN OBIECTIV DE IMPORTANŢĂ STRATEGICĂ, NECESAR A FI 
REALIZAT DE CĂTRE AUTORITĂŢILE NAŢIONALE. OR, NEGLIJAREA 
ACESTUI ASPECT, LA ETAPA ACTUALĂ, AR PUTEA DUCE LA MAJO-
RAREA COSTURILOR ȘI A TIMPULUI DE REDUCERE A DECALAJULUI DE 
DEZVOLTARE ÎNTRE ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA ȘI ECONO-
MIILE ALTOR STATE DIN REGIUNE. ÎN CAZUL REPUBLICII MOLDO-
VA, COMPETITIVITATEA TREBUIE DOBÂNDITĂ ȘI MENŢINUTĂ, SPRE 
DEOSEBIRE DE STATELE UE, CARE, ÎN MARE PARTE, MENŢIN SAU 
DEZVOLTĂ COMPETITIVITATEA. 

Obiectivul prezentei cercetări este de a evalua 
competitivitatea economiei naţionale prin prisma 
evoluţiei şi particularităților sale socio-economice. 
Vom realiza în acest articol cuantifi carea indicatorilor 
de evaluare a competitivității prin determinarea rela-
ţiilor de cauzalitate între diverse variabile şi factorii ce 
determină performanţa economiei naţionale. 

Structura economiei şi productivitatea

Productivitatea medie a muncii în Republica Mol-
dova în 2015 a constituit 71 743 lei per persoană ocu-

pată, în preţuri comparabile.  Acest indicator a crescut 
în medie anual cu 3,8% în ultimii zece ani. Sub aspect 
sectorial, cea mai mică productivitate se înregistrează 
în agricultură – circa 25 mii lei în 2015 (preţuri con-
stante ale anului 2010), fi ind de circa trei ori mai mică 
faţă de nivelul înregistrat în medie pe economie (71,7 
mii lei/persoană ocupată) și de circa patru ori mai 
mică decât productivitatea muncii în sectorul servi-
ciilor (96,2 mii lei/ persoană ocupată). Drept urmare a 
creşterii mai lente a productivităţii muncii în agricul-
tură comparativ cu media pe economie, veniturile din 
muncă ale angajaţilor încadraţi în acest sector econo-
mic rămân în urma veniturilor angajaţilor din alte sec-
toare economice. Deşi a evoluat cel mai lent, sporirea 
productivităţii în industrie, în ultimii 3 ani, a fost mai 
accelerată decât media pe economie, ceea ce poate 
duce la apariţia în economie a unei noi ramuri, alături 
de servicii, de propulsare economică.  

Cât priveşte productivitatea capitalului, calcula-
tă prin raportarea valorii adăugate brute la stocul 
de capital în economie (după valoarea de bilanţ), se 
evidenţiază o tendinţă de scădere de la 97 de bani 
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în 2006 la 63 de bani în 2014. Această evoluție este 
rezultatul creșterii stocului de capital în economie 
de peste două ori în perioada 2006–2014, valoarea 
adăugată brută sporind cu doar 35 la sută.  

Astfel, sporirea valorii adăugate brute cu doar 35 
la sută, în condițiile în care stocul de capital în eco-
nomie a crescut de mai mult de două ori, iar popu-
laţia ocupată s-a redus cu circa 4%, se explică prin 
procesul masiv de emigrare în care a fost angajată 
populația aptă de muncă în ultimii ani.

În 2015, productivitatea, exprimată la paritatea 
puterii de cumpărare (PPP) în prețurile constante 
ale anului 2011, a constituit pentru Republica Mol-
dova 14,7 dolari SUA (preţuri constante 2011, PPP) 
și a crescut cu 3% față de 2014. Totodată, datele ara-
tă că Georgia şi Republica Moldova au avut același 
ritm de creștere și  în perioada 2007–2015,  produc-
tivitatea majorând-se în medie cu 4,7%,  ceea ce 
reprezintă cea mai avansată dinamică din regiune.  
De asemenea, în 2015 sporirea productivității în Re-
publica Moldova a fost mai rapidă decât  creșterile 
atestate în CSI și UE. 

Preţuri şi costuri

În perioada 2007–2015, infl ația în economia Re-
publicii Moldova a cunoscut trenduri diferite de 
evoluție. De la un ritm anual al infl ației ce depășea 
zece la sută în 2007–2008, începând cu 2009, rata 
infl aţiei (calculată în baza indicelui preţurilor de con-
sum) a coborât sub palierul de două cifre. Încetinirea 
activității economice mondiale în urma crizei fi nanci-
are globale din 2009 a condiționat menținerea nive-
lului scăzut al prețurilor internaționale la combusti-
bili, gaze naturale, precum şi la produsele alimentare, 
sub infl uența cărora prețurile de import s-au înscris 
pe un trend vizibil descrescător. În 2015, infl aţia în 
Republica Moldova crește puternic, fenomenul fi ind 
generat de deprecierea monedei naționale pe tot  
parcursul acestui an. La rândul ei, deprecierea a avut 
drept cauză reducerea cantității de valută străină în 
economie ca urmare a micșorării remiterilor și a ex-
portului pe de o parte, dar și a fraudei bancare de la 
sfârșitul anului 2014 (din sistemul bancar al Republi-
cii Moldova au fost extrase cantități uriașe de valută, 
acestea fi ind transferate în exterior prin interme-
diul companiilor off shore). Totuși, efectele de sens 
opus ale prețurilor de import și deprecierii monedei 

naționale au determinat o creștere a infl ației înce-
pând cu trimestrul III al anului 2014. Ritmul infl ației 
pentru 2015 a constituit 9,7%, cel mai mare nivel fi -
ind atestat în trimestrul IV – 13,4%. 

Pe pieţele externe, preţurile la mărfurile comer-
cializate au scăzut şi mai mult, fapt cauzat de defl a-
ţia în zona euro şi de cererea scăzută în Rusia. Astfel, 
indicii valorii unitare la mărfurile importate, precum 
şi la cele exportate scad sub 100% începând cu 
2010 şi se menţin pe trend descendent până la ora 
actuală, înregistrând, în 2015,  83% pentru export şi 
79% pentru import, faţă de anul precedent.

Deși infl ația a sporit de la 5,1% în 2014 la 9,7% 
în 2015, în principalele industrii naționale prețurile 
s-au redus. Situaţia se explică prin faptul că aceste 
industrii sunt orientate puternic spre export, iar 
pe piețele externe în ultimii ani se înregistrează 
defl ație. Astfel, în 2015, în principalele trei industrii 
naţionale infl aţia şi-a moderat ritmurile cu 4,8% în 
industria alimentară, cu 5,8% în fabricarea artico-
lelor de îmbrăcăminte şi cu 5,2% la fabricarea altor 
produse din minerale nemetalice. În cadrul indus-
triei alimentare, cele mai importante sectoare au 
urmat aceeaşi tendinţă de moderare, prelucrarea şi 
conservarea cărnii şi a produselor din carne înregis-
trând chiar defl aţie în mărime de 2,5%. 

Infl ația în statele comparate a avut evoluții dife-
rite. La nivelul UE-28 și al statelor membre UE, tren-
dul infl ației este unul descendent, început odată cu 
depășirea crizei din 2008 și care continuă și astăzi, 
coborând la valori specifi ce defl ației în unele state 
(Spania, Franța, Bulgaria, Irlanda etc.). Celelalte sta-
te, non-membre UE, au înregistrat un nivel redus 
al infl ației în perioada post-criză, dar ultimele, spre 
deosebire de primele, au resimțit puternic și scăde-
rea precipitată a prețurilor internaționale la com-
bustibili și produsele agroalimentare. Se constată 
că, până în 2013, prețurile în statele  comparate 
converg, iar, odată cu declanșarea confl ictului mi-
litar ucrainean și a sancțiunilor împotriva Rusiei, se 
atestă o divergență a acestora. În scopul comparării 
obiective a nivelului preţurilor între statele  compa-
rate, s-a calculat indicele comparativ al preţurilor 
pentru fi ecare stat. Indicele pentru UE-28 s-a consi-
derat punct de referinţă, cu valoare unitară. 

Astfel, se observă că, în ultimii 9 ani, nivelul pre-
ţurilor între cele şapte state comparate au convers, 
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iar către anul 2013 acestea au atins cel mai mare 
nivel de convergenţă. În 2015 se atestă divergenţa 
preţurilor (exprimată prin creşterea indicelui com-
parativ al preţurilor) pentru toate statele din afara 
UE: cel mai puternic diverg preţurile în Ucraina, din 
cauza confl ictului militar, indicele crescând de la 
2,09 în 2013 la 2,77 în 2014, în Georgia (2,05) și Re-
publica Moldova (2,19) –  sub infl uența deprecierii 
valutei naționale, în Serbia (2,18) – ca urmare a unui 
program riguros de relaxare a politicii monetare, 
dar și ca urmare a inundațiilor puternice din 2014.  

Salariul mediu european depășește semnifi cativ 
salariile celorlalte state, iar Republica Moldova se 
afl ă de-a lungul anilor în coada clasamentului state-
lor comparate. Salariul mediu lunar net în Republica 
Moldova a evoluat mai lent comparativ cu alte state. 
În perioada 2009–2014, Republica Moldova își înră-
utăţeşte poziţia, deţinând cel mai mic salariu net, cu 
30% mai mic decât cel al Ucrainei, cu 12% mai mic 
faţă de Serbia şi cu 17% mai mic faţă de Georgia. 
Criza regională generată de sancţiunile împotriva 
Federaţiei Ruse se face resimţită şi în Republica Mol-
dova, aceasta fi ind intensifi cată şi de criza internă 
din sectorul bancar, astfel că în 2015 salariul mediu 
lunar pentru țara noastră sporește cu doar 0,7% față 
de anul precedent și constituie 220 euro (la cursul 
mediu ofi cial anual). În anul 2014, urmare  războiu-
lui declanșat de Rusia, în Ucraina salariul  scade de 
la 267 euro/lunar (2013) la 197 euro/lunar, această 
țară poziționându-se la coada clasamentului. În Re-
publica Moldova,  salariul mediu lunar în 2016 are 
mărimea de 219 euro, fi ind de 3,5 ori mai mic decât 
salariul mediu din Letonia ori de 2,4 ori mai mic decât 
cel din România.  Diferențe semnifi cative se înregis-
trează la acest capitol și între  statele europene și cele 
din  Europa de Est. Astfel, în 2014 pentru UE-28 sala-
riul net mediu lunar constituia 1375,5 euro.

