Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
a Republicii Moldova

lecturi agepi
Comunicări prezentate
la simpozionul anual ştiinţifico-practic
privind protecţia proprietăţii intelectuale

(ediţia a XVIII-a, 21-22 aprilie 2016)

Chişinău, 2016

CZU 347.77(082)=135.1=161.1
L 37

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic
privind protecţia proprietăţii intelectuale (ediţia a 18-a, 21-22 aprilie 2016) /
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep. Moldova ; consiliul ed.:
Octavian Apostol (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : AGEPI, 2016. – 294 p.
Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-911-96-2.
347.77(082)=135.1=161.1
L 37

Consiliul editorial: Octavian Apostol (preşedinte), Svetlana Munteanu, Andrei Popa,
Maria Rojnevschi, Rodica Crîjanovschi

Tehnoredactor: Ludmila Patrașco

Formatul A4
©AGEPI, 2016
Adresa AGEPI:
Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1
MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373-22) 40-05-09; 40-05-92
fax: (+373-22) 44-01-19
e-mail: office@agepi.gov.md
www.agepi.gov.md

ISBN 978-9975-911-96-2.

CUPRINS
Cuvânt-înainte........................................................................................................................................... 7
Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale.......................................................... 8
I. EVOLUȚII RECENTE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI RESPECTĂRII DREPTURILOR
DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ................................................................................................... 9
Sistemul indicaţiilor geografice în Republica Moldova – realizări şi perspective
dr. Natalia MOGOL, șef adjunct Direcție mărci și design industrial, AGEPI........................10
Piraterie vs. contrafacere în domeniul operelor scrise
Adrian GHIMPU, expert, Cătălin STOICESCU, expert,
Robert NECHIFOR, expert, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, România...........17
Transfer de Tehnologie și Norme Concurențiale
Valentina NOVAC, Asociația obștească „Centrul pentru Promovarea Proprietății
Intelectuale și Concurenței”..................................................................................................................31
Viziuni asupra modernizării instruirii în domeniul proprietății intelectuale
dr. Iurie BADÂR, Șef Secție instruire, AGEPI...................................................................................40
II. PROTECȚIA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ: ASPECTE
JURIDICE ȘI PROCEDURALE. INVENȚII ȘI SOIURI DE PLANTE, MĂRCI,
DESENE ȘI MODELE INDUSTRIALE, INDICAȚII GEOGRAFICE, DENUMIRI
DE ORIGINE ȘI SPECIALITĂȚI TRADIȚIONALE GARANTATE............................................51
Combaterea acțiunilor de concurență neloială în domeniul proprietății intelectuale
drd. Cornelia GORINCIOI, Șef Direcție Concurență Neloială, Consiliul Concurenței
magistru în drept Ilie CRECIUN, сontrolor de stat, Direcția concurență Neloială,
Consiliul Concurenței..............................................................................................................................52
Protecția concurenței loiale și a secretului comercial din perspectiva
apărării penale a proprietății industriale
conf. univ., dr. Vitalie STATI,
Departamentul Drept Penal al Facultăţii de Drept, USM...........................................................60
Utilizarea abuzivă a sistemului de protecție a proprietății intelectuale
Andrei MOISEI, specialist coordonator, Secția instruire, AGEPI.............................................66
Brevetul pentru soi de plantă – instrument de valorificare a drepturilor amelioratorilor
Ala GUȘAN, șef Direcție Brevete, AGEPI..........................................................................................69
Fenomenul contrafacerii și posibilitățile de combatere a acestuia
dr. Viorel IUSTIN, sef adjunct Direcţia Brevete, AGEPI...............................................................78
Înregistrarea internațională a designului industrial, conform cerințelor
noilor țări membre ale Sistemului de la Haga
Veronica BADÂR, specialist categoria II,
Secția Desene și Modele Industriale, AGEPI...................................................................................84
Noile tendinţe în designul logotipurilor
Tatiana RUSU, specialist coordonator, Irina NOVICOVA, specialist I,
Secția mărci naţionale, AGEPI..............................................................................................................90
Articolul 6 ter al Convenției de la Paris – aspecte teoretice și practice
Galina BOLOGAN, specialist coordonator, Ludmila COCIERU,
șef Secție mărci internaționale, Direcția mărci și design industrial, AGEPI..........................97

Lecturi AGEPI 2016

3

Anularea mărcii din motivul înregistrării cu rea-credinţă
Lăcrămioara MOLDOVAN, specialist III, Direcția juridic, AGEPI......................................... 103
Examinarea extrajudiciară a litigiilor în domeniul proprietăţii intelectuale
prin prisma activităţii Comisiei de Contestaţii a AGEPI
dr. Svetlana MUNTEANU, Director general adjunct AGEPI,
magistru în drept Luminiţa BODAREV, specialist categoria I,
Comisia de Contestaţii, AGEPI........................................................................................................ 109
Aspecte juridice de protecţie a proprietăţii intelectuale în domeniul medicinii
prof. univ., dr. hab. Ion MEREUŢĂ, șef Catedra Oncologie, Hematologie şi Radioterapie,
USMF “Nicolae Testemiţanu”, director Departament jurisdicţie profesională
a Ligii Medicilor din Republica Moldova....................................................................................... 118
Aspecte privind interferența dintre marcă și dreptul de autor
Lilia MANOLI, specialist, Secția mărci internaționale,
Lidia GORDIEVSCHI, specialist, Secția mărci internaționale, AGEPI................................. 122
Completarea colecției naționale de referință la porumb
dr. conf. Silvia MISTREȚ, secretar științific, Angela PATLATÂI,
colaborator științific stagiar, dr. conf. Eugenia PARTAS,
șefa Sectorului testare hibrizi, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”.................................. 127
Снижение выбросов СО2 от процессов брожения и его утилизация
д-р Ольга КОВАЛЕВА, д-р Виктор КОВАЛЕВ, Научно-исследовательский
центр «Прикладная и экологическая химия», Государственный Университет
Молдовы.................................................................................................................................................. 132
Aspecte privind unele modalității de protecţie juridică a soiurilor noi de plante
dr. conf. Aurelia LUPAN, specialist coordonator, Direcția brevete, AGEPI ...................... 141
Marca notorie - performanță pentru întreprindere
Cristina FILAT, ASEM.......................................................................................................................... 144
Dispozitive și metode inovative în procesarea țesuturilor biologice
drd. Olga MACAGONOVA, Adrian COCIUG, cercet. șt. Mariana JIAN,
Vitalie COBZAC, Alexandru URSU, prof. univ., dr.hab. Viorel NACU,
prof. univ., dr.hab. Nicolae CAPROȘ, prof. univ., dr.hab. Ion MARIN,
prof. univ., dr.hab. Ieremia ZOTA, dr. Ion BACIU Universitatea de Stat de Medicină
și Farmacie “Nicolae Testemiţanu”; Laboratorului Inginerie Tisulară şi Culturi Celulare
IP USMF “Nicolae Testemiţanu”; IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie,
Secție Morfopatologică....................................................................................................................... 150
Invenţiile din domeniul algologiei din Republica Moldova şi promovarea lor
cercet. șt., dr. Alina TROFIM, LCŞ „Algologia”, USM................................................................... 160
Metodă de pronosticare a severităţii neuropatiei autonome cardiace
în diabetul zaharat tip 1
Cristina RIZOV, asistent univ., catedra endocrinologie,
USMF “Nicolae Testemiţanu”.............................................................................................................. 163

4

Lecturi AGEPI 2016

III. PROBLEME ACTUALE ALE PROTECȚIEI DREPTULUI DE AUTOR
ȘI DREPTURILOR CONEXE.............................................................................................................. 167
Retrospectiva reglementărilor normative privind dreptul de autor şi drepturile conexe
lector univ., drd., Sofia PILAT, Catedra Procedură penală şi criminalistică,
Academia „Ştefan cel Mare”a MAI al R. Moldova........................................................................ 168
Информация как товар и как объект имущественных прав
Александр ЛАМБОВ, Кабинет адвоката «Петр Ламбов»................................................. 176
Standarde internaţionale şi europene privind protecţia proprietăţii intelectuale:
Reglementări privind durata protecţiei drepturilor de autor şi drepturilor conexe
în sistemul de drept comunitar
Viorica BODRUG, specialist II, Direcția promovare și editura, AGEPI................................ 181
Infracţiunea de încălcare a dreptului de autor şi drepturilor conexe din perspectiva
unor modificări legislative
conf. univ., dr. Radion COJOCARU, şef Catedra ştiinţe penale a Academiei „Ştefan cel
Mare” a MAI al RM, asist. univ., master în drept, Andrei CAZACICOV, Catedra ştiinţe
penale a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM.................................................................... 197
Ответственность за нарушения авторского права и смежных прав
(ст. 1851 Уголовного кодекса РМ, ст. 96 Кодекса РМ о правонарушениях)
Васили ФЛОРЯ, кандидат юридических наук, доцент, Академия «Штефан чел
Маре» МВД Республики Молдова................................................................................................ 203
Aplicațiile mobile - obiecte ale proprietății intelectuale
Dumitru RUSU, specialist I, Direcția drept de autor, AGEPI.................................................. 208
Audiovizualul prin prisma dreptului de autor - realităţi şi perspective
magistru în drept Sergiu ROTARU, specialist, Direcţia Drept de Autor,
Julieta ROTARU, specialist, Direcţia Mărci şi Design Industrial, AGEPI............................. 213
Dreptul de autor şi drepturile conexe în sistemul de drept romano-germanic
masterand Artiom PILAT, expert al Centrului Tehnico-Criminalistic
și Expertiză Judiciară al IGP al MAI al RM...................................................................................... 224
Proprietatea intelectuală în secolul XXI
dr. în drept Constantin RUSNAC, Academia ”Ștefan cel Mare” a MAI al RM................... 229
IV. VALORIFICAREA ȘI MANAGEMENTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE.
INSTRUIREA ȘI PERFECȚIONAREA CADRELOR ÎN DOMENIUL
PROPRIETĂȚII INTELECTUALE..................................................................................................... 235
Dezvoltarea sistemul inovațional din Republica Moldova
drd. Vadim IAȚCHEVICI, șef secție Transfer Tehnologic, Agenția pentru Inovare
și Transfer Tehnologic al AȘM............................................................................................................ 236
Monetizarea creativităţii în Republica Moldova. Exemple din diferite domenii
ale economiei reale
autor de texte, producător muzical Iurie BADICU, director Fabrica de Hituri SRL....... 245
Проблемы инновационного восхождения экономики Республики Молдова
д-р хабилитат экономических наук,
профессор Дмитрий ПАРМАКЛИ,
Кагульский государственный университет им. Б.П. Хашдеу........................................... 251

Lecturi AGEPI 2016

5

Managementul proprietății intelectuale prin prisma managementului
ciclului proiectului
dr. Alexandra NOVAC, șef Secţie Politici și mecanisme de creștere economică,
Institutul Național de Cercetări Economice,
Ștefan NOVAC, specialist în proprietate intelectuală, Asociația Obștească ”Centrul
pentru Promovarea Proprietății Intelectuale și Concurenței (PICON)”............................... 258
Concepţia de reformare a sferei ştiinţei şi inovării: confirmare a dezvoltării în spirală?
dr. hab. Gheorghe CUCIUREANU, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale,
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare........................................................................ 264
Accepțiuni și semnificații privind motivația în cercetarea științifică
prof. univ., dr. hab. Simion CERTAN, Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
dr. Ion CERTAN, Institutul de Relații Internaționale din Moldova....................................... 270
Munca creativă – garantul dăinuirii unui popor
dr. Ion HOLBAN, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova,
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Institutul de Inginerie Electronică
şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu” ................................................................................................ 280

6

Lecturi AGEPI 2016

Cuvânt-înainte

S

impozionul ştiinţifico-practic „Lecturi AGEPI”, ajuns la cea de a XVIII-a ediţie, s-a
desfăşurat în perioada 21-22 aprilie 2016 şi a întrunit cercetători şi practicieni,

specialişti în domeniul proprietăţii intelectuale din Republica Moldova şi din România.
Spectrul tematic al comunicărilor prezentate s-a axat pe aspecte ale evoluţiilor recente în
domeniul proprietăţii intelectuale, ale valorificării potenţialului economic în domeniu, pe
aspecte juridice şi procedurale ale protecţiei drepturilor de proprietate industrială, dar şi
pronosticuri ale evoluţiilor şi provocărilor privind asigurarea şi respectarea drepturilor de
proprietate intelectuală.
Tradiţional deja, Simpozionul ştiinţifico-practic „Lecturi AGEPI” a completat perfect lista
manifestărilor consacrate Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, sărbătorită anual la 26
aprilie şi marcată în acest an sub genericul ”Creativitatea în mediul digital. Redefinirea
culturii”.
Culegerea de faţă inserează comunicările prezentate în cadrul Simpozionului şi este
destinată specialiştilor de diferite profiluri, implicaţi în procesele de creare, protecţie juridică
şi valorificare a obiectelor de proprietate intelectuală.
Comunicările sunt publicate în limba originalului şi în redacţia autorilor.
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Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale - 26 aprilie
Genericul proclamat de OMPI pentru anul 2016 este:

„Creativitatea în mediul digital.
Redefinirea culturii”
În fiecare an, la 26 aprilie, statele-membre ale Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii
Intelectuale (OMPI) sărbătoresc Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale, pentru a
omagia contribuţia pe care proprietatea intelectuală o aduce inovaţiei şi creativităţii.
Sărbătoarea se marchează din anul 2000, iar 26 aprilie este ziua când a intrat în
vigoare Convenţia de constituire a OMPI (1970). Anul curent, OMPI a lansat genericul
„Creativitatea în mediul digital. Redefinirea culturii”, prin care se dorește să se ia în
dezbatere subiecte ce ţin de activitatea sectoarelor culturale și creative în era digitală.
Într-un comunicat (http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/) lansat de OMPI cu
această ocazie, se subliniază: „Pentru filme, telenovele, opere muzicale și literare, opere
de artă, jocuri video – altfel spus, pentru industriile culturale și creative – demult nu
mai există frontiere. Totodată, epoca Internetului fără fir („wireless”) a schimbat modul
prin care operele culturale sunt realizate, distribuite și accesate pe pieţele care trec
dincolo de graniţele naţionale. Tehnologiile digitale ușor accesibile au eliminat complet
barierele fizice, creând noi oportunităţi de cooperare globală pentru fiecare artist și
autor în parte, acestea având, de fiecare dată, un impact deosebit asupra imaginaţiei
lor. Explozia de creativitate în mediul online a generat o abundenţă a conţinutului
digital pentru consumatori. Citim, vizionăm și ascultăm creaţiile multor autori oriunde
dorim, atunci când dorim și în modul în care dorim. Redefinirea culturii, adică modul
în care este creată, accesată și finanţată o operă culturală, presupune realizarea
anumitor sarcini/misiuni. Misiunea sistemului de proprietate intelectuală, care este
unul flexibil, este de a oferi artiștilor și industriilor creative și culturale din mediul digital
posibilitatea de a beneficia de o remuneraţie adecvată, astfel încât aceștia să-și poată
continua activitatea. Prin urmare, în acest an, manifestările prilejuite de Ziua Mondială
a Proprietăţii Intelectuale se vor axa pe studierea problemelor legate de viitorul culturii
noastre. Împreună cu experţii din domeniu și cu autorii, vom lua în dezbatere subiecte
ce ţin de activitatea sectoarelor culturale și creative în era digitală, pentru a da lumină
drumului pe care trebuie să-l urmăm”. Urmăriţi pagina OMPI pe Facebook https://www.
facebook.com/worldipday/ pentru a fi la curent. Primul sezon abia a început!
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I. EVOLUŢII RECENTE
ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI
ȘI RESPECTĂRII DREPTURILOR
DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Sistemul indicaţiilor geografice
în Republica Moldova –
realizări şi perspective
dr. Natalia MOGOL,
șef adjunct Direcție mărci și design industrial, AGEPI

Î

n condițiile globalizării, este evident interesul sporit al consumatorilor pentru originea geografică a produselor și caracteristicile specifice ale acestora.
În unele cazuri, originea geografică sugerează consumatorilor că produsul deține o calitate/caracteristică specifică, care ar avea pentru ei o anumită valoare. Iată de ce indicațiile
geografice funcționează ca un instrument de diferențiere a produselor pe piață, dând consumatorilor posibilitatea să stabilească o deosebire între produsele care au anumite caracteristici datorate originii geografice și cele care nu posedă asemenea calități. Din aceste
considerente, indicațiile geografice pot juca un rol crucial în promovarea unor semne distinctive colective pentru produsele cu anumite calități legate de originea geografică.
În calitate de obiect al proprietății intelectuale, indicațiile geografice se conturează
atât la nivel național, cât și la nivel internațional, ca un instrument puternic de valorificare a produselor regionale.
Vorbind despre evoluția sistemului indicațiilor geografice în Republica Moldova, se
pot delimita următoarele etape ale evoluției cadrului normativ național:
••
Etapa I (1993-1996)
Primul act normativ național cu referire la reglementarea sistemului indicațiilor geografice în Republica Moldova a fost Regulamentul provizoriu cu privire la protecția
proprietății industriale în Republica Moldova, cuantumurile și termenele de plată a taxelor pentru servicii cu semnificație juridică în domeniul protecției obiectelor de proprietate industrială, aprobat de Guvern la 26 iulie 1993. Regulamentul conținea o definire vagă a denumirilor de origine și unele prevederi referitoare la protecția indirectă a
indicațiilor geografice prin neadmiterea acestora în cadrul mărcilor.
••
Etapa II (1996 – 2008)
La 8 mai 1996, odată cu intrarea în vigoare 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 conţinea prevederi clare referitoare la denumirile de origine, însă nu conţinea prevederi exprese referitoare la indicații geografice, acestea fiind protejate indirect prin neadmiterea înregistrării în calitate de marcă. În plus, regimul de reglementare a denumirilor de origine era
foarte similar regimului juridic al mărcilor (certificat de înregistrare, titular cu drepturi
exclusive, termen de valabilitate limitat la 10 ani).
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••
Etapa III (2008 – prezent)
Odată cu semnarea la 28 noiembrie 1994 şi intrarea în vigoare la 1 iulie 1998 a
Acordului de Parteneriat şi Cooperare (APC) între Comunitatea Europeană şi statele ei
membre, Republica Moldova și-a asumat obligația de a armoniza legislația cu acquis-ul
comunitar. Ca rezultat, în anul 2008 a fost înaintată și adoptată în a doua lectură Legea
nr.66/2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, care a intrat în vigoare la 25 octombrie 2008, Lege armonizată cu actele normative comunitare în domeniu.
Astfel, la etapa actuală, cadrul național de reglementare a domeniului indicațiilor
geografice se bazează pe următoarele acte normative:
99 Legea privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și
specialităților tradiționale garantate nr.66-XVI (adoptată la 27.03.2008, în vigoare din
25.10.2008)
99 Legea pentru aprobarea simbolurilor naționale asociate indicațiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate și specialităților tradiționale garantate
nr. 101 din 12.06.2014
99 Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a
indicațiilor geografice, a denumirilor de origine și a specialităților tradiționale garantate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610 din 05.07.2010
99 Hotărârea Guvernului nr.644 din 19.07.2010 cu privire la desemnarea
autorităților competente abilitate cu atribuții și responsabilități referitoare la produsele
cu denumiri de origine și indicații geografice și la specialitățile tradiționale garantate și
a autorităților competente responsabile de controalele oficiale privind conformitatea
acestor produse.
De asemenea, există o serie de acte normative având tangențe cu domeniul vizat,
printre acestea:
••
Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10.03.2006;
••
Hotărârea Guvernului nr.356 din 11.06.2015 cu privire la aprobarea reglementării tehnice „Organizarea pieței vitivinicole”;
••
Ordinul MAIA nr.149 din 04.08.2015 cu privire la procedura de omologare a
caietelor de sarcini pentru produse agroalimentare cu DO, IG și STG;
••
Ordinul MAIA nr.12 din 28.01.2016 cu privire la delimitarea arealului vitivinicol;
••
Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008;
••
Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002;
••
Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20.07.2000.
Concomitent, în vederea edificării unui sistem solid de protecție a indicațiilor geografice, Republica Moldova a aderat la următoarele convenții, aranjamente, tratate
internaționale ce țin de domeniul IG:
99 Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale (în vigoare pentru RM din 25.12.1991) care este, în fond, primul act internațional ce atribuie clar denumirile de origine și indicațiile de proveniență la categoria drepturilor de proprietate
industrială;
99 Aranjamentul de la Madrid privind sancțiunile pentru indicațiile false sau
înșelătoare de proveniență a produselor (în vigoare pentru RM din 05.04.2001), care
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prevede procedurile pentru țările semnatare în vederea asigurării respectării drepturilor asupra IG, dar și pentru contracararea acțiunilor de utilizare a indicațiilor false sau
înșelătoare de proveniență a produselor;
99 Aranjamentul de la Lisabona privind protecția indicațiilor locului de origine
а produselor şi înregistrarea lor internațională (în vigoare pentru RM din 05.04.2001)
(în continuare - Aranjamentul de la Lisabona). Acest tratat stabilește procedura pentru
înregistrarea internațională a denumirilor de origine;
99 Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de
comerț (Acordul TRIPS) încheiat la Marrakech (ratificat prin Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Organizația Mondiala a Comerțului nr.218-XV din 01.06.2001). La
moment, datorită numărului mare de state semnatare, este cel mai important tratat
internațional ce reglementează protecția indicațiilor geografice. Conține definirea
noțiunii de indicație geografică, dar și reglementează cerințele minime față de asigurarea respectării drepturilor asupra unei indicații geografice;
99 Acordul privind măsurile de prevenire și combatere a utilizării mărcilor și
indicațiilor geografice false, semnat la Minsk (în vigoare pentru RM din 04.06.1999).
Conține prevederi potrivit cărora Republica Moldova, alături de celelalte state semnatare (în total 12 țări din spațiul post-sovietic), se obligă să nu permită înregistrarea și
utilizarea mărcilor și indicațiilor geografice false și înșelătoare;
99 Acordul între Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la protecţia
indicaţiilor geografice ale produselor agricole și alimentare, în vigoare de la 01.04.2013
(în continuare – Acordul IG RM-UE), în baza căruia Părțile se obligă să-și protejeze reciproc indicațiile geografice.
Cadrul instituțional
În conformitate cu legislația în vigoare, a fost creat și cadrul instituțional necesar protecției indicațiilor geografice. Astfel, rolul principal în sistemul de protecție a
indicațiilor geografice îi revine Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, care
este oficiul naţional în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale şi unica autoritate
care acordă protecţie juridică indicaţiilor geografice pe teritoriul Republicii Moldova.
De asemenea, AGEPI este autoritatea competentă a Republicii Moldova în cadrul Uniunii Speciale a Ţărilor Membre ale Aranjamentului de la Lisabona.
Deoarece sistemul indicațiilor geografice este unul complex, prin Hotărârea Guvernului nr.644 din 19.07.2010 au fost abilitate cu atribuţii şi responsabilităţi referitoare
la produsele cu denumiri de origine şi indicaţii geografice, conform domeniului reglementat, următoarele ministere: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Culturii, Ministerul Mediului și Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Construcţiilor.
Aceste autorități sunt responsabile de omologarea caietelor de sarcini, definitivarea principiilor generale, aprobarea etapelor şi procedurilor de control în scopul asigurării respectării caietelor de sarcini.
De asemenea, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.644 din 19.07.2010 au
fost desemnate și instituțiile responsabile de controalele oficiale. Aceste instituții garantează efectuarea controalelor oficiale privind conformitatea acestor produse cu reglementările tehnice şi cerinţele stabilite în caietele de sarcini.
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În linii mari, cadrul instituțional privind protecția indicațiilor geografice în Republica Moldova este reprezentat de 4 categorii de subiecți:
••
producătorii;
••
autoritățile responsabile de omologarea caietelor de sarcini;
••
autoritatea responsabilă de înregistrarea propriu-zisă a indicațiilor geografice;
••
autoritățile responsabile de controlul respectării caietelor de sarcini.
Schematic, conlucrarea dintre aceste 4 categorii de actori economici poate fi prezentată astfel:

Din cele relatate, putem concluziona că sistemul național de protecție a indicațiilor
geografice, în partea teoretică, este deja constituit, adică avem un cadru legal solid și
un cadru instituțional adecvat. În cele ce urmează vom analiza cum funcționează acest
sistem în practică.
Așadar, protecția unei indicații geografice în Republica Moldova poate fi asigurată
în baza înregistrării directe la AGEPI sau în baza tratatelor internaționale la care R. Moldova este parte.
Astfel, în baza înregistrării directe la AGEPI, până la 31.12.2015 au fost înregistrate:
99 2 DO autohtone - CIUMAI și ROMĂNEȘTI, pentru vinuri (în baza Legii nr.588XIII privind protecţia mărcilor şi denumirilor de origine a produselor);
99 5 DO din Republica Cehă – 4 (Českobudějovické pivo, Budějovické pivo, Budějovický Budvar, Budweis Beer) - pentru bere; 1 (Karlovarská hořká) - pentru băuturi
alcoolice tari (în baza Legii nr.588-XIII privind protecţia mărcilor şi denumirilor de origine a produselor);
99 2 DO din Federația Rusă - ESSENTUKI NR. 17, ESSENTUKI NR. 4 – pentru ape
minerale (în baza Legii nr.66-XVI privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor
de origine si specialităților tradiționale garantate);
99 4 IG autohtone – 3 (CODRU, VALUL LUI TRAIAN, ŞTEFAN VODĂ) - pentru vinuri
și 1 (DIVIN) - pentru distilat de vin învechit (în baza Legii nr. 66-XVI privind protecția
indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate).
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Totodată, la 24 decembrie 2015 la AGEPI au fost depuse 2 cereri noi pentru înregistrarea IG Dulceaţă din petale de trandafir Călăraşi și Rachiu de caise de Nimoreni, iar
la 15 aprilie 2016 a fost depusă și cererea pentru înregistrarea DO Brînză de POPEASCA.
Astfel, la sfârșitul anului 2015, pe teritoriul Republicii Moldova erau protejate1:
99 În baza Aranjamentului de la Lisabona – 892 de denumiri de origine din 21 de
țări membre ale acestui Aranjament;
99 În baza Acordului de Asociere UE-RM – 3494 de indicații geografice și denumiri de origine din țările Uniunii Europene.
Însumând cele expuse mai sus, tabloul general al protecției indicațiilor geografice
în Republica Moldova se prezintă în felul următor2:
Anii
Solicitanți
naționali

1993-2000
2

2001-2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

0

0

0

4

0

0

6

Solicitanți străini,
5
inclusiv:

811

6

8

5

19

73

927

procedura
naționala

5

0

0

2

0

0

0

7

Aranjament
Lisabona

0

811

6

6

5

19

73

930

Acordul bilateral
0
RM-UE

0

0

3136

0

357

1

3494

Total

811

6

3144

9

376

74

4427

7

Din cele prezentate, este clar că potențialul sistemului indicațiilor geografice nu
este încă valorificat pe deplin în Republica Moldova. Principalele impedimente identificate ar fi:
••
Nivelul scăzut de informare (sistemul indicațiilor geografice nu este cunoscut
nici de mediul privat2, nici de cel public);
••
Lipsa abilităților profesionale ale angajaților autorităților cu competențe în
domeniu3;
••
Lipsa unor mecanisme clare de omologare a caietelor de sarcini, de control al
conformității produsului cu prevederile caietului de sarcini;
••
Lipsa (în unele domenii) unui sistem de control viabil.
În baza unor analize efectuate4, afirmăm că sistemul indicațiilor geografice este un
sistem de perspectivă pentru Republica Moldova, iată de ce crearea premiselor organizatorice și financiare pentru o dezvoltare dinamică a acestuia ar trebui să constituie una
dintre prioritățile strategice ale țării noastre.