În anii 2013–2014, cele mai mari costuri legate 
de forţa de muncă, implicit salariile, se înregistrează 
în activităţi economice precum Informaţii şi comuni-
caţii (10603,8 lei), Activităţi fi nanciare şi de asigurări 
(9763,6 lei) şi Producţia şi distribuţia de apă, energie 
electrică şi gaz (9379,2 lei). Cele mai mici salarii şi, re-
spectiv, costuri legate de forţa de muncă se atestă 
în Agricultură (3359,6 lei), Activităţi de alimentaţie 
publică (3326,0 lei) şi Comerţ (3957,6 lei). 

Ponderea salariului în costul forţei de muncă di-
feră de la o activitate la alta. Astfel, se observă clar 

că în domeniile cu salarii înalte, ponderea acestora 
în cost este mai mică. În cele trei activităţi econo-
mice cu salarii mari, ponderea salariului în structura 
costului este de 63% (Informaţii şi comunicaţii), 61% 
(Activităţi fi nanciare şi de asigurări) şi 62% (Produce-
rea şi distribuirea apei, energiei electrice şi gazului). În 
schimb, această pondere este înaltă în Agricultură 
(68%), Alimentaţie publică (70%) şi Comerţ (70%). 

Tariful la energia electrică în Republica Moldova 
este apropiat celui din România, iar la gaz – celui din  
Letonia. Totodată, în ambele cazuri tarifele sunt sub 
nivelul mediu al UE. 

Din datele disponibile pe Eurostat despre tariful 
la gazul natural se observă că în Republica Moldova, 
în semestrul II al anului 2015, tariful la gazul natural 
era de 0,027 euro/ kWh. Spre comparaţie, tariful me-
diu la nivelul UE-28 era cu 15% mai mare şi constituia 
0,0312 euro/kWh. Se poate constata de asemenea că 
cel mai mic tarif la gazul natural pentru utilizatorul 
fi nal se înregistrează în România, unde acesta consti-
tuia, în 2015, 0,0203 euro/kWh, iar cel mai înalt tarif –
 în Lituania, acesta fi ind de 0,0361 euro/kWh. 

Cât priveşte tariful la energia electrică, datele indi-
că un tarif de 0,077 euro pentru Republica Moldova 
(semestrul II), mai mic cu 35% faţă de tariful mediu 
pentru UE-28 şi cu 12% mai mare decât tariful similar 
pentru Serbia. Constatăm de asemenea că, în timp ce 
tariful pentru gazul natural în statele analizate a urmat 
în ultimele semestre o tendinţă de scădere, tariful la 
energie a crescut în majoritatea statelor analizate.

În clasamentul internaţional Doing Business, indi-
catorul Conectarea la energia electrică este unul dintre 
cei zece piloni în baza cărora se evaluează calitatea 
mediului de afaceri. În componenţa acestuia un rol de 
bază îl are  tariful la respectivul serviciu public. Con-
form clasamentului, la capitolul Conectarea la energia 
electrică,  Republica Moldova se poziţionează în 2015 
pe locul 104 din 189 de ţări, având un scor mai bun 
decât România şi Ucraina, însă e cu mult în spatele sta-
telor europene, chiar şi al Georgiei şi Serbiei.

Costul resurselor fi nanciare  reprezintă un alt pi-
lon fundamental în evaluarea  mediului de afaceri 
într-o economie.  Republica Moldova, ca și celelalte 
state apărute în urma destrămării fostei URSS, are în 
general ratele reale ale dobânzii mai mari ca cele din 
statele membre UE. În anul de până la declanșarea 
confl ictului militar ucrainean, 2013, ratele dobân-
zilor pentru Letonia și România constituiau  4,6%, 
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respectiv 6,9%, pe când în Georgia, Serbia, Ucraina 
și Republica Moldova acestea constituiau 14,5%, 
11%, 13%, 7,8%. În timp ce în unele economii rata 
dobânzii e în creștere, cum este cazul Serbiei, altele 
optează pentru o relaxare a politicii monetare: Ro-
mânia, Letonia, Republica Moldova. Totuși, criza din 
sectorul bancar din 2014–2015 a determinat Banca 
Națională să înăsprească politica monetară, astfel 
că rata medie anuală a dobânzii pentru 2015 a fost 
de 14,1%. Pe fundalul creșterii infl ației, rata reală a 
dobânzii a rămas la nivelul anului precedent.

În afară de costul resurselor fi nanciare, agenţii eco-
nomici activi suportă şi o povară fi scală, care diferă în 
funcţie de politica fi ecărui stat. Relevant în comparaţi-
ile internaţionale este impozitul pe venitul corporaţiei. 
Republica Moldova s-a dovedit a fi  un stat cu o politică 
liberală faţă de celelalte state  comparate, astfel că, în 
timp ce majoritatea statelor au înregistrat de-a lungul 
anilor o taxă a impozitului pe venit de peste 15%, țara 
noastră nu a depăşit acest nivel. Impozitul pe venit a 
scăzut de la 15% în 2006–2007 la cota zero pentru pe-
rioada 2008–2012, iar în ultimii patru ani se menţine la 
cota de 12%. Media pe Uniunea Europeană s-a situat 
peste 20% şi a constituit, în 2015,  22,8%. Mai permisi-
vă decât alte state pare a fi  Serbia, care a menţinut un 
impozit de 10% în perioada 2006–2012, iar, începând 
cu 2013, îl majorează la 15%. 

Un alt impozit utilizat în comparațiile internaţi-
onale este taxa pe valoarea adăugată. În ultimii doi 
ani, Republica Moldova şi-a menţinut taxa pe valoa-
rea adăugată la nivelul de 20%, aceeaşi taxă având-
o şi Serbia, și Ucraina. În acelaşi timp, rata pentru 
Republica Moldova este mai mică decât cea la nive-
lul UE-28, care, în ultimii cinci ani, depăşeşte 20%.

Se observă că statele europene ori cele din veci-
nătate duc o politică de majorare a TVA (Letonia, Li-
tuania, Serbia, România), în timp ce altele (Georgia, 
Ucraina) au menţinut rata neschimbată.

Calitatea mediului de afaceri

Mediul de afaceri din Republica Moldova s-a 
manifestat în ultimii zece ani printr-o sporire con-
tinuă a numărului de agenţi economici activi – de 
la 36 158 unităţi în 2006 la 53 738 unităţi în 2014, 
o creștere medie anuală de 5 la sută. Şi densitatea 
antreprenorială a fost în creştere, avansând de la 
10,1 la 15,1 întreprinderi la o mie de locuitori. În sta-
tele din componenţa UE acest indicator constituie 
în medie 44,6 unităţi, ceea ce depăşeşte de peste 

două ori valorile economiilor din Europa de Est. 
În 2015, companiile intensive în forţă de muncă 

şi în capital au totalizat 8723 de unități ori 16% din 
numărul total al companiilor active în Republica 
Moldova. Între acestea, 4816 sunt întreprinderi in-
tensive în forţă de muncă, iar 3907 sunt întreprin-
deri intensive în capital 

Cât privește densitatea întreprinderilor nou create 
(întreprinderi nou create la o mie de locuitori), Repu-
blica Moldova se poziţionează la fi nalul listei, având 
printre cei mai mici indicatori între statele comparate. 
În timp ce în Republica Moldova la fi ecare mie de lo-
cuitori se înregistrează 1,63 companii noi, în Letonia 
şi Georgia aceste valori ajung la 10,61, respectiv 6,65 
unităţi. Se poate deduce că Republica Moldova, alături 
de Ucraina şi Serbia, cu valori la fel de mici, oferă con-
diţii şi oportunităţi mai puţin atractive businessului, 
iar mediul de afaceri în aceste economii este mai puţin 
stimulator decât în celelalte state. 

Indicatorul în cauză rezonează cu indicatorul „Uşu-
rinţa desfăşurării afacerii”, utilizat în clasamentul interna-
ţional Doing Business. În acest clasament ordinea sta-
telor analizate nu se schimbă esenţial. Astfel, Republica 
Moldova se poziţionează pe locul 52 din 189 de state, 
mult în urma statelor europene, dar mai bine decât Ser-
bia şi categoric mai bine faţă de statul vecin Ucraina.

Indicatorul care arată cota întreprinderilor ce au 
înregistrat profi t în totalul întreprinderilor active 
oferă o imagine despre calitatea mediului de afa-
ceri, dar și despre regimul fi scal şi economia sub-
terană. Se consideră că, atunci când acest indicator 
sporeşte, are loc unul dintre următoarele fenome-
ne: (1) creşte numărul absolut al companiilor care 
obţin profi t ori (2) companiile care activează în eco-
nomia subterană încep să activeze legal, raportând 
rezultatele fi nanciare la ofi ciul național de statistică. 
În baza datelor disponibile pentru Ucraina, Geor-
gia şi Republica Moldova, se poate conchide că în 
Republica Moldova cota întreprinderilor care înre-
gistrează profi t la fi nal de an este mai mică faţă de 
cea din celelalte state, marcând în 2014 un nivel de 
50,5%. Cu alte cuvinte, fi ecare a doua întreprindere 
în economia moldovenească lucrează în pierdere. 
Ori, cel puţin acest rezultat fi nanciar  este prezen-
tat ofi ciului de statistică. Situaţia este mai bună în 
Georgia, unde cota companiilor cu pierderi este 
de 38,2%, în Ucraina fi ind de 33,7%.  Regimul de 
relaxare fi scală din 2008–2012, aplicat de Guvernul 
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Republicii Moldova prin introducerea cotei zero la 
importul pe venit, nu a dat rezultatele scontate, în 
grafi cul de mai jos fi ind vizibilă lipsa unor modifi cări 
ori îmbunătățiri semnifi cative în acest sens. 

În clasamentul internaţional Doing Business, 
Republica Moldova a evoluat bine de-a lungul tim-
pului, cele mai mari progrese fi ind realizate în ul-
timii trei ani. În ediţia din 2016 au fost utilizate 10 
domenii (piloni) de reglementare în afaceri, pe baza 
datelor colectate din 189 de ţări ale lumii. Se poate 
observa că din 2008 până în 2015 poziţia Republicii 
Moldova în clasament s-a îmbunătăţit, trecând de la 
locul 92 în 2008 la locul 52 în 2015, astfel obţinând 
scoruri din ce în ce mai bune pentru fi ecare aspect 
de business. Pentru fi ecare pilon din cei 10, Repu-
blicii  Moldova i s-au oferit scoruri corespunzătoare.

Fără a analiza toate componentele de reglementa-
re a afacerii prezente în clasament, trebuie menţionat 
pilonul Lansarea afacerii, la care Republica Moldova se 
poziţionează bine comparativ cu alte state, ocupând 
poziţia 26 între 189 incluse în clasament, fi ind devan-
sată de Georgia (locul 6) şi Lituania (locul 8). 

Concluzii

1. Deşi stocul de capital în economia moldo-
venească a sporit de peste două ori în ultimii 9 ani 
(2007–2015), valoarea adăugată brută a crescut 
foarte modest (+35%). Acest fenomen își găsește 
explicația în procesul de emigrare masivă în care a 
fost angajată populația aptă de muncă în ultimii ani, 
fapt ce a determinat scăderea acesteia cu circa 4%. 