Raportul Anual 2015 privind activitatea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.
N. Mogol. Evaluarea perspectivelor sistemului indicațiilor geografice în Republica Moldova, Intellectus 3/2014.
3 Studiu privind căile de îmbunătăţire a protecţiei indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate în Republica Moldova, pag. 20. http://agepi.gov.md/sites/default/files/sedinte_cnpi/04-03-2014/Anexa-4-pt-4.pdf
4
N. Mogol. Geographical Indications – New Opportunities for Exploitation of Moldovan Products on the Community Market, International Journal of Economic Practices and Theories, Vol. 5, No 3 (2015).
1
2
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Dezvoltarea armonioasă a sistemului indicațiilor geografice în Republica Moldova
este în interesul tuturor actorilor economici:
 Producătorii obțin un mecanism eficient de diferențiere a produselor și de fidelizare a clientelei;
 Consumatorii obțin acces la un sistem de calitate credibil, garantat de către
producător și de către stat;
 Statul obține beneficii în urma creșterii cantitative și valorice a consumului de
produse autohtone.
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Concluzii
1) Indicațiile geografice constituie un obiect de proprietate intelectuală unic
în felul său. În sens economic, indicațiile geografice prezintă un instrument complex
de valorificare a produselor cu origine garantată, care implică antrenarea mai multor
factori economici. Indicațiile geografice nu pot fi privite decât într-un sistem complex,
care poate fi redat printr-un ciclu închis, în care rolul principal le revine producătorilor
interesați de valorificarea produsului cu origine determinată și calități deosebite, iar rolul de suport pentru întregul sistem, inclusiv pentru fiecare etapă, îi revine statului.
2) Dezvoltarea armonioasă a sistemului indicațiilor geografice în Republica Moldova este în interesul tuturor actorilor economici ce participă la elaborarea și înregistrarea acestora, dar și a celor care beneficiază de produsele respective.
3) Sistemul indicațiilor geografice, fiind unul nou pentru Republica Moldova,
nu este încă valorificat și apreciat la justa valoare. Rezultatele obținute, până la acest

Lecturi AGEPI 2016

15

moment, de Republica Moldova în domeniul protecției indicațiilor geografice, sunt modeste și nu corespund potențialului real al țării noastre.
4) Cadrul legal sofisticat și pregătirea instituțională neadecvată descurajează producătorii care doresc să acceseze sistemul indicațiilor geografice, iar lipsa unor
instrucțiuni clare privind procedura ce trebuie urmată de producătorii care doresc
inițierea recunoașterii și protecției unei indicații geografice îngreunează și mai mult
procesul.
În scopul valorificării sistemului indicațiilor geografice și explorării depline a beneficiilor oferite de acest sistem, propunem următoarele recomandări:
La nivelul factorilor de decizie:
¾¾ Promovarea intensivă a sistemului indicațiilor geografice în rândul consumatorilor;
¾¾ Simplificarea procedurilor aferente recunoașterii produselor ca fiind produse
cu indicații geografice;
¾¾ Instruirea continuă a personalului instituțiilor implicate, în scopul asigurării
unui grad înalt de profesionalism;
¾¾ Asigurarea unei proceduri de control eficiente și accesibile din punctul de vedere al costurilor;
¾¾ Scutirea producătorilor de plata taxelor pentru înregistrarea produselor cu IG
sau, cel puțin, corelarea taxelor aplicate cu realitățile economice ale Republicii Moldova.
La nivelul agenților economici:
¾¾ Utilizarea sistemului indicațiilor geografice, cel puțin, pentru produsele destinate comercializării pe piața comunitară, deoarece acest consumator apreciază mult
produsele cu indicație geografică protejată.
¾¾ Exploatarea calitativă în defavoarea celei cantitative a resurselor disponibile
prin crearea și promovarea unor produse cu caracteristici deosebite, care vor fi cert
diferențiate de alte produse cu aceleași utilități.
¾¾ Diversificarea piețelor de desfacere pentru evitarea situațiilor de dependență
totală față de o singură piață de desfacere, în special, apelarea la consultanța profesională în vederea accesării unor piețe mai avantajoase. Spre exemplu, piața chineză este o
piață interesantă pentru producătorii de vinuri din Republica Moldova, deoarece în China este pe larg promovat consumul de vinuri de calitate. De asemenea, vom menționa
că Uniunea Europeană a desfășurat ample campanii de promovare a conceptului de
indicație geografică, piața comunitară fiind gata să absoarbă cantități considerabile de
miere de calitate, pe care producătorii autohtoni încă nu sunt gata să o presteze etc.
¾¾ Conjugarea eforturilor prin constituirea asociațiilor de producători, deoarece
rezultatele obținute de cei ce și-au unit eforturile sunt, de regulă, net superioare celor
obținute de fiecare în parte.
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Piraterie vs. contrafacere
în domeniul operelor scrise
		
		

Adrian GHIMPU, expert,
Cătălin STOICESCU, expert,
Robert NECHIFOR, expert,
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, România

Î

n România, preocuparea pentru protejarea drepturilor creatorilor de opere
scrise are o vechime respectabilă. Considerând ca punct de referinţă Decretul
321/1956, drumul parcurs în domeniul drepturilor de autor are ca principale jaloane
înfiinţarea, prin Hotărârea Guvernului 527/1992, Agenţiei Române pentru Protejarea
Drepturilor de Autor şi adoptarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe, publicată în Monitorul Oficial al României la 26 martie 1996. Odată cu adoptarea Legii 8/1996, s-au pus bazele Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, care
îşi începe activitatea propriu-zisă din 1997, ca organism menit să asigure o aplicare cât
mai unitară a protecţiei, pe plan naţional, a dreptului de autor şi a drepturilor conexe.
În totalitatea operelor de creaţie intelectuală, operele scrise reprezintă nu numai
una din cele mai vechi expresii de creaţie, dar şi una din cele mai reprezentative categorii ale capacităţii creatoare a minţii umane şi constituie, atât cantitativ, cât şi calitativ,
una din cele mai importante părţi ale domeniului dreptului de autor.
Vom prezenta succint modul în care Legea 8/1996 tratează operele scrise din punctul de vedere al dreptului de autor şi drepturilor conexe.
De la bun început se recunoaşte şi se garantează dreptul de autor asupra unei opere
literare, artistice sau ştiinţifice, precum şi asupra oricăror asemenea opere de creaţie intelectuală, acest drept comportând atribute de ordin moral şi patrimonial (art. 1 alin. 1). Conform legii, sunt subiecte ale dreptului de autor operele originale de creaţie intelectuală în
domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma
concretă de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, cum sunt şi scrierile literare şi publicistice, conferinţele, predicile, pledoariile, prelegerile şi orice alte opere scrise şi
operele ştiinţifice scrise [...] cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile universitare, manualele
şcolare, proiectele şi documentaţiile ştiinţifice (art. 7 lit. a şi b). De asemenea, sunt subiecte
ale dreptului de autor şi operele care au avut ca element component o operă scrisă, cum ar
fi: compoziţiile muzicale cu text sau fără text, operele dramatice, dramatico-muzicale etc.
Tot subiecte ale dreptului de autor, însă fără a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie şi operele derivate, care au fost create plecând de la una sau mai multe opere
preexistente, şi anume: traducerile, adaptările, adnotările, lucrările documentare, aranjamentele muzicale şi orice alte transformări ale unei opere literare, artistice sau ştiinţifice
care reprezintă o muncă intelectuală de creaţie şi culegerile de opere literare, artistice sau
ştiinţifice, cum ar fi: enciclopediile şi antologiile, colecţiile sau compilaţiile de materiale sau
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date (art. 8 lit. a) şi b). Autorul unei opere scrise, conform Legii 8/1996, are drepturi morale
şi patrimoniale. În condiţiile actuale ale evoluţiei suporturilor pe care se poate efectua copierea operei scrise (ex.: suport magnetic, suport optic şi suport electronic), a mijloacelor
prin care se poate efectua această copiere şi a mijloacelor de prezentare către public, în
Legea 8/1996 are o deosebită importanţă definirea noţiunii de reproducere a unei opere, ca
fiind realizarea uneia ori a mai multor copii ale unei opere, în orice formă materială, inclusiv
realizarea oricărei înregistrări sonore sau vizuale a unei opere, precum şi stocarea permanentă ori temporară a acesteia cu mijloace electronice şi definirea noţiunii de difuzare a
unei opere, ca fiind distribuirea către public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vânzare, închiriere, împrumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu
gratuit (art. 141). O altă prevedere importantă a Legii 8/1996 se referă la faptul că autorul
unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza traducerea, publicarea în culegeri,
adaptarea, precum şi orice altă transformare a operei sale prin care se obţine o operă derivată.
Prin Legea 8/1996 sunt reglementate infracţiunile speciale privind dreptul de autor şi
drepturile conexe, alături de sancţiunile civile sau de altă natură, posibil a fi aplicate ori de câte
ori se aduce atingere drepturilor recunoscute şi protejate. Din acestea, 8 infracţiuni se referă la
nerespectarea (directă sau indirectă) a drepturilor de autor ale titularilor de drepturi din domeniul operelor scrise. Astfel, constituie infracţiuni următoarele fapte, dacă acestea se produc fără
a avea autorizarea sau, după caz, consimţământul titularului drepturilor de autor asupra operei
scrise: aducerea la cunoştinţa publică a operei, reprezentarea scenică, recitarea sau prezentarea directă, în orice altă modalitate publică, a unei opere, traducerea, publicarea în culegeri,
adaptarea sau transformarea unei opere, pentru a obţine o operă derivată, însuşirea calităţii de
autor al unei opere, aducerea la cunoștinţa publică a unei opere sub un alt nume decât acela
decis de autor, reproducerea integrală sau parţială a unei opere, difuzarea operei, importul, în
vederea comercializării pe teritoriul României, a copiilor de pe o operă.
De asemenea, în Legea 8/1996 se prevede că: “Art. 1396 (1) Constituie infracţiuni şi
se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă următoarele fapte:
a) realizarea, în scopul distribuirii, de mărfuri-pirat;
(6) În sensul prezentei legi, prin mărfuri-pirat se înţelege toate copiile, indiferent de
suport, inclusiv copertele, realizate fără consimţământul titularului de drepturi sau al
persoanei legal autorizate de acesta şi care sunt executate, direct ori indirect, total sau
parţial, de pe un produs purtător de drepturi de autor ori de drepturi conexe sau de pe
ambalajele ori copertele acestora.
(7) În sensul prezentei legi, prin scop comercial se înţelege urmărirea obţinerii, direct sau indirect, a unui avantaj economic ori material”.
Conform prevederilor legii 8/1996, în domeniul operelor scrise titularii drepturilor
încălcate pot solicita instanţelor de judecată sau altor organisme competente, după
caz, recunoaşterea drepturilor sale, constatarea încălcării acestora şi pot pretinde repararea prejudiciului în conformitate cu normele legale.
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, care a început din anul 1997 să-şi desfăşoare în mod efectiv activitatea ca organ de specialitate în subordinea Guvernului, cu
autoritate unică pe teritoriul României în ceea ce priveşte evidenţa, observarea şi controlul aplicării legislaţiei în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe, a avut
în permanenţă în vedere modul în care sunt respectate drepturile de autor în domeniul
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operelor scrise. Conform atribuţiilor sale legale, ORDA a primit şi a rezolvat, în măsura
posibilităţilor practice de acţiune, sesizări din partea persoanelor (fizice sau juridice),
care au considerat că le-au fost încălcate drepturile de autor în domeniul operelor scrise, iar acestea au fost înaintate, în vederea continuării cercetărilor sau spre legală soluţionare, organelor competente, respectiv poliţiei sau parchetului.
În decursul timpului, activitatea de constatare tehnico-ştiinţifică, activitatea de expertiză
şi activitatea de soluţionare a petiţiilor (sesizărilor), a întâlnit aproape toată gama de fapte de
încălcare a dreptului de autor în domeniul operelor scrise, considerate infracţiuni de către reglementările în vigoare.
În continuare, vom prezenta câteva observaţii asupra cazurilor, ce constituie cazuri de posibilă piraterie, întâlnite în activitatea ORDA de constatare tehnico-ştiinţifică şi expertiză în domeniul aplicării legislaţiei privind dreptul de autor asupra operelor scrise, în speranţa că aceste
observaţii sunt utile.
A. Tipuri de piraterie constatate de ORDA:
••
Reproducere totală prin fotocopiere sau prin alt mijloc;
••
Reproducere parţială prin preluarea unor paragrafe sau fraze şi inserarea,
identică sau cu mici modificări, a acestora în altă carte;
••
Preluarea unei traduceri şi modificarea numelui cărţii traduse;
••
Reproducere totală realizată prin preluarea materialului original şi modificarea
acestuia în mică măsură, la nivel de tehnoredactare.
B. Tipuri de cărţi piratate:
••
Beletristică;
••
Cărţi de bucate;
••
Dicţionare;
••
Cărţi de specialitate pe un anumit domeniu (medicină, drept etc.);
••
Monografii ale unor localităţi;
••
Alte lucrări de specialitate care nu sunt destinate comercializării, fiind lucrări
de doctorat, masterat etc.
C. Modalităţi de comercializare a cărţilor piratate
••
Vânzarea cu ridicata (angro), prin depozite specializate;
••
Librării, puncte de vânzare a cărţilor;
••
Internet;
••
Împreună cu ziarele sau revistele.
Astfel, în urma unui control efectuat de către organele de poliţie ale IGPR – Direcţia
de Investigare a Fraudelor împreună cu inspectorii ORDA, s-a depistat un caz în care o
editură din Bucureşti a reprodus şi difuzat, pe parcursul mai multor ani, peste 150 de
opere scrise, aparţinând unui mare număr de autori români şi străini sau traducători, fără
a avea nici măcar un singur contract de editare. Precizăm că editura respectivă a practicat
tiraje relativ mari, iar preţul de vânzare al cărţilor a fost relativ mic, ca o consecinţă directă
a inexistenţei vreunei îndatoriri băneşti legate de drepturile de autor. În cazul aceleiaşi
edituri s-a observat şi tendinţa editării unor cărţi, în special destinate copiilor, ce reprezentau adaptări sau chiar prescurtări grosolane ale unor opere de renume. Este interesant faptul că în depozitul editurii s-a găsit marfă (cărţi), pregătită pentru a fi expediată,
în valoare de cca 200.000 RON.
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În alte situaţii s-a constat editarea unor opere scrise ale unor autori de notorietate, opere asupra cărora exista drept de autor protejat, dobândit prin moştenire, fără
ca editurile în cauză să posede autorizarea sau consimţământul necesar. De obicei, în
asemenea cazuri editurile au invocat necunoaşterea faptului că mai există moştenitori
sau dificultatea de a-i găsi pe respectivii moştenitori. Însă, conform celor constatate,
editurile respective cunoşteau prevederile legale (dovadă fiind numeroasele contracte
de editare încheiate pentru alte opere) sau nu au putut proba nici cea mai mică încercare de a căuta titularii de drepturi (moştenitorii). Ca exemple, pot fi amintiţi, prin prisma
numărului de cazuri, autorii: Tudor Arghezi, Vasile Voiculescu, George Topârceanu.
Ca rezultat al celor 14 ani de experiență proprie de urmărire a cazurilor de reproducere
parţială sau totală sau la însuşirea fără drept a calităţii de autor în domeniul operelor scrise
de specialitate, putem afirma că pe primul loc se află cărţile de medicină umană şi veterinară, urmate de manuale, de cărţile tehnice, de cărţile juridice şi de cărţile referitoare la muzică. “Plagiatul poate fi definit în mod general ca fiind: furtul sau folosirea fără menţionarea
sursei, ori a avizului autorului, a unor idei sau fraze, care apar ulterior ca noi şi originale, cu
un alt autor. [....] Dacă urmărim lanţul consecinţelor, atunci se poate constata că prima victimă a plagiatului este ierarhia valorilor sociale. Dacă prin furt şi plagiat se poate parveni, ce
rost mai au şcoala şi truda intelectuală“.1
În acest context, prezentăm două exemple de piraterie:
Persoane fizice au reprodus integral, prin fotocopiere, trei tratate de medicină, apărute la Editura Medicală CALLISTO, pe care le ofereau spre vânzare pe internet la preţul
de cca 150 de lei, în condiţiile în care originalele se comercializau cu cca 600 lei.
În acest caz ORDA a stabilit caracterul de mărfuri-pirat pentru un număr de 24 de
lucrări ce reprezentau copii ale celor trei produse originale.
Un alt exemplu:

Autori: Ch. Prudhomme, J.-F. D Ivernois. Editura: Orizonturi. Colecția: Sănătate fără
medicamente, 2012 , 258 pag., ISBN: 9789737361639
1
http://www.tribunainvatamantului.ro/d_art.php?id=283&cat=32 Articol de Maria Dobrescu referitor la conferinţa „Copyright – creativitate, libertate, proprietate, civism“ susţinută de prof. univ. dr. ing. Dorin Isoc, de la
Universitatea Tehnică din Cluj
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Concluzia certă a experţilor ORDA a fost că ambele exemplare prezentate şi expertizate
sunt identice în totalitate în ce priveşte conţinutul principal (text, planşe, grafice şi tabele) şi
fac obiectul protecţiei dreptului de autor. De asemenea, se poate afirma că la realizarea fizică a
cărţilor a fost folosit acelaşi material, premergător tiparului, rezultat în urma unui proces tehnologic specific unei edituri, respectiv: culegere, redactare, tehnoredactare etc.
Faptul că există diferenţe la nivel de copertă, pagină tehnică, hârtie etc., demonstrează
că exemplarele analizate nu fac parte din acelaşi lot (tiraj), fiind tipărite în etape diferite.
Un caz deosebit îl constituie copierea şi vinderea către terţe persoane (în vederea
unei utilizări similare) a proiectelor de diplomă sau licenţă, realizate de alte persoane,
fără consimţământul acestora. Considerăm că, într-un astfel de caz, este vorba de reproducere şi difuzare fără drept a unei opere scrise, fapte ce constituie infracţiuni și care cad
sub incidența prevederilor Legii 8/1996. Situaţii de acest gen se întâlnesc în majoritatea
centrelor universitare. Legea 8/1996, la Art. 1396 alin. (1) prevede: “Constituie infracţiuni
şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 al 5 ani sau cu amendă următoarele fapte: realizarea, în scopul distribuirii, fără a se urmări direct sau indirect un avantaj material, cu orice
mijloace şi în orice mod, de mărfuri-pirat;”, iar la alin. (8): „În sensul prezentei legi, prin
mărfuri pirat se înţelege: toate copiile, indiferent de suport, inclusiv copertele, realizate
fără consimţământul titularului de drepturi sau al persoanei legal autorizate de acesta
şi care sunt executate, direct ori indirect, total sau parţial, de pe un produs purtător de
drepturi de autor sau de drepturi conexe ori de pe ambalajele sau copertele acestora.”
În centrele universitare mai apare o problemă, şi anume, a celor care oferă servicii de
multiplicare (Xerox) şi care practică multiplicarea (printarea) operelor ştiinţifice de renume şi care au şi un preţ pe măsură în varianta originală – tipărită. Ca exemplu, un astfel
de magazin din Iaşi, aflat lângă Facultatea de Medicină, oferea gata printată şi la preţul de
100 lei o copie a unui manual celebru de specialitate, al cărui preţ în varianta originală –
tipărită, în librărie, era de 300 de lei.
Nu lipsesc din cazuistică nici situaţiile de import fără autorizarea titularului de drepturi. În speţă, a fost vorba despre importuri, realizate fără drept, de firme de distribuţie
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din România. Operele scrise au fost editate cu autorizare de o firmă din Republica Moldova, într-un caz, şi de o firmă din Italia, în alt caz. Menționăm că operele aparţineau
unor autori români.
În ultima perioadă s-au înmulţit şi sunt de notorietate publică cazurile legate de
publicarea unor opere scrise de renume, neprecizând nici un nume de traducător sau
folosind alt nume decât cel al traducătorului real.
Referitor la prima situaţie, prezentăm un exemplu din expertiza ORDA. Astfel, s-au
comparat următoarele:

În acest caz, experţii ORDA și-au expus opinia: “În concluzie, ne menţinem afirmaţia
cu privire la identitatea celor două texte, din lucrările celor două edituri, precum şi afirmaţia că lucrarea ,, A .....” - autor VC, publicată de Editura A...... în anul 2007, reproduce integral
lucrarea „A.....27” - autor VC, publicată de Editura C..... în anul 2004.2”
În consecință, traducătorul a dat în judecată, la Tribunalul Bucureşti, Editura A.....,
cerând de la reprezentanţii acesteia drepturile de traducere pentru romanul „A......”, de
VC. El a acuzat Editura A..... de folosire a unei traduceri care nu îi aparţine şi pentru care
nu a cumpărat drepturile de autor. Magistraţii au hotărât ca Editura A..... să plătească
35.424 de lei despăgubiri pentru încălcarea drepturilor de autor ale traducătorului.
Referitor la a doua situaţie, în care se foloseşte un alt nume decât cel al traducătorului real, prezentăm următorul exemplu:

2
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Vă prezentăm o exemplificare a modalității de efectuare a constatării:
Analizând textul din lucrarea „Memorii”, vol. I, începând cu pag. 25, s-a constatat
menţinerea ordinii redactării selecţiilor existente în „Jurnal ed. II”, vol. I, începând cu
pag. 97 şi în „Jurnal ed. III”, vol. I, începând cu pag. 92, astfel:
– pag. 25;
a) 30 mai. Starogladkovskaia					
b) Martie-mai 1851						
– pag. 25;
c) 2 iunie 1851						
– pag. 27;
d) 4 iunie 1851						
– pag. 28;
e) 8 iunie. Starîi Iurt						
– pag. 28;
f ) 11 iunie 1851.Caucaz. Starîi Iurt, tabăra. Noapte			
– pag. 30;
g) 12 iunie							
– pag. 31;
h) 13 iunie							
– pag. 33;
i) 3 iulie							
– pag. 33;
j) 4 iulie							
– pag. 34;
– pag. 35.
k) 10 august 1851. Starogladkovskaia				
Schematic, ordinea redactărilor mai sus descrise se prezintă astfel:
„J ed.II” şi „J ed.III”
„J ed.I”
„M”
[30 mai
Starogladkovskaia]
2 iunie
11 iunie 1851.
Caucaz. Starîi Iurt, tabăra.
Noapte
[12 iunie] 11 iunie
13 iunie
3 iulie
4 iulie
Caietul G [martie-mai
1851]
2 iunie 1851
4 iunie 1851

[30 mai
Starogladkovskaia]
Caietul G [Martie-mai
1851]

30 mai.
Starogladkovskaia

2 iunie 1851

2 iunie 1851

4 iunie 1851
[8 iunie. Starîi Iurt]
11 iunie 1851.
Caucaz. Starîi Iurt, tabăra.
Noapte
[12 iunie] 11 iunie

4 iunie 1851
8 iunie. Starîi Iurt
11 iunie 1851.
Caucaz. Starîi Iurt,
tabăra. Noapte
12 iunie

13 iunie

13 iunie

3 iulie
4 iulie

3 iulie
4 iulie
10 august 1851.
Starogladkovskaia
NU EXISTĂ

[8 iunie. Starîi Iurt]

10 august 1851

10 august 1851

NU EXISTĂ

Martie-mai 1851

În acest caz, traducătorul Janina Ianoşi l-a dat în judecată, la Tribunalul Bucureşti pe traducătorul “Ghenadi Strungar”, cerând pedepsirea acestuia pentru încălcarea legii şi compensarea daunelor corespunzătoare.
În decembrie 2013, Gheorghe Stanca, cunoscut în mediul literar sub pseudonimul
Ghenadi Strungar, a fost condamnat la un an cu suspendare pentru plagiat, deoarece și-a
însușit în mod ilicit traducerea romanului Jurnal de Lev Tolstoi, tradus de fapt din limba
rusă de Janina Ianoși.
Un alt caz, în care era evident faptul că produsul pirat a fost realizat prin scanarea
operei originale şi apoi translatarea imaginilor obţinute cu ajutorul unui program pentru Recunoaşterea Optică a Caracterelor într-un text cu care s-a realizat o operă scrisă
pirat, a fost acela în care s-a realizat o ediţie pirat după originalul editat de SC HUMANITAS SA al operei „De ce iubim femeile” de autorul Mircea Cărtărescu.
Menționăm în mod special faptul că acest caz a făcut obiectul a două dosare instrumentate de Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor.
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Vă prezentăm unele fragmente din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică, întocmit în baza comparării ediţiei originale cu ediţia pirat.
În urma efectuării comparației a unui exemplar de carte cu titlul “De ce iubim femeile” (autor Mircea Cărtărescu) identificat la S.C. ... S.R.L., cu exemplarul editat de SC
Humanitas SA,

Fig. 1. Lucrarea “De ce iubim femeile”
exemplar editat de SC Humanitas SA

Fig. 2. Lucrarea “De ce iubim femeile”
identificată la S.C. ... S.R.L.

s-au constatat următoarele deosebiri:
- diferenţe de dimensiuni (lucrarea “De ce iubim femeile” identificată la S.C. ... S.R.L. are
dimensiunile de 17,6 cm X 11 cm.; lucrarea “De ce iubim femeile” editată de SC Humanitas SA
are dimensiunile 18 cm X 11,2 cm) şi de culoare a copertei;

Fig. 3. Lucrarea “De ce iubim femeile”
exemplar editat de SC Humanitas SA
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Fig. 4. Lucrarea “De ce iubim femeile”
identificată la S.C. ... S.R.L.

- pe coperta posterioară a lucrării identificată la S.C. ... S.R.L. se constată lipsa menţiunii
privind numele autorului şi a titlului picturii reproduse pe coperta anterioară;
- pe coperta posterioară a lucrării identificată la S.C. ... S.R.L. se constată diferenţe de
culoare ale textului de prezentare a lucrării;

Fig. 5. Lucrare editată SC Humanitas

Fig. 6. Lucrare identificată la S.C. ... S.R.L.

- diferenţă de nuanțe ale culorii siglei editurii;

Fig. 7. Lucrare editată SC Humanita

Fig. 8. Lucrare identificată la S.C. ... S.R.L.

- diferenţe de machetare, lipsa spaţiului dintre caracterul “,” şi numărul “2004” din
menţiunea de copyright (pag. 4), folosirea majusculei la menţiunea “Tel.”;

Fig. 9. Lucrare editată SC Humanitas

Fig. 10. Lucrare identificată la S.C. .... S.R.L.
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- greşeală gramaticală în cazul cuvântului “dorinţi” la lucrarea “De ce iubim femeile”
identificată la S.C. ........ S.R.L.
- nefolosirea opţiunii de caracter italic pentru cuvintele “Zaraza”, “Lili Marlen” la
lucrarea “De ce iubim femeile” identificată la S.C. ........ S.R.L.3
Nici pe departe epuizată paleta de cazuri întâlnite în activitatea noastră de combatere a încălcărilor drepturilor de autor în domeniul operelor scrise, facem o ultimă observaţie, legată de evoluţiile în domeniu. Credem că, actualmente, o problemă o reprezintă operele scrise copiate şi stocate pe suporturi magnetice şi optice şi difuzate către
public atât prin intermediul compact discurilor, cât şi prin intermediul Internetului, pe
suport electronic. În România există multe firme care difuzează opere scrise (integrale
sau parţiale) înregistrate pe compact discuri. De asemenea, există probe că opere scrise,
aparţinând unor autori români, sunt stocate pe serverele unor portaluri din străinătate
şi difuzate în întreaga lume prin site-urile unor firme sau persoane din străinătate. Sunt
necesare noi metode de observare şi investigare, metode ce solicită aplicarea de noi
proceduri şi care implică resurse umane şi mijloace materiale şi financiare deosebite.
Acest capitol nu poate fi încheiat fără a prezenta şi un exemplu privind pirateria
operelor scrise pe suport electronic - internet.
Exemplul se referă la site-ul www.cartionline.as.ro care, o mare parte de timp a oferit spre citire şi/sau downloadare cu ajutorul PC-ului a mii de cărţi de renume, fără nici
cea mai mică rezervă că făcea acest lucru în afara oricăror norme legale.
Având în vedere că titularii de drepturi au luat contact cu administratorii acestui
site înainte să adreseze o sesizare organelor de cercetare în drept, administratorii au închis site-ul. Evident, atât cei care au downloadat în timp opere scrise protejate de lege,
cât şi respectivii administratori, au scăpat de orice tragere la răspundere.

Fig. 11. Captură de ecran a site-ului www.cartionline.as.ro

3
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Fig. 12. Captură de ecran a site-ului www.cartionline.as.ro, care arată că administratorii
site-ului au închis paginile care permiteau citirea şi downloadarea liberă a operelor scrise.

Fig. 13. Captură de ecran de pe site-ul www.kurtyan.org cu copii pirat ale Monitorului Oficial

Fig. 14. Captură de ecran de pe site-ul www.kurtyan.org cu copii pirat ale Monitorului Oficial
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Fig. 15. Captură de ecran de pe site-ul www.vitorrentz.cc cu copii pirat ale cărţilor protejate

Fig. 16. Captură de ecran a site-ului www.mavtorrent.com cu copii pirat ale cărţilor protejate

În foarte puţine cazuri, ORDA a primit sesizări din partea unor persoane fizice care
considerau că operele lor scrise, dar neaduse la cunoştinţa publică, au fost făcute publice de către altă persoană fizică sau juridică, prin însuşirea calităţii de autor. În situaţia
în care persoana ce a făcut sesizarea nu a putut prezenta, la solicitarea organelor de
cercetare penală, nici manuscrisele originale ale operei scrise şi nici dovezi clare în susţinerea faptului că este autor, am considerat sesizarea ca neîntemeiată. Precizăm că legea
prevede faptul că opera de creaţie intelectuală este recunoscută şi protejată, independent
de aducerea la cunoştinţă publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar neterminată (art. 1
alin 2), dar acest fapt impune existenţa unui minim set de dovezi ce pot concura la stabilirea paternităţii asupra operei în cauză, existenţa si conţinutul unei opere putându-se
dovedi prin orice mijloace de probă, inclusiv prin includerea acesteia în repertoriul unui
organism de gestiune colectivă. În acest sens, prevederile Art. 148 din Legea 8/1996
stipulează:
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–– La alin. (1): În vederea înregistrării, ca mijloc de probă, a operelor realizate în
România, se înfiinţează Registrul Naţional de Opere, administrat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Înregistrarea este facultativă şi se face contra cost, potrivit normelor metodologice şi tarifelor stabilite prin hotărâre a Guvernului.
–– La alin. (2): Existenţa şi conţinutul unei opere se pot dovedi prin orice mijloace
de probă, inclusiv prin includerea acesteia în repertoriul unui organism de gestiune
colectivă.
–– La alin. (7): Autorii de opere şi titularii de drepturi, o dată cu includerea operei
lor în repertoriul organismului de gestiune colectivă, îşi pot înregistra şi numele literar
sau artistic, exclusiv în vederea aducerii acestuia la cunoştinţă publică.
În concluzie, având în vedere faptul că Dreptul proprietăţii intelectuale include următoarele categorii distincte:
 Dreptul de autor – Sunt protejate, printre altele: scrierile literare şi publicistice,
programele pentru calculator, operele ştiinţifice, scrise sau orale, compoziţiile muzicale
cu sau fără text, operele dramatice, operele cinematografice, precum şi orice alte opere
audiovizuale, operele fotografice, operele de artă grafică sau plastică, operele de arhitectură, lucrările plastice, hărţile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei şi
ştiinţei în general, precum şi drepturile conexe dreptului de autor.
Această categorie este în sarcina Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
(ORDA), care funcţionează ca organ de specialitate în subordinea Guvernului, fiind
autoritate unică de reglementare, evidenţă prin registre naţionale, supraveghere, autorizare, arbitraj şi constatare tehnico-ştiinţifică în domeniul drepturilor de autor şi al
drepturilor conexe.
 Dreptul de proprietate industrială – Sunt protejate creaţiile (invenţii, modele de
utilitate, desene şi modele industriale) şi semnele distinctive (mărci, indicaţii geografice, nume comerciale).
Această categorie este în sarcina Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM).
Este uzuală opinia că:
“În general se consideră că există şi trebuie făcută o distincţie clară între piraterie şi
contrafacere sau mai bine spus între mărfurile pirat şi mărfurile contrafăcute.
Astfel, prin mărfuri pirat se înţelege: toate copiile (în totalitate sau parţiale), indiferent de suport, inclusiv copertele, realizate fără consimţământul titularului de drepturi
sau al persoanei legal autorizate de acesta şi care sunt executate, direct ori indirect, total sau parţial, de pe un produs purtător de drepturi de autor sau de drepturi conexe ori
de pe ambalajele sau copertele acestora, iar prin mărfuri contrafăcute se înţelege acele
mărfuri rezultate în urma unui proces de falsificare a unor bunuri sau materiale care are
loc în condiţiile ignorării normelor legislative ale unei ţări sau regiuni.”
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Această abordare a situaţiei poate fi exemplificată astfel:

sau

Considerăm că această abordare este greşită.
Din cazurile prezentate în această expunere, precum şi din lucrările din portofoliul
de expertize şi constatări ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, dar care nu au
putut fi prezentate din motive de spaţiu redacţional, conchidem că nu poate fi stabilită
în mod cert şi prin urmare legal, o graniţă între piraterie şi contrafacere. Astfel, în opinia
noastră, abordarea corectă a problemei constă în a considera contrafacerea ca făcând
parte din categoria mare a pirateriei. Putem defini contrafacerea ca o piraterie în care
scopul urmărit este redarea unei asemănări în cât mai mari cu produsul/opera originală.

Precizări privind dreptul de autor asupra prezentei lucrări:
Această lucrare poate fi folosită în vederea redactării lucrărilor de diplomă, masterat, doctorat etc., existând doar rugămintea citării corecte a lucrării şi autorilor.
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Transfer de Tehnologie
și Norme Concurențiale
Valentina NOVAC,
Asociația obștească „Centrul pentru Promovarea
Proprietății Intelectuale și Concurenței”

T

ransferul de tehnologie constituie o modalitate esențială de diseminare a beneficiilor generate de proprietatea intelectuală. Însă, acest proces poate fi folosit drept obstacol pentru crearea produselor inovative și intrarea lor pe piață. Normele
concurențiale privind acordurile de transfer de tehnologie sunt menite să servească prevenirii și rezolvării problemelor ce stau în calea inovării. Obiectul prezentei comunicări
este evaluarea acordurilor de transfer de tehnologie din punctul de vedere al cerințelor
stabilite de legislația concurențială națională, precum și abordarea necesității modificării acesteia prin prisma adaptării la acquisul comunitar în domeniu. De asemenea, se va
expune poziția referitor la considerarea normelor concurențiale aferente acordurilor de
transfer de tehnologie în cadrul managementului proprietății intelectuale.
Într-o economie de piață, interacțiunea dintre valorificarea dreptului la proprietate
intelectuală (DPI) și implementarea normelor concurențiale este inevitabilă. Importanța
proprietății intelectuale și normelor concurențiale pentru asigurarea bunăstării și procesului de dezvoltare eficientă este recunoscută la nivelul celor mai înalte forumuri
mondiale, dedicate problemelor economice. În același rând, organizarea vieții economice se confruntă cu necesitatea soluționării conflictelor generate de folosirea DPI1 cu
scopul de a exclude sau exploata concurenții. Prejudiciul cauzat concurenței prin astfel
de practici este și în detrimentul institutului de proprietate intelectuală. În acest sens,
este relevant impactul negativ asupra inovării în calitate de parametru concurențial pe
piață, fiind, concomitent, și produs al valorificării DPI. Transferul de tehnologie este un
mijloc evident, utilizat de întreprinderi pentru fabricarea și intrare pe piață cu produse
noi inovative, metode noi de producere, creare de noi surse, alternative, de materie
primă, de noi modele de organizare industrială, de identificare a unor noi direcții de
dezvoltare eficientă. Transferul dreptului de a utiliza obiectele de proprietate intelectuală persoanelor terțe se efectuează de licențiar și licențiat în cadrul acordului de transfer
de tehnologie (acordurile de licență: de brevet, de know-how, drepturi de autor pentru
software, care conțin dispoziții privind vânzarea-cumpărarea de produse fabricate cu
ajutorul respectivei licențe sau cesiune de DPI, dacă o parte a riscului legat de exploatarea tehnologiei este suportat de cedent). Normele concurențiale privind acordurile
de transfer de tehnologie sunt menite să servească prevenirii și rezolvării probleme1

În sensul prezentei comunicări DPI include dreptul brevetului , know-how, dreptul de autor pentru software.
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lor ce stau în calea inovării. În acest context, menționăm Regulamentul privind evaluarea acordurilor anticoncurențiale de transfer de tehnologie, aprobat prin Hotărârea
Plenului Consiliului Concurenței nr.15 din 30 august 2013, referitor la implementarea
Secțiunii 1 „Acorduri anticoncurențiale” a Capitolului II „Practici anticoncurențiale” din
Legea Concurenței nr.183 din 11.07.2012. Respectivul act normativ, în continuare Regulament, transpune acquisul comunitar2 în vigoare la acel moment și este primul act din
Republica Moldova privind aplicarea normelor ce interzic acordurile anticoncurențiale,
acordurilor de transfer de tehnologie. Acest fapt oferă posibilitatea de a întemeia
raționamentele legate de acordurile de transfer de tehnologie cu referire la conceptul
și experiența Comisiei Europene și Curții Europene de Justiție în domeniu.
Dreptul la exploatare exclusivă a proprietății intelectuale (PI) încurajează întreprinderile să investească, garantându-le posibilitatea de a-și recupera investiția. Formal, dreptul exclusiv asupra PI creează doar monopolul legal, nu și economic. Puterea de piață a acestui „monopol” este funcție variabilă, dependentă de structura și
funcționarea pieței. Consumatorii pot să substituie produsele și tehnologiile protejate
cu alte tehnologii și produse. Astfel, produsele care încorporează o tehnologie, obiectul
unui acord de transfer de tehnologie, urmează să intre în competiție pe piață pentru a
se afirma și cuceri consumatorul. În același timp, eforturile licențiarului, depuse pentru
crearea proprietății intelectuale, trebuie să fie compensate de o remunerare pe măsură,
dar și interesele licențiatului aferente dreptului de a produce bunuri și servicii în baza
tehnologii licențiate se impun respectate. De obicei, un acord de transfer de tehnologie
reprezintă o sursă de concurență, asigurând diseminarea tehnologiilor, mai cu seamă a
celor importante, susținând implicarea licențiarului și licențiatului în procesul inovativ.
Transformarea acestuia, de către părți, în frână pentru inovare, are loc, în special, prin:
••
restrângerea părții de a-și stabili prețurile de vânzare către terți;
••
limitarea cantității producției;
••
împărțirea pieței sau a clientelei (restrângerea vânzărilor);
••
restrângerea capacității licențiatului de a-și exploata propria tehnologie;
••
restrângerea capacității de a desfășura activități de cercetare și dezvoltare.
Fiecare situație generată de încheierea unui acord de transfer de tehnologie,
suspectat de a fi anticoncurențial, necesită a fi evaluată individual. Această abordare
este fundamentală pentru evaluare, în primul rând, din motivul aspectului dinamic al
licențelor care fac obiectul acordului și multiplelor forme în care poate fi întocmit un
acord de transfer de tehnologie. Totodată, normele Regulamentului prevăd cadrul analitic de care urmează să se conducă întreprinderile pentru a-și autoevalua acordul, dar
și autoritatea de concurență, în caz dacă este inițiată o investigație. Pilonii acestui cadru
sunt:
i) distincția între concurenți și neconcurenți în calitate de părți ale acordului (acordul încheiat între neconcurenți este puțin probabil să prejudicieze concurența);

2
Integral – Regulamentul (CE) nr.772/2004 al Comisiei din 27.04.2004 privind aplicarea articolului 81 aliniatul
(3) din tratat anumitor categorii de acorduri de transfer de tehnologie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Euripene (JO) L 123 din 27.04 2004;
Parțial – Comunicarea Comisiei 2004/C 101/02 Orientări privind aplicarea articolului 81 din Tratatul CE acordurilor de transfer de tehnologie, publicată în JO C101 din 27.04.2004.
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ii) distincția dintre acordul reciproc între concurenți și acordul nereciproc între
concurenți (acordul reciproc implică tehnologii concurente sau care pot fi utilizate la
fabricarea de produse concurente și viceversa);
iii) contextul real propice lipsei acordului și restricțiilor (de ex.: concurența dintre
părți, concurența din partea terților);
iv) posibilul impact asupra concurenței intertehnologice (între întreprinderi care
folosesc tehnologii concurente) sau intratehnologice (între întreprinderi care folosesc
aceeași tehnologie);
v) distincția dintre obiectul sau efectul anticoncurențial al acordului. Stabilirea
obiectului anticoncurențial al acordului se bazează pe examinarea conținutului, obiectivelor acordului și contextului economico-juridic în care acordul se aplică, conduitei
părților pe piață și solicită o probare impecabilă pentru a fi interzis, fără evaluarea efectelor acestuia asupra mediului concurențial. Atunci când obiectul acordului nu este
unul restrictiv, se examinează efectele anticoncurențiale actuale și potențiale ale acordului asupra concurenței, care sunt probabile atunci când licențiarul sau/și licențiatul
au un grad de putere pe piața relevantă (a produsului sau/și a tehnologiei) și acordul
favorizează această putere în detrimentul concurenței.
vi) dacă acordul este unul anticoncurențial prin obiect sau efect, respectivul acord
poate beneficia de exceptare de la regula generală de interdicție3. Exceptarea individuală, posibilă când impactul pozitiv al acordului predomină asupra celui negativ, necesită a fi demonstrată de întreprinderile-părți la acord prin faptul că acordul de transfer de tehnologie îndeplinește cumulativ patru condiții4: contribuie la îmbunătățirea
producerii sau distribuției de produse ori la promovarea progresului tehnico-științific;
asigură consumatorilor o parte din beneficiul obținut, nu impun întreprinderilor în cauză restricții care nu sunt indispensabile atingerii primelor două condiții; nu oferă posibilitatea de a elimina concurența. Condițiile numite se prezumă a fi respectate în cazul
anumitor categorii de acorduri5 anticoncurențiale.
Pentru a fi eligibil de exceptare pe categorii, acordul de transfer de tehnologie între
concurenți trebuie să fie încheiat de întreprinderi-concurente, cota cumulată a cărora,
pe piețele relevante afectate ale tehnologiei și ale produsului, să nu depășească 20%.
Când părțile la acord sunt întreprinderi neconcurente, pragul cotei de piață de până la
30% deținută de fiecare dintre părți pe piețele relevante afectate ale tehnologiei și ale
produsului, permite acestui acord să pretindă la exceptare pe categorii. Procedura de
determinare a piețelor relevante este pe cât de complexă, pe atât de dificilă, fiind axată
pe identificarea produselor și tehnologiilor substituibile sau interschimbabile celor ce
fac obiectul licenței.
Concomitent cu cerința față de pragul cotei de piață, pentru a beneficia de exceptare pe categorii, acordurile anticoncurențiale de transfer de tehnologie nu vor avea
ca obiect unele restricții considerate grave. De fapt, dacă restricțiile grave se conțin în
acordurile de transfer de tehnologie încheiate de părți și exced nivelul cotei de piață indicat mai sus, este puțin probabil ca respectivele întreprinderi să demonstreze că efecLegea Concurenței nr.183 din 11.07 2012, Art.5.
Ibidem, art.6 alin. (1).
5
Ibidem. art.6 alin. (3).
3
4
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tele pozitive ale acordului asupra concurenței depășesc dauna pricinuită de respectivul
acord.
Așa cum rezultă din Regulament, restricțiile sunt considerate grave pentru acordul de transfer de tehnologie între concurenți dacă obiectul acordului este cel puțin
una din acțiunile enumerate la punctele 1-5 ale prezentei comunicări. De reținut că norma legală aferentă înțelegerii dintre licențiar și licențiat de a stabili prețurile pentru
terți (nu contează – fixe, maxime, minime, recomandate), spre deosebire de alte restricții
grave, se aplică fără excepție, cu alte cuvinte, un acord obiectul căruia este restrângerea
părților de a-și stabili prețurile de vânzare către terți este considerat anticoncurențial.
Aici este cazul să menționăm că mărimea redevențelor și modul de plată de către
licențiat nu au tangență cu restricția gravă privind stabilirea prețurilor. Problema poate
să apară dacă plata redevențelor în acordurile reciproce este încrucișată și variabilă în
funcție de volumul vânzărilor, acordul fiind fără justificare comercială, cu semne vădite
de acord fictiv, în esență, cartel.
Prevederile ce au ca scop limitarea volumului producției sunt periculoase dacă se
referă, într-un acord reciproc, și la licențiar și la licențiat. În cazurile ce cuprind restricțiile
unilaterale (impuse doar licențiatului într-un acord nereciproc sau doar unui licențiat
într-un acord reciproc) limitările ce rezultă nu sunt capabile să producă daune semnificative concurenței și nu sunt considerate restricții grave.
Mai multe excepții se regăsesc cu referire la acordurile dintre concurenții ce împart
piața și clientela. Restricția este gravă când concurenții se înțeleg în mod reciproc să
nu producă și să nu vândă pe anumite teritorii sau către anumiți clienți rezervați celelalte-i părți. Împărțirea pieței are loc atunci când, spre exemplu, licențiarul și licențiatul
își acordă reciproc licențe exclusive. Excepțiile de la această interdicție (dacă părțile nu
depășesc pragul cotei de piață) nu sunt considerate restricții grave, dat fiind indispensabilitatea acestora pentru încurajarea implicării licențiatului și licențiarului în procesul de transfer de tehnologie. În speță, sunt acceptate: limitările impuse licențiatului
referitor la domeniile de utilizare a tehnologiei licențiate, indiferent de existența sau
lipsa angajamentului reciproc; acordarea de licență exclusivă licențiatului în cadrul unui
acord nereciproc; acordarea licenței unui singur licențiat pe un teritoriu determinat;
restrângerea de către licențiar a vânzărilor active6 ale unui licențiat pe teritoriul și către
clienții atribuiți altui licențiat, într-un acord nereciproc, cu condiția ca acesta să nu fi fost
concurentul licențiarului la momentul încheierii acordului de licență propriu; impunerea licențiatului obligației de utilizare captivă (doar pentru propriul folos) a tehnologiei
licențiate, cu condiția – să poată vinde produsele ce încorporează tehnologia licențiată
ca piese de schimb pentru produsele sale; impunerea licențiatului, în cadrul unui acord
nereciproc, a obligației de a nu fabrica produse care încorporează tehnologia licențiată
decât pentru un singur cumpărător determinat în vederea creării unei surse alternative
de aprovizionare pentru respectivul.
Restrângerea capacității licențiatului de a-și exploata propria tehnologie este
o restricție gravă și, deci, acordurile cu atare obiect nu pot fi exceptate.

6
Vânzări realizate prin abordare activă a unei clientele determinate sau a unor clienți dintr-un teritoriu specific,
alocat în mod exclusiv unui alt distribuitor.
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Restrângerea capacității licențiarului sau/și licențiatului de a desfășura
activități de cercetare și dezvoltare este considerată restricție gravă, cu excepția când
este necesară pentru a preveni divulgarea know-how.
Acordurile între neconcurenți. Conform Regulamentului (și sub rezerva
recunoașterii erorii tehnice comise în textul Regulamentului (pct.46 alin. 2)) privind
considerarea restrângerii vânzărilor active într-un acord de transfer de tehnologie între
neconcurenți drept o restricție gravă)7, dacă acordul de transfer de tehnologie are ca
obiect: 1 – restricția părților de a-și stabili prețurile de vânzare către terți; sau/și 2 –
restrângerea vânzărilor pasive8 ale licențiatului, respectivul acord nu va beneficia
de exceptare, deși pragul cotei de piață de 30% este respectat de către părțile acestuia.
Restricția părților de a-și stabili prețurile de vânzare se referă, în cazul dat, doar la impunerea de prețuri de vânzare fixe sau minime, fiind permisă posibilitatea de a decide
coordonat asupra unor prețuri recomandate sau maximale de vânzare către terți (cu
condiția să nu conducă, urmare a unor măsuri de stimulare, la stabilirea de prețuri fixe
sau minimale). De la cea de a doua restrângere gravă – restrângerea vânzărilor pasive
ale licențiatului (de notat că restrângerile vânzărilor impuse licențiarului și restrângerile privind vânzările active impuse licențiatului nu se consideră grave), Regulamentul
prevede următoarele excepții, ce permit: a) restrângerea vânzărilor pasive realizate de
licențiat pe teritoriu exclusiv sau către clienții exclusivi rezervați licențiarului; b) restrângerea vânzărilor pasive pe un teritoriu exclusiv sau către un grup de cumpărători repartizat de licențiar altui licențiat pe durata a primilor doi ani de activitate în acest sens9;
c) impunerea licențiatului obligației de utilizare captivă (doar pentru propriul folos) a
tehnologiei licențiate, cu condiția – să poată vinde produsele ce încorporează tehnologia licențiată ca piese de schimb pentru produsele sale; d) impunerea licențiatului,
în cadrul unui acord nereciproc, a obligației de a nu fabrica produse care încorporează
tehnologia licențiată decât pentru un singur cumpărător determinat în vederea creării
unei surse alternative de aprovizionare pentru respectivul; e) impunerea licențiatului
să activeze doar ca angrosist; f) obligarea licențiatului de a nu vinde distribuitorilor
neagreați (impunere să opereze în cadrul unui sistem de distribuție selectivă), dar cu
respectarea dreptului acestui licențiat de a vinde către utilizatorii finali și de a interzice
unui membru al sistemului de distribuție selectivă să opereze dintr-un loc neautorizat.
Pe lângă restricțiile grave, acordurile de transfer de tehnologie pot conține și așanumitele „restricții excluse”, deoarece doar urmare a excluderii acestora, acordul propriu-zis, în condițiile când respectă normele referitor la restricțiile grave și limita cotei
7
Calificarea acestei prevederi drept greșeală tehnică este bazată pe faptul că Regulamentul este un „copypaste” al normelor europene formulate în Regulamentul (CE) nr.772/2004 al Comisiei din 27.04.2004 privind
aplicarea articolului 81 aliniatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri de transfer de tehnologie, publicat
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) L 123 din 27.04 2004, care nu atribuie restrângerii vânzărilor active
(acord între neconcurenți) statut de restricție gravă. În acest sens, se impune completarea sintagmei de la alin.2
pct.46 din Regulament după cuvântul „vinde„ cu cuvintele „în mod pasiv”, de altfel se constată o contradicție
esențială dintre prevederile actului național cu cel ce se pretinde a fi transpus.
8
Vânzări pe baza unor cereri neformulate din partea unor clienți individuali.
9
Această excepție a fost retrasă pentru aplicare pe teritoriul Uniunii Europene odată cu abrogarea, începând cu
luna mai anul 2014 a Regulamentului (CE) nr.772/2004 al Comisiei din 27.04.2004 privind aplicarea articolului
81 aliniatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri de transfer de tehnologie și intrarea în vigoare pentru
perioada de 12 ani a Regulamentului (CE) nr.316/2014 al Comisiei din 21.03.2014 privind aplicarea articolului
101 aliniatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri de transfer de tehnologie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) L 93/17 din 28.03.2014.
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de piață, poate beneficia de exceptare pe categorii. Regulamentul prevede că exceptarea nu se aplică clauzelor de retrocesiune care obligă licențiatul să acorde licențiarului
o licență exclusivă sau să cedeze DPI asupra propriilor îmbunătățiri disociabile sau
asupra noilor aplicații ale tehnologiei pe care licențiatul le-a adus tehnologiei sub
licență. Aceste prevederi au fost revizuite de Comisia Europeană, în vederea promovării inovațiilor, astfel încât noul Regulament (CE) nr.316/2014 al Comisiei din 21.03.2014
privind aplicarea articolului 101 aliniatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene categoriilor de acorduri de transfer de tehnologie nu face distincție dintre
îmbunătățirile disociabile și non-disociabile și consideră orice obligație de retrocesiune
sau cesiune exclusivă a îmbunătățirilor aduse tehnologiei licențiate drept o „restricție
exclusă”. O altă clauză definită ca „restricție exclusă” se referă la necontestare – nu se
permite impunerea licențiatului de a nu contesta validitatea DPI, obiect al licenței,
deținute de licențiar. Totodată, este reținut dreptul licențiarului de a rezilia acordul în
cazul contestării de către licențiat a validității DPI, obiect al licenței. Noul Regulament
(CE) nr.316/2014 al Comisiei din 21.03.2014 privind aplicarea articolului 101 aliniatul (3)
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri de transfer
de tehnologie reține acest drept doar în cazul dacă licența este exclusivă. Explicația
este legată de comportamentul licențiaților exclusivi care, de obicei, nu au interes de a
contesta validitatea licenței.
Pentru a explica dispozițiile noului Regulament, Comisia Europeană a adoptat Comunicarea Comisiei privind aplicarea articolului 101 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene acordurilor de transfer de tehnologie (2014/C 89/03), în continuare – Orientări, care, de fapt, ca și prevederile noului Regulament, mențin structura și
abordarea privind evaluarea acordurilor anticoncurențiale de transfer de tehnologie,
cu excepția celor menționate mai sus. Suplimentar, Orientările conțin două compartimente expuse în premieră: acordurile de regrupare a tehnologiilor10 (patent pools) și
acordurile de soluționare.
Acordurile de regrupare pot fi benefice pentru concurență prin optica susținerii
standardelor concurente. De asemenea, sunt importante economiile generate de faptul că printr-o singură operațiune se poate beneficia de tehnologiile necesare, mai cu
seamă dacă pentru menținerea pe piață este nevoie de a negocia cu mai mulți licențiari
în vederea obținerii dreptului de utilizare a tehnologiei. Nu sunt de neglijat nici problemele care pot fi create de acordurile de regrupare a tehnologiilor sub aspectul includerii
în grup și a vânzării tehnologiilor substituibile (fixarea prețurilor), sprijinirea sau crearea
unui standard industrial și excluderea prin această practică a tehnologiilor alternative.
Riscurile la care poate fi expusă concurența depind, în mare măsură, de structura calitativă și cantitativă a regrupării, precum și de raportul cu celelalte tehnologii, rămase în
afara regrupării. Orientările prezintă cum se evaluează formarea și funcționarea regrupărilor de tehnologii, inclusiv, care sunt condițiile pentru ca regruparea de tehnologii
să intre în zona de securitate (să nu fie considerate anticoncurențiale) indiferent de cota
de piață a părților.
„Acordurile de regrupare a tehnologiilor sunt acorduri prin care două sau mai multe părți regrupează un
ansamblu de tehnologii care sunt acordate sub licență nu doar părților la acord, ci și terților„- pct.494 din
Orientări.

10
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Acordurile de soluționare sunt folosite pentru rezolvarea litigiilor tehnologice. Problema este că, compromisul la care ajung părțile pentru soluționarea conflictului și care
presupune acordarea de licență asupra tehnologiei în cadrul unui acord de soluționare,
poate, în anumite circumstanțe, să transforme acest acord în unul anticoncurențial.
Acordurile de soluționare de tipul „limitări în schimbul unei remunerații” sau „plăți
în schimbul unei întârzieri” sunt tipic anticoncurențiale, în cazul când, fără a implica
transferul de tehnologii, părțile se înțeleg la transmiterea unor valori în schimbul unor
remunerări care sunt compensate de limitarea intrării sau expansiunii pe piață sau
întârzierea lansării anumitor produse11. Orientările indică faptul că astfel de acorduri
se evaluează prin prisma restrângerii vânzărilor pe piață de către părțile la acord. Descrierea privind evaluarea acordurilor de soluționare cuprinde și acordarea de licențe
încrucișate în cadrul unui astfel de acord (când restricțiile depășesc necesarul pentru
deblocarea situației, împart piețele, folosesc redevențe variabile reciproce cu impact
asupra prețurilor), precum și clauze de necontestare din acordurile de soluționare12.
La nivel național
Modificările acquisului comunitar în domeniul acordurilor de transfer de tehnologie conțin o doză de severitate mai mare, comparativ cu cele anterioare, totodată,
completările privind evaluarea acordurilor regrupate și acordurilor de soluționare au
adus întreprinderilor mai multă claritate și certitudine întru evitarea conflictului cu
legislația anticoncurențială. Europenii au avut suficiente motive de a revizui normele
sale. În Republica Moldova, primul pas în crearea cadrului normativ aferent evaluării
acordurilor anticoncurențiale de transfer de tehnologie a fost făcut, sub presiunea unei
armonizări accelerate a normelor naționale în domeniul concurenței cu cele comunitare, condiționată de semnarea Acordului de asociere RM-UE. Întrebarea este dacă și
acum este oportună o preluare „copy-paste” a normelor revizuite. Cu toate că Legea
Concurenței este din 2012, iar Regulamentul este în vigoare din toamna anului 2013,
respectivul încă nu a fost aplicat, cu alte cuvinte, practică nu avem. Este destul de complicat, în lipsa experienței și a unei analize care ar fi studiat fenomenul, să preiei sau să
respingi normele modificate de Comisia Europeană. Totodată, esența acestor norme,
lucrate, argumentate, discutate timp de doi ani de zile înainte de a fi adoptate, este încurajarea inovării. Din această perspectivă, normele revizuite de europeni, urmează a fi
studiate și încorporate argumentat în Regulament. În același rând, considerăm necesar
de a fundamenta mărimea pragului cotelor de piață utilizate pentru selectarea acordurilor anticoncurențiale de transfer de tehnologie exceptate de la regula generală de
interdicție. Pe cât de proprii sunt cotele de 20% pentru acordul între concurenți și cea
de 30% pentru fiecare parte din acordul între neconcurenți, prevăzute în Regulament,
promovării inovațiilor în Republica Moldova? Raționamente aduse în susținerea acestor
cote nu sunt.
Impulsul de a modifica Regulamentul național, la fel ca și cel de al crea (anul 2013)
este determinat, în primul rând, de factorul european de dezvoltare a țării. Scopul ar
Este relevantă în acest sens Decizia Comisiei Europene privind cazul Lundbeck.
O clauză de necontestare poate fi anticoncurențială din cauza acordării DPI în baza unor informații inexacte sau care induc în eroare sau licențiatul a fost implicat în acord din această cauză (vezi Hotărârea CEJ din
06.11.2012 cauza AstraZeneca).