2. După criza din 2009, datorită dezinfl ației ates-
tate pe piaţa europeană, Banca Națională a Moldovei 
reușește menţinerea ratei infl aţiei sub palierul de două 
cifre. Totuşi, criza internă din sistemul bancar a deter-
minat deprecierea monedei naţionale în 2015 şi esca-
ladarea precipitată a preţurilor la nivelul de 13,5% faţă 
de aceeași perioadă a anului precedent (trim. IV 2015). 

3. Evenimente nefaste nu au ocolit nici celelal-
te economii în tranziție: de la confl ictele armate în 
Ucraina la sancţiunile economice ruseşti şi până la 
condiţiile climaterice nefavorabile înregistrate în Ser-
bia. Contracţia comerțului exterior tradiţional între 
statele comparate a determinat divergența preţurilor 
comparative între economii începând cu 2014.

Analiza comparativă a competitivităţii Republicii 
Moldova în raport cu alte state cu economii în tran-
ziţie a relevat următoarele dezavantaje ale ţării:

I. Deși a înregistrat, alături de Georgia, cel mai 
mare spor al productivității muncii din regiune, Re-
publica Moldova continuă să ocupe o poziție inferi-
oară faţă de statele comparate.

II. La capitolul salarii, Republica Moldova e prin-
tre ultimele ţări, cu 219 euro lunar în 2014, salariu 
de 6 ori mai mic față de cel mediu pe UE-28. 

III. Reglementările privind conectarea la energie 
sunt sofi sticate, în 2015 Republica Moldova  poziţio-
nându-se pe locul 104 din 189 de ţări, având un scor 
mai bun decât România şi Ucraina, însă  net inferior față 
de statele europene, chiar şi față de Georgia şi Serbia.

IV. Deși numărul de companii înregistrate crește 
cu 5% anual în ultimii opt ani, densitatea întreprin-
derilor active și densitatea companiilor nou create 
sunt cu mult în urma altor state precum Georgia, 
Letonia, Lituania.

V. În timp ce în Georgia și Ucraina fi ecare a treia 
companie activă înregistrează pierderi la sfârșit de 
an, în Republica Moldova lucrează în pierdere una 
din două companii. 

Cu toate acestea, Republica Moldova deţine şi 
avantaje comparative privind competitivitatea:

a. Tarifele la energie și gaz sunt printre cele mai 
mici din regiune, după România.

b. La capitolul costurile resurselor împrumutate, 
Republica Moldova deține o poziție medie, cu rate 
reale ale dobânzii mai mari ca în statele europene, 
dar mai mici ca în statele din Est. 

c. Un alt avantaj comparativ al țării noastre îl prezin-
tă cota impozitului pe venit și taxa pe valoarea adău-
gată, ambele instrumente de politică fi scală fi ind mai 
permisive comparativ cu cele ale statelor din regiune.
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REZUMAT

Evaluarea competitivităţii Republicii Moldova 

în baza metodologiei Global Competitiveness Re-

port. În pofi da abordării foarte frecvente a conceptului 
de competitivitate, defi niţiile atribuite acesteia variază. 
Competitivitatea naţională reprezintă un set de insti-
tuţii, politici, factori, care determină nivelul productivi-
tăţii unei ţări şi un factor-cheie pentru asigurarea unei 
creşteri economice sustenabile şi sporirea bunăstării 
populaţiei (Global Competitiveness Report 2013–2014. 
World Economic Forum 2013). Actualitatea temei este 
determinată de angajamentul asumat de Republica 
Moldova prin semnarea Acordului de Asociere cu UE de 
a-şi ridica competitivitatea naţională la nivelul state-
lor europene prin implementarea Foii de Parcurs pen-
tru Ameliorarea Competitivităţii. Scopul lucrării este 
evaluarea competitivităţii naţionale într-o perspectivă 
comparativă, în baza indicatorilor intermediari ai com-
petitivităţii stabiliţi prin metodologia Global Competi-
tiveness Report. Sunt trataţi indicatorii intermediari ai 
competitivităţii precum rentabilitatea, productivitatea, 
costurile de producţie etc., care contribuie la formarea 
indicatorilor fi nali ai competitivităţii naţionale: creşte-
rea economică şi sporirea bunăstării populaţiei.

Cuvinte-cheie: competitivitatea Republicii Moldo-
va; integrare europeană; Global Competitiveness Re-
port; preţuri comparative; reglementarea afacerilor; 
productivitatea muncii; costul forţei de muncă; tarife 
la resurse naturale; politică fi scală.

ABSTRACT

Assesing competitiveness level of Moldova on the 

base of Global Competitiveness Report methodolo-

gy. Despite very common approach of competitiveness, 
the defi nitions ascribed to it varies. National competi-
tiveness is a set of institutions, policies and factors that 
determine the level of productivity of a country and a 
key factor in ensuring sustainable economic growth and 
increasing living standards (Global Competitiveness Re-
port 2013-2014). The article  is actual,  determined by the 
commitment Moldova has made signing the Associati-
on Agreement in order to raise national competitiveness 
at European average by implementing the Roadmap for 
Improving Competitiveness. The purpose of the paper 
is to assess national competitiveness in a comparative 
perspective, based on intermediary indicators of com-
petitiveness established by the Global Competitiveness 
Report methodology. Will be treated intermediate com-

petitiveness indicators such as profi tability, productivity, 
production costs, etc., which contribute to formation of 
fi nal national competitiveness indicator: increasing eco-
nomic growth and welfare.

Keywords: Moldova’scompetitinevess; european in-
tegration; Global Competitiveness Report; comparative 
price levels; business regulations; laborproductivity; la-
bour cost; tariff sonr natural resources; fi scal policy.

РЕФЕРАТ

Оценка конкурентоспособности Молдовы 

по методологии Global Competitiveness Report. 
Несмотря на весьма частое обращение к вопросу 
о концепции конкурентоспособности, приписыва-
емые ей определения отличаются друг от друга. 
Национальная конкурентоспособность представ-
ляет собой совокупность институтов, полити-
ческих процессов и факторов, которые определя-
ют уровень производительности страны, явля-
ясь ключевым фактором обеспечения устойчивого 
экономического роста и повышения благосостоя-
ния населения (Отчет о глобальной конкуренто-
способности 2013-2014гг. Всемирный экономиче-
ский форум 2013г.). Актуальность темы обуслов-
лена принятым Республикой Молдова при подпи-
сании Соглашения об ассоциации с ЕС обязатель-
ством по повышению национальной конкуренто-
способности до уровня европейских стран за счет 
реализации Дорожной карты по повышению кон-
курентоспособности. Цель данной работы заклю-
чается в оценке национальной конкурентоспо-
собности в сравнительной перспективе на осно-
ве промежуточных показателей конкурентоспо-
собности, установленных по методологии Global 
Competitiveness Report. Рассмотрены такие про-
межуточные показатели конкурентоспособно-
сти, как рентабельность, производительность, 
себестоимость продукции и т.д., которые способ-
ствуют росту конечных показателей националь-
ной конкурентоспособности: экономический рост 
и повышение благосостояния населения.

Ключевые слова: конкурентоспособность Мол-
довы; европейская интеграция; Global Competiti-
veness Report (Отчет о глобальной конкурентоспо-
собности); сравнительные цены; регулирование 
предпринимательской деятельности; производи-
тельность труда; затраты на рабочую силу;  та-
рифы на природные ресурсы; фискальная политика. 
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DE MAI BINE DE O SUTĂ DE ANI, TEORIA ETIOLOGIEI ŞI 
PATOGENEZEI ATEROSCLEROZEI FACE OBIECTUL UNOR 

DISCUŢII ȘTIINŢIFICE SERIOASE, FIIND ȘI ÎN PREZENT DE STRINGENTĂ 
ACTUALITATE. ACEASTĂ SITUAŢIE SE EXPLICĂ PRIN LIPSA REZUL-
TATELOR ŞTIINŢIFICE JUSTE, CLARE, CONCRETE ŞI CONVINGĂTOARE, 
ÎN  BAZA CĂRORA AR PUTEA FI ELABORATĂ O CONCLUZIE GENERA-
LĂ INCONTESTABILĂ (AXIOMĂ), CARE AR INTERPRETA ȘI JUSTIFICA 
TOATE PROCESELE, FENOMENELE CE SE PRODUC ÎN EVOLUŢIA DINA-
MICĂ A ACESTEI MALADII. 

Vom menţiona, de la bun început, câteva dintre 
problemele de prim ordin ce urmează a fi  elucidate: 

1) Cum poate fi  explicată existenţa unui număr 
impunător de metode diferite pentru dobândirea 
uneia şi aceleiaşi maladii (model) – ateroscleroza 
experimentală, analogică cu cea esenţială? 

2)  Care-i mecanismul concret de acţiune asupra 
peretelui arterial al fi ecărei metode de dobândire a 
aterosclerozei experimentale în mod separat? 

3) Prin ce se explică rezistenţa unor animale, de-
monstrată în cadrul experimentului, faţă de metoda 
dobândirii aterosclerozei experimentale? 

|               DR., CONF. UNIV. 
CONSTANTIN ARNĂUT |               CORINA CĂUŞ, 

MEDIC |               CRISTINA GHINJUL, 
MEDIC

4) Prin ce se explică transmiterea aterosclerozei 
ca maladie din generaţie în generaţie (maladie fa-
miliară)? 

5) Din ce cauză ateroscleroza ca maladie nu afec-
tează 100% din populaţie?         

6) Prin ce se explică apariţia diferitelor formaţiuni 
patologice în intima aortei, urmate de lipoidoza ei 
la embrionii umani? 

Probabil, din aceste considerente lipseşte până 
în prezent un tratament şi o profi laxie rezonabile 
(efective), pe când frecvenţa şi complicaţiile aces-
tei maladii continuă să fi e în creștere şi să creeze 
multiple şi diverse probleme. Rezolvarea lor, într-o 
măsură foarte mare, mai rămâne să fi e stopată de 
rezultatele cercetărilor știinţifi ce limitate şi incom-
plete ale factorilor de vârstă, genetici si imuni, de 
rolul şi infl uenţa lor asupra etiopatogenezei acestei 
maladii, interrelaţiile dintre acești factori etc.

 Despre rolul vârstei asupra dinamicii dezvoltării 
şi funcţiei peretelui vascular ne vorbeşte concludent 
aforismul lui F. F. Frolkis: „Vârsta omului este vârsta 
vaselor sale sanguine”, care  poate fi  interpretat și vi-

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIŢANU”
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ceversa. De aici reiese că schimbările care au loc cu 
vârsta și cele aterosclerotice în particular se supra-
pun și formează o simbioză, pe când diferenţierea 
lor de metodele existente este imposibilă. 