11
12
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fi subordonarea normelor Regulamentului activizării proceselor inovaționale din Republica Moldova. Date fiind noutatea și complexitatea specială a tematicii, analizele și
discuțiile profesioniste în acest sens trebuie începute neîntârziat, până la inițierea formală a procesului de adaptare a Regulamentului care, fiind lansat, va avea de respectat
o agendă cu termene stricte de execuție.
La nivel de întreprinderi
Acordurile dintre întreprinderi, inclusiv cele de transfer de tehnologie, sunt recunoscute a fi conforme legislației concurențiale până când autoritatea de concurență nu
le interzice prin deciziile sale, în caz că au ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea
sau denaturarea concurenței pe piața Republicii Moldova sau pe o parte a acesteia.
Această abordare impune întreprinderile să-și autoevalueze acordurile la care sunt parte pentru a fi sigure că nu încalcă Legea Concurenței și că nu vor fi sancționate pentru
acțiuni coordonate de limitare a concurenței. Pentru a evalua acordul de transfer de
tehnologie, întreprinderile urmează să cunoască reglementările existente în domeniu,
care se prezintă a fi unele din cele mai dificile de înțeles. Dacă întreprinderile nu sunt
conștiente de acest lucru, riscă nu doar conflictul cu legislația concurențială, dar și compromiterea managementului proprietății sale intelectuale. Astfel, întru prevenirea problemelor menționate, ar fi oportună elaborarea Programului de conformare a întreprinderii cu regulile de concurență privind acordurile de transfer de tehnologie, precum și
implementarea acestuia cu titlu de parte componentă a managementului PI.
Concluzii
1) Cu toate că normele consacrate evaluării acordurilor anticoncurențiale nu
au fost încă aplicate în Republica Moldova, dimensiunea internațională a proceselor
de integrare economică și emanația de scară a economiei bazate pe cunoaștere, vor
contribui la solicitarea implementării acestora. În acest context, atragem atenția asupra
importanței de a dispune de norme pro-inovație prin prisma modificării cadrului normativ ce reglementează acordurile anticoncurențiale de transfer de tehnologie. Ținând
cont de complexitatea domeniului, activitatea specialiștilor în proprietate intelectuală
și concurență se cere deja a fi direcționată spre pregătirea unor norme legale, surse de
îmbunătățire a mediului inovațional din țară.
2) Pentru a diminua riscurile întreprinderilor în legătură cu angajarea în acorduri
anticoncurențiale de transfer de tehnologie și valorificarea DPI urmează, la nivel de
întreprindere, să fie elaborat și implementat Programul de conformare cu regulile de
concurență aferente acordurilor de transfer de tehnologie. Obiectivele Programului de
conformare cu regulile de concurență aferente acordurilor de transfer de tehnologie,
determină tratarea acestuia ca parte componentă a managementului PI.
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Viziuni asupra modernizării
instruirii în domeniul proprietății
intelectuale
dr. Iurie BADÂR,
Șef Secție instruire, AGEPI

P

roprietatea intelectuală, fiind un domeniu conex științei, învățământului și
activității de creație, deocamdată nu a devenit o componentă funcțională a
activităților educaționale. În planurile de învățământ, cu rari excepții, nu se regăsesc discipline afiliate proprietății intelectuale. Astfel, un important domeniu, menit să creeze condiții
favorabile gestionării și valorificării eficiente a creațiilor intelectuale, nu este integrat în procesul educațional, fapt ce contravine valorilor societății bazate pe cunoaștere.
Instruirea în domeniul proprietății intelectuale (în continuare - PI), promovarea
cunoștințelor și informațiilor privind protecția rezultatelor activității de creație în mediul de
afaceri, cel al științei și inovării, educației și artei, organelor administrației publice și de drept,
al tineretului studios etc., au fost în permanență un obiectiv prioritar al funcționării AGEPI. În
această ordine de idei, Agenția a colaborat cu majoritatea ministerelor, departamentelor și
agențiilor de stat, cu instituțiile de drept, Academia de Științe a Moldovei, instituțiile universitare și preuniversitare, întreprinderile din diferite ramuri ale economiei naționale, uniunile de
creație și organizațiile obștești, organismele internaționale, în primul rând - cu OMPI și OEB.
Printre principalele forme de instruire, practicate de AGEPI în regim permanent,
vom menționa următoarele:
1) Cursurile de instruire în domeniul PI în vederea obținerii calificărilor de ”Consilier
în PI” și ”Evaluator al PI”, desfășurate în cadrul AGEPI cu suportul specialiștilor Agenției
în postură de cadre didactice;
2) Pregătirea specialiștilor în domeniul PI și inovării la specialitățile: Managementul
proprietății intelectuale (ciclul I) - la ASEM; Inginerie inovațională și transfer tehnologic
(ciclul I) - la UTM; Managementul inovațional și transferul tehnologic (ciclul II) - în cadrul
consorțiului a patru universități (USM, UAȘM, UTM și Universitatea de Stat ”Alecu Russo”
din Bălti) cu participarea AGEPI, implementat prin proiectului TEMPUS TecNet;
3) Seminare de instruire în diverse domenii ale PI, inițiate și organizate de AGEPI,
inclusiv în colaborare cu alte instituții și organizații naționale (Camera Comerț și Industrie, Departamentul Vamal, Institutul Național de Justiție, ODIMM etc.) și internaționale
(OMPI, OEB, UPOV, OEAB etc.) dar și la solicitarea beneficiarilor;
4) Participarea specialiștilor AGEPI cu diverse comunicări privind protecția PI și rolului acesteia în dezvoltarea economică la cursurile și seminarele de instruire axate pe
alte domenii, organizate de diverse instituții, întreprinderi și organizații obștești;
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5) Susținerea prelegerilor de către specialiștii AGEPI la unele discipline afiliate domeniului PI în instituțiile universitare din țară (USM, ASEM, UTM, ULIM; Universitatea
AȘM etc.), dar și a unor lecții publice în cadrul diferitelor activități didactice;
6) Colaborarea cu Ministerul Educației și instituțiile universitare în vederea includerii în curriculumul universitar și liceal a unor discipline din domeniul PI, creativității,
inovării și transferului tehnologic.
Referitor la cele mai importante activități periodice de instruire, desfășurate de
AGEPI, vom menționa:
99 Simpozionul subregional ”Instruirea și perfecționarea în domeniul PI”, organizat în martie 2008 de către OMPI în cooperare cu AGEPI și Ministerul Educației și Tineretului;
99 Conlucrarea, în anul 2015, cu autorii a paisprezece manuale școlare pentru diverse discipline și clase care, la moment, erau supuse evaluării și reeditări, în vederea
elaborării și includerii în acestea a unor noțiuni, exerciții și exemple din domeniul PI;
99 Desfășurarea în anul 2014, în colaborare cu Direcția Generală Educație, Tineret
și Sport și cu susținerea Ministerului Educației, a campaniei de sensibilizare a liceenilor
din mun. Chișinău cu genericul ”Stop pirateria și contrafacerea”*;
99 Elaborarea proiectul unui curriculum liceal pentru disciplina ”Introducere în PI”.
O mare parte din activitățile menționate au fost realizate în conformitate cu prevederile Strategiei Naționale în domeniul PI până în anul 2020, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 880 din 22.11.2012. Ca efect al eforturilor depuse, asistăm la o creștere
semnificativă a interesului corpului managerial și didactic, al oamenilor de creație, al
cercetătorilor, inventatorilor și al publicului larg pentru oportunitățile oferite de domeniul de PI și principiile protecției OPI. Totodată, pentru asigurarea exigențelor tranziției
la o societate a cunoașterii și la modelul inovațional al creșterii economice, acest nivel
încă mai este unul nesatisfăcător. Spre regret, ritmurile tranziției sunt frânate, în primul
rând, de capacitatea redusă a businessului de a fi receptiv la valorificarea cunoștințelor
și invențiilor, în al doilea rând, de o cunoaștere insuficientă a potențialului PI, tehnologiilor noi și informațiilor pentru dezvoltarea economică.
Extinderea rolului PI și al inovării în dezvoltarea tehnologică, economică și socială
din ultimele decenii, impune necesitatea modernizării sistemului de instruire în domeniul PI atât la nivel conceptual și de conținut, cât și al modalităților de organizare a
instruirii și a activităților didactice aplicate. Analizând sistemul actual de instruire în domeniul PI din RM, constatăm următoarele:
99 Instruirea în domeniul PI poartă un caracter fragmentar atât pe verticală, cât
și pe orizontală**;
99 Lipsa manualelor și materialelor didactice necesare instruirii în domeniu;
*
Aceasta a cuprins 68 licee și peste 6400 de liceeni cu distribuirea a 14410 materiale informative și promoționale.
Acțiunea a inclus prelegeri și prezentări PowerPoint, spot publicitar și o expoziție ambulantă de materiale contrafăcute și piratate, la fel, elevii au completat un chestionar referitor la atitudinea față de fenomenul pirateriei
și contrafacerii.
**
In aspect orizontal, caracterul fragmentar al instruirii constă în cuprinderea doar parțială a specialităților din
învățământul universitar cu predarea unor discipline ce țin de domeniul PI și omiterea din acest proces a cursurilor de perfecționare în diverse domenii (învățământ, ocrotirea sănătății etc.). În aspect vertical, fragmentarea
instruirii în domeniul PI se manifestă prin lipsa unui sistem de instruire continuă, pe tot parcursul vieții.

Lecturi AGEPI 2016

41

99 Insuficiența literaturii științifice, fapt ce împiedică elaborarea de către
absolvenții instituțiilor universitare a tezelor anuale, a celor de licență și de master;
99 Insuficiența de cadre didactice care ar asigura activitatea de instruire în domeniul protecției PI și al inovării în instituțiile de învățământ din RM.
99 Capacitatea redusă a businessului de a utiliza invențiile și cunoștințele noi, dar
și inerția ce împiedică angajarea specialiștilor în domeniul protecției, gestionării și valorificării PI.
99 Această stare de lucruri este o consecință a faptului că, pe parcursul sec. XX,
opinia publică a asociat funcționarea oficiilor de PI, în special a celor de brevetare a
invențiilor, cu interesele inventatorilor, savanților și a autorilor de opere, deseori, îndepărtate de realitățile economice. Spre regret, această atitudine nihilistă față de activitatea intelectuală și rezultatele ei, moștenită de pe timpul sovietic, mai persistă și astăzi.
Ea rezultă, în primul rând, din lipsa, în perioada respectivă, a protecției juridice a rezultatelor activității intelectuale, a obiectelor proprietății industriale, soldată cu excluderea totală a componentelor acesteia din activitățile comerciale.
99 În aceste condiții, AGEPI trebuie să continue activitățile de instruire a diferitelor categorii de specialiști și beneficiari, de informare a publicul larg, tineretului studios
despre oportunitățile asigurării protecției juridice a rezultatelor activității intelectuale, inclusiv la nivel internațional, dar și consecințele nefavorabile ale ignorării măsurilor eficiente de protecție a OPI. Este extrem de important ca activitățile de instruire
să aibă un caracter continuu, acțiunile respective să fie organizate în conformitate cu
necesitățile și interesele grupurilor-țintă, pentru a le ghida spre o aplicare adecvată a
modalităților de protecție și valorificare eficientă a OPI și pentru a le presta informații
despre prioritățile utilizării creațiilor intelectuale în dezvoltarea economică și socială,
noutăți de ultimă oră referitoare la extinderea și evoluția domeniului de PI.
Sarcinile expuse sunt stipulate în Planul de acțiuni 2015-2017 al Strategiei Naționale
în domeniul PI până în 2020 (p. 4.2.3), Planul de activitate a AGEPI pentru 2016 (p. 4.1.1.),
care prevăd modernizarea sistemului de instruire, formarea și perfecționarea continuă
a cadrelor în domeniul PI. În această ordine de idei, este necesară depășirea fragmentării instruirii în domeniul proprietății intelectuale, prin redarea acesteia a unui caracter
complex și continuu, extinderea asupra tuturor formelor de învățământ, specialităților
și categoriilor de subiecți ai procesului educațional. Acest obiectiv poate fi atins doar
prin eforturile conjugate ale sistemului educațional, în ansamblu, și cele ale AGEPI, în
particular.
Principalele obiective ale modernizării instruirii în domeniul PI ar fi următoarele:
99 Extinderea instruirii în domeniul PI la toate nivelele educaționale: secundar,
postsecundar, superior și cel al formării continue a adulților;
99 Promovarea principiului continuității instruirii în domeniul PI pe tot parcursul
vieții, obiectiv dictat de caracterul extrem de dinamic al domeniului;
99 Garantarea accesibilității cunoștințelor și surselor referitoare la funcționarea
protecției PI, prin asigurarea unei transparențe depline a informațiilor privind depunerea cererilor, eliberarea titlurilor de protecție, facilitățile acordate titularilor etc.;
99 Elaborarea, aprobarea și editarea literaturii didactice și științifice în domeniul
PI pentru diferite specialități, discipline și domenii;
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99 Pregătirea cadrelor didactice pentru instruirea în domeniul PI la nivel liceal și
universitar;
99 Încurajarea și accesibilizarea activităților de instruire în domeniul PI.
Divizate pe componentele funcționale ale sistemului educațional și structurate în
conformitate cu abordările terminologice aplicate în Codul Educațional recent adoptat,
obiectivele instruirii în domeniul PI se structurează în sarcini concrete pentru principalele sfere ale învățământului public. Componentele sistemului educațional pentru care
este relevantă instruirea în domeniul PI sunt:
I. Învățământul secundar (gimnazial, liceal, profesional tehnic) și postsecundar (colegial);
II. Învățământul superior (ciclul I – licență, ciclul II – masterat, ciclul III – doctorantura),
inclusiv pregătirea specialiștilor cu studii superioare în domeniile proprietății intelectuale,
inovării și transferului tehnologic;
III. Formarea continuă a adulților.
I. Pentru învățământul secundar, sarcina de moment este încorporarea în planurile de învățământ ale claselor liceale a unei discipline noi, care ar putea fi intitulată ”Introducere în PI” și care ar familiariza liceenii cu noțiunile elementare despre necesitatea
protecției juridice a rezultatelor activității intelectuale și cu cele mai importante categorii conceptuale ale PI, modalitățile de protecție juridică și asigurare a drepturilor asupra
creațiilor respective. Cunoștințele acumulate ar fi utile atât pentru activitatea lor practică,
cât și pentru cursurile aprofundate în domeniul PI din cadrul învățământului universitar.
Cele mai dificile probleme pentru includerea disciplinei ”Introducere în PI” în
învățământul liceal țin de pregătirea cadrelor didactice, de elaborarea și editarea manualului și ghidului pentru profesori. Referitor la cadrele didactice, considerăm că ar
putea fi implicați, în primul rând, profesorii de ”Educație civică”, ”Economie aplicată” și
”Educație antreprenorială”, dar și absolvenții specialității ”Managementul PI” de la ASEM.
O altă problemă ar fi insuficiența orelor preconizate în cadrul unui curs de inițiere, pentru completarea unei sarcini didactice depline de 18 ore pe săptămână. Elaborarea manualului și ghidului, în cazul unui accept al Ministerului Educației pentru includerea în
învățământul liceal al disciplinei menționate, ar fi posibilă prin participarea la un proiect
de finanțare externă.
Pentru învățământul gimnazial, este importantă continuarea colaborării cu autorii
manualelor, pentru a include în acestea subiecte (noțiuni, exerciții, exemple) din domeniul PI, ce ar reflecta rolul creativității în dezvoltarea economică și socială.
II. Învățământul superior (universitar). În ”Introducere în PI”, lucrare fundamentală editată în 2001 de OMPI, se menționează că ”importanța PI în lumea modernă trece
mult dincolo de protecția creațiilor intelectuale. Ea afectează de fapt toate aspectele
vieții economice și culturale. Ca urmare, instruirea privind PI la nivel universitar trebuie
să fie relevantă pentru multe domenii ale învățământului și pregătirii.”1 În aceiași sursă, cursurile universitare în domeniul PI sunt divizate în patru categorii, în funcție de
complexitatea și funcționalitatea lor: cursuri introductive; cursuri specializate; seminare
avansate și cursuri practice.2
1
2

Introducere în proprietatea intelectuală, București: Rosetti, 2001, p. 480.
Ibidem, p. 483-484.
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A. Cursurile introductive sunt axate pe problematica generală și valorificarea PI, constituind fundamentul cunoștințelor necesare în domeniu. Ele sunt accesibile, utile și
oportune pentru toate profilurile și specialitățile din învățământul universitar. Disciplina predată la aceste cursuri ar putea fi intitulată ”Introducere în PI” sau ”Bazele PI”. Numărul necesar de ore ar oscila între 24 și 30. Încorporarea unei discipline introductive în
domeniul PI în învățământul liceal, în timp, v-a conduce inevitabil la deplasarea cursului
„Introducere în PI”/”Bazele PI” de la nivelul universitar la cel liceal. Aceasta ar face posibilă aprofundarea și diversificarea disciplinelor conexe PI din învățământul universitar.
Ele vor putea fi ajustate în conformitate cu profilul și specialitatea respectivă, astfel devenind mai aplicative și utile.
B. Cursurile specializate sunt destinate însușirii unor cunoștințe mai profunde din
domeniul PI în cadrul ciclului I al specialităților de profil juridic, managerial, tehnic etc.
Astfel de cursuri, în funcție de profilul și specialitatea respectivă, ar putea fi: ”Dreptul
PI”¸ ”Dreptul de autor și drepturile conexe”, ”Managementul PI”, Inventică și brevetare”,
”Marketingul produselor noi”, ”Economia PI”, ”Evidența activelor imateriale (imobilizărilor necorporale)”, ”Protecția desenelor și modelelor industriale” etc.
C. Seminarele avansate au menirea de a asigura continuitatea instruirii în domeniul
PI a celor care deja au urmat un curs introductiv sau specializat și dispun de o anumită
bază teoretică pentru aprofundarea cunoștințelor pe un segment concret al PI, IT, inovării și transferului tehnologic. Seminarele ar putea fi desfășurate în cadrul ciclului I sau
II al studiilor universitare. Pentru seminarele avansate am propune următoarele cursuri:
”Dreptul internațional al PI”, ”Inovare și transfer tehnologic”, ”Protecția soiurilor de plante”, ”Protecția software și a informațiilor”, ”Evaluarea PI”, ”Managementul inovațional”,
”Brandmanagement”, ”Comercializarea PI” etc. Desigur, seminarele avansate sunt relevante, în primul rând, specialităților tangente domeniului PI.
D. Cursurile practice presupun cunoștințe deja acumulate în cadrul cursurilor teoretice de PI. Astfel, ele pot fi aplicate doar pentru unele specialități ce țin de utilizarea
profesionistă a cunoștințelor în domeniul PI și celor afiliate acestuia, în unele cazuri,
pentru anumite specializări. Cursurile practice ar putea fi axate pe două aspecte: 1) Respectarea drepturilor de PI; 2) Utilizarea practică și valorificarea diferitelor obiecte de PI.
Pentru primul caz ar putea fi propuse următoarele cursuri: ”Recuperarea prejudiciilor
cauzate de utilizarea ilicită a PI”, ”Practica judiciară de soluționare a litigiilor în domeniul mărcilor”, ”Litigiile în domeniul dreptului de autor”, ”Calea amiabilă de soluționare
a litigiilor în domeniul PI”. Pentru cel de-al doilea - ”Protecția în străinătate a obiectelor
de proprietate industrială”, ”PI și protecția consumatorilor”, ”Urmărirea drepturilor de PI
la frontieră” etc.
Selectarea cursurilor trebuie efectuată pentru fiecare profil, specialitate și ciclu
al învățământului universitar în parte, fapt ce ar contribui substanțial la integrarea
cunoștințelor din domeniul PI cu cele ce țin de specialitățile respective. Desigur, divizarea cursurilor de PI ține de o perspectivă mai îndelungată, treptată și care ar putea începe cu implementarea unui curs introductiv la nivelul secundar al procesului
educațional. Ea va fi posibilă doar în situația în care sectorul real al economiei naționale
va deveni mai receptiv la aplicarea practică a rezultatelor activității intelectuale.
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Un element important al învățământului universitar sunt tezele anuale, cele de
licență, master, dar și de doctorat. Abordarea tematicii PI pentru primele trei tipuri de
teze a devenit deja o realitate la unele specialități ale învățământul superior din RM.
Referitor la tezele de doctorat în domeniul PI, acestea pot fi abordate doar în cadrul
unui număr limitat de specialități, mai cu seamă a celor ce țin de domeniul dreptului,
economiei, managementului, finanțelor, marketingului, contabilității, relațiilor economice externe, altor specialități conexe sau în aspect interdisciplinar.* De altfel, în ultimul
timp elaborarea tezelor de doctor în domeniul PI este în ascensiune, fiind susținute mai
multe teze în drept, teoria economică, management etc. Totodată ponderea acestora
în efectivul total al tezelor, nici pe departe nu reflectă potențialul PI în dezvoltarea economică și tehnologică, promovarea vânzărilor.
În contextul studiilor doctorale care, conform prevederilor Codului Educației, sunt
definite ca ciclul III al învățământului superior3, menționăm oportunitatea unor cursuri de PI pentru doctoranzii de la majoritatea specialităților, deoarece ei, fiind activ
implicați în activitățile de creație, cel mai mult au nevoie de abilități în protecția rezultatelor cercetărilor efectuate. Deocamdată, instruirea doctoranzilor în domeniul PI în RM
a fost desfășurată doar la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei.
Astfel, cele mai sensibile probleme ale învățământului universitar în domeniul PI
țin de lipsa cadrelor profesorale și insuficiența literaturii didactice și științifice în domeniu. În această ordine, considerăm actuală aplicarea la unele proiecte de finanțare
străină pentru susținerea elaborării materialelor didactice pentru învățământul liceal
și cel superior.
Pregătirea universitară a specialiștilor în domeniul PI și inovării în RM se efectuează
la specialitățile ”Managementul PI” în cadrul ASEM, ”Inginerie inovațională și transfer
tehnologic” la Universitatea Tehnică a Moldovei și „Management inovațional și transfer
tehnologic„ (master) – în cadrul consorțiului universitar menționat anterior. În opinia
noastră, pentru moment, acestea satisfac, chiar depășesc, necesitatea de cadre calificate în domeniile respective. Spre regret, majoritatea absolvenților specialităților în cauză,
în special cei de la ”Managementul PI”, nu reușesc să se încadreze în câmpul muncii
conform calificărilor obținute. Această stare de lucruri este o consecință a faptului că
businessul nu este receptiv la efectele benefice ale dezvoltării inovaționale și aplicării
practice a creațiilor intelectuale.
Totuși, considerăm că instituțiile universitare trebuie să-și diversifice planurile de
învățământ la specialitățile respective, să aprofundeze conținutul și calitatea predării,
dar și cea a tezelor de curs și de licență, să promoveze studiile de masterat la profilurile
menționate. Inevitabil, mai devreme sau mai târziu, acești specialiști vor fi solicitați pe
piața muncii.
Formarea continuă a adulților în domeniul PI include, în primul rând, recalificarea
și perfecționarea cadrelor. Principalele obiective în această ordine de idei sunt:
••
Desfășurarea continuă a cursurilor de instruire în domeniul PI, organizate de
AGEPI, cu atribuirea calificărilor de ”Consilier în PI„ și ”Evaluator al PI”;
* Nomenclatorul specialităților la care se susțin tezele de doctor în RM nu include PI, ca și în alte țări, de altfel.
3
Codul Educației, nr. 152 din 17.07.2014, art. 12,76.