De aceea se conturează  încă o chestiune neclari-
fi cată: 7) Când are loc această simbioză (suprapune-
re) – pe parcursul perioadei embrionare,  postem-
brionare, ori acestea sunt genetic programate? 

În vederea rezolvării acestor probleme deosebit 
de complicate, au fost  efectuate multiple și diverse 
cercetări știinţifi ce în urma cărora, de la un singur 
factor etiologic (alimentar), s-a ajuns la factorul 
actual – polietiologic. Însă nici această teorie nu 
poate fi  considerată ca fi ind un panaceu. Din acest 
motiv, savanţii din domeniu au deviat direcţia (cur-
sul) cercetărilor știinţifi ce, punând accentul pe rolul 
infl uenţei factorilor imuni și genetici asupra etiopa-
togenezei aerosclerozei. 

În prezent, problemele în cauză se bucură de 
o atenţie sporită, în jurul lor purtându-se  discuţii 
aprinse, exprimându-se opinii diametral opuse, 
deoarece frecvenţa lor, comparativ cu frecvenţa 
altor boli, a crescut considerabil. Pe întreg globul 
pământesc, mortalitatea cauzată de aceste boli a 
sporit de două ori în comparaţie cu  cea provocată 
de bolile infecţioase. La fi ecare 100 nou-născuţi, se 
înregistrează 4-7 copii cu diferite defecte ale apa-
ratului genetic (mutaţii). Unele dintre acestea mo-
difi că doar anumite particularităţi fenotipice ale or-
ganismului, cum ar fi  culoarea părului, ochilor, pielii 
etc., fără a provoca schimbări morfologice esenţiale 
și fără simptoame clinice din partea organismului. 
În alte cazuri, mutaţiile provoacă maladii sau stări 
patologice (sindroame) foarte serioase. Astfel, sur-
plusul de cromozomi 47 provoacă boala Down; al 
cromozomului 16 – insufi cienţă cardiacă; al cromo-
zomului 22 – leucozele; al cromozomului 13 – buza 
iepurelui; al cromozomului 15 – gura-lupului etc. 
În al treilea caz, schimbările sunt incompatibile cu 
viaţa. Menţionăm că până în prezent sunt cunoscu-
te, în total, aproximativ 2000 de boli genitale cro-
mozomiale. 

Despre rolul factorilor imuni și genetici în apariţia 
problemelor menţionate mai sus ne vorbesc datele 
cercetărilor știinţifi ce din domeniu, atât ale savanţilor 
din antichitate (Hippocrates, C. Bernard, Rochitan-
schi, C. Galen, T. Paracelsus, T. Sylvius ș.a.), cât și ale 
celor contemporani (Berdâșev G.D., 1969; Veazov 

О.H., 1973; Bocikova N.P., 1982; Svetlova P.G., 1954; 
Sokolov N.P., 1965; Woddington, 1964; Badalean L.О., 
1971; Frolkis, 1969; E.G. Zota, 1969;  Arnăut C., 2010; 
E.I. Strogaciova, 1972; А.Ș. Lazovskaia, 1972; Gher-
man D., 1987 etc.). Referitor la factorii imuni, putem 
afi rma că aceștia sunt  determinaţi genetic. 

Astfel, А.S. Lazovskaia și alţi savanţi contempo-
rani au stabilit că, la animale, nou-născuţii primesc 
prin intermediul placentei, iar apoi și al laptelui, 
anticorpi de la mamă. Cercetătorul Brambella a 
demonstrat că transmiterea imunoglobulinelor 
la fetuși are loc și prin intermediul trofoblastului, 
sacului vitelin și al intestinului primar. Bazându-se 
pe aceste date, M.I. Studenikin ș. a. concluzionează 
că formarea sistemului imun al copilului începe în 
perioada de dezvoltare antenatală și poate avea o 
provenienţă complet genetică, sau poate fi  stimula-
tă de antigeni, care pătrund prin placenta mamei în 
sângele fătului. Acest proces se desfășoară pe par-
cursul întregii perioade de dezvoltare intrauterină 
și poate fi  urgentat prin introducerea în organismul 
animal a anticorpilor sau prin folosirea stimulatori-
lor. În același timp, stoparea procesului mai poate fi  
realizată și prin infectarea intrauterină a fătului, sau 
în urma îmbolnăvirii mamei etc. 

Referitor la cele expuse mai sus, cercetătorul E.I. 
Strogaciova a relevat că în perioada îmbolnăvirii 
organismului mamei se dereglează procesul de re-
stabilire  neîntreruptă a tot ce-i viu, în primul rând 
a informaţiei genetice. Totodată, О.I. Veazov admite 
existenţa inducţiei embrionare în lanţ și nu exclude 
existenţa unui program genetic al embriogenezei 
umane, care determină nu numai perioada îmbol-
năvirii și potenţialul prelungirii (durata) vieţii indi-
viduale (îmbătrânirii), dar și forma și termenul inter-
venirii decesului. În susţinerea acestei idei servește, 
de exemplu, moartea programată (apoptoza) a 
celulelor, dispariţia unor organe aparte și ţesuturi, 
cum sunt timusul la om; coada la mormoloc; duc-
tul Muller și Wolff  la unele vertebrate etc. Reieșind 
din cele expuse mai sus, se admite existenţa unui 
sistem universal genetic de reglare și control al dez-
voltării individuale a organismului viu, iar îmbătrâ-
nirea lui prezintă un proces pasiv de descompunere 
și dizolvare a sistemului genetic. După F.F. Frolkis, 
organismul își are programul său independent de 
dezvoltare și de stingere a vieţii. În același timp, cer-
cetătorul Adlersberg ș.a. admit existenţa unei gene 
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responsabile de embriogeneza și metabolismul 
lipidic. Un alt cercetător, C. Bernard, afi rma la tim-
pul său că în primul organism viu a fost programa-
tă schema dezvoltării, evoluţiei acestui organism, 
iar dereglările metabolismului și ale sistemului 
energetic stau la baza apariţiei tuturor dereglărilor 
structurale și funcţionale ale ţesuturilor și organe-
lor, însoţite de apariţia maladiilor sau a unor stări 
patologice. Hippocrates, de asemenea, la fel ca și C. 
Bernard, admitea că boala se afl ă în embrion. Însă, 
conform schemei Iacob și Mono, în genomul celulei 
se conţin geni-constructori, geni-regulatori (regla-
tori) și geni-operatori, precum și informaţia care se 
transmite și se codifi că în ARN informativ privind 
funcţiile corespunzătoare asupra embriologiei, on-
togenezei și îmbătrânirii organismului. 

 Este de menţionat că în geneza îmbătrânirii 
importanţa decisivă o au: dereglările structurii 
aparatului genetic; majorarea cazurilor de mutaţii 
(Szilard, Horman, Curtis); acumularea „greșelilor” 
din codul ADN (Sinex; Medvedev ș.a.); schimbările 
structurii ADN ca rezultat al acumulării în ea a fi e-
rului (B.I. Goldștein ș.a.); schimbările programate în 
aparatul genetic (Strehler, G.D. Berdâșev etc.). 

 Însă acești factori infl uenţează negativ nu doar 
asupra dinamicii normale a embriogenezei, onto-
genezei, îmbătrânirii, dar și, concomitent, provoacă, 
stimulează, contribuie, ca factor etiopatogenetic, la 
dezvoltarea unor multiple și diverse stări patologi-
ce și maladii ale diferitelor ţesuturi, organe și siste-
me, însoţite de apariţia a numeroase și diverse sin-
droame (Williams, Șvahman, Bown, Terner, Down, 
I de Grouchy, Edvardeya, I. Mürken, Orbeli, Patau, 
Turleau, A. Auris, E. Schleiermacher, Holta-Orama, 
Marfan, fucosidoz sindrom; fi broelastoz sindrom; 
cromozomia 14 a trizomia sindrom etc.).

Conform datelor prezentate de M.I. Studenikin 
ș.a.; E.I. Strogaciova, А.P. Dâbin, P.G. Svetlov, О.I. Vea-
zov etc., relaţiile reciproce mamă-făt-sugaci se con-
stituie într-o problemă biologică foarte importantă, 
însă, până în prezent, mecanismul acestor relaţii 
este slab studiat și mai urmează să fi e cercetat. De 
aceea, acești autori recomandă studierea profun-
dă a sănătăţii indivizilor din perioada antenatală 
de dezvoltare și imediat postnatală, deoarece în 
această perioadă se formează bazele structurilor și 
funcţiilor organismului, de care depinde sănătatea 
urmașilor. 

Materiale și metode

Pentru elucidarea unor aspecte ale problemelor 
menţionate mai sus, am folosit metodele cores-
punzătoare histologice-histochimice standarde și 
combinate propuse de noi; am studiat aorta uma-
nă, începând cu perioada antenatală și terminând 
cu vârsta de 82 de ani, cu sau fără schimbări macro-
scopice aterosclerotice. Dinamica selectării acestui 
biomaterial cu vârsta pentru studiu a corespuns 
scopului de a urmări geneza și soarta de mai de-
parte a structurilor nou-formate din peretele aortei, 
lipoidozei lui, precum și dinamica interrelaţiilor din-
tre aceste procese.

Rezultatele obţinute

Nu vom prezenta aici descrierea detaliată a pre-
paratelor histologice și histochimice, aparte sau pe 
grupe, deoarece ea nu diferă mult de cele publicate 
până acum și poartă un caracter mai mult statis-
tic decât novator-constructiv. De aceea, în analiza 
noastră ne vom folosi doar de descrierile bibliogra-
fi ce, mai vechi și mai noi, care ne vor permite să fa-
cem o interpretare proprie, independentă de datele 
știinţifi ce existente. 

Din rezultatele noi pe care le-am obţinut, o de-
osebită importanţă o are plasmoragia neuniformă, 
cu componentele plasmei sângelui, stabilită de noi 
pentru prima dată la unii embrioni, în peretele aor-
tei (Fig. 1). 

Fig. 1

Aceasta începe cu intima, pătrunzând ulterior în 
toate tunicile vasului – al embrionului din a doua ju-
mătate de dezvoltare intrauterină. În regiunea aces-
tei plasmoragii, cu ajutorul metodelor histochimice 
– ninhydrin, aloscan, Romeu și Mallori la fi brin, am 
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determinat prezenţa unor componente biochimice 
proteice originare din plasma sângelui, cum este fi -
brina. În același timp, prin metodele Berenbaum și 
Acherman, am stabilit prezenţa lipidelor conjugate 
cu aceeași topografi e (Fig. 2). 