Lecturi AGEPI 2016

45

••
Introducerea disciplinelor de PI în planurile de învățământ ale instituțiilor ramurale/departamentale de perfecționare și recalificare a cadrelor;
••
Organizarea și desfășurarea de către AGEPI a seminarelor de instruire în PI
pentru specialiști din diverse domenii de activitate;
••
Participarea specialiștilor AGEPI cu prezentări și discursuri la seminarele de
instruire, mesele rotunde și alte evenimente instructive, desfășurate de alte instituții,
întreprinderi sau organizații obștești, axate pe alte domenii și tematici, decât cele ale PI;
Activități de instruire în cadrul evenimentelor extraeducaționale.
1. În activitatea de instruire prin cursurile de Consilier în PI, AGEPI a acumulat o
experiență de cca 20 de ani, iar din rândul specialiștilor Agenției s-a constituit un corp
didactic calificat, ce asigură activitățile de instruire. Absolvenții cursurilor de Consilier în
PI au consolidat institutul de mandatari autorizați, ce întrunește actualmente cca. 140
de persoane, dintre care 50 – active. Ministerul Educației a aprobat desfășurarea cursurilor, au fost elaborate și coordonate planurile de învățământ și programele disciplinelor
de studii, testele pentru evaluările finale. Pe parcurs, programele și testele au suferit mai
multe modificări, ultima dintre acestea – în 2014.
Urmare a cerințelor deosebite față de calificarea experților în examinarea cererilor
de acordare a titlurilor de protecție și altor specialiști în domeniul PI, cursurile de Consilier în PI acoperă un anumit gol al pregătirii profesionale, fiind obligatorii pentru toți
angajații AGEPI. Astfel, cursurile de Consilier în PI, sunt organizate anual și constituie o
verigă semnificativă a instruirii în domeniul PI, care actualmente nu are alternativă.
Referitor la cursurile în Evaluarea PI, vom menționa că acestea au avut, deocamdată,
doar două promoții, în anul 2004 și în 2010. În total au fost atestați 22 de evaluatori, iar
după reatestările din 2009, 2014 și 2015 au rămas doar 8. Diminuarea considerabilă a
numărului evaluatorilor autorizați s-a produs în urma retragerii din activități a unor
evaluatori, fapt cauzat de caracterul restrâns al pieței serviciilor de evaluare.
Caracterul subdezvoltat al pieței PI din țara noastră, includerea insuficientă a acesteia în circuitul economic, frânează extinderea pieței serviciilor de evaluare. Astfel, conform informațiilor de care dispune AGEPI, în ultimul timp în RM anual se efectuau aproximativ 150- 250 de evaluări a OPI. Utilizarea comercială limitată a OPI, la rândul ei, a
împiedicat extinderea interesului față de cursurile de instruire în evaluarea PI.
În activitatea de organizare și desfășurare a cursurilor de instruire în domeniul PI, se
impune, în primul rând, modernizarea metodicilor de predare și evaluare a cunoștințelor
și abilităților. Ea este dictată de noile cerințe în elaborarea curriculumului, evaluarea
cunoștințelor, sporirea gradului de aplicabilitate a acestora prin formarea abilităților
practice, dar și de cerințele Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățământul
Profesional (ANACIP), creată recent conform prevederilor Codului Educației. În conformitate cu metodologia de evaluare externă a calității instruirii, aprobate de Guvern,
activitatea de formare continuă prin cursuri urmează a fi acreditată.
2. Instituțiile de perfecționare și recalificare a cadrelor din diferite domenii de activitate reprezintă una din sferele sistemului educațional, cu excepția Institutului Național
de Justiție, cu care AGEPI, în perioada anterioară, a colaborat mai puțin.
În subordinea unor ministere, de exemplu, a Ministerului Educației, Ministerului Justiției etc., funcționează institute/centre de perfecționare și recalificare a ca-
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drelor. Acestea au menirea recalificării specialiștilor, actualizării cunoștințelor și
abilităților angajaților din diverse domenii pe tot parcursul vieții. De obicei, cursurile de
perfecționare se desfășoară pe parcursul a câteva săptămâni, specialiștii fiind delegați
la studii cu o periodicitate de cinci ani. Recalificările pot dura mai mult - 1,5-2 ani,
spre exemplu, în cazul Institutului de Cercetare și Perfecționare a Cadrelor în Domeniul Educației. Actualmente, facultăți/centre de perfecționare si recalificare a cadrelor
funcționează în majoritatea instituțiilor universitare (USM, ASEM, USMF, Universitatea
Pedagogică ”Ion Creangă” etc.).
3. Seminarele de instruire sunt divizate în câteva categorii, în funcție de complexitatea lor și de nivelul de informare a participanților în problematica PI. Printre acestea
specificăm seminarele de inițiere în PI, destinate liceenilor, studenților, participanților la
diverse cursuri în alte domenii, antreprenorilor începători, inclusiv rezidenților incubatoarelor de afaceri etc.; seminarele speciale referitoare la protecția diferitelor OPI, organizate pentru fermieri, specialiști în tehnologiile informaționale, cercetători, oameni
de creație, jurnaliști, rezidenți ai parcurilor științifice și incubatoarelor de inovare etc.;
seminare aprofundate pentru specialiștii din diverse domenii sau ramuri ale economiei
naționale (judecători, vameși, profesori, manageri etc.). Desfășurarea seminarelor de
inițiere poate fi asigurată cu suportul specialiștilor Secției instruire, cele speciale – cu
eforturile comune ale acestora și ale specialiștilor direcțiilor Invenții, Mărci și DMI, Drept
de autor și drepturi conexe, Juridice, iar seminarele aprofundate – cu participarea
specialiștilor invitați, în primul rând, a experților străini.
Necesitatea desfășurării seminarelor de instruire în PI este impusă de faptul că
în activitățile profesionale în permanență se încadrează noi generații de angajați, antreprenori, funcționari etc., cărora sistemul educațional, deocamdată, nu le-a oferit
cunoștințe și abilități în domeniu, dar și de ritmurile accelerate de dezvoltare tehnologică, economică, socială, ce produc modificări în activitatea de creație și protecția
juridică a rezultatelor ei.
4. Prelegerile și discursurile privind diverse aspecte ale PI din cadrul seminarelor,
meselor rotunde și altor activități de instruire organizate de diverse instituții, întreprinderi și organizații, axate pe alte domenii decât PI, de obicei, poartă un caracter informativ sau de inițiere și pot fi susținute de specialiștii AGEPI, în primul rând, de cei din
Secția Instruire.
5. Activitățile de instruire în cadrul evenimentelor extraeducaționale se referă la
expoziții și târguri, campanii de combatere a contrafacerii și pirateriei, concursuri
naționale și municipale în diferite domenii de activitate, olimpiade școlare, alte evenimente și date remarcabile. De obicei, ele se desfășoară conform unor acorduri de colaborare, planuri speciale de activitate. Tematica lor se stabilește în funcție de profilul
expozițiilor și târgurilor, a concursurilor și olimpiadelor, scopurilor campaniilor de combatere a pirateriei și contrafacerii, interesele și profilul potențialilor participanți. Astfel, o
parte din comunicările respective pot purta un caracter de inițiere, altele, în special cele
din cadrul expozițiilor și târgurilor - un caracter mai aprofundat. În cazul campaniilor
de combatere a pirateriei și contrafacerii, discursurile urmează a fi axate preponderent
pe efectele negative, pe oportunitatea combaterii acestora și pe activitățile ce se întreprind în acest sens.
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Pentru o desfășurare eficientă a activităților de instruire, este foarte importantă
determinarea gradului de inițiere al participanților în domeniul PI. În funcție de nivelul
acestora, urmează a fi elaborate comunicările, selectate materialele și informațiile statistice. În această ordine de idei, foarte mult contează identificarea corectă a grupuluițintă dominant al participanților la eveniment. Principalele grupuri-țintă ale activităților
de instruire în domeniul PI sunt următoarele:
99 cercetătorii și inventatorii din instituțiile de cercetare, laboratoarele științifice
universitare și întreprinderi;
99 corpul managerial și angajații secțiilor de marketing, reclamă, vânzări, servicii
juridice și de gestiune a PI ai întreprinderilor;
99 corpul didactic din învățământul universitar, colegial și liceal;
99 specialiștii din agențiile de reclamă, promovare a imaginei și rebranding;
99 contabilii societăților comerciale, instituțiilor de cercetare, altor entități ce
dețin OPI;
99 lucrătorii organelor de drept: ai sistemului judiciar, procuraturii, poliției, avocaturii;
99 tineretul studios: doctoranzii, studenții, liceenii;
99 funcționarii administrației publice, în special ai serviciului vamal, ai protecției
consumatorilor, înregistrării de stat a întreprinderilor, serviciului de promovare a exporturilor, securității alimentelor, sectorului IMM etc.;
99 oamenii de artă și mass-media, membrii uniunilor de creație și organizațiilor
obștești;
99 specialiștii organizațiilor de gestiune colectivă a obiectelor dreptului de autor
și drepturilor conexe;
99 mandatarii autorizați și evaluatorii OPI;
99 colaboratorii agențiilor și centrelor de inovare și transfer tehnologic, celor de
consulting în domeniile inovării, dezvoltării informaționale și tehnologice;
99 rezidenții incubatoarelor de afaceri și de inovare, a parcurilor științifice și industriale.
La o generalizare a celor expuse, venim cu următoarele concluzii și propuneri:
I. Principalul obiectiv al modernizării instruirii în domeniul PI la nivel național este
depășirea caracterului fragmentar al acesteia prin cuprinderea tuturor activităților
educaționale și a tuturor categoriilor de populație activă cu asigurarea consecutivității
disciplinelor de PI predate la diferite niveluri ale procesului educațional.
II. La prima etapă, este extrem de importantă includerea în învățământul liceal a
unei discipline, inițial opționale, în domeniul PI, al creativității și inovării.
III. Crearea sub egida Ministerului Educației și AGEPI și cu suportul financiar al unui
proiect de finanțare externă a unui consiliu/centru metodic sau a unei catedre interuniversitare, care ar elabora, propune spre aprobare și editare programe-tip, manuale și
ghiduri, alte materiale didactice la disciplinele ce țin de domeniul PI și inovării.
IV. Colaborarea cu instituțiile de perfecționare și recalificare în diferite ramuri
ale economiei naționale și sfere de activitate în vederea introducerii în planurile de
învățământ a unor discipline sau teme din domeniul PI. În primul rând, ne referim la
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Institutul de Cercetare și Perfecționare a Cadrelor în Domeniul Educației în contextul
pregătirii cadrelor didactice pentru predarea în învățământul liceal a disciplinei ”Introducere în PI”. Totodată, considerăm oportună implicarea în activitățile de instruire în
domeniul proprietății intelectuale a facultăților/centrelor de perfecționare și instruire
din diverse ramuri ale economiei naționale.
V. Pentru viitor, ar fi binevenită predarea unor cursuri de inițiere în PI și în
învățământul profesional tehnic, care include colegiile (învățământul profesional tehnic
postsecundar și postsecundar terțiar)4, dar și școlile profesional tehnice (învățământul
profesional tehnic secundar), absolvenții cărora dispun de potențial inovativ. Deocamdată, aceste instituții, au fost implicate foarte puțin în acțiunile de promovare a
cunoștințelor în domeniul PI.
VI. Inițierea unui concurs, cu acordarea unor premii bănești, pentru cea mai bună
teză de licență/master consacrată tematicii PI.
VII. Pentru a aprecia evoluția sistemului educațional în domeniul PI este necesară monitorizarea predării disciplinelor respective în diverse forme și instituții de
învățământ. Această activitate urmează a fi desfășurată anual, în baza informațiilor solicitate cu suportul Ministerului Educației de la instituțiile de învățământ, cu elaborarea
unui succint raport de monitorizare. Rapoartele de monitorizare ar reflecta progresul/
regresul activității de instruire în domeniul PI.
VIII. Programele cursurilor de Consilier în PI urmează a fi revăzute, pornind de la
titlul acestora. Programul actual corespunde mai mult necesităților pregătirii experților
în examinarea cererilor de eliberare a titlurilor de protecție și a mandatarilor autorizați,
decât a consilierilor în PI. De asemenea, se cer revizuite și testele pentru susținerea examenelor, care includ prea multe detalii pe fundalul lipsei subiectelor conceptuale ale
PI. Considerăm oportun ca angajaților-cursanți din cadrul AGEPI să li se acorde o mai
mult timp liber de la activitatea de bază, pentru a se pregăti de susținerea testului final.
IX. Dacă să ținem cont de faptul că mai mult de 80% din mărcile naționale protejate în RM sunt cele ale întreprinderilor amplasate în mun. Chișinău, putem concluziona
că întreprinderile din provincie constituie un potențial considerabil pentru majorarea
numărului de cereri de înregistrare a mărcilor. De exemplu, există raioane în care numărul de mărci înregistrate nu depășește cifra 10: Rîșcani – 1; Leova – 3; Șoldănești – 3;
Dondușeni – 4; Basarabeasca – 6; Briceni – 6; Glodeni – 7; Ocnița – 7*. Antreprenorii
din aceste raioane ar trebui familiarizați cu avantajele aplicării mărcilor în promovarea
afacerii. În această ordine de idei vom atenționa, de asemenea, asupra faptului că toți
mandatarii autorizați sunt concentrați în capitală. În aceste condiții, considerăm oportună încurajarea instruirii, atestării și funcționării unor mandatari în teritoriu, în primul
rând, pe segmentul înregistrării mărcilor.
X. Pe măsura extinderii pieței PI, devine actuală organizarea unor cursuri de
perfecționare de scurtă durată a evaluatorilor independenți, care activează în evaluarea
OPI. Aceasta ar prezenta interes în cazul invitării unor specialiști din străinătate.

4

*

Codul Educației, nr 152 din 17.07.2014, art.12, 15,61,63.
Bazele de date AGEPI, informații veridice la 31.12.2015.
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Rezumat
Starea actuală a lucrurilor, caracterizată prin fragmentarea și marginalizarea instruirii
în domeniul proprietății intelectuale, este incompatibilă cu obiectivele tranziției la societatea bazată pe cunoaștere și calea inovațională a creșterii economice. Autorul formulează principalele sarcini ale instruirii în proprietatea intelectuală, divizate pe componentele
funcționale ale sistemului educațional: învățământul secundar, învățământul superior și
formarea continuă a adulților. Pentru învățământul superior se propune clasificarea cursurilor de instruire în conformitate cu recomandările OMPI și nominalizarea unor discipline
concrete pentru diferite cicluri ale studiilor superioare și diverse profiluri. Formarea continuă
a adulților este extrem de importantă în procesul de instruire în proprietatea intelectuală și
are misiunea de a acoperi un gol în pregătirea profesională a managerilor, cercetătorilor,
inventatorilor, tuturor oamenilor de creație.
Cuvintele-cheie: instruire în domeniul proprietății intelectuale, cursuri de inițiere (introductive) de proprietate intelectuală, formarea continuă a adulților în proprietatea intelectuală.
Bibliografie
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II. PROTECȚIA DREPTURILOR
DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ:
ASPECTE JURIDICE ȘI
PROCEDURALE. INVENȚII
ȘI SOIURI DE PLANTE, MĂRCI,
DESENE ȘI MODELE INDUSTRIALE,
INDICAȚII GEOGRAFICE, DENUMIRI
DE ORIGINE ȘI SPECIALITĂȚI
TRADIȚIONALE GARANTATE

Combaterea acțiunilor
de concurență neloială în domeniul
proprietății intelectuale
drd. Cornelia GORINCIOI,
șef Direcție Concurență Neloială, Consiliul Concurenței
magistru în drept Ilie CRECIUN,
controlor de stat, Direcția Concurență Neloială, Consiliul Concurenței

P

roprietatea intelectuală este un atribut esențial al economiei de piaţă, dezvoltarea căreia se bazează pe un mediu concurenţial sănătos. Concurența, la
rândul ei, este unul din cele mai importante elemente, care formează baza funcționării
unei economii moderne și asigură dezvoltarea relaților de piață. Astfel, fenomenul
concurenței și proprietatea intelectuală interacționează într-un proces complex al economiei de piață având drept rezultat asigurarea egalității tuturor subiecților și valorificarea nestingherită a propriei creații intelectuale.
Întreaga activitate a subiecților în cadrul economiei de piață se desfășoară sub anumite semne distinctive, adăugător denumirii de firmă, fie o coloană sonoră, un text, un
desen, model etc., sau chiar toate la un loc, combinate. Aceste semne distinctive reprezintă creații intelectuale concepute special pentru individualizarea subiecților față de
alții și totodată de a le evidenția specificul activității.
Potrivit legislației în vigoare, obiectele proprietății intelectuale includ următoarele
rezultate ale activității intelectuale:
1. obiectele de proprietate industrială – invenții, mărci, desene și modele industriale, indicații geografice, denumiri de origine, specialități tradiționale garantate, soiuri de
plante, topografii ale circuitelor integrate;
2. obiectele dreptului de autor şi drepturilor conexe − opere literare, dramatice,
științifice, muzicale, de artă plastică, fotografice, de artă aplicată, de arhitectură, urbanistică, artă horticolă, programe pentru calculator, baze de date, opere integrante,
derivate, audiovizuale, fonograme, videograme, interpretări, opere coregrafice și pantomime, emisiuni ale organizațiilor de difuziune.
Prin efectul rivalității concurențiale existente pe o anumită piață, este prezent riscul
atentării acestor semne disctintive – obiecte ale proprietății intelectuale. Concurenții
neloiali, dornici de o clientelă numeroasă, respectiv de obținere a profitului, nu se sinchisesc să „fure” din beneficiile prestigiului unui semn distinctiv. Or, întreprinderea care
activează pe o anumită piață relevantă propune bunurile și serviciile sale sub un anumit
nume, având un interes legitim să valorifice pe deplin reputația acestui nume.
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În atare situații, titularii drepturilor de proprietate intelectuală au la dispoziție o
gamă variată de mijloace de apărare. Unul dintre acestea este apărarea drepturilor pe
cale administrativă, și anume, prin depunerea unei plângeri la Consiliului Concurenței.
Consiliul Concurenței nu are atribuții directe referitor la proprietatea intelectuală, însă este autoritatea care, potrivit art. 39 lit. a) al Legii concurenței nr. 183 din
11.07.20121, constată încălcări ale legislației din domeniul concurenței, ajutorului de
stat și publicității. Un domeniu al concurenței, care implică drepturile asupra proprietății
intelectuale, este concurența neloială.
În conformitate cu prevederile art. 4 al Legii concurenței, concurența neloială este
orice acțiune, realizată de întreprinderi în procesul concurenței, care este contrară
uzanțelor oneste în activitatea economică.
Legea concurenței, capitolul III, prevede 5 componențe de acțiuni de concurență
neloială: discreditarea concurenților, instigarea la rezilierea contractului cu concurentul, obținerea și/sau folosirea ilegală a secretului comercial al concurentului, deturnarea
clientelei concurentului și confuzia. Toate aceste acțiuni de concurență neloială, într-o
măsura mai mare sau mai mică, pot fi comise în dauna drepturilor de proprietate intelectuale și a titularilor acestora. Însă, acțiunea de concurență neloială care, de fiecare
dată, implică o atingere a drepturilor de proprietate intelectuală este confuzia.
În conformitate cu prevederile art. 19 ale Legii concurenței, „Sunt interzise orice acţiuni sau fapte care sunt de natură să creeze, prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea,
produsele sau activitatea economică a unui concurent, realizate prin:
a) folosirea ilegală, integrală sau parţială, a unei mărci, embleme de deservire, denumiri de firmă, a unui desen sau model industrial sau a altor obiecte ale proprietăţii industriale de natură să creeze o confuzie cu cele folosite în mod legal de către o altă întreprindere;
b) copierea ilegală a formei, a ambalajului şi/sau a aspectului exterior al produsului
unei întreprinderi şi plasarea produsului respectiv pe piaţă, copierea ilegală a publicităţii
unei întreprinderi, dacă aceasta a adus sau poate aduce atingere intereselor legitime ale
concurentului.
Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române, confuzia (din latinescul confusio)
derivă de la verbul a confunda. A confunda se explică prin acțiunea de a lua o persoană
drept alta sau un lucru drept altul, a asemăna, a asemui, a forma un singur tot, a se
contopi.
La acest capitol, legea este foarte riguroasă în favoarea proprietății intelectuale și
împotriva confuziei. Astfel că, se interzic orice acțiuni realizate prin orice mijloace, de
natură să creeze confuzie și pot aduce atingere intereselor legitime ale titularului. Este
evidentă intenția legiuitorului de a crea o normă cu aplicabilitate pentru prezent și viitor, or acțiunile și mijloacele prin care poate fi creată confuzia evoluează rapid, de la
simple texte publicitare până la setarea anumitor programe on-line. Prin prisma normei citate, rezultă că confuzia este o componență de acțiune de concurență neloială
formală. Aceasta este prezentă din momentul punerii în practică a acțiunilor de natură
să creeze confuzia. Pentru a constata realizarea unei confuzii nu este necesară producerea anumitor prejudicii concrete, este de ajuns faptul că acțiunea înfăptuită să pre1
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supună un efect de confuzie și poate aduce atingere intereselor legitime ale titularilor
proprietății intelectuale. Consecințele păguboase ale confuziei vor fi luate în considerare la stabilirea amenzii.
Totodată, Legea concurenței impune și niște condiții stricte titularilor drepturilor
de proprietate intelectuală care sesizează Consiliul Concurenței și pretind apărarea
drepturilor încălcate.
În continuare vom reflecta condițiile necesare a fi întrunite pentru apărarea
proprietății intelectuale prin prisma legislației concurenței neloiale.
1. Pot solicita apărarea drepturilor de proprietate intelectuală de către Consiliul Concurenței doar întreprinderile. Noțiunea de întreprindere este definită de Legea
concurenței, aceasta fiind autonomă domeniului concurenței, altfel spus, pentru domeniul concurenței este relevantă doar această definiție. Potrivit prevederilor art. 4 al
Legii concurenței, întreprinderea este orice entitate, inclusiv asociaţie de întreprinderi,
angajată în activitate economică, indiferent de statutul juridic şi de modul de finanţare
al acesteia. Activitatea economică reprezintă orice activitate care constă în oferirea de
produse pe o anumită piață. Produse sunt acele bunuri, lucrări, servicii, inclusiv servicii
financiare, destinate vânzării, schimbului sau altor modalităţi de includere în circuitul
civil. Conform practicii Consiliului Concurenței, au fost admise în calitate de întreprinderi, pe cazuri de concurență neloială, organizațiile de gestiune colectivă a drepturilor
de autor și conexe, chiar dacă sunt persoane juridice fără scop lucrativ.
2. Consiliul Concurenței poate examina un caz de concurență neloială doar la
plângerea întreprinderilor afectate de presupusa încălcare a legii. Astfel, titularii drepturilor de proprietate intelectuală pretinse a fi lezate, nu beneficiază de o protecție
automată, aceștia urmează să se adreseze autorității de concurență. La acest capitol,
Consiliul Concurenței nu poate acționa ex-officio, or acesta nu se poate implica în mod
arbitrar în relațiile de acest gen dintre întreprinderi. Totuși, în situația în care există o
asemenea confuziei, iar întreprinderea victimă are un comportament rezervat în apărarea drepturilor de proprietate intelectuală, consumatorii pot sesiza Agenția pentru
Protecția Consumatorilor.
3. În vederea apărării drepturilor sale, întreprinderea urmează să depună la
Consiliul Concurenței o plângere privind presupusele acțiuni de concurență neloială.
Aceasta trebuie să conțină amplu toate informațiile din Formularul de plângere, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 8 din 28.12.20122. Astfel, nu este
admisă o simplă sesizare sau solicitare de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, ci o informație detaliată despre concurentul reclamat, presupusa încălcare a legii,
interesul legitim, probe etc.
4. În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2) al Legii concurenței, pentru a
fi abilitat să depună o plângere privind presupusele acţiuni anticoncurenţiale, autorul
plângerii trebuie să demonstreze interesul lui legitim. Autorul plângerii are un interes
legitim, dacă comportamentul denunţat afectează în mod real şi direct interesele lui.
Interesul trebuie să fie bazat pe un drept prevăzut de legislaţie. În cazul întreprinderilor titulare ale drepturilor de proprietate intelectuală, interesul legitim se manifestă
2
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prin preocuparea acestora de a-și proteja și valorifica pe deplin obiectele de proprietate
intelectuală. Dorința de a obține beneficii din utilizarea unui rezultat al creației intelectuale, este legitimă atât timp, cât întreprinderea dispune de anumite drepturi asupra
creației intelectuale.
5. Urmare a celor expuse în punctele anterioare, se mai menționează încă o
condiție pusă în sarcina întreprinderii care dorește apărarea drepturilor de proprietate intelectuală de către Consiliul Concurenței. Întreprinderea reclamantă trebuie
să aibă un comportament activ, atât la etapa depunerii plângerii, cât și pe parcursul
investigației. Astfel, potrivit art. 52 alin. (1) al Legii concurenței, reclamantul are sarcina
de a prezenta probe în susținerea faptelor pe care își întemeiază plângerea. Odată ce
a depus plângerea la Consiliul Concurenței, întreprinderea are obligația de a da curs
solicitărilor Consiliului Concurenței, respectiv, să prezinte toate informațiile disponibile.
Pentru a fi asigurată o examinare echidistantă, completă și nepărtinitoare, sunt supuși
obligației de a prezenta informațiile disponibile, la solicitarea Consiliului Concurenței, și
întreprinderile reclamate.
6. O condiție importantă pentru apărarea drepturilor de proprietate intelectuală de către Consiliul Concurenței, este respectarea termenului de prescripție de 6 luni
pentru depunerea unei plângeri. Conform art. 14 alin. (5) și (6) al Legii concurenței, întreprinderea, ale cărei interese legitime au fost lezate, poate înainta plângerea privind
presupusele acţiuni de concurenţă neloială la Consiliul Concurenţei în termen de 6 luni
de la data la care a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască despre realizarea presupuselor
acţiuni de concurenţă neloială de către o altă întreprindere. Expirarea termenului de
6 luni constituie temei de refuz de către Consiliul Concurenţei de a examina plângerea, dar nu creează un impediment pentru adresarea în instanţa de judecată în cadrul
termenului general de prescripţie. Termenul de prescripție vine să responsabilizeze și
să disciplineze întreprinderile reclamante pentru a depune plângerea într-un termen
restrâns. Cu cât faptele de concurență neloială sunt mai îndepărtate în timp, cu atât
este mai anevoioasă procedura de identificare a circumstanțelor cauzei, administrare a
probelor, de stabilire a adevărului, pentru ca în final să fie emisă o decizie întemeiată și
legală.
Drept urmare a examinării unei cauze concurențiale, Consiliul Concurenței poate
lua următoarele decizii:
1. Încetarea investigației cauzei;
2. Constatarea comiterii acțiunii de concurență neloială;
3. Impunerea măsurilor de încetare a acțiunilor de concurență neloială;
4. Aplicarea sancțiunilor întreprinderilor care au comis acțiuni de concurență
neloială.
Consiliul Concurenței nu stabilește plata despăgubirilor pentru daunele materiale
și morale cauzate întreprinderilor drept urmare a realizării acțiunilor de concurență neloială. În acest sens, conform prevederilor art. 80 alin. (3) din Legea concurenței, dacă
vreuna dintre acţiunile de concurenţă neloială cauzează daune patrimoniale sau morale, cel prejudiciat este în drept să se adreseze instanţei competente cu acţiune în răspundere civilă corespunzătoare.

Lecturi AGEPI 2016

55

Totuși, autoritatea de concurență din Republica Moldova încurajează întreprinderile pentru depunerea plângerilor privind presupusele acțiuni de concurență neloială.
Or, doar astfel poate interveni în vederea apărării proprietății intelectuale în situația comiterii acțiunilor de concurență neloială. Totodată, activitatea Consiliului Concurenței
comportă un anumit specific, față de alte autorități, drept pentru care, în continuare
vom menționa punctele forte în favoarea depunerii unei plângeri privind presupusele
acțiuni de concurență neloială la adresa Consiliului Concurenței.
(1) Spre deosebire de instanța de judecată, care are un rol diriguitor în organizarea și desfășurarea procesului civil, Consiliul Concurenței are o poziție activă la examinarea cauzelor. Astfel, potrivit art. 52 alin. (3) al Legii concurenței, în procedura de
examinare a presupuselor cazuri de încălcare a legislaţiei concurenţiale, sarcina probei
încălcării îi revine Consiliului Concurenţei. Toate părțile implicate în cauză sunt obligate
să furnizeze Consiliului Concurenței, la cerere, informații exacte, complete și veridice,
chiar și confidențiale sau ce constituie secret comercial, în termenul indicat. Autoritatea
de concurență are posibilitatea de a parcurge la efectuarea inspecțiilor pentru depistarea și ridicarea documentelor, informațiilor de la locul de amplasare și activitate a întreprinderilor, iar acestea sunt obligate să nu creeze impedimente desfășurării inspecției.
Totodată, în vederea examinării cauzei, se pot petrece interviuri și audieri. Cu toate că
are o poziție activă la examinarea cauzelor, autoritatea de concurență respectă egalitatea în drepturi a întreprinderilor, prezumția nevinovăției și dreptul lor la apărare.
(2) Cazul este examinat de către un personal specializat în domeniul concurenței,
acesta fiind beneficiar al multor instruiri în domeniu. Este imperioasă o abordare profesionistă a cauzelor, or, unele aspecte pot fi identificate doar urmare a unei practici în
domeniu.
(3) Fiecare cauză este examinată colegial, atât de către membrii echipei de
investigație, cât și de către membrii Plenului Consiliului Concurenței. Rezultă că o cauză
este supusă unei examinări minuțioase și în detaliu, prin prisma concurențială-juridicăeconomică. Totodată, se evită existența unor abordări subiective.
(4) Drept rezultat al celor menționate, Consiliul Concurenței asigură și o examinare mai rapidă, limitată în timp. Astfel, din practica autorității de concurență, examinarea
unui caz de concurență neloială durează aproximativ 6-10 luni.
(5) Decizia Consiliului Concurenței constituie o probă puternică în procesul civil,
ușurând activitatea instanței la stabilirea despăgubirilor ce urmează a fi acordare întreprinderii reclamante. Mai mult decât atât, autoritatea de concurență monitorizează
executarea Deciziilor adoptate și, după caz, poate lua măsuri în acest sens. Potrivit art.
11 lit. j) din Codul de Executare3, Deciziile Plenului Consiliului Concurenței sunt documente executorii.
Cu titlu de concluzie, menționăm că obiectele proprietății intelectuale au o funcție
bine definită în favoarea întreprinderilor titulare. Aceste obiecte servesc drept indicatori de individualizare a participanților la economia de piață și a activității acestora. Ele
sunt reprezentative și pot servi drept garant al apartenenței bunurilor și serviciilor la o
anumită întreprindere, precum și garant al unui anumit nivel de calitate. Concurența
3
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dintre întreprinderi vine să fortifice acest sistem de individualizare și recunoaștere a
produselor pe o anumită piață, cu respectarea creației intelectuale a fiecărui titular.
Concurența pune în evidență tot ce este reușit la întreprinderi sau mai puțin reușit, iar
fiecare creație intelectuală poartă amprenta reușitei intreprinderii titulare.
Acțiunile de concurență neloială reprezintă niște abateri atât de la legislația
concrențială, cât și a proprietății intelectuale. Acestea sunt săvârșite în dauna
concurenților loiali și a obiectelor de proprietate intelectuală. Creația intelectuală, odată ajunsă materializată și înzestrată de către titular cu o anumită autoritate pe piață,
urmează să servească titularului prin sporirea numărului clienților, creșterea vânzărilor
etc. Autorii acțiunilor de concurență neloială, în special a confuziei, privează titularii
autentici ai obiectelor de proprietate intelectuală de o parte din beneficiile aduse de
acestea.
Consiliul Concurenței este autoritatea care acordă susținere întreprinderilor prejudiciate de acțiunile de concurență neloială în apărarea drepturilor de proprietate
intelectuală. Aplicarea amenzilor întreprinderilor vinovate și obligarea acestora să întreprindă toate măsurile pentru a înceta acțiunile de concurență neloială, reprezintă
mijloacele prin intermediul cărora autoritatea de concurență asigură protecția drepturilor de proprietate intelectuală.
Legislația concurenței neloiale vine să apere concurenții loiali și obiectele
proprietății intelectuale pentru a asigura acestora deplinătatea beneficiilor oferite de
creațiile lor intelectuale. Înaintarea anumitor cerințe pentru a fi realizată o apărare efectivă reprezintă o siguranță a autorității de concurență că drepturile întreprinderilor sunt
realizate cu bună-credință.
Tendințele actuale ale încălcărilor legislației cu privire la proprietatea intelectuală și
practica Consiliului Concurenței în vederea contracarării lor
Este evident că în procesul dezvoltării relațiilor economice evoluează posibilitățile
întreprinzătorilor, dar, totodată, survin și un șir de dificultăți, ce țin de protecția intereselor legitime ale acestora.
Fenomenul de squatting (din limba engleză «squatting» - capturarea ilegală a
spațiilor vacante sau a teritoriilor). Din punctul de vedere al fenomenului concurenței
neloiale, cel mai mare pericol reprezentă cyber-squatting (capturarea numelor de domenii) și brand-squatting (acapararea mărcilor). Esența acestor tipuri de squatting constă în înregistrarea unor semne, creații grafice, sintagme etc., care la moment nu sunt
înregistrate ca mărci comerciale sau nume de domenii într-o țară, dar deja sunt obiecte
ale proprietății intelectuale în altă țară. Scopul acestor acțiuni este vânzarea ulterioară
a acestor obiecte de proprietate intelectuală deja înregistrate, în calitate de mărci sau
nume de domenii, persoanelor interesate. De regulă, persoane interesate sunt titularii
de mărci sau domenii bine cunoscute în alte state sau acele persoane care categoric
doresc să achiziționeze o marcă sau domeniu deja înregistrate pentru afacerea lor.
Actualmente, pot fi distinse următoarele tipuri de squatting:
99 „Carpet-squatting” - cazurile, când sunt înregistrate ca mărci comerciale
și nume de domenii cuvintele și expresiile atractive, care ulterior sunt vândute către
părțile interesate. În internet sunt site-uri speciale, de exemplu, www.brandmarket.ru,
unde puteți cumpăra mărci comerciale sau nume de domeniu preferate. Spre exemplu,

Lecturi AGEPI 2016

57

în Rusia marca „SKARLET” poate fi achiziționată cu 70.000 de ruble rusești, ce constituie
aproximativ 1000 de euro.
99 „Squatting de protecție”. Esența lui constă în faptul că însuși proprietarii de
mărci comerciale sau nume de domenii înregistrează numărul maxim de simboluri sau
cuvinte similare, cu denumirea mărcii sau domeniului, cu scopul de a preveni abuzul
din partea concurenților, de a nu induce în eroare consumatorii și evitarea estompării
brandului. De exemplu, o companie deține numele de domeniu firma.md, însă proprietarul înregistrează și așa domenii ca firmasrl.md, firmasa.md, fir-ma.md etc.
99 „Type-squatting”. Acest tip de squatting este caracteristic cyber-squattingului, dar unele subtipuri se regăsesc și în domeniul mărcilor. Aici se preconizează admiterea unei greșeli de scriere în numele de domeniu sau numele unei mărci comerciale
notorii. Exemple: www.abibas.md; www.dinseyland.com.
99 „Brand-squatting”. Cel mai periculos gen de squatting, deoarece la bază
stă intenția directă de capturare și aducerea pierderilor titularului dreptului asupra
proprietății intelectuale.
Practica judiciară mondială cunoaște multe exemple de brand-squatting. De
exemplu, victimele acestui tip de squatting au fost așa companii de talie internațională,
cum ar fi IKEA, Marks & Spencer, STARBUCKS. Acțiunile de concurență neloială au avut
aceeași schemă. Aceste mărci sunt cunoscute în întreaga lume, însă pe piața rusă, abia
au început să se extindă. În momentul construcției primului complex comercial IKEA
din Rusia, marca nu era înregistrată. Fapt de care au profitat squatter-ii. Apoi proprietarii
suedezi au fost nevoiți să cumpere marca sa cu zeci de mii de dolari.
Abandonarea semnului (mărcii) unui concurent poate avea consecințe. În primul
rând, IKEA nu ar fi putut folosi denumirea lor în Rusia, deoarece a încălcat dreptul proprietarului formal legal, pentru care purta răspundere civilă, administrativă și penală. În
al doilea rând, folosind marca IKEA, s-ar fi putut denigra imaginea brandului, precum și
compromite reputația producătorului suedez de mobilă.
În același timp, alți titulari de drepturi de autor au intrat într-o luptă aprigă cu
squatter-ii, pentru a-și proteja de la pierderi obiectele proprietății intelectuale, și-au
păstrat reputația, reușind să redirecționeze jurisprudența și legislația spre protecția antreprenorilor de bună-credință.
În cele mai multe cazuri, capturarea semnelor, inscripțiilor este cauzată de
imprudența deținătorilor de branduri: tergiversarea înregistrării mărcii comerciale sau
a numelui de domeniu, lipsa de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală în
alte țări, o înregistrare a mărcii pentru clase limitate de bunuri și servicii. În așa cazuri
squatter-ii se folosesc de protecția parțială a unui brand, cum ar fi, spre exemplu înregistrarea în calitate de marcă a doar o parte din elementele brandului. Respectiv, părțile
neprotejate ale brandului rămân la dispoziția squatter-ilor.
Utilizarea ilegală a mărcilor comerciale ale altora este o încălcare directă a drepturilor de proprietate intelectuală și, prin urmare, a legii. Dar sunt situații, când concurenții
fără remușcări încalcă drepturile proprietarilor obiectelor de proprietate intelectuală în
mod indirect, neîncălcând oficial legea.
În acest context, este evidentă necesitatea aplicării normelor privind concurența
neloială, atunci când este dificil sau chiar imposibil de a dovedi utilizarea ilegală a
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proprietății intelectuale. Din 100% de cazuri investigate de către Consiliul Concurenței
referitor la semnele de concurență neloială, 75% sunt cazuri ce țin de proprietatea intelectuală.
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Protecția concurenței loiale
și a secretului comercial
din perspectiva apărării penale
a proprietății industriale
conf. univ., dr. Vitalie STATI,
Departamentul Drept Penal al Facultăţii de Drept, USM

L

a lit.d) art.2461 „Concurența neloială” din Codul penal al Republicii Moldova (în
continuare – CP RM) se stabileşte răspunderea pentru folosirea denumirii de
firmă sau a mărcii comerciale într-o manieră care să producă confuzie cu cele folosite
legitim de un alt agent economic. În această ipoteză, infracţiunea de concurenţă neloială comportă anumite similitudini cu faptele prevăzute la alin.(2) art.1852 „Încălcarea dreptului asupra obiectelor de proprietate industrială” din Codul penal şi la art.97
„Utilizarea ilegală a mărcii” din Codul contravenţional. Or, în alin.(2) art.1852 CP RM şi în
art.97 din Codul contravenţional se evocă utilizarea mărcii care să producă confuzie cu
cea folosită legitim de un alt agent economic. Care este deosebirea dintre o astfel de
acţiune şi infracţiunea de concurenţă neloială în modalitatea stabilită la lit.d) art.2461
CP RM (având ca obiect imaterial marca comercială)?
Răspunsul la această întrebare ni-l sugerează I.Moscalciuc: „... un anumit consumator poate considera mai importantă achiziţionarea unui produs care este fabricat
din componenţii, în proporţiile şi în condiţiile prestabilite, fiind conştient de faptul că
pe produsul pe care îl achiziţionează nu este aplicată o marcă de produs înregistrată,
valabilă pentru produsul în cauză... Din contra, pentru un alt consumator poate fi mai
important să achiziţioneze tocmai un produs cu marca de produs înregistrată, valabilă
pentru produsul în cauză, deşi îşi dă seama că produsul achiziţionat nu este fabricat din
componenţii, în proporţiile şi în condiţiile conforme celor prestabilite”1.
Astfel, cât priveşte victima infracţiunii de concurenţă neloială, în toate cazurile,
atât agentul economic concurent (cu care făptuitorul se află în rivalitate), cât şi consumatorul suferă de pe urma comiterii infracţiunii analizate. Nu este excepţie nici folosirea mărcii comerciale într-o manieră care să producă confuzie cu cea folosită legitim
de un alt agent economic, ipoteză prevăzută la lit.d) art.2461 CP RM. În această ipoteză,
consumatorul consideră eronat că achiziţionează produse având marca comercială folosită legitim de un alt agent economic, altul decât făptuitorul. Deci, şi consumatorului îi sunt prejudiciate drepturile şi interesele legitime, fapt pentru care îl considerăm
1.

1
I.Moscalciuc. Probleme privind protecţia penală a consumatorilor împotriva achiziţionării de produse contrafăcute. În: Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2007, nr.6, p.162-167.
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victimă a infracţiunii, alături de titularul mărcii comerciale folosite legitim, imitate de
către făptuitor.
Nu aceeaşi este situaţia în cazul acţiunii corespunzătoare specificate la alin.(2) art.1852
CP RM şi la art.97 din Codul contravenţional. În acest caz, victimă exclusivă este titularul
mărcii (comerciale) folosite legitim, imitate de către făptuitor. De aceea, consumatorul
nu poate să apară ca victimă a faptelor prevăzute la alin.(2) art.1852 CP RM şi la art.97
din Codul contravenţional.
Această concluzie rezultă din examinarea obiectului juridic al infracţiunii prevăzute la alin.(2) art.1852 CP RM. Denumirea acestui articol – „Încălcarea dreptului asupra
obiectelor de proprietate industrială” – precum şi denumirea Capitolului V, din care face
parte acest articol – „Infracţiuni contra drepturilor politice, de muncă şi altor drepturi
constituţionale ale cetăţenilor” – ne îndeamnă să susţinem că infracţiunea respectivă
aduce atingere relaţiilor sociale cu privire la realizarea dreptului asupra mărcii (sau a
denumirii de origine a produsului), privit ca o componentă a dreptului cetăţenilor la
proprietatea intelectuală (proclamat la alin.(2) art.33 din Constituţie). Nu este fixat în
Constituţie un drept al consumatorului de a fi protejat împotriva achiziţionării de produse contrafăcute. De aceea, consumatorul nu poate să apară ca victimă a infracţiunii
prevăzute la alin.(2) art.1852 CP RM. O concluzie similară se desprinde din examinarea
obiectului juridic al faptei specificate la art.97 din Codul contravenţional.
Totuși, cele menționate mai sus nu trebuie să conducă la ideea că anumite componente ale dreptului de proprietate industrială nu ar putea forma împreună drepturile referitoare la protecţia împotriva concurenţei neloiale. Din acest punct de vedere, susținem opinia lui V.Iustin, potrivit căreia concurenţa loială constituie un obiect al
proprietății industriale2.
Argumente în sprijinul unei asemenea opinii le prezintă S.Brînza: „Aşa cum rezultă
din textul art.1 al Convenţiei de la Paris3 şi din cel al art.2 al Convenţiei de la Stockholm4,
drepturile referitoare la protecţia împotriva concurenţei neloiale (neleale) fac parte, de
asemenea, din componenţa dreptului de proprietate industrială... Anumite componente ale dreptului de proprietate industrială formează împreună drepturile referitoare la
protecţia împotriva concurenţei neloiale”5; „Pentru a învedera care sunt rezultatele
activităţii intelectuale şi ce legătură există între acestea şi noţiunea de proprietate
intelectuală, este oportun a apela la textul unui act de vocaţie internaţională. Astfel,
conform art.2 al Convenţiei de la Stockholm, prin „proprietate intelectuală” se înțelege
drepturile referitoare la: operele literare, artistice şi ştiinţifice; interpretările artiştilor
interpreţi şi execuţiile artiştilor executanţi, fonogramele şi emisiunile de radiodifuziune; invenţiile în toate domeniile activităţii umane; descoperirile ştiinţifice; desenele
şi modelele industriale; mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu, precum şi numele
V.Iustin. Secretul comercial – obiect al proprietății industriale. În: Intellectus, 2013, nr.2, p.27-31.
Se are în vedere Convenția pentru protecţia proprietăţii industriale, încheiată la Paris la 20.03.1883 (Tratate
internaţionale la care Republica Moldova este parte. Vol.6. Chişinău: Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 1998, p.160-186).
4
Se are în vedere Convenţia pentru instituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, încheiată la
Stockholm la 14.07.1967 (Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. Vol.6. Chişinău: Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, p.187-202).
5
S.Brînza. Obiectul infracțiunilor contra patrimoniului: Teză de doctor habilitat în drept. Chișinău, 2005, p.149.
2
3

Lecturi AGEPI 2016

61

comerciale şi denumirile comerciale; protecţia împotriva concurenţei neloiale (sublinierea ne aparține – n.a.)”6.
În același făgaș, R.S. Şmonin afirmă: „Asigurarea intereselor naţionale în sfera proprietăţii intelectuale presupune elaborarea şi realizarea complexului de măsuri în vederea contracarării diverselor forme de concurenţă neloială... Numai realizarea întregului
spectru al acestor măsuri poate asigura exercitarea eficientă – de către producătorii autohtoni ai produselor performante sub aspect ştiinţific – a drepturilor lor de proprietate
intelectuală, precum şi să faciliteze tranziţia spre economia inovaţională”7.
Supoziţia că anumite componente ale dreptului de proprietate industrială formează împreună drepturile referitoare la protecţia împotriva concurenţei neloiale se confirmă prin faptul că, potrivit lit.a) alin.(1) art.19 din Legea concurenţei, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 11.07.20128, sunt interzise orice acţiuni sau fapte care
sunt de natură să creeze, prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau
activitatea economică a unui concurent, realizate prin folosirea ilegală, integrală sau
parţială a unei mărci, embleme de deservire, denumiri de firmă, a unui desen sau model
industrial sau a altor obiecte ale proprietăţii industriale de natură să creeze o confuzie
cu cele folosite în mod legal de către o altă întreprindere.
În altă ordine de idei, în opinia lui V.Iustin, nu doar concurenţa loială, ci și secretul
comercial este un obiect al proprietății industriale9. Împărtășind aceeași poziție, R.Dincă
menționează: „Relaţia cu protecţia drepturilor de proprietate intelectuală nu reprezintă
singurul tip de interacţiune pe care protecţia indirectă a secretului comercial îl poate
avea cu protecţia directă conferită de alte drepturi subiective. Cum natura informaţiei
de secret comercial se păstrează numai dacă deţinătorul a luat măsurile necesare pentru
a menţiona caracterul secret al informaţiei, el este chemat să-şi protejeze exclusivitatea
prin mijloace de fapt. Protecţia directă a drepturilor subiective ale deţinătorului asupra
acestor mijloace de fapt şi a creanţelor lui contractuale de confidenţialitate reprezintă
o protecţie indirectă a secretului conservat prin asemenea mijloace sau contracte”10.
La rândul său, I.V. Stroganova menționează: „Secretul comercial posedă caracteristicile
proprietății intelectuale: acest secret constituie o valoare nepatrimonială, un rezultat al
activității intelectuale, asupra căruia titularul își exercită dreptul exclusiv recunoscut”11.
După D.M. Mordasov și M.M. Mordasov, „noțiunea de proprietate intelectuală este generică în raport cu o serie de instituții juridice, dintre care cele mai semnificative sunt
cele ale dreptului de autor, ale dreptului mărcilor și ale secretului comercial (sublinierea
ne aparține – n.a.)... La obiectele netradiționale ale proprietății intelectuale se raportează: realizările de selecție; tehnologia circuitelor integrate; informația care constituie
secretul de serviciu sau secretul comercial (sublinierea ne aparține – n.a.); secretele de

S.Brînza. Obiectul infracțiunilor contra patrimoniului. Chișinău: Tipografia Centrală, 2005, p.482-483.
Р.С. Шмонин. Управление объектами интеллектуальной собственности в экономике России: Авто
реферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва, 2008, р.17.
8
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197.
9
V.Iustin. Secretul comercial – obiect al proprietății industriale. În: Revista Națională de Drept, 2011, nr.8, p.31-36.
10
R.Dincă. Protecția juridică a secretului comercial: Rezumatul tezei de doctorat. București, 2008, p.6-7.
11
И.В. Строганова. Информация и интеллектуальная собственность: соотношение и взаимосвязь. În:
Вестник Челябинского государственного университета, 2002, № 2, p.109-118.
6
7
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producție etc.”12 Nu în ultimul rând, I.F. Koval susține: „Secretul comercial face parte din
rândul obiectelor netradiționale ale proprietății intelectuale. Aceasta întrucât protecția
juridică a acestui secret se întemeiază pe alte principii decât cele referitoare la ocrotirea
dreptului de autor, a drepturilor conexe, a dreptului mărcilor și a mijloacelor de individualizare. Secretul comercial are o natură juridică dihotomică: pe de o parte, reprezintă un tip de informație; pe de altă parte, este un obiect al dreptului de proprietate
intelectuală”13.
Nu putem trece cu vederea nici dispoziția de la pct.1.5 din Avizul Secțiunii pentru piaţa unică, producţie şi consum privind propunerea de directivă a Parlamentului European
și a Consiliului privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate
(secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale: „Comitetul14 subliniază că protecția secretelor comerciale împotriva obținerii și utilizării lor ilegale, astfel
cum este prevăzută în propunerea de directivă, este foarte apropiată de cea stabilită în
Directiva CE 2004/48 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, cum ar
fi drepturile de autor, mărcile comerciale, desenele sau brevetele, în special prin aceea că
impune statelor membre să prevadă un acces eficient al deținătorului legitim al secretului
comercial la obținerea de reparații în fața instanțelor de drept civil”15.
Din cele menționate, deducem că anumite componente ale dreptului de proprietate industrială formează împreună drepturile referitoare la protecţia împotriva concurenţei loiale, precum și a obținerii, divulgării sau utilizării ilegale a informaţiilor care
constituie secret comercial.
2. În alt registru, este de menționat că formularea „pentru orice act de concurenţă
neloială, inclusiv...” (sublinierea ne aparţine – n.a.) din dispoziţia de la art.2461 CP RM
denotă că modalităţile specificate la literele a)-e) ale acestui articol sunt aduse cu titlu
de exemplu. În afară de aceste modalităţi, altele (care sunt prevăzute de Legea concu
renţei) complinesc lista de modalităţi ale faptei prejudiciabile specificate la art.2461 CP
RM. Astfel, întrucât enumerarea prevederilor de la lit.a)-e) art.2461 CP RM are conotaţii
exclusiv exemplificative, nu se poate afirma că la lit.a)-e) art.2461 CP RM sunt prevăzute
cinci infracţiuni de sine stătătoare.
Subliniem că, în afară de modalităţile nominalizate expres la lit.a)-e) art.2461 CP RM,
sunt şi altele care completează conţinutul faptei prejudiciabile prevăzute la art.2461 CP
RM. Aceste alte modalităţi sunt menţionate în art.16 şi 17 ale Legii concurenţei.
În contextul studiului de față, un interes mai pronunțat îl suscită art.17 „Obţinerea
şi/sau folosirea ilegală a secretului comercial al concurentului” al Legii concurenţei. Conform acestuia, se interzice, printre altele, obţinerea de către o întreprindere a informaţiilor ce constituie secret comercial al concurentului, fără consimţământul lui, dacă aceasta a adus sau poate aduce atingere intereselor legitime ale concurentului. Precizăm
că răspunderea pentru orice act de concurenţă neloială se stabilește la art.2461 CP RM.
Д.М. Мордасов, М.М. Мордасов. Промышленная интеллектуальная собственность и патентование
материалов и технологий. Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014, p.11, 59.
13
И.Ф. Коваль. Защита права интеллектуальной собственности. Донецк: ДНУ, 2009, р.204.
14
Se are în vedere Comitetul Economic şi Social European, organ consultativ al Uniunii Europene.
15
Avizul Secțiunii pentru piaţa unică, producţie şi consum privind propunerea de directivă a Parlamentului
European și a Consiliului privind protecția know-how-ului. https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/EESC-2013-08066-00-00-AS-TRA-RO.doc.
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În același timp, la alin.(1) art.2451 CP RM se stabilește răspunderea, inter alia, pentru
colectarea de informaţii care constituie secret comercial prin sustragerea de informaţii,
inclusiv folosirea mijloacelor tehnice speciale, extorcare sau ameninţarea cu aplicarea
violenţei nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei.
În consecință, alin.(1) art.2451 CP RM poate fi aplicat numai dacă nu este aplicabil
art.2461 CP RM. Mai concret, alin.(1) art.2451 CP RM poate fi aplicat în cazul în care subiectul infracțiunii nu are calitatea de agent economic concurent, privit ca subiect de reacredinţă în raportul juridic de concurenţă în care victima infracțiunii să apară ca subiect
de bună-credinţă. De exemplu, alin.(1) art.2451 CP RM poate fi aplicat în situația în care
subiectul infracțiunii este un jurnalist, un om de știință sau o altă persoană care colectează informaţii ce constituie secret comercial, fiind ghidat de interesul profesional sau
științific, de curiozitate etc.
De asemenea, alin.(1) art.107 „Obţinerea sau divulgarea informaţiilor care constituie secret comercial, bancar sau fiscal” din Codul contravențional poate fi considerat
„normă de rezervă” în raport cu alin.(1) art.2451 CP RM. La alin.(1) art.107 din Codul
contravențional se stabilește răspunderea, printre altele, pentru obţinerea fără consimţământul titularului a informaţiilor care constituie secret comercial sau bancar în scopul
divulgării ori folosirii lor ilegale. Drept urmare, alin.(1) art.2451 CP RM poate fi aplicat
numai dacă nu este aplicabilă această normă contravențională.
În altă privință, este de menționat că, în conformitate cu art.17 al Legii concurenței,
se interzice, printre altele, folosirea de către o întreprindere a informaţiilor ce constituie secret comercial al concurentului, fără consimţământul lui, dacă aceasta a adus sau
poate aduce atingere intereselor legitime ale concurentului. Amintim că răspunderea
pentru orice act de concurenţă neloială se stabilește la art.2461 CP RM. Totodată, alin.(2)
art.2451 CP RM stabilește răspunderea, printre altele, pentru divulgarea ilicită sau utilizarea informaţiilor ce constituie secret comercial sau bancar de către persoana căreia
i-a fost încredinţată sau i-a devenit cunoscută această informaţie în virtutea atribuţiilor
deţinute, fără consimţământul proprietarului informaţiei. La fel, nerespectarea de către
participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare a obligaţiilor de păstrare a secretului comercial şi profesional atrage răspunderea conform alin.(5) art.3042 din Codul
contravențional. În consecință, alin.(2) art.2451 CP RM poate fi aplicat numai dacă nu
sunt aplicabile nici art.2461 CP RM16, nici alin.(5) art.3042 din Codul contravențional17.
De asemenea, alin.(2) art.107 din Codul contravențional poate fi considerat
„normă de rezervă” în raport cu alin.(2) art.2451 CP RM. La alin.(2) art.107 din Codul
contravențional se stabilește răspunderea, printre altele, pentru divulgarea informaţiilor ce constituie secret comercial sau bancar de către un funcţionar public ori de către
o persoană căreia aceste informaţii i-au fost încredinţate sau i-au devenit cunoscute în
legătură cu serviciul ei. Drept urmare, alin.(2) art.2451 CP RM poate fi aplicat numai dacă
nu este aplicabilă această normă contravențională.
16
Mai concret, alin.(2) art.2451 CP RM poate fi aplicat în cazul în care subiectul infracțiunii nu are calitatea de
agent economic concurent, privit ca subiect de rea-credinţă în raportul juridic de concurenţă în care victima
infracțiunii să apară ca subiect de bună-credinţă.
17
Mai concret, alin.(2) art.2451 CP RM poate fi aplicat în cazul în care subiectul infracțiunii nu are calitatea de
participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare, căruia îi revin obligaţiile de păstrare a secretului comercial
şi profesional.
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3. Finalmente, consemnăm că, potrivit alin.(1) art.77 al Legii concurenței, „prin derogare de la legea penală, comiterea faptelor de concurenţă neloială interzise la art.15-19
din această lege se sancţionează de Consiliul Concurenţei cu amendă în mărime de
până la 0,5 % din cifra totală de afaceri realizată de întreprinderea în cauză în anul anterior sancţionării”.
Întrebarea ce se impune aici: care sunt efectele unei asemenea derogări? Răspunsul la această întrebare se desprinde din alin.(7) art.6 al Legii privind actele legislative,
adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 27.12.200118: „În cazul în care între două
acte legislative cu aceeaşi forţă juridică apare un conflict de norme ce promovează soluţii diferite asupra aceluiaşi obiect al reglementării, se aplică prevederile actului posterior”.
Atât Codul penal, cât și Legea concurenței19 sunt legi organice. Legea concurenței
a fost adoptată după adoptarea Codului penal. În concluzie, în cazurile când se comite
concurența neloială, răspunderea se aplică nu conform art.2461 CP RM, dar în baza alin.(1)
art.77 al Legii concurenței.

18
19

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.36-38.
În preambulul Legii concurenței se menționează: „Parlamentul adoptă prezenta lege organică”.
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Utilizarea abuzivă a sistemului
de protecție a proprietății
intelectuale
Andrei MOISEI,
specialist coordonator, Secția instruire, AGEPI

R

olul obiectelor de proprietate intelectuală în promovarea și comercializarea
produselor este cunoscut. Acestea au menirea să asigure funcționalitatea unui
produs - dacă ne referim la o invenție, să individualizeze produsul - dacă ne referim la o
marcă sau să reflecte produsul în sine - dacă ne referim la un design industrial.
Una din tendințele producătorilor este de a asigura o protecție cât mai extinsă unui
produs, utilizând în acest scop diverse obiecte de proprietate intelectuală. Această tendință
se mai datorează și faptului că fiecare obiect de proprietate intelectuală, luat separat, are
propriile limite de întindere a drepturilor, acestea fiind axate pe durata protecției, teritoriul
protecției, precum și pe esența obiectelor de proprietate intelectuală, fie revendicări pentru
invenții, imagini și clase pentru mărci sau aspect exterior pentru design.
De asemenea, este important să menționăm că unul și același rezultat al creației intelectuale poate fi protejat prin diverse obiecte de proprietate intelectuală, în acest sens
existând anumite interferențe în sistemul de protecție 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 sau situația în care etichetele, menite să individualizeze un produs, sunt înregistrate în calitate de desen industrial, nemaivorbind de mărcile constituite din opere de artă, picturi, sculpturi, muzică etc.
La prima vedere, pare să fie normal, legea permite astfel de înregistrări și este alegerea producătorului cum să-și promoveze produsul. Totodată, acest fenomen generează și unele îngrijorări, deoarece pot apărea anumite conflicte.
Pentru a încerca să clarificăm situația, este necesar să ne distanțăm de la principiile
și procedurile ce stau la baza înregistrării unui obiect de proprietate intelectuală și să
pornim de la modul de gândire al producătorul, în primul rând, de la tendința acestuia
de a institui un monopol cât mai extins asupra unui concept, a unei idei care, de fapt,
nu poate fi protejată în sine.
Ideile pot fi geniale, însă materializate într-o formă sau alta, rămân deschise pentru
concurenții care, la rândul lor, pot fi mai ingenioși și care pot extinde variația de forme
materializate pe baza aceleiași idei.
Ideea materializată în forma unui design (model sau desen industrial) va asigura o
protecție limitată la liniile și culorile obiectului, respectiv, modificarea acestora va permite înregistrarea unor forme noi, dar cu mici diferențe față de cele ale designului inițial.
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Scopul de bază în deținerea unui monopol constă în capacitatea titularului de a interzice altor persoane utilizarea obiectului de proprietate intelectuală. În cazul menționat
mai sus, acțiunile titularului designului ar constitui încălcare doar în situația în care produsul concurentului ar avea o formă identică cu cea înregistrată sau ar fi atât de apropiată
de aceasta, încât să nu poată fi făcută vreo distincție. Principiul similitudinii și gradului
de confuzie nu este relevant pentru design ca obiect de proprietate intelectuală, respectiv, nici nu poate fi invocat față de concurenți. Însă, acest principiu este foarte important
în cazul unei mărci și Legea 38-XVI/2008 în art. 9, alin., (1) litera b) menționează faptul că
titularul mărcii este în drept să interzică terților să utilizeze un semn care, din cauza
identităţii ori similitudinii cu marca înregistrată şi identităţii ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite 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 menționate fac ca sistemul de protecție a mărcilor să fie unul mai atractiv pentru producători, în sensul că permite instituirea unui monopol. La prima vedere,
s-ar părea că nu există nicio problemă, scopul înregistrării fiind, de fapt, deținerea monopolului. Solicitantul este liber să decidă care va fi obiectul înregistrării, iar AGEPI va
acționa conform principiului ”primul venit primul deservit”.
Întrebarea ar fi - unde este conflictul?
Să încercăm să pornim de la noțiunea - ce este o marcă. În conformitate cu art. 2 al
Legii 38-XVI/2008, marcă este orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care serveşte la individualizarea și deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice
sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice. Deci, scopul înregistrării acesteia reiese din însăși noțiunea de ”marcă” și are ca obiectiv individualizarea produselor.
Corect ar fi să ne întrebăm despre care produse este vorba? Pentru AGEPI este simplu.
Există clasificatorul de la Nisa și orice marcă, depusă pentru înregistrare, face referire la
un produs sau la o categorie de produse din acest clasificator. Adică, există produsul
și există producătorul, liber să aleagă forma mărcii care va individualiza acest produs.
În cadrul examinării pentru acordarea protecției unei mărci este strict respectată
corectitudinea clasificării produselor şi serviciilor conform clasificării de la Nisa.
Momentul care denaturează sistemul de protecție a mărcilor constă în faptul că unele persoane ”ingenioase” folosesc acest sistem pentru a-și proteja și comercializa marca ca
pe un produs în sine, iar clasele din clasificatorul de la Nisa îi asigură monopolul pentru
o ramură întreagă. Și în acest caz ar părea că totul este bine, dacă să privim situația de pe
poziția admiterii la înregistrare în calitate de marcă a formei produsului sau a ambalajului
pentru produs, cum ar fi, de exemplu, forma unui cașcaval, a unui biscuit etc., doar că,
în acest caz, contează legătura dintre marcă și producătorul produsului, fabricantul de
cașcaval sau de biscuiți. Să vedem încă o dată ce spune noțiunea de marcă: ”marcă este
orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care serveşte la individualizarea și deosebirea
produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane
fizice 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 întâmplă și în situația când în calitate de marcă este protejat ambalajul produsului. În acest caz, ambalajul va avea menirea să individualizeze anume acest produs.
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Există și producători care, pentru a-și identifica produsele, utilizează în calitate de
mărci forme tridimensionale.
Situația pe care încercăm să o dezvăluim se referă la faptul că nu există o legătură
între marca tridimensională, produsele pentru care a fost înregistrată și producătorul
acestor produse. Spre exemplu, există marca ca produs și deținătorul acesteia, adică
este situația când marca prezintă o valoare în sine ca formă, indiferent de ingredientele
din interiorul acestei forme. Acestea din urmă îi vor oferi obiectului destinat comercializării mai multă atractivitate și îi vor asigura monopolul despre care s-a vorbit anterior.
Care sunt avantajele protecției operelor de design în calitate de marcă?
Primul ar fi aria foarte extinsă de acoperire pentru un domeniu, dacă e să ne referim, de exemplu, la clasa 33 din clasificatorul de la Nisa. Monopolul obținut în baza
acestei clase va cuprinde tot domeniul vinificației care, din start, este unul atractiv în
Republica Moldova, inclusiv pentru turism. Alt avantaj ar fi perioada de protecție nelimitată - din 10 în 10 ani la infinit și, nu în ultimul rând, posibilitatea invocării față de
concurenți a similitudinii și gradului de confuzie, ceea ce oferă posibilități mai mari de
a ține concurenții la distanță, fapt care nu poate fi obținut prin sistemul de protecție a
operelor de artă decorativă și aplicată sau a designului (modelului industrial).
Care este pericolul?
Astfel de situații vor genera blocarea unor domenii ca, de exemplu, cel al ambalajelor sau formelor tradiționale utilizate cu ocazia diferitelor sărbători. Actualmente,
varietatea acestor forme este posibilă datorită principiilor de protecție a designului.
Menționăm că unele obiecte coexistă înregistrate în calitate de design, dar nu pot
coexista în baza principiilor de înregistrare a mărcilor.
Faptul că mărcile tridimensionale au un specific este evident, respectiv, sunt necesare și prevederi speciale cu referire la acest obiect. Este deja anecdotic exemplul când
s-a ajuns să fie numărate doagele la butoi în căutarea unor diferențe…, nu în zădar în
conflictele cu mărcile tridimensionale, de fiecare dată părțile se axează pe principiile
protecției designului (modelului industrial).
Poate este cazul să fie revăzute unele prevederi de principiu, care să nu admită înregistrarea etichetelor ca desen industrial, dacă acestea nu pot fi admise la înregistrare
în calitate de mărci și, respectiv, să nu se admită înregistrarea mărcilor tridimensionale
în situația în care se dorește obținerea unui monopol în comercializarea operelor de
artă decorativă și aplicată în calitate de suvenir și să nu se admită instituirea blocajelor
la nivel de idee, utilizând abuziv sistemul de protecție a mărcilor.
În concluzie, sistemul de protecție a obiectelor de proprietate intelectuală necesită
să fie ajustat în măsura în care să stimuleze dezvoltarea concurenței și să preîntâmpine
orice abuz, care ar genera dezvoltarea concurenței neloiale prin instituirea de blocaje și
obținerea unor profituri nejustificate.
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Brevetul pentru soi de plantă –
instrument de valorificare
a drepturilor amelioratorilor
Ala GUȘAN,
șef Direcție Brevete, AGEPI