Fig. 2

Reacţiile cu sudan negru, sudan 3, șarlah-rot, sul-
fat albastru de Nil și polarizaţia pentru determinarea 
grăsimilor libere au fost negative. Ele devin pozitive 
doar la unii embrioni, la a 7-a – a 8-a lună de dezvol-
tare intrauterină, și se intensifi că în perioadele ulte-
rioare postnatale. Trebuie de menţionat că cruciuli-
ţele maltine în componenţa acestor grăsimi lipsesc. 
Ele apar mai târziu,  de obicei la maturi, în regiunile 
formaţiunilor ateromatoase, mai rar și a lipoidozei 
abundente. Schimbări structurale și histochimice 
esenţiale se constată și din partea mucopolizaharide-
lor din componenţa substanţei amorfe interstiţiale. 
Ele se caracterizează prin regruparea topografi că și in-
tensifi carea lor neuniformă din intimă, regiunea mem-
branei elastice interne și mediei. Printre ele predomi-
nă cele acide și neutre. Referitor la schimbările carcasei 
fi brilare (reticuline, elastice și colagenice) din peretele 
aortei, trebuie de menţionat că, începând din perioa-
da antenatală de dezvoltare embrionară, se constată 
la unii fetuși o dezvoltare neuniformă a acestora nu 
numai după intensitatea lor, ci și după grosimea și 
însușirile lor tinctoriale (hipo- sau hipercromie) sau 
lipsa carcasei (Fig. 3). S-a constatat că schimbări mai 
pronunţate suferă fi brele și membranele elastice,  care 
încep cu subţierea și îngroșarea (bombarea) neunifor-
mă, urmate de fragmentarea și descompunerea lor 
granulară, înglobate în substanţa interstiţială, unde, la 
unii indivizi, din a doua decadă de viaţă, sunt depistate 
și săruri de calciu. 

Fig. 3

Reacţiile de protecţie macrofagală și regenerare 
la fetuși sunt slab exprimate, acestea intensifi cându-
se treptat în perioadele postnatale până la vârsta 
senilă, când are loc scăderea lor. Este de stringen-
tă necesitate să fi e cercetată componenţa celulară 
și funcţiile acestora din stratul endotelial, având în 
vedere faptul că ele se deosebesc întrucâtva după 
structură, dar nu și după funcţii (cu excepţia celei 
de delimitare). 

Discuţii, interpretări, comentarii, concluzii, 

propuneri

Conducându-ne de datele bibliografi ce menţio-
nate și de rezultatele cercetării biomaterialului nos-
tru, am stabilit:

1) Plasmoragia neuniformă a peretelui aortei, 
care începe cu intima, apoi se răspândește și-n cele-
lalte tunici la embrionii din a doua jumătate de dez-
voltare intrauterină, odată cu înaintarea în vârstă, 
progresează. 

 2) Am descoperit un capilar limfatic în tunica 
media, care ne-a demonstrat existenţa unei reţele 
microcirculatorii arteriale-limfatice proprii a perete-
lui aortei, prin intermediul căreia are loc nutriţia și 
drenajul acestuia (Fig. 4).

Fig. 4
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Toate substanţele biochimice din componenţa 
plasmoragiei, menţionate mai sus, au la început o 
provenienţă comună – plasma sângelui. Ulterior ele 
mai pot avea și origine celulară, de la dezintegrarea 
structurilor fi brilare și a substanţei amorfe interstiţiale, 
participând la dereglările structurilor intimale și la for-
marea diferitelor stări patologice și maladii. 

Drept urmare, are loc acumularea produselor aci-
de slab fermentate, majorarea permiabilităţii și dere-
glarea treptată a trofi cii biosubstratului local, apariţia 
proceselor distrofi ce și necrobiozei; eliberarea și 
acumularea fermenţilor tisulari proteolitici; apariţia 
autolizei și majorarea treptată a acidozei și a tuturor 
proceselor patologice sus-menţionate, însoţite de 
distrugerea structurii substanţei amorfe interstiţiale și 
carcasei fi brilare. În urma acestor procese, se formea-
ză o masă neomogenă, în care sunt înglobate granule 
și fragmente fi brilare (reziduu) ce dereglează și mai 
mult drenajul și nutriţia peretelui vascular și avansarea 
intensităţii de distrugere și descompunere a biosub-
stratului. Procesele în cauză sunt exprimate mai inten-
siv în tunica media – regiunea reţelei microcirculaţiei, 
unde structura anatomică și funcţia acestuia, viteza to-
rentului de sânge și drenajul acestor sectoare sunt cu 
mult mai slabe în comparaţie cu altele. De aceea, pro-
cesele de resorbţie și eliminare a acestor mase (rezidu-
uri) sunt foarte reduse. Ca urmare, are loc staţionarea 
și acumularea lor în cantităţi masive în aceste regiuni 
ale peretelui vascular și, apăsând asupra biosubstratu-
lui, provoacă și mai mult distrugerea acestuia. Totoda-
tă, o parte din această masă (reziduu) este expulzată 
din medie în intimă, nimerind și în torentul sângelui, 
sub infl uenţa forţei mecanice care se creează în timpul 
contractării ritmice (pulsării) a peretelui aortei. O altă 
parte din acest reziduu, depunându-se și pe suprafaţa 
intimei, contribuie la apariţia formaţiunilor patologice, 
îngroșarea neuniformă și formarea pernuţelor fi broa-
se intimale (Fig. 5). 

Conform acestor date, toate schimbările și 
formaţiunile patologice apărute neuniform în pere-
tele aortei (ritmice, plăcuţele și pernuţele fi broase) 
sunt un rezultat al plasmoragiei și pot contribui la 
dezvoltarea arteriosclerozei, aterosclerozei și calci-
nozei peretelui vascular. Intervalul de timp dintre 
aceste schimbări morfo-histochimice ale peretelui 
aortei este diferit. Ele pot să apară și să se desfășoare 
concomitent sau consecutiv (în lanţ), să staţioneze, 
să progreseze sau să regreseze, în funcţie de starea 

generală a organismului și de cea locală, de starea  
factorilor etiopatogenetici menţionaţi mai sus, pre-
cum și de duritatea și stabilitatea compușilor bio-
chimici ai soluţiilor coloidale interstiţiale ale pere-
telui vascular și plasmei sângelui, de însușirile fi zice, 
chimice și electrolizabile ale acestora etc. 

Luând în consideraţie rezultatele cercetărilor 
știinţifi ce ale savanţilor din antichitate, precum și 
ale celor contemporani și, evident, rezultatele cer-
cetărilor proprii, recunoscând schimbările morfolo-
gice din peretele aortei la fetuși ca mesageri ai ate-
rosclerozei, propunem, cu toată responsabilitatea, 
două variante ale    etiopatogenezei aterosclerozei: 
1) genetică (primară, familiară, monoetiologică),  
tratamentul și profi laxia căreia rămân pe seama 
geneticienilor; 2) secundară (dobândită, polietiolo-
gică), ai cărei factori etiopatogenetici pot fi  de ori-
gine diferită: alimentară; toate substanţele chimi-
ce folosite în practicarea metodelor de obţinere a 
aterosclerozei experimentale; diferite maladii, cum 
sunt diabetul zaharat, obezitatea, acromegalia, tra-
umele și maladiile sistemului nervos central vegeta-
tiv și ale glandelor endocrine, care provoacă și con-
tribuie la apariţia schimbărilor morfologice, însoţite 
de schimbul de substanţe, în primul rând cel lipidic 
etc. Tratamentul și profi laxia, în asemenea  caz, de-
pind concret de factorul sau maladia în cauză. 

Această ipoteză, după opinia noastră, poate să 
explice, să ofere un răspuns la orice întrebare referi-
toare la etiopatogeneza arteriosclerozei, aterosclero-
zei și calcinozei peretelui arterial. Totodată, ipoteza 
respectivă poate fi  susţinută și contestată prin dife-
rite manifestări clinice, morfo-histochimice și biochi-
mice, cum sunt: plasmoragia neuniformă a peretelui 
aortei embrionilor umani cu componentele plasmei 

Fig. 5
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sângelui; prezenţa lipidelor conjugate în peretele 
aortei fetușilor și lipoidoza sectorială a intimei, care 
se intensifi că odată cu înaintarea în vârstă, la aceas-
ta  adăugându-se și depunerile de calciu; transmi-
terea aterosclerozei prin ereditate (din generaţie în 
generaţie, boala familială); lipsa până în prezent a 
unui tratament și profi laxii adecvate, specifi ce și re-
zultative; animalele rezistente la ateroscleroza expe-
rimentală; diversitatea metodelor experimentale de 
dobândire a aterosclerozei etc.

 Încheiem acest articol cu următoarea întrebare 
pe care o adresăm savanţilor din domeniu: Din ce 
cauză aceleași schimbări morfologice și histochimi-
ce iniţiale din intima aortei, la maturi le considerăm 
ca fi ind un început (mesager) al aterosclerozei, pe 
când la fetuși și copii, unii autori, anchetând faptele 
reale, în mod „diplomatic” și cu mare „rezervă”, nu le 
recunosc? Constatăm că aceștia, în marea lor majo-
ritate, pur și simplu, descriu dinamica desfășurării 
acestor procese, însă le ignorează rolul lor în etio-
patogeneza maladiei în cauză. Faptul este inac-
ceptabil cu atât mai mult cu cât se știe că aceste 
schimbări morfologice și transformări biochimice 
la fetuși și copii nu trebuie să aibă loc, fi indcă la o 
asemenea etapă  fragilă de dezvoltare încă nu s-au 
încheiat toate procesele anatomice de creștere, 
diferenţiere, perfectare și specializare funcţională. 
De aceea, în asemenea caz, e lipsit de temei, e ab-
surd să le prescrii alţi factori etiopatogeni afară de 
cei imuno-genetici. Perioada de dezvoltare intrau-
terină a fetușilor, sub aspect biologic, este cea mai 
favorabilă din toate punctele de vedere și nu e cazul 
să intervenim în acest proces, să tolerăm acţiunea 
diferitor factori patogeni exteriori, care ar putea 
provoca asemenea schimbări ai peretelui aortei 
la embrioni, reieșind din regimul  creat majorităţii 
femeilor gravide. În susţinerea factorului genetic în 
etiopatogeneza aterosclerozei, sunt relevante con-
cluziile și clasifi carea maladiilor moleculare, geneti-
co-congenitale, formulate de G. Beadle și E. Tatum 
în anul 1941,  diverse sindroame menţionate mai 
sus de diferiţi autori, cum sunt hipertonia esenţială, 
ulcerul stomacal, tuberculoza etc.                                  