S

oiul nou de plantă, la fel ca și invenţia, marca sau desenul şi modelul industrial,
este un rezultat al creativităţii umane, un obiect de proprietate industrială, la
obţinerea căruia sunt implicate considerabile resurse umane şi materiale.
Procesul de ameliorare a soiurilor de plante este unul de lungă durată, care uneori
se poate desfăşura timp de 10-20 de ani, totodată, fiind foarte costisitor, deoarece impune investiţii semnificative în suprafeţe, echipament ştiinţific (camere de creştere, laboratoare etc.) şi manoperă ştiinţifică. În acelaşi timp, materialul soiului nou de plantă poate
fi foarte uşor reprodus de alte persoane, fără acordul amelioratorului. Acesta, deseori,
este lipsit de posibilitatea de a obţine beneficii din soiul creat şi, pe această cale, din
investiţiile alocate în procesul de creare sau ameliorare a soiului nou.
De aceea, existența unui sistem eficient de protecţie juridică a soiurilor de plante
reprezintă un mijloc important în susţinerea eforturilor amelioratorilor şi asigurarea posibilităţii rambursării investiţiilor și cheltuielilor suportate.
În Republica Moldova există un sistem sui generis de protecţie a soiurilor de plante, care este complet armonizat cu prevederile Convenţiei internaţionale privind protecţia
noilor soiuri de plante (UPOV), la care Republica Moldova este parte din anul 1998, şi cu
directivele europene în domeniul dat.
Legislaţia în vigoare în domeniul protecţiei soiurilor de plante include:
99 Legea RM nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante
(în continuare − Legea nr. 39/2008);
99 Regulamentul privind procedurile de depunere şi examinare a cererii, de acordare şi de menţinere în vigoare a brevetului pentru soi de plantă aprobat prin Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr. 295 din 16.04.2009;
99 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 13 august 1997 cu privire
la taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale, cu modificările ulterioare*.
Conform prevederilor Legii nr. 39/2008, drepturile asupra unui soi sunt obţinute şi protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin acordarea unui brevet pentru soi de plantă de
către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.
* Prin Hotărârea Guvernului nr. 1072 din 22.09.2016 a fost modificată în Hotărârea Guvernului cu privire la Nomenclatorul serviciilor cu semnificație juridică în domeniul protecției obiectelor proprietății intelectuale (n. r.) .
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Brevetul pentru soi de plantă îndeplineşte următoarele funcţii:
••
asigură protecţie juridică soiului nou de plantă pe teritoriul Republicii Moldova şi oferă posibilitatea unei reglementări legale a raporturilor patrimoniale şi personale, apărute în procesul creării şi utilizării soiurilor de plante;
••
este un titlu de protecţie care certifică prioritatea soiului, paternitatea amelioratorului şi dreptul exclusiv al titularului de brevet de utilizare a soiului respectiv;
••
oferă titularului oportunitatea obţinerii unui profit care să-i permită atât recuperarea investiţiilor financiare anterioare, cât şi efectuarea unor noi investiţii;
••
certifică dreptul moral al amelioratorului de a i se recunoaşte această calitate,
precum şi dreptul economic al acestuia, adică dreptul la remunerarea muncii de creare
a soiului.
Cu părere de rău, funcţiile brevetului pentru soi de plantă şi drepturile pe care le oferă
acesta titularului, foarte des şi în mod neîntemeiat, sunt atribuite adeverinţei de soi, eliberate de către Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante a Republicii Moldova
după testarea soiului la valoarea culturală şi de utilizare în vederea includerii lui în Catalogul soiurilor de plante, pentru a fi admise pentru producere și utilizare.
Brevetul pentru soi de plantă eliberat de AGEPI se deosebeşte de adeverinţa de soi eliberată de Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante prin faptul că doar brevetul asigură protecţia juridică de ordin patrimonial a obiectului în cauză. Astfel, adeverinţa
de soi de plantă confirmă doar paternitatea amelioratorului − calitatea lui de autor al noului soi, pe când brevetul acorda titularului dreptul juridic de a utiliza soiul brevetat şi de a
interzice terţilor orice utilizare a acestuia fără autorizaţia sa.
Protecţia prin brevet pentru soi de plantă, conform prevederilor Legii nr. 39/2008, este
acordată soiurilor ce aparţin tuturor genurilor şi speciilor de plante, care sunt noi, distincte, uniforme, stabile şi sunt desemnate cu o denumire conformă cu prevederile legale.
Un soi este considerat nou dacă nu a fost comercializat înainte de data depunerii
cererii:
99 pe teritoriul Republicii Moldova − cu mai mult de un an;
99 pe teritoriul altor state - cu mai mult de 4 ani, iar în cazul arborilor, viţei-de-vie
şi cartofului − cu mai mult de 6 ani.
Data primei comercializări a unui soi de plantă în Republica Moldova are un impact deosebit asupra protecţiei lui, deoarece această dată determină perioada în care soiul poate
fi brevetat atât în Republica Moldova, cât şi peste hotare.
În perioada valabilităţii brevetului titularul are dreptul exclusiv asupra brevetului şi
asupra soiului protejat prin brevet, esența căruia constă în dreptul de a interzice terţilor să
efectueze fără autorizaţia sa următoarele acţiuni referitoare la materialul soiului protejat:
a) producerea sau reproducerea (în scopul înmulţirii);
b) condiţionarea în scopul înmulţirii;
c) oferirea spre vânzare;
d) vânzarea sau alte forme de comercializare;
e) exportul;
f) importul;
g) stocarea în scopul efectuării acţiunilor menţionate la lit. a)-f ).
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Prevederile respective se aplică și referitor la materialul recoltat al soiului și la produsele obținute direct din materialul soiului protejat, dacă acestea au fost obținute prin
utilizarea neautorizată a materialului soiului protejat.
Durata de valabilitate a brevetului pentru soi de plantă variază în funcţie de
apartenența soiului la anumite grupe de plante şi constituie:
− până la 30 de ani de la data acordării brevetului pentru soiurile de viță-de-vie, cartofi şi arbori;
− până la 25 de ani de la data acordării brevetului pentru soiurile de plante de alte
specii.
La solicitarea titularului, durata de valabilitate a brevetului poate fi prelungită pentru încă 5 ani.
Totuși, drepturile titularului de brevet nu se extind asupra acțiunilor efectuate în
scopuri personale necomerciale, a cercetărilor științifice și în scopul creării sau descoperirii și dezvoltării altor soiuri.
Aceste prevederi referitoare la limitarea drepturilor titularului de brevet au fost
completate cu o prevedere nouă, adoptată prin Legea nr. 162 din 30.07.2015 de modificare a Legii nr. 39/2008 privind protecția soiurilor de plante, prin care au fost transpuse
în legislația națională privind protecția soiurilor de plante prevederile art. 317 al Acordului de Asociere RM-UE referitor la soiurile de plante, care prevede asigurarea protecţiei soiurilor de plante în conformitate cu Convenţia internaţională pentru protecţia
noilor soiuri de plante (UPOV), inclusiv excepţia opţională de la dreptul amelioratorului,
în conformitate cu articolul 15 alin. (2) din Convenţia UPOV.
Astfel, suplimentar la cele menționate, drepturile titularului de brevet nu se extind
asupra acțiunilor efectuate de producătorii agricoli care utilizează pentru multiplicarea
pe terenurile proprii, fără autorizația titularului, produsul recoltei obținute prin cultivarea pe terenurile proprii a materialului unui soi protejat, cu condiția achitării unei
remunerații, care va fi mai mică decât prețul perceput pentru producerea sub licență
a materialului de multiplicare al aceluiași soi. Această prevedere, care mai este numită ”privilegiul fermierului”, este aplicată la nivel comunitar, iar prin această modificare
legislația națională a fost armonizată cu legislația europeană în domeniu.
În scopul realizării unui schimb de experiențe privind implementarea acestei prevederi la nivel comunitar, la 5-6 octombrie 2015, în cadrul unui proiect TAIEX, AGEPI
cu suportul Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (CPVO), a organizat un seminar național cu genericul „Protecția soiurilor de plante și asigurarea respectării drepturilor amelioratorilor”. La seminar au participat dl Peter Button, Vice Secretarul General al UPOV, dl Martin Ekvad, Președintele CPVO, un reprezentant al Oficiului UPOV
și raportori din diverse țări cu o experiență vastă în domeniul respectiv. Conform
practicii prezentate, pentru aplicarea prevederilor legate de ”privilegiul fermierului”, în majoritatea țărilor funcționează structuri private, care gestionează colectarea
remunerațiilor, pe care fermierii trebuie să le achite titularilor unor soiuri protejate,
utilizate de către fermieri. Respectiv, pentru asigurarea implementării privilegiului
fermierului în Republica Moldova, AGEPI urmează să elaboreze cadrul normativ de
funcționare a prevederii în cauză, stipulate în Legea nr. 39/2008 privind protecția soiurilor de plante, iar în țară să se găsească structuri private, care să-și asume această
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funcție de colectare a remunerațiilor din partea producătorilor agricoli pentru multiplicarea pe terenurile proprii a soiurilor protejate.
Pe întreaga durată de valabilitate a brevetului, titularul este obligat să plătească taxele anuale de menţinere în vigoare. Dacă acestea nu sunt plătite, titularul este decăzut din
drepturile ce decurg din brevetul pentru soi de plantă.
Titularul de brevet este obligat să menţină caracterele şi proprietăţile soiului, indicate în descrierea lui oficială la data acordării brevetului, pe toata perioada de valabilitate a brevetului. Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante este în drept să
efectueze verificarea tehnică a soiului pentru aprecierea existenței soiului ca atare, fiind
posibilă decăderea din drepturi a titularului în cazul stabilirii faptului că soiul nu mai
există sau că nu mai satisface criteriile legale de brevetabilitate.
Pentru procedurile ce țin de obținerea şi menţinerea brevetului în vigoare se percep
taxe în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 774 din 13 august
1997 cu privire la taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei
obiectelor proprietăţii intelectuale, cu modificările ulterioare.
Instituţiile din sfera cercetării şi inovării dispun de scutiri la achitarea taxelor, achitând doar 5% din cuantumul deplin al acestora.
Analiza stării actuale privind crearea, protecţia, menţinerea şi valorificarea economică a soiurilor de plante autohtone în Republica Moldova şi peste hotare arată existenţa unor carenţe serioase.
În pofida unui cadru normativ modern şi armonizat cu legislaţia internaţională şi
europeană privind protecţia soiurilor de plante, numărul soiurilor protejate, în raport cu
numărul soiurilor utilizate pe piața Republicii Moldova, este extrem de mic.
Pe parcursul anilor 1996-2015, la AGEPI au fost depuse 413 cereri de protecţie prin
brevet a soiurilor de plante, dintre care 380 − aparţin solicitanţilor naţionali. Urmare
examinării respectării condiţiilor de brevetabilitate, au fost acordate 196 de brevete, din
care titularilor naţionali – 175 de brevete.
La 31 decembrie 2015, în Republica Moldova erau valabile 158 de brevete pentru
soi de plantă, din care 20 aparțin titularilor străini. Toate brevetele valabile aparțin persoanelor juridice.
În topul celor mai active instituţii în domeniul brevetării soiurilor de plante, de la
adoptarea cadrului legal respectiv (1996-2015), se situează:
99 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” (Institutul ŞtiinţificoPractic de Fitotehnie) – 59 de brevete eliberate;
99 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecție a Plantelor al AŞM – 51 de brevete
eliberate;
99 Institutul Științifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare – 30 de
brevete eliberate;
99 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” – 22 de brevete eliberate.
Numărul extrem de mic al soiurilor protejate, în comparație cu soiurile utilizate în
Republica Moldova, determină în mare măsură lipsa oricărui impact al acestora asupra
pieței de soiuri în țară și, drept consecință, lipsa unei motivații puternice pentru amelioratori de a-și proteja soiurile de plante.
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Astfel, din cele peste 2300 de soiuri incluse în Catalogul Soiurilor de Plante pentru
anul 2016, doar 114, ceea ce constituie 5%, sunt protejate prin brevete pentru soi de
plantă. Datele pentru diferite culturi incluse în Catalog sunt prezentate în următorul
tabel:
Culturi
Cereale

Incluse în Catalog

Brevetate

%

313

27

9
36

Leguminoase pentru boabe

59

21

Oleaginoase

246

4

2

Plante tehnice

83

2

2

Plante furajere

35

5

14

Aromatice și medicinale

36

12

33

Legumicole

754

10

1

Ornamentale

64

--

0

Pomi și arbuști, portaltoi

328

12

4

Viță-de-vie, portaltoi

98

15

15

Clone de viță-de-vie

161

--

0

De perspectivă și admise temporar

186

6

3

Total

2363

114

5

Datele respective reflectă într-o anumită măsură poziția pe piață pe care ar putea
să o dețină soiurile brevetate în raport cu soiurile nebrevetate prezente pe piața Republicii Moldova.
În situația în care în Catalog este inclus un număr mare de soiuri de anumite culturi,
dintre care foarte puține sunt brevetate, este clar că, dacă soiurile brevetate nu prezintă
avantaje evidente și rezultate superioare față de soiurile nebrevetate, producătorii nu
vor fi cointeresați să procure semințe de soiuri brevetate, deoarece materialul acestora
nu va putea fi utilizat pentru înmulțiri repetate fără autorizația titularului de brevet. Or,
soiurile nebrevetate permit pe deplin o astfel de aplicare.
Pe de altă parte, dacă un soi are unele caracteristici superioare în comparație cu
alte soiuri incluse în Catalog, este cu atât mai mare necesitatea protecției prin brevet a
acestuia, deoarece numai în cazul unui soi brevetat titularul de brevet va putea interzice terților folosirea lui neautorizată și impune condiții de utilizare de către producători
a unui asemenea soi. Acest fapt îi va permite titularului să valorifice legal posibilitățile
de comercializare a materialului semincer cu obținerea unui profit care să permită rambursarea investițiilor utilizate la crearea soiului.
În scopul evaluării situaţiei privind protecţia şi valorificarea soiurilor de plante autohtone în Republica Moldova şi în străinătate, precum şi în vederea elaborării unor recomandări întru ameliorarea situaţiei în acest domeniu, în aprilie 2015 Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a elaborat un chestionar care a fost transmis
spre completare instituțiilor specializate în crearea soiurilor de plante, și anume:
–– Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” (ICCC Selecția);
–– Institutul de Fitotehnie «Porumbeni» (IF Porumbeni);
–– Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecție a Plantelor al AŞM (IGFPP AȘM);
–– Institutul Științifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare (IȘPHTA);
–– Grădina Botanică (Institut) a AȘM (GB AȘM).
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Datele colectate din chestionarele completate pentru perioada anilor 1996-2014
sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Indicatori

ICCC
Selecția

IF
Porumbeni

IGFPP
AȘM

IȘPHTA

GB AȘM

Soiuri create

117

102

96

40

102

Soiuri incluse în Catalogul Soiurilor
de Plante

78

51

91

32

86

Cereri de brevet depuse la AGEPI

103

40

64

40

21

Brevete pentru soi obținute

55

22

64

30

1

Brevete valabile

48

22

32

19

1

Cereri de brevet depuse în 2015

7

6

3

5

5

Protecție în străinătate

--

--

--

--

--

Lipsa
finanțelor

Lipsa
finanțelor

Lipsa
finanțelor

Lipsa
finanțelor

Lipsa
finanțelor

Soiuri cu planuri reale de comercializare
în țară

23

13

73

--

50

Soiuri cu contracte de comercializare
în RM

--

7

--

--

--

Soiuri cu planuri reale de comercializare
în străinătate

8

8

73

--

50

Soiuri cu contracte de comercializare
în străinătate

--

4

--

--

--

Motivul nebrevetării în străinătate

Analiza rezultatelor privind raportul dintre numărul de soiuri create și numărul de
brevete obținute și menținute în vigoare de către instituțiile de selecție arată că acest
indicator constituie pentru IȘPHTA 48%, pentru ICCC 41%, pentru IGFPP 33%, pentru IF
Porumbeni 22%, iar pentru GB AȘM doar 1%.
Şi mai gravă este situaţia privind protecţia soiurilor de plante autohtone peste hotare, în ţările destinate exportului, unde numărul de soiuri protejate este egal cu zero.
Acest fapt reduce considerabil potenţialul economic al genofondului naţional de
soiuri şi prezintă riscuri majore de a pierde drepturile de proprietate intelectuală asupra
multiplelor soiuri autohtone create din fonduri publice şi care reprezintă patrimoniul
ţării. Cu părere de rău, unele soiuri create de amelioratorii din Republica Moldova sunt
utilizate peste hotarele ţării (de ex. soiurile de viţă-de-vie), însă titularii nu-şi pot exercita drepturile sale referitor la aceste soiuri urmare a faptului că, la timpul potrivit, din
insuficienţă de informaţie sau a surselor financiare, s-a ignorat brevetarea lor în alte ţări.
Astfel, au fost pierdute drepturile asupra soiurilor de viţă-de-vie „Moldova”, ”Codreanca”,
soiului de păr ”Noiabrisckaia” etc.
Deseori soiurile de plante ajung să fie utilizate în străinătate ca urmare a oferirii acestora de către amelioratori în baza unor contracte bilaterale de cercetare sau utilizare, sau
în baza unor schimburi reciproce de soiuri dintre amelioratori, însă, în toate aceste situații,
în cazul în care soiul nu este protejat în țara respectivă, amelioratorii nu au niciun fel de
pârghii legale pentru a interzice terților utilizarea neautorizată a soiului în cauză.
De aceea, pentru soiurile create în ultimii ani, posibilităţile de protecţie peste hotare a cărora încă nu au fost epuizate, este necesar să fie întreprinse măsuri pentru a
le proteja în țările respective înainte de a pătrunde pe pieţele externe. Este vorba de
soiurile care au fost comercializate în ţara de origine nu mai mult de 4 ani (pentru toate
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speciile de plante) sau 6 ani ( pentru pomi, viţă-de-vie şi cartofi) şi care, în conformitate
cu legislaţia comunitară şi cea internaţională, pot fi protejate atât în orice ţară europeană, cât şi la nivel comunitar, precum şi în orice ţară membră a Convenţiei UPOV.
Din acest considerent, este foarte important de a ține evidenţa utilizării comerciale
a soiurilor de plante, astfel încât să fie clară data primei utilizări comerciale, în vederea
facilitării deciziei de a fi brevetat sau nu soiul în Republica Moldova sau peste hotare.
Constatări similare au fost făcute în cadrul efectuării de către AGEPI a unor studii de
prediagnoză, la solicitările parvenite din partea ISPHTA, IF Porumbeni și ICCC Selecția.
Studiile de prediagnoză au fost efectuate cu scopul evaluării situației privind crearea, protecția și utilizarea obiectelor de proprietate intelectuală (OPI), precum și gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală de către instituțiile respective, în vederea
elaborării unor recomandări privind măsurile care ar putea fi întreprinse pentru a asigura o protecție adecvată și o utilizare eficientă a acestora atât pe teritoriul Republicii
Moldova, cât și în străinătate.
Rezultatele studiilor efectuate reflectă o stare similară a lucrurilor în domeniul protecției soiurilor de plante și existența unor probleme asemănătoare la toate
instituțiile în cauză.
Astfel, din problemele comune detectate, pot fi menționate următoarele:
 Lipsa finanțelor pentru crearea soiurilor, obținerea protecției și menținerea
acesteia;
 Lipsa unui management eficient al proprietății intelectuale;
 Lipsa unei strategii instituționale privind dezvoltarea, protecția și utilizarea,
inclusiv marketingul, soiurilor de plante;
 Lipsa unei practici și experiențe în utilizarea instrumentelor legale de asigurare a respectării drepturilor de PI privind soiurile de plante.
S-a constatat că una din principalele probleme comune este insuficiența surselor
financiare, necesare pentru protecţia şi menţinerea drepturilor de proprietate intelectuală.
Este stringent necesar să fie adoptate măsuri în vederea ameliorării stării de lucruri,
în primul rând, prin conlucrarea instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, care desfăşoară
activităţi de creare şi ameliorare a soiurilor noi de plante cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare privind revizuirea politicii bugetare în scopul identificării unor surse
financiare şi includerii în bugetul instituţiilor menţionate a unor mijloace cu destinaţie
specială: protecţia şi menţinerea soiurilor de plante în ţară şi peste hotare.
De asemenea, este necesar de efectuat inventarierea periodică a portofoliului de
soiuri de plante create și de brevete pentru soiuri de plante, pentru verificarea corespunderii acestora cerinţelor pieţei şi pentru luarea deciziilor ce ţin de oportunitatea
brevetării, menţinerea în vigoare a brevetelor sau transmiterea drepturilor asupra acestora terţilor.
Totuși, dacă la capitolul protecția soiurilor de plante prin brevete și menținerea în
vigoare a acestora putem vorbi despre un anumit grad de conștientizare a importanței
acestor aspecte în gestionarea proprietății intelectuale a instituțiilor de selecție, atunci
în ceea ce privește activitățile legate de asigurarea respectării drepturilor titularilor de
brevet - situația este deplorabilă.
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Menținerea în vigoare a brevetelor pentru soi de plantă este o condiție obligatorie
pentru ca titularul de brevet să poată beneficia de drepturile oferite de brevet în scopul interzicerii utilizării neautorizate a unui soi brevetat. În același timp, doar faptul că
brevetul pentru soi de plantă este în vigoare nu reprezintă o garanție pentru titularul
de brevet că drepturile sale ar putea fi încălcate prin utilizarea neautorizată a soiului
brevetat de către persoane terțe. Este obligația și responsabilitatea titularului de brevet
să prevină, să urmărească și să descopere orice cazuri de utilizare a unui soi protejat fără
autorizația sa și să aplice mijloacele legale pentru asigurarea respectării drepturilor sale.
Legea nr. 39-XVI din 29.02.2008 privind protecția soiurilor de plante oferă un spectru
larg de mijloace legale de asigurare a respectării drepturilor în cazul depistării acțiunilor
de încălcare a drepturilor ce decurg dintr-o cerere de brevet și un brevet pentru soi de
plantă.
Astfel, Legea nr. 39/2008 conține prevederi referitoare la:
ff Acţiuni de încălcare a drepturilor;
ff Intentarea acţiunilor privind încălcarea drepturilor;
ff Măsuri de asigurare a probelor;
ff Măsuri de asigurare a acţiunii privind încălcarea drepturilor;
ff Măsuri corective;
ff Măsuri de alternativă;
ff Despăgubiri în caz de încălcare a drepturilor.
Este important de reținut că toate aceste prevederi pot fi aplicate doar în perioada
de valabilitate a brevetului. De aceea, este foarte important de menținut brevetul în
vigoare prin achitarea taxelor anuale de menținere.
Cu părere de rău, instituțiile și titularii de brevete nu valorifică pe deplin mijloace legale existente în scopul asigurării respectării drepturilor sale asupra soiurilor protejate
și, respectiv, nu utilizează pârghiile legale care ar putea permite obținerea beneficiilor
din utilizarea soiurilor sale brevetate și rambursarea investițiilor făcute în selecția soiurilor noi de plante.
Unul din mijloacele posibile de monitorizare a utilizării soiurilor brevetate de către producătorii de material de înmulțire al soiului ar putea fi conlucrarea cu Agenția
Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care este responsabilă de certificarea,
controlul și comercializarea materialului soiurilor de plante și care ar trebui să solicite
de la producătorii de material al soiului autorizații din partea titularilor de brevet, în
cazul procedurilor de certificare legate de soiurile brevetate. Astfel, AGEPI transmite cu
regularitate la ANSA lista soiurilor brevetate, de aceea, titularii de brevete pentru soi
de plantă ar putea să se adreseze la ANSA în vederea obținerii unor informații privind
solicitarea sau obținerea unor permisiuni pentru producerea materialului unui soi brevetat și, în cazul încălcării drepturilor sale, să solicite anularea permisiunii acordate sau
să inițieze în instanță o acțiune privind încălcarea drepturilor sale.
Un alt instrument care ar putea fi utilizat de către titularii de brevete pentru soiuri
de viță-de-vie este Registrul vitivinicol, care se creează în prezent de către Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare și Oficiul Național al Viei și Vinului, în care proprietarii de parcele viticole vor fi obligați să se înregistreze, cu indicarea soiurilor de
viță-de-vie cultivate pe aceste parcele. Respectiv, titularii de brevete vor putea solicita
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informații din registrul respectiv privind soiurile protejate prin brevet în vederea depistării utilizării neautorizate a unor soiuri de viță-de-vie protejate și întreprinderii unor
măsuri de asigurare a respectării drepturilor sale.
În contextul celor spuse, este important de subliniat necesitatea existenței în cadrul instituțiilor de selecție a unor unități/servicii specializate în managementul tuturor aspectelor legate de proprietatea intelectuală, începând cu crearea noilor soiuri,
protecția lor, evidența, gestionarea și menținerea în vigoare a brevetelor, precum și
monitorizarea utilizării neautorizate a acestora în țară, precum și întreprinderea măsurilor de asigurare a respectării drepturilor sale în cazul încălcării acestora. Instituțiile ar
putea să utilizeze în aceste scopuri Regulamentul-model al Serviciului de proprietate
intelectuală și transfer tehnologic, elaborat de AGEPI și propus instituțiilor cu titlu de
recomandare.
Astfel, este necesar ca fiecare instituție de selecție în parte să conștientizeze rolul
protecției proprietății intelectuale și să o includă pe aceasta în strategia și planurile de
dezvoltare a instituției respective, ca pe o parte integrantă a strategiei de marketing și
promovare a soiurilor de plante pe piețele din țară și de peste hotare.
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Fenomenul contrafacerii
şi posibilităţile de combatere
a acestuia
dr. în drept Viorel IUSTIN,
şef adjunct Direcţia Brevete AGEPI
Scurt istoric al fenomenului contrafacerii