Concluzii

În baza rezultatelor cercetărilor știinţifi ce efectu-
ate, am stabilit: 

1. Plasmoragia neuniformă a peretelui aortei, 
care începe cu intima, apoi pătrunde în medie și 

adventiţie la embrionii din a doua jumătate de dez-
voltare intrauterină, progresează odată cu înainta-
rea în vârstă; 

2. În peretele aortei am descoperit un capilar 
limfatic datorită căruia are loc formarea unei reţele 
integre sanguino-limfatice proprii a peretelui vas-
cular, prin intermediul căruia se produc nutriţia și 
drenajul peretelui vascular; 

3. Am stabilit a doua cale de formare a 
formaţiunilor patologice intimale ritmice, a macule-
lor fi broase etc., care ulterior servesc drept sursă de 
dezvoltare a aterosclerozei;

4. Ateroscleroza are o provenienţă polietiologi-
că, care poate fi : a) primară,  genetică-congenitală 
cromozomială, moleculară sau sindrom al diferite-
lor mutaţii genetice; b) etiopatogeneza dobândită 
(secundară), generată de factorul alimentar, obezi-
tate, dereglări ale sistemului nervos central vegeta-
tiv și endocrin; diferite substanţe chimice, inclusiv 
unele care au fost deja folosite pentru obţinerea  
aterosclerozei experimentale etc. 
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REZUMAT

Arterioscleroza, ateroscleroza și calcinoza va-

selor arteriale în lumina datelor știinţifi ce mai 

vechi și a celor actuale. Teoria etiologiei şi patoge-
nezei aterosclerozei, de mai bine de o sută de ani, 
face obiectul unor discuţii știinţifi ce serioase, fi ind și 
în prezent de stringentă actualitate. Această situaţie 
se explică prin lipsa rezultatelor ştiinţifi ce juste, cla-
re, concrete şi convingătoare, în  baza cărora ar pu-
tea fi  elaborată o concluzie generală incontestabilă 
(axiomă), care ar interpreta și justifi ca toate procese-
le, fenomenele ce se produc în evoluţia dinamică a 
acestei maladii. Autorii articolului examinează retros-
pectiv datele știinţifi ce bibliografi ce acumulate de-a 
lungul anilor, formulând, în fi nal, o sumă de concluzii 
judicioase pe marginea problemei abordate.

ABSTRACT

     Arteriosclerosis, atherosclerosis and 

calcinosis arterial vessels in the light of scienti-

fi c bibliographic data from antiquity and con-

temporary of profi le. Etiology and pathogenesis 
of atherosclerosis theory for over a hundred years 
is the subject of serious scientifi c discussion, being 
currently a pressing topic. This situation is explai-
ned by the lack of fair, clear, concrete and convin-
cing, scientifi c results under which could be drawn 
a general indisputable conclusion (axiom) that wo-
uld interpret and justify all processes, phenomena 
that occur in the dynamic development of this di-
sease.

The authors retrospectively examined scientifi c 
bibliographic data accumulated over the years, for-
mulating, fi nally, a judicious amount of conclusions 
on the issue being addressed.

РЕФЕРАТ

Артериосклероз, атеросклероз и кальци-

ноз стенки артериальных сосудов в свете ста-

рых и современных научных данных. На про-
тяжении более ста лет теория этиологии и пато-
генеза атеросклероза является предметом се-
рьезных научных дискуссий, продолжая оста-
ваться весьма актуальным вопросом и по сей 
день. Такая ситуация объясняется отсутствием 
достоверных, ясных, конкретных и убедитель-
ных научных результатов, на основании которых 
можно было бы сделать неоспоримый общий 
вывод (аксиому), разъясняющий и обосновыва-
ющий все процессы, явления, происходящие в 
динамическом развитии данной болезни. Авто-
ры статьи проводят ретроспективный анализ 
библиографических научных данных, накоплен-
ных за многие годы, формулируя в заключении 
целый ряд продуманных выводов по рассматри-
ваемому вопросу.
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|               BOGDAN BORESCHIEVICI, 
CRISTINA MARIA BARARU,
ALEXANDRA NICULAE,
MIRCEA ALDOIU,
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI (OSIM) DIN ROMÂNIA

ÎNCHEIAM PARTEA I-A A ACESTUI ARTICOL CU URMĂTORUL 
PASAJ: 

”DAR CEL MAI INTERESANT A FOST SĂ GĂSIM REFERINŢELE 
BIBLIOGRAFICE DIN DOSAR ȘI ANUME:

References Cited in the fi le of this patent

UNITED STATES PATENTS

US 919,788 Smith Apr. 27, 1909
US 1,716,509 Smith June 11, 1929
US 2,028,794 Matthes Jan. 28, 1936
US 2,164,108 Greulich June 27, 1939 
858,076 France of 1940 

Căutarea unor soluţii de stabilizare a malurilor 
afectate de valuri se afl a în preocupările inventa-
torilor încă din 1909. Din acest moment, articolul 
nostru a abandonat simpla cercetare a drumului 
brevetului românesc și am încercat să construim 
un microstudiu asupra modului în care brevetul 
pentru invenţii devine o cale majoră  de transfer de 
cunoștinţe tehnice. Totodată, aveam o ocazie speci-
ală pentru a susţine rolul deosebit al informatizării 
din ultimele 3 decenii în facilitarea exploatării aces-
tei extraordinare resurse de informaţii.”

Voi continua însă cu bibliografi a studiată de au-
tori, și anume brevetul GB833920, și ne reîntâlnim 
cu inventatorii și fi rma franceză respectivă. 

Figura 15
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Nu vom insista asupra acestui document, deoa-
rece scopul nostru este exemplifi carea mecanismu-
lui de transfer de cunoștinţe prin intermediul litera-
turii de brevet.

Cred că inginerul Ulubeanu luase cunoștinţă de 
conţinutul respectivelor documente și tind să cred 
că a înţeles slăbiciunile brevetului iniţial, slăbiciuni 
pe care a încercat să le înlăture printr-un studiu ul-
terior cu mult mai aprofundat.

Revenind la literatura citată în cele două brevete 
românești, reţinem:

i. Citate de examinatorul german:
1. DE1096291A
2. AT237539B
3. US2909037A

4. US3091087
i. Citate de inventatori în cererea de brevet com-

plementară:
1. Brevet, R.S.R., nr. 44 162
2. Brevete, Anglia, nr. 683 360 ; 833 920; 1082290
3. Brevet, S.U.A., nr. 3091 087
4. Auslegeschrift1, nr. 1 268 553
Am eliminat brevetul RO44162, brevetul 

GB1082290 și DE1268553 și ne-am concentrat pe 
cele rămase.

Ultimul document din lista de citări a ingineru-
lui Ulubeanu este US3091087. E un brevet francez, 
având aceiași autori, cu problematica aceluiași do-
meniu și depus în Statele Unite (fi gura 16). 

1 Cerere de brevet examinată și publicată conform legii din 
Republica Federală Germania

Figura 16

Ceea ce vom reţine din acest document este li-
teratura citată:
2,474,786
2,766,592
2,897,654
2,909,037
146,720
746,161
1,148,412

US Humphrey June 28, 1949
US Danel et al. Mar. 6, 1951
US Harris Aug. 4, 1959
US Palmer Oct. 20, 1959
Sweden Aug. 31, 1954
Great Britain Mar. 7, 1956
France ' June 24, 1957

În baza de date espacenet vom găsi, pentru fi e-
care document, atât literatura citată de documentul 
dat, cât și literatura de brevet care citează, la rândul 
ei, brevetul curent. Cu alte cuvinte, avem, pe de o 
parte, sursele de cunoștinţe care au permis inven-

tatorului să-și dezvolte noua soluţie tehnică și, pe 
de altă parte, putem vedea cum a infl uenţat breve-
tul studiat procesul de inovare derulat după data la 
care respectivul brevet a devenit public. 

Aceste două grupe de informaţii ne permit 
obţinerea unei prime informaţii despre importanţa, 
ca soluţie tehnică, a brevetului dat pentru dezvoltă-
rile ulterioare din domeniu, cât și, pe de altă parte, 
să înţelegem ceva mai bine rolul literaturii de brevet 
în promovarea cunoștinţelor tehnice.

În acest articol am insistat pe parcurgerea inver-
să a axei timpului, încercând să merg spre originile 
problemei tehnice și a soluţiilor preconizate înainte 
de brevetul Ulubeanu.
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Am început prin organizarea informaţiilor într-o 
formă care să permită parcurgerea cât mai facilă a 
drumului invers, către origini. Limitările impuse de 

spaţiul grafi c au dictat o severă economie de mijloa-
ce de lucru. Am obţinut reprezentările din fi gurile 17, 
18, 19 plecând de la literatura citată (vezi mai sus).

Figura 17

Figura 18
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Figura 19

O primă remarcă: cea mai bună sursă de 
informaţii au reprezentat-o brevetele SUA, unde ci-
tarea documentelor anterioare (din stadiul tehnicii) 
este foarte bogată.

Acest lucru ne-a permis să urmărim tema până 
în anul 1873(!). Totodată, am putut identifi ca câteva 
grupuri de documente citate foarte frecvent în di-
versele brevete regăsite.

Vom exemplifi ca cu tabelul din fi gura 20.
US2210408 - 1938 11

US2248051 - 1938 9

US1681533 - 1928 7

US1856312 - 1930 6

US1718006 - 1928 4

US1716509 - 1925 3

US2766592 - 1950 1

US2803113 - 1952 1

US2835112 - 1953 1

US2897654 - 1949 1

US2909037 - 1958 1

US3091087 - 1958 1

Figura 20

Totodată, am listat numerele celor mai vechi 
brevete identifi cate din perioada 1850-1920 (fi gura 21). 

US141283 1873

US0360273 1887

US0480127 1892

US0526123 1894

US0560088 1896

US0676993 1900

US0670321 1900

US0801603 1905

US0819317 1905

US0919788 1908

US0947237 1909

US1048194 1911

US1140140 1914

US1355051 1920

US1373629 1920

Figura 21
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Și o ultimă remarcă: perioada celor două războa-
ie este mai puţin prolifi că în brevete legate de su-
biectul nostru.

1. În continuare, ne propunem să realizăm două 
lucruri:

2. Vom încerca să identifi căm legăturile tehni-
ce-tehnologice, refl ectate în brevete, care permit 
descrierea procesului general de creaţie și care au 
infl uenţat inventarea stabilopodului.

Ne vom concentra în mod special pe brevetele 
a căror citare în literatura identifi cată a fost cea mai 
frecventă; vom folosi ponderile de la 3 la 11.

În fi ne, vom încerca să vedem cum a infl uenţat 
brevetul Ulubeanu creaţia tehnică ulterioară refl ec-
tată prin literatura de brevet și vom încerca  să în-
cheiem cu câteva concluzii. 

Vom începe cu brevetul US141283 din 1873. 
Inventator este EDWARD MANICO din Londra, 
Anglia, iar titlul brevetului este ”Îmbunătăţirea 
fundaţiilor marine”.

Prima surpriză: în espacenet nu fi gurează nicio 
informaţie despre inventator, solicitant, titlul breve-
tului sau titular. Nu există niciun rezumat. În schimb, 
citind conţinutul documentului, descoperim:

1. Titlul2: Perfecţionarea fundaţiilor submarine.
2. Inventatorul3: EDWARD MANICO, din Londra, 

din regiunea Middlesex,  Regatul Angliei.
3. Brevetul este o perfecţionare a brevetului 

US73617 obţinut de același inventator în data de 
21.01.1868 (cu cinci ani mai devreme).

Ca urmare, am căutat brevetul indicat, 

US73617, în espacenet. L-am găsit după numărul 
de publicare. În rest, observaţiile de mai sus se re-
găsesc și în cazul acestui brevet.

Așa cum specifi că autorul, brevetul ia naștere ca 
rezultat a treizeci de ani dedicaţi acestui subiect și 
al unei mari experienţe dobândite în ultimii ani pe 
coastele Marii Britanii și Irlandei. Experienţa aces-
tor ani i-a permis să tragă concluzii asupra acţiunii 
mării, precum și asupra mijloacelor prin care poate 
fi  redusă sau oprită această acţiune violentă. Cere-
rea sa de brevet se referea la Regatul Unit al Marii 

Britanii și Irlandei, precum și la insulele anglo-nor-
mande și insula Man4.

În ANEXA 1 am reprodus brevetul citat –
US73617.

Remarcăm faptul că acest brevet se referă5 direct 
la stabilizarea malurilor erodate de mare, dar ar pu-

2 IMPROVEMENT IN SUBMARINE FOUNDATIONS.
3 EDWARD MANICO, of London, in the county of Middlesex 
and Kingdom of ‚England

4 My attention has been devoted for the last thirty years to 
this subject, and a large experience on the coasts of Great 
Britain and Ireland ten years ago enabled me to reach con-
clusions on the-action of the sea, and the means of resis-
ting or arresting its violence, which resulted in my devising 
this invention, and on the 23d of October, 1857, I took out 
Letters Patent for the same for and within the United King-
dom of Great Britain and Ireland, the Channel Isles, and the 
Isle of Man.
5 In order to accomplish the object proposed, I construct a 
cradle or receiver of bar-iron, of any convenient size or sha-
pe, but I prefer the shape shown on the drawings. These cra-
dles are to be fi lled with stones, for the ready admission of 
which the tops thereof are secured by screw-bolts, in such 
manner that they can be taken off  or put on at pleasure. 
Whenever a foundation is required, either at the mouths 
of harbor’s or rivers, on shifting sands at sea, in swamps, or 
‚along river-courses or similar places on land, I propose to 
establish said foundation by lowering these cradles upon 
the sands, (if at sea,) and leaving them to be fi lled up with 
sand,  and gradually to sink to the underlying rock, chalk, 
or other solid foundation upon which the superstratum of 
sand always rests. The fi lling in of the sand will be eff ected 
by the action of the waves,and the sinking by the specifi c 
gravity of the receivers or cradles themselves. In establi-
shing a foundation, any number of cradles are sunk that 
may be required, until a foundation shall have been ‚formed 
on which a superstructure may be raised, either by a conti-
nued use of the cradles,or by masonry or otherwise, as shall 
be most appropriate to the circumstances and the locality. 
The cradles may be attached to each other by chains or 
other means, or they may be put down separately, accordin-
gly as the exigencies of the occasion and place indicate the 
one or the other plan to be most advantageous or desira-
ble. My attention has been devoted for the last thirty years 
to this subject, and a large experience on the coasts of Great 
Britain and Ireland ten years ago enabled me to reach con-
clusions on the-action of the sea, and the means of resis-
ting or arresting its violence, which resulted in my devising 
this invention, and on the 23d of October, 1857, I took out 
Letters Patent for the same for and within the United King-
dom of Great Britain and Ireland, the Channel Isles, and the 
Isle of Man.  I call my invention a „caisson de fer” , It will be 
perceived that it is adapted in an especial manner to fi xing 
and securing foundations for permanent sea-works on dan-
gerous and exposed coasts, where masonry will not stand 
the eff ects of the sea, and where there is no escape for ves-
sels that are driven upon such coasts, because it presents 
the means of creating artifi cial harbors where nature has 
not provided them, and also that it is applicable to banks of 
canals, to the re-creation of land washed away by the sea, 
and for sea-works on sandy coasts, where foundations for 
breakwaters cannot be obtained by any other means. My 
invention is also peculiarly adapted to the establishment 
of breakwaters at the mouths of such rivers as the Missis-
sippi and Mobile,where, in order to deepen the channel, it 
is necessary to reduce the width of the mouth of the river 
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tea fi  folosit și pentru stabilizarea malurilor râurilor. 
Soluţia propusă constă în realizarea unor cutii din 
metal umplute cu pietre și scufundate de-a lungul 
malului. Inventatorul propune soluţii pentru reali-
zarea unei fundaţii, dacă aceasta se dovedește ne-
cesară. 

Autorul este preocupat de stabilitatea cutii-
lor stabilizatoare. Cea mai simplă soluţie este, în 
concepţia inventatorului, o posibilă legare a cutiilor 
prin lanţuri sau ceva similar. Preocupat de stabili-
tate, inventatorul merge mai departe și încearcă o 
estimare a dimensiunii cutiilor, dimensiuni ce pot 
asigura stabilizarea construcţiei. Dimensiunile reco-
mandate de inventator sunt de un yard cubic, adică 
cca 0,765 m cubi.

La dimensiunile date, greutatea unei cutii ar fi  de 
cca 1 tonă. La aceasta se adaugă greutatea materia-
lului din care este făcută cutia, precum și greutatea 
nisipului infi ltrat în rosturile dintre pietrele din cutie 
și altele, ceea ce mărește greutatea cu încă un nu-
măr de tone (vezi nota 5).

Înainte de a termina prezentarea acestui brevet, 
aș vrea să subliniez câteva lucruri:

- Problema stabilizării malurilor devenise în anii 
1850 o problemă ce se cerea luată în consideraţie. 
Nu este de mirare dacă se ţine seama de faptul că 
ne afl ăm în plină perioadă de revoluţie economică, 
creștere a comerţului, mai ales, maritim…

by artifi cial means, with the view to confi ne the current within narrow and prescribed limits. It is also useful in obtaining 
foundations for light-houses, fortifi cations, and other public works, in marshes, and upon soft alluvion deltas, such as arc so 
frequently found on the Atlantic and Mexican Gulf coasts ‚of the United States, as well as for many other purposes that need 
not herein be particularly mentioned. Experience has demonstrated that perhaps a cubic yard is the best or most suitable 
size for the cradle; but, as I have before stated, I do not confi ne myself to any given dimensions or shape, but vary the one 
and the other as circumstances require. A cradle of the dimensions of a cubic yard,will contain about one ton of stones, and, 
when embedded in sand or shingle, the interstices between the irregularly-shaped stones will receive from ten ton twelve 
hundredweight of the same. Add to this the weight of the iron of which the cradle is composed, and we have a weight of 
upwards of two tons. In the construction of the cradIes, I commonly use bar-iron, three inches wide by half an inch thick, but 
heavier or lighter iron may be employed, and sometimes even wood may be substituted for iron. The bars where they cross 
each other, may be fastened together by rivets or bolts, and they must be suffi  ciently distant from each other to leave open 
spaces large enough for the easy-admission of sand, to fi ll up the spaces between the stones.

- Inventatorul sesizează și caută să ofere o soluţie 
la problematica stabilităţii mijloacelor folosite. 
Acestui subiect, ţinând seama de importanţa sa, îi 
va fi  acordată o atenţie specială, inclusiv în brevetul 
de perfecţionare al lui Ulubeanu.

- Inventatorul face o analiză a dimensiunilor ele-
mentelor (cutiilor) de stabilizare. Această aborda-
re o vom regăsi și la alţi inventatori din șirul celor 
identifi caţi.

- Inventatorul propune utilizarea pentru con-
strucţia cutiilor a oţelului, dar recomandă, ca posi-
bil înlocuitor, lemnul. Cutiile se vor umple cu piatră 
spartă. Este, probabil, motivul citării în alte brevete 
care se ocupă de fundaţiile podurilor și mai puţin de 
problemele stabilizării malurilor.

Cinci ani mai târziu, inventatorul va reveni asu-
pra brevetului propunând perfecţionarea soluţiei 
anterior brevetate. Principala problemă va fi  opti-
mizarea realizării cutiilor, dar și a dispunerii acesto-
ra pentru mărirea efi cienţei sistemului de protecţie 
obţinut.

Am început cu acest document, deoarece este 
cel mai vechi brevet identifi cat de mine și dedi-
cat sistemelor de stabilizare a malurilor împotriva 
acţiunii apei.

Mă voi întoarce la documentele identifi cate și 
voi începe drumul cronologic invers (și logic), de la 
documentele citate în brevetul Urdăreanu, și vom 
coborî în timp spre anii 1800.
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Să reluăm lista documentelor citate:
Citate de examinatorul 

german
Titlul Inventator Observaţii

DE1096291 - 1960 Vorgefertigter Formstein aus 
Ruettelbeton fuer die Errich-
tung von Wellenbrechern zum 
Schutz von Seewerken  

LEMME ALDO LEMME 
GLAUCO

AT237539B - 1964 Füllung von ausgekolkten oder 
kolkgefährdeten
Sturzbecken

US2909037A - 1958 COMPONENT FOR 
RUBBLE·MOUND
BREAKWATERS

Robert Q. Palmer 

US3091087 - 1963 BLOCKS FOR PROTECTING 
HYDRAULIC
CONSTRUCTIONS

Pierre Franlcois Danel, La 
Tronche, France, assignor to
Societe Grenobloise d'Etudes 
et d'Applications Mydrau-
liqnes,
Grenoble, France, a corpora-
tion of France

Filed Nov. 10, 1959, Ser. No. 
852,015
Claims priority, application 
France Nov. 14, 1958
5 Claims. (Cl. 61-4)

Citate de inventatori în cererea 
de brevet complementară:

Brevet, R.S.R., nr. 44 162  Brevetul iniţial Ulubeanu

Brevete, Anglia 683360 - 1952 Improvements in or relating to 
artifi cial blocks for the protecti-
on of structures exposed to the 
action of moving water.

Brevete, Anglia, 833920 - 1960 Improvements in or relating 
to artifi cial blocks for building 
structures exposed to the 
action of moving water.

DANEL PIERRE 
D AURIAC PAUL ANGLES

Perfectionare GB683360

Brevete, Anglia, nr. 1082290 Înregistrarea în GB a brevetu-
lui Ulubeanu

Brevet, S.U.A. 3091087 -1963 BLOCKS FOR PROTECTING 
HYDRAULIC
CONSTRUCTIONS

Pierre Franlcois Danel, La 
Tronche, France, assignor to
Societe Grenobloise d'Etudes 
et d'Applications Mydrau-
liqnes,
Grenoble, France, a corpora-
tion of France

Filed Nov. 10, 1959, Ser. No. 
852,015
Claims priority, application 
France Nov. 14, 1958
5 Claims. (Cl. 61-4)

Auslegenschrift6, nr. 1 268 553 Brevetul Ulubeanu înregistrat 
în Germania

Voi începe o scurtă prezentare a acestui grup de 
documente cu cel mai vechi dintre ele: Brevete, An-
glia GB683360 – 1952.

Trebuie să menţionez faptul că, în încercarea de 
a înţelege conţinutul documentului, am făcut re-

6 Cerere de brevet examinată și publicată conform legii din 
Republica Federală Germania.

curs și la sistemul de traducere automată inclus în 
espacenet; am folosit traducerea în limbile franceză 
și română. Voi face observaţiile cuvenite la fi nele ar-
ticolului.

În fi gura 22 am reprodus desenele însoţitoare. 
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Figura 22

Reţinem faptul că stabilopodul, în concepţia din 
brevet, este o formă tridimensională, având forma 
unui tetraedru regulat. Axele celor patru picioare 
ale tetraedrului sunt înclinate la 85 de grade faţă de 
zona centrală. 

7 Pentru cititorii mai puţin familiarizaţi cu espacenet: odată identifi cat un document de brevet, aveţi mai multe posibilităţi. 
În partea din stânga a ecranului puteţi selecta afi șarea datelor bibliografi ce, rezumatului, textului descrierii tehnice, revendi-
cărilor. Odată selectată una din acestea, sunteţi invitat să folosiţi mecanismul de traducere automată în una din limbile im-
plementate în sistem. În cazul particular al revendicărilor, puteţi obţine și diagrama revendicărilor având o imagine sintetică 
a relaţiilor dintre revendicări cu un grad de detaliere care poate fi  controlat (vezi fi g. 23-1).

Brevetul are 18 revendicări. Structura relaţională 
a acestora am reprodus-o în fi gurile 23 și, respec-
tiv, 23-17. 
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Figura 23

Figura 23-1
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Conform revendicării 11, blocul este executat 
din beton. Mai mult, conform revendicării 12, blo-
cul de beton este acoperit de un strat de protecţie 
bituminos.

Revendicările 13 și 14 atrag atenţia asupra unor 
momente legate de aspectul special al formei blo-
curilor, aspect ce permite îmbinarea mai multor 
blocuri de acest tip într-o structură unitară, cu ele-
mente bine ancorate unul de celălalt. Să ne amin-
tim faptul că această preocupare am întâlnit-o în 
brevetul US73617 din 1868, adică cu cca 100 de ani 
mai devreme.

Poate părea surprinzător faptul că blocul folosit 
este din beton, și nu din beton armat. Explicaţia 
am găsit-o într-un alt brevet la care vom ajunge în 
acest articol: betonul este o structură permeabilă la 
apă. În acest fel, apa de mare poate pătrunde prin 
interstiţiile structurii și coroda armătura, facilitând 
distrugerea din interior a blocului.

Următorul brevet citat este brevetul US2909037 
din 1958 ”COMPONENT FOR RUBBLE-MOUND 
BREAKWATERS”. Înainte de a face o succintă par-
curgere a brevetului, voi reproduce conţinutul 
primului paragraf din document:

”The invention described herein may be manufac-
tured and used by or for the Government, for govern-
mental purposes, without the payment of any royalty 
thereon.8”

Comentariile sunt de prisos. 
În descriere se prezintă într-o manieră succin-

tă stadiul tehnicii. Am decis să includ ”in extenso” 
această parte în prezentul articol pentru motive ce 
vor deveni mai clare la fi nele expunerii. 

Voi urma exemplul din descriere și voi folosi 
genericul ”dig” pentru a denumi diversele mijloa-
ce folosite pentru a proteja malul apelor, râurilor, 
iazurilor, mării etc. de efectul distructiv al valurilor, 
curenţilor de apă sau fl uctuaţiilor verticale ale nive-
lului apei. Germenul poate induce în eroare, astfel 
încât voi încerca să-l explic mai pe larg. Structuri-
le despre care vorbim nu sunt diguri în sensul că 
opresc pătrunderea apei spre o zonă, ci au rolul de 
a reduce și opri erodarea malului. În principal, struc-
tura trebuie să reducă efectul de corodare a malului 

de către valuri, curenţi de apă etc., reducând ener-
gia cinetică a acestora.

Istoric, ranforsarea malurilor (taluzarea) se face și 
s-a făcut cu piatră, atunci când aceasta era la îndemâ-
nă iar forţa apei nu necesita măsuri mai complexe.

În cazurile în care forţa apei a fost mare și soluţiile 
tradiţionale nu au mai funcţionat, s-au căutat pro-
cedee alternative.

Construcţiile din beton, de dimensiuni po-
trivite, au fost folosite ca substituenţi ai pietrei. 
Substituenţii au avut diverse forme: cubice sau cu-
bice modifi cate, tetraedrale sau similare. 

Din păcate, straturile formate cu aceste compo-
nente, dispuse pe diguri în pantă, nu s-au dovedit 
nici prea stabile și nici prea economice. Acest fapt 
este atribuit existenţei unor suprafeţe plane mari, 
a unor componente expuse forţelor cinematice ale 
apei, parţial suprafeţelor lise, netede, care permit 
glisarea, una pe alta, a unităţilor componente, pre-
cum și procentului redus ocupat de golurile dintre 
unităţile de protecţie.

Unele soluţii au reușit să reducă aceste inconve-
niente. Noile structuri au redus suprafeţele plane. 
Formele utilizate au fost cele conice sau de ”dege-
te trunchiate” ieșite dintr-un centru comun. Aceste 
structuri au permis si creșterea procentului spaţiului 
liber din straturile de protecţie.

Însă au apărut noi probleme precum cele legate 
de îmbinarea între ele a elementelor din straturi și, 
mai mult, efectul de levier exercitat de muchiile ele-
mentelor între ele; ca urmare, unele componente 
pot disloca altele, acţionând asemenea unui levier.

Totodată, noile forme au adus cu ele și o altă pro-
blemă de stabilitate: centrul de greutate al acestor 
structuri poate fi  relativ ridicat la o montare alea-
toare (”la grămadă”), fapt ce mărește instabilitatea 
construcţiei.

Toate acestea conduc, de obicei, la necesitatea 
realizării protecţiei malului în mai multe straturi.

Au fost testate mai multe forme posibile pentru 
aceste structuri. Prima eliminată a fost cea sferică, 
deoarece are tendinţa de a se rostogoli. Nedorite 
sunt și formele stelare cu braţe ascuţite ce pornesc 
dintr-un centru comun. Acestea au tendinţa de a 
lucra ca un levier unele asupra altora, așa cum am 
prezentat mai sus.

Acest aspect a fost dezvoltat esenţial folosin-
du-se copios textul din brevet ca argument pen-

8 Invenţia descrisă aici poate fi  fabricată și utilizată de către 
sau pentru guvern, pentru nevoi guvernamentale, fără pla-
ta vreunor drepturi de autor pentru aceasta (t.n).
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tru aserţiunea potrivit căreia un brevet poate fi  o 
excelentă sursă de informare tehnică pentru uzul 
specialiștilor.

Ce își propune inventatorul?
1. Să recomande o componentă ameliora-

tă pentru realizarea de structuri care să reziste la 
forţele cinematice ale apei.

2. Să ofere o componentă pentru utilizarea pe 
suprafeţe taluzate, lipsite de suprafeţe prea mari. În 
aceste situaţii presiunea apei se exercită ca un vec-
tor vertical cu o componentă care va forţa aluneca-
rea componentelor structurii de protecţie.

3. Un alt obiectiv este acela de a reduce efectul 
de levier al componentelor prin realizarea unei for-
me care să nu permită apariţia acestui efect.

4. Totodată, forma realizată trebuie să aibă o 
greutate mare, un centru de greutate coborât, dar, 
în același timp, să includă spaţii goale mari între 
componentele îmbinate. 

5. Componentele trebuie să aibă o formă care să 
permită îmbinarea sigură, evitându-se construcţiile 
multistrat.

Forma fi nală brevetată am prezentat-o în fi gura 24.
Am ţinut la prezentarea extinsă de mai sus, de-

oarece este un posibil model privind redactarea 
profesională a unei descrieri de brevet de invenţie, 
dar și de gândire inginerească. Reamintesc faptul că 
vorbim de anul 1958 și normele internaţionale de 
redactare erau încă departe de a se fi  născut (și nici 
OMPI încă nu exista).

Figura 24
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Păstrând ordinea cronologică, ajungem la breve-
tul DE1096291 din 1960.

Inventatorul propune următoarea soluţie pen-
tru componentele sistemului de stabilizare și oferă 
o imagine asupra modului de îmbinare a acestora 
(fi gura 25).

Figura 25

(Va urma)

REZUMAT

Stabilopodul – pe urmele unei istorii. În articol 
este relatată istoria unei invenţii deosebite, denu-
mite stabilopod, a evoluţiei și brevetărilor ulterioare 
ale acesteia. Autorii au cercetat documentele refe-
ritoare la invenţia în cauză, afl ate în baza de date 
espacenet, concluzionând judicios că espacenet, ca 
și restul bazelor de date, trebuie folosită cu atenţie, 
deoarece are o serie de limite.  Literatura citată, mai 
ales când este vorba despre perioada dinainte de 
1970, poate fi  o sursă importantă de indicaţii asupra 
modului în care carenţele existente pot fi  compen-
sate, iar cercetarea dusă mai departe.

 ABSTRACT

Stabilopode – On the Trail of a Story. In the ar-
ticle is related the story of a peculiar invention cal-
led stabilopode, of the evolution and subsequent 
patenting thereof. The authors examined the do-
cuments relating to the invention at issue, in the 
espacenet database, concluding judiciously that 

espacenet, like the rest of the databases, should be 
used carefully because it has a series of limits. The 
literature cited, especially when the matter is about 
the period before 1970, can be an important source 
of guidance on how existing gaps can be compen-
sated and the research pursued. 

РЕФЕРАТ

Стабилопод – по следам одной истории. В 
статье изложена история особого изобретения 
под названием стабилопод, его развития и по-
следующего патентования. Авторы изучили от-
носящиеся к данному изобретению докумен-
ты, найденные в базе данных Espacenet, и приш-
ли к умозаключению, что Espacenet также как и 
остальные базы данных следует использовать 
внимательно, поскольку она имеет некоторые 
ограничения. Цитируемая литература, особен-
но, когда речь идет о периоде до 1970 года, мо-
жет стать важным источником указаний на то, 
как можно компенсировать существующие не-
достатки и продолжить дальше исследование.
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