N

u se ştie cu exactitate, dar probabil că prima contrafacere datează de la apariţia monedei în societatea umană. Romanii au comis o serie de contrafaceri,
numite ulterior „legale”, bătând monede din cupru argintat. Cu acestea erau plătiţi soldaţii romani care luptau în teritoriile duşmanilor. Dacă ei cădeau prizonieri, romanii nu
voiau să piardă aur şi argint în acest mod.
Odată cu răspândirea tiparului au apărut şi cronicile contrafăcute, bibliile şi cărţile
de rugăciuni rescrise. De asemenea, perioadele de prohibiţie au dus la înflorirea economiei subterane şi la încurajarea producţiei contrafăcute.
Reglementarea juridică a venit mai târziu, după semnarea unor convenţii internaţionale. Pe teritoriul Basarabiei, prima lege a brevetelor de invenţie a intrat în vigoare la
17 ianuarie 1906, iar titlul unic de protecţie a invenţiilor este brevetul de invenţie, cu o
valabilitate de 20 de ani, începând de la data depozitului naţional reglementar.
Contrafacerea îşi are reflectarea în toate domeniile: de la medicamente până la piese de mașini și de avioane, de la haine până la jucării, de la mâncare și băuturi până la
electronice și electrocasnice, de la cosmetice și produse de igienă până la materiale de
construcții, de la produse de papetărie până la accesorii vestimentare. Totul se contraface pentru că produsul contrafăcut aduce câștiguri însemnate contrafăcătorului.
Este greu de spus dacă medicamentele contrafăcute, care sunt cel mai adesea lipsite de principiile active ori în care principiile active sunt sub limita necesară, sunt mai
periculoase, în ceea ce privește consecințele, decât piesele de mașină ori de avion contrafăcute. Este, desigur, la fel de greu de spus, dacă băuturile alcoolice contrafăcute ori
alimentele contrafăcute sunt mai periculoase decât produsele cosmetice, obiectele de
îmbrăcăminte sau țigările. Consecințele contrafacerilor asupra sănătății și a vieții oamenilor sunt, însă, greu de evaluat și este foarte posibil ca pe unele dintre ele să nu le
sesizăm ori să nu fim în stare a le înțelege vreodată. În mod cert, însă, ele aduc câștiguri
mari contrafăcătorilor.
Fenomenul contrafacerii se află în expansiune continuă. De exemplu, timp de trei
ani (2004-2007), numărul produselor contrafăcute confiscate la granița Uniunii Europene a crescut de trei ori, majoritatea produselor provenind din China, Thailanda, Taiwan,
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Pakistan sau chiar din Turcia și Rusia. În acest context, pe bună dreptate s-a afirmat,
mondializarea economiei este dublată de o mondializare a contrafacerii.
Istoria dezvoltării domeniului de proprietate intelectuală este una care abundă de
situații cu falsuri, contrafaceri și furturi de idei. De exemplu, procedeul de fabricare a hârtiei, rămas neschimbat până în zilele noastre, este atribuit chinezului Tsai Lun. Totodată,
există dovezi greu de combătut conform cărora hârtia era fabricată în China cu vreo
170 de ani mai înainte de invenția lui Tsai Lun, care nu a făcut decât să desăvârșească
procedeul deja existent. Un alt exemplu, elocvent în acest sens, ar fi invenția lui Gutenberg − tiparul cu litere mobile (invenție recunoscută în unanimitate de către istorici).
Însă, într-un muzeu din Londra se păstrează o tipăritură chineză mult mai veche decât
Biblia tipărită de Gutenberg în 1455 (conform altor date, în 1452). Ce nu i se poate contesta, și nici nu i se contestă lui Gutenberg, este faptul că a realizat două invenții care
au perfecționat construirea și funcționarea tiparului: 1) aliajul din care se turnau literele
mobile, aliaj care trebuia să fie suficient de moale și de rezistent, încât să permită turnarea cu ușurință a caracterelor tipografice, și 2) cerneala, care trebuia să fie suficient
de aderentă, încât să poată fi întinsă cu ușurință pe plăcile tipografice, să lase urmele
literelor pe suport și să reziste în timp.
Fenomenul contrafacerii s-a dezvoltat continuu, până în zilele noastre, demonstrând cât de profitabil poate fi, cât de mare este vanitatea oamenilor, cât de mare poate fi magia produselor contrafăcute și cât de ușor se lasă oamenii pradă produselor
contrafăcute.
De exemplu, cu toate că sunt lipsite de logică elementară, bântuie numeroase
afirmații cum că în lume și, în special în SUA, ar exista peste 9.000 de picturi semnate
de Rembrandt. Compatrioții pictorului, în pofida imenselor câștiguri pe care comerțul
cu tablouri l-a adus Olandei, chiar dacă multe dintre acestea erau contrafaceri, au simțit
nevoia să clarifice lucrurile și să dezvăluie adevărul. Dacă ar fi adevărată afirmația referitoare la numărul de lucrări semnate de Rembrandt, aceasta ar însemna că marele pictor
olandez a realizat câte un tablou la o zi și jumătate din viața sa artistică, ceea ce, evident,
este imposibil. Și iată că, recent, cercetătorii olandezi au demonstrat, bulversând galerii,
colecționari, capete încoronate și muzee dintre cele mai vizitate, că olandezului îi pot fi
atribuite aproximativ 900 de tablouri. Cazul pare curios și din considerentul că, potrivit
unor experți, Rembrandt ar fi contribuit la afirmarea și nașterea drepturilor de proprietate intelectuală, pe care, însă, nu s-a sfiit nici el să le încalce atunci când a avut ocazia
(se știe că el achiziționa tablourile altor pictori pe care le modifica și apoi le semna ca
fiind proprii, ori semna lucrările ucenicilor săi, deși ele nu îi aparțineau).
Probleme actuale privind contrafacerea în Republica Moldova
În conformitate cu unele statistici, în anul 2008 aproximativ 7% din bunurile comercializate în întreaga lume erau contrafăcute, iar tranzacțiile cu astfel de mărfuri au fost estimate la aproape 500 de miliarde de dolari. Pentru anul 2013, estimările indică deja 7-10%,
iar valoarea tranzacțiilor cu produse contrafăcute crește până la 600 miliarde de dolari.
Republica Moldova s-a confruntat cu problema contrafacerii mărfurilor încă în anii
'90, când pe piaţă a început să apară o gamă largă de produse contrafăcute, purtând
denumirea unor mărci notorii. Producerea şi comercializarea produselor contrafăcute
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pe piaţa de desfacere din Republica Moldova reprezintă o problemă serioasă, care ameninţă permanent atât securitatea economică a țării, cât şi viaţa şi sănătatea consumatorilor. Conform datelor statistice ale Comitetului Executiv al Comunităţii Statelor Independente (CSI), bugetele ţărilor componente înregistrează pierderi colosale din cauza
contrafacerii mărfurilor. De exemplu: în Federaţia Rusă – 3 miliarde de dolari anual, în
Ucraina – 1,5 miliarde de dolari, în Belarus, Kazahstan, Republica Moldova – de la 0,5 la
1,4 miliarde de dolari.
Prejudiciile aduse de mărfurile contrafăcute pot fi divizate în următoarele categorii:
99 Prejudicii economice care se manifestă prin diminuarea încasărilor la bugetul
de stat şi la bugetele titularilor de drepturi;
99 Prejudicii de imagine aduse atât ţării pe teritoriul căreia prosperă piaţa produselor contrafăcute, cât şi titularilor de drepturi (OPI);
99 Prejudicii aduse vieţii şi sănătăţii cetățenilor în ţara unde prosperă şi se dezvoltă piaţa produselor contrafăcute.
Contrafacerea prin fabricare a unui produs, protejat prin brevet de invenţie, se poate
manifesta în mai multe feluri:
99 Contrafacerea de sortiment reprezintă substituirea în întregime a produsului
prin substituenţi de altă categorie, calitate, cu păstrarea a doar unui sau două elemente
ale produsului;
99 Contrafacerea calitativă reprezintă falsificarea produselor originale prin adăugarea în produse a unor aditivi alimentari şi nealimentari sau/şi modificarea recepturii
produsului prin adăugarea de apă, introducerea componentelor mai ieftine, prin utilizarea unui produs sintetic care imită produsul natural, prin substituirea unui component, prin utilizarea unor componente ce reprezintă deşeuri alimentare, introducerea
diferitelor adaosuri alimentare, prin depăşirea cantităţii substanţelor faţă de normele
admise de documentaţia tehnică sau prin depăşirea cantităţii substanţelor necalitative,
prin introducerea conservanţilor, antioxidanţilor şi antibioticelor, fără indicarea acestora pe marcajul produsului;
99 Contrafacerea cantitativă reprezintă inducerea în eroare a consumatorului
prin modificarea parametrilor produsului, comparativ cu cei indicați în documentaţia
tehnică (masă, volum, lungime etc.). Această modalitate este foarte răspândită şi este
una din cele mai vechi metode de inducere în eroare a consumatorului.
99 Contrafacerea prin fabricare este o plagă industrială. În ultimii ani aceasta a
luat proporţii inimaginabile şi s-a răspândit atât în economiile în curs de dezvoltare, cât
şi în cele industrializate. Producătorii străini cu reputaţie au adesea îndoieli atunci când
li se propune fabricarea produselor lor în ţări în care fenomenul contrafacerii este foarte
mare și, drept consecinţă, aceste ţări nu doar au pierderi directe din lipsa investiţiilor
străine, dar nu pot beneficia nici de inovaţiile din domeniul tehnologiei.
Faptul că fenomenul contrafacerii înflorește în domeniul comercial poate fi explicat, în mare măsură, prin următorii factori:
1. Profitul net adus de practicarea acestuia;
2. Imperfecțiunea legislației în multe ţări şi lipsa de măsuri în vederea aplicării
acesteia;
3. Dotarea contrafăcătorilor cu echipamente de înaltă tehnologie relativ ieftine
care favorizează copierea;
4. Perceperea contrafacerii OPI ca fiind o infracţiune puţin dăunătoare.
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În cazul contrafacerii unei invenţii prin fabricare, prejudiciul este de ordin economic
şi poate aduce atingere vieţii şi sănătăţii persoanei. Spre exemplu, pe piaţă este folosită
frecvent pasta de carne ca înlocuitor de carne pentru unele preparate. Acest înlocuitor,
cunoscut şi sub denumirea de MDM, este un produs obţinut din carne dezosată mecanic.
Fabricarea acestui produs este foarte extinsă în UE, 90% din producţie fiind destinată exportului în ţările din Estul Europei unde, din cauza nivelului scăzut de trai, sunt foarte solicitate preparatele ieftine din carne, dar de o calitate proastă. Folosirea acestui înlocuitor în
proporţii mari, pe lângă faptul că reprezintă o contrafacere prin fabricarea produselor (de
exemplu, unele sortimente de parizer conţin cca 80% MDM), prezintă şi pericole pentru
sănătatea consumatorilor: creşte riscul de contaminare cu Salmonella, ceea ce poate conduce la modificări în dezvoltarea copiilor prin conţinutul mare de calciu (când dezosarea
mecanică se efectuează la un utilaj neperformant). Menționăm faptul că în UE utilizarea
acestei paste de carne este interzisă și poate fi folosită într-o proporţie de doar 3-5% în
preparatele producătorilor care fabrică acest tip de pastă de carne. Din cauza efectelor
nocive ale MDM asupra sănătăţii consumatorilor, unele firme de preparate din carne evită
să indice, în materialele de publicitate, existența MDM-ului în produsele proprii.
Un alt exemplu de contrafacere poate fi și fabricarea ciocolatei. Cele mai multe cazuri sunt cele de inducere în eroare a consumatorilor prin informația de pe ambalaj.
Astfel, pe ambalajele diverselor sortimente de ciocolată sunt reprezentate imagini de
fructe: mere, banane, vişine etc., foarte atractiv colorate, sugerând prezenţa acestora în
compoziţia ciocolatei. În realitate, la capitolul compoziţie, se specifică, cu litere foarte
mici, „aromă identic naturală”. La fel sunt contrafăcute şi unele vinuri la fabricarea cărora sunt folosite arome sintetice, coloranţi, îndulcitori artificiali, alcool etilic şi apă.
Nu doar produsele alimentare pot periclita viaţa sau sănătatea consumatorilor, ci
şi alte produse, cum ar fi piesele de schimb pentru autoturisme sau electrocasnicele.
Potrivit estimărilor, pe piaţa autohtonă, cca 60% din comerţul cu piese auto, accesorii
sau uleiuri este ilegal, mărfurile provenind din contrabandă sau fiind contrafăcute.
Republica Moldova este parte la Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ, unde se stipulează, prin art. 61, că statele membre
vor prevedea în procedurile lor penale sancţiuni care „…vor include închisoare şi/sau
amenzi suficiente pentru a fi descurajatoare şi vor fi la un nivel comparativ cu cele aplicate
unor delicte grave similare. În cazurile adecvate, sancţiunile posibile vor include şi sechestrarea, confiscarea şi distrugerea mărfurilor în cauză, precum şi a tuturor materialelor şi
instrumentelor care au servit direct la comiterea delictului…”.
În cazul infracţiunilor de punere în circulaţie a produselor cu mărci ori denumiri de
origine falsificate, obiectul material este format din produsul asupra căruia se acţionează.
În acest sens, este elocventă o încheiere a Judecătoriei s. Botanica, mun. Chişinău, din 2013: „Instanţa de judecată constată că ceasurile de mână anexate în calitate de corpuri delicte la cauza penală nu intră în nicio categorie a bunurilor care ar permite
nimicirea acestora la etapa încetării urmăririi penale în conformitate cu prevederile art.
162 CPP RM, deoarece deţinerea unor bunuri contrafăcute şi circulaţia acestora nu este
interzisă, iar conform declaraţiilor solicitantului, bunurile respective reprezintă o anumită valoare pentru acesta. Prin urmare, prevederile ordonanţei procuraturii Botanica prin
care s-a dispus nimicirea ceasurilor de mână anexate în calitate de corpuri delicte la ca-
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uza penală, nu au o bază legală şi prejudiciază drepturile solicitantului la proprietate –
considerent din care ordonanţa contestată urmează a fi declarată nulă în partea respectivă.”
Exemplul prezentat ne permite să afirmăm că Republica Moldova are carenţe
de ordin legislativ, ceea ce încurajează activitatea de punere în circulaţie a produselor contrafăcute. În conformitate cu art. 3 al Legii nr. 989 din 18.04.2002 cu privire la
activitatea de evaluare, obiecte ale evaluării pot fi activele nemateriale − drepturile
asupra obiectelor proprietății industriale, drepturile de autor, drepturile asupra resurselor naturale etc. Pornind de la faptul că art.1852 al Codului penal al Republicii
Moldova este o normă materială (pentru calificarea cauzei este importantă mărimea
prejudiciului cauzat și dacă acest prejudiciu este mai mare de 50.000 de lei), putem
constata componenţa infracţiunii de contrafacere realizată prin una din modalităţile
alternative de realizare a laturii obiective. În cazul în care este vorba de o infracţiune,
bunurile contrafăcute, în conformitate cu art. 162 al Codului de procedură penală şi
art. 106 al Codului penal, urmează a fi distruse. Problema apare, însă, atunci când fapta este recalificată din infracţiune în contravenţie, iar ca rezultat al reevaluării costului
produselor la preţul de piaţă al bunurilor prejudiciul constituie mai puţin de 50.000
de lei, acesta fiind prețul bunurilor contrafăcute. La fel ca în exemplul prezentat mai
sus, în care bunurile contrafăcute legal îi sunt restituite persoanei, care le va pune
în circulaţie din nou, pe motiv că bunurile anexate în calitate de corpuri delicte la cauza penală nu intră în nicio categorie a bunurilor care ar permite nimicirea acestora la
etapa încetării urmăririi penale, se întâmplă şi în cauzele contravenţionale, deoarece deţinerea unor bunuri contrafăcute şi circulaţia acestora nu este interzisă, iar
proprietarul acestor bunuri, de obicei, declară în instanţă că bunurile contrafăcute
reprezintă o anumită valoare pentru acesta.
Concluzii
În baza celor expuse, vom sublinia că este necesar ca bunurile ce reprezintă corpuri
delicte să fie evaluate la preţul de piaţă, dar la cel al bunurilor originale, nu la cel al
bunurilor contrafăcute. În acest caz, numărul de dosare penale pe fapte de contrafacere a bunurilor ar putea crește considerabil, ceea ce ar descuraja punerea în circulaţie
a bunurilor contrafăcute şi, astfel, Republica Moldova ar respecta întru totul acordul
TRIPS, potrivit căruia ţările parte trebuie să prevadă în procedurile lor penale acţiuni
de descurajare a practicii nocive de punere în vânzare a bunurilor contrafăcute,
precum și măsuri drastice de confiscare şi de distrugere a acestora. Distrugerea mărfurilor contrafăcute reprezintă acţiuni în urma cărora acestea îşi pierd complet calitatea
şi valoarea de întrebuinţare iniţială.
În concluzie, pentru eradicarea fenomenului de contrafacere în Republica Moldova, propunem reformularea unor stipulări din următoarele acte normative:
1. Codul de procedură penală, la art. 162, cifra 3) să fie completat după cum urmează: ”…ele pot fi remise numai dacă reprezintă produse originale, iar dacă sunt
recunoscute ca produse contrafăcute vor fi nimicite”;
2. Legea nr. 989 din 18.04.2002 cu privire la activitatea de evaluare, la art. 8, să fie
redactată în felul următor:
(1) Scopul evaluării individuale este determinarea valorii de piață sau a altei valori a
unui obiect concret, care reprezintă un bun original al evaluării, la o dată concretă.
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Înregistrarea internațională
a designului industrial, conform
cerințelor noilor țări membre
ale Sistemului de la Haga
Veronica BADÂR, specialist categoria II,
Secția Desene și Modele Industriale, AGEPI

O

portunitatea înregistrării internaționale a obiectelor designului industrial rezultă din caracterul internațional al protecției proprietății industriale, inclusiv
a desenelor și modelelor industriale. Înregistrarea internațională a designului industrial
este guvernată de Aranjamentul de la Haga. Adoptat în 1925, Aranjamentul a înființat
un sistem internațional efectiv – Sistemul de la Haga – ce permite protecția designului
industrial în multiple țări sau regiuni cu minimum de formalități.
La momentul actual, la Aranjament fac parte 65 de țări. Republica Moldova este
parte la Aranjamentul de la Haga referitor la depozitul internaţional al desenelor sau
modelelor industriale, începând cu 14 martie 1994.
Acest sistem oferă titularului unui desen sau model industrial posibilitatea de a
beneficia de protecția desenului sau modelului industrial pe teritoriile tuturor părților
contractante, prin depunerea unei cereri la Biroul Internațional al OMPI, într-o singură
limbă, cu un singur set de taxe și într-o singură monedă (franci elvețieni).
Apartenența la acest Aranjament permite cetățenilor Republicii Moldova să utilizeze din plin avantajele oferite de Aranjamentul de la Haga pentru protecţia designului
pe teritoriul altor state. Domeniile prioritare ale protecţiei solicitate de către creatorii
moldoveni în străinătate sunt: articole de mobilier; ambalaje şi recipiente pentru transportul sau păstrarea mărfurilor și etichete.
Recent, la acest Aranjament au aderat și Statele Unite ale Americii (începând cu
13 mai 2015), Republica Coreea (începând cu 1 iulie 2014) și Japonia (începând cu 13
mai 2015). Pe lângă extinderea posibilităților titularilor de desene și modele industriale
de a beneficia de protecție pe teritoriile noilor state membre, aderarea acestor trei țări
la Aranjament a semnificat, de asemenea, includerea a noi cerințe și practici pentru
depunerea internațională.
În acest sens, la data de 19 noiembrie, 2015, în cadrul Organizației Mondiale a
Proprietății Intelectuale (OMPI), a avut loc Seminarul privind Sistemul de la Haga privind Înregistrarea Internațională a Designului Industrial. La seminar au participat mai
mult de 60 de reprezentanţi din 26 de state membre și o organizaţie internaţională
nonguvernamentală (JPAA (JP)). Seminarul a fost moderat de staff-ul WIPO și un invitat
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local, obiectivele principale fiind instruirea practică a utilizatorilor la desemnarea Statelor Unite ale Americii, Japoniei și Republicii Coreea, într-o cerere internațională.
Declarațiile noilor țări membre referitor la numărul de desenele și modele industriale incluse într-o cerere diferă, Republica Coreea și Japonia acceptând cererea multiplă
cu până la 100 de desene și modele industriale, ultima divizând cererile internaționale
multiple în cereri singulare de sine stătător, ex-officio. Statele Unite ale Americii însă au
declarat că acceptă doar un singur desen sau model industrial în cerere (fig. 1).

Fig. 1 Declarație referitoare la nr. de desene sau modele industriale

Dacă e să ne referim la Republica Coreea, atunci, în perioada iulie 2014 − septembrie 2015, observăm o tendință de refuz al cererilor internaționale. Principalele motive
de refuz au fost lipsa unor vederi a modelelor sau desenelor solicitate pentru înregistrare
(81,6 %), inconsecvența vederilor (12,3%) și ambiguitatea unor elemente (10,4 %) (fig. 2).

Fig. 2 Motive de refuz, Republica Coreea

Pentru a evita unul din motivele de refuz menționate în cadrul examinării cererilor
cu desemnarea Republicii Coreea, este recomandat de prezentat cât mai multe vederi
ale fiecărui desen sau model industrial, neapărat cu indicarea poziției lor (de ex.: lateral, față, spate etc.). De asemenea, este recomandată indicarea detaliată a produsului
(de ex.: lampă pentru birou) și o descriere, pentru a elimina orice neclaritate legată de
reprezentările desenelor sau modelelor industriale, iar la depunerea unui desen sau
model industrial ce constituie un set de articole, este necesar ca acesta să fie prezentat
asamblat, dar și detaliile separate ale acestuia.
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Conform prevederilor articolului 17(3)(c) din Aranjamentul de la Haga, Republica
Coreea a declarat că durata maximă de protecție pe teritoriul său este de 20 de ani.
Pentru realizarea punctului 18(1)(b) din Regulile Comune ale Actului din 1999 și ale
celui din 1960 ale Aranjamentului de la Haga, Republica Coreea a declarat că perioada
de refuz al unui desen sau model industrial constituie 12 luni, iar pentru clasele 2, 5 și
19 − 6 luni.
Republica Coreea a mai declarat că nu acceptă cereri cu indicarea clasei 32, iar logourile și ornamentele nu pot fi înregistrate. Taxa individuală per design, conform articolului 7(2) din Aranjamentul de la Haga, a fost stabilită, în cazul Republicii Coreea, în
cuantum de 270 CHF (franci elvețieni).
Al doilea stat nou membru al Aranjamentului de la Haga, care și-a declarat cerințele
procedurii internaționale de depunere, este Japonia. Unele din cerințele Japoniei se
aseamănă cu cele ale Republicii Coreea, și aici este vorba despre necesitatea de a indica produsul mai specific, pentru o dezvăluire mai detaliată a desenului sau modelului
industrial. Nici Japonia nu acceptă cereri cu indicarea clasei 32, nici logourile și ornamentele nu pot fi înregistrate, iar designul unui set de articole trebuie prezentat atât
asamblat, cât si separat.
Dacă Republica Coreea recomandă prezentarea cât mai multor vederi, Japonia a
declarat obligatorie prezența în cerere a șase vederi, indicarea fiecăreia fiind de asemenea obligatorie, în caz contrar, cererea poate fi considerată incompletă, ceea ce ar
conduce la refuzul înregistrării acesteia (fig. 3).

Fig. 3 Cele șase vederi obligatorii

Încă un moment important în cazul când desemnăm Japonia într-o cerere
internațională, este că actul de prioritate va fi acceptat doar pe hârtie, trimis direct la
Oficiul din Japonia.
Conform articolului 17(3)(c) din Aranjamentul de la Haga, Japonia a declarat că durata maximă de protecție pe teritoriul său este de maxim 20 de ani. În temeiul p. 18(1)(b)
din Regulile Comune ale Actului din 1999 și ale celui din 1960 ale Aranjamentului de la
Haga, perioada de refuz al unui desen sau model industrial a fost declarată de 12 luni.
În conformitate cu articolul 7(2) cu privire la taxa de înregistrare a desenului sau
modelului industrial, Japonia a stabilit taxa individuală în cuantum de 582 CFR (franci
elvețieni).
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O noțiune nouă ce apare la desemnarea în cererea internațională a Japoniei și a
Republicii Coreea este cea de “design similar” (din engleză – related design). Designul
similar este o multitudine de desene și modele industriale la baza producerii sau conceperii cărora a stat un desen sau model industrial. Aceste desene sau modele industriale
au același solicitant si pot fi protejate mult mai ușor, fiind depuse la un interval scurt de
timp între ele.
De asemenea, ambele țări înaintează cerința mai multor vederi și a dezvăluirii cât
mai ample posibil prin descrierea designului și prin indicarea pozițiilor vederilor desenelor și modelelor industriale în legendă ca, de altfel, și indicarea specifică a produsului,
dezvăluind nu doar tipul, dar și domeniul de utilizare a acestuia.
Pentru a evita un eventual refuz din motivul unei dezvăluiri insuficiente, trebuie să
țineți cont de toate cerințele și declarațiile referitoare la reproducerile desenelor și modelelor industriale într-o cerere internațională, de asemenea, este recomandată utilizarea umbrelor/culorilor/marcajelor, pentru evidențierea părții solicitate pentru protecție
(fig.4).

Fig. 4 Dezvăluirea desenelor și modelelor industriale atât separat, cât și în ansamblu

Statele Unite ale Americii, spre deosebire de celelalte două țări noi membre, a
declarat că acceptă într-o cerere un singur desen sau model industrial, conform articolului 5(2)(a) din Aranjamentul de la Haga, ceea ce înseamnă că orice alt desen sau
model industrial inclus în cerere nu va fi examinat, fiind din start refuzat. De asemenea,
SUA au declarat că data de depozit va fi considerată data la care Oficiul Statelor Unite
a primit cererea.
La desemnarea Statelor Unite este obligatorie și o declarație din partea autorului,
conform p. 8(1)(a)(ii) din Regulile Comune ale Actului din 1999 și ale celui din 1960 ale
Aranjamentului de la Haga, ce trebuie anexată la cerere. Acest document presupune o
declarație care să confirme că desenul sau modelul industrial din cererea la care este
anexată declarația este creația dânsului (fig.5).
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Fig.5 Declarația autorului

Nu este acceptată indicarea în cerere a clasei 32 și, ca și oficiul japonez, cel american declară că acceptă actul de prioritate doar pe hârtie, trimis direct la oficiu. Specificarea și indicarea domeniului de utilizare a produsului este, la fel, obligatorie.
În sensul articolului 17(3)(c) al Aranjamentului de la Haga, Statele Unite ale Americii
declară o durată maximă de protecție, pe teritoriul statelor sale, de 15 ani. În privința
p. 18(1)(b) din Regulile Comune ale Actului din 1999 și ale celui din 1960 ale Aranjamentului de la Haga, a fost declarată o perioadă de refuz al unui desen sau model industrial
de 12 luni. În contextul articolului 11(1)(b) din Actul de la Geneva (1999) al Aranjamentului de la Haga, amânarea publicării este declarată imposibilă.
Pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, taxa pentru protecția desenului și modelului industrial diferă în funcție de statutul economic și se achită în două rate. Înlesnirile
sunt stabilite în funcție de dimensiunea întreprinderii.
••
Prima rată se achită la aplicarea cererii și constituie:
–– fără înlesniri: 733 CHF
–– entitate mică: 367 CHF
–– microentitate: 183 CHF
••
A doua rată se achită la primirea unei notificări a unui posibil accept de la
USTPO:
–– fără înlesniri: 540 CHF
–– entitate mică: 270 CHF
–– microentitate: 135 CHF
Dacă solicitantul face parte din categoria entitate mică sau microentitate, pentru
a beneficia de înlesniri, trebuie să prezinte un certificat ce confirmă acest fapt (fig. 6).
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Fig. 6 Model de Certificat ce confirmă o microentitate

Recomandările la depunerea desenelor sau modelelor industriale prin Sistemul
de la Haga cu desemnarea Republicii Coreea, Japoniei și Statelor Unite ale Americii se
reduc la următoarele:
••
Aplicarea cât mai multor vederi din diferite unghiuri;
••
Folosirea umbrelor/culorilor/marcajelor (pentru evidențierea părții solicitate
pentru protecție);
••
Dezvăluire cât mai amplă prin:
–– indicarea cât mai detaliată a produsului (de ex.: lampă pentru birou);
–– legende (indicarea poziției, părții protejabile sau neprotejabile);
–– descriere.
••
Anexarea tuturor documentelor necesare (de ex.: Declarația autorului, Actul
de prioritate etc.);
••
Excluderea clasei 32;
••
Excluderea logourilor și ornamentelor.
Aderarea acestor trei țări face Sistemul de la Haga să fie mai sofisticat, mai atractiv,
dar în același timp, îi permite să rămână simplu și comod. Totodată, el s-a dovedit receptiv la cerințele noilor state membre, reușind să le armonizeze cu cele ale solicitanților
din întreaga lume.
Extinderea teritorială, în special în țări cu o economie atât de dezvoltată, înseamnă
posibilitatea lărgirii protecției designului deja existent, dar și o cale de a motiva și încuraja elaborarea noilor creații.
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Noile tendinţe în designul
logotipurilor
Tatiana RUSU, specialist coordonator,
Irina NOVICOVA, specialist categoria I,
Secția mărci naţionale, AGEPI

L

ogo-ul reprezintă identitatea fundamentală pentru construirea unui brand și
comunicarea cu publicul-țintă.
Actualmente, companiile influențează consumatorii în mod diferit. Acest lucru se
datorează, în primul rând, dezvoltării domeniului digital. Utilizarea pe scară largă a dispozitivelor mobile schimbă lumea designului și abordările de creare a logo-urilor.
Progresul tehnologic și schimbările în interacțiunea cu clienții au avut loc foarte
rapid și ceea ce, acum cinci ani, era actual în arta de a crea logo-uri, astăzi pare depășit.
Marile afaceri au nevoie, din când în când, să se reinventeze pentru a-și păstra
clienții și pentru a depăși concurența, iar acest lucru se întâmplă nu doar la nivel de
produse, ci și la nivel de imagine. Deși se zice că puterea obișnuinței funcționează și,
odată ce ne-am deprins cu un anumit produs sau cu o anumită imagine, apelăm doar
la ele, responsabilii de marketing știu că pentru ca o companie să rămână competitivă
pe piață, ea trebuie să-și schimbe imaginea măcar o dată la câțiva ani. Așa s-a întâmplat
și cu logo-urile celor mai cunoscute companii, ale căror produse le consumam zilnic:

Pepsi-Сola
Coca-Cola şi Pepsi sunt două brand-uri rivale, care încă de la începuturi au luptat
pentru supremaţie în industria băuturilor răcoritoare. Şi pentru că un brand se defineşte
şi prin logo, să le urmărim evoluţia. Pepsi a folosit, în timp, peste zece elemente grafice
diferite pentru a-și consolida imaginea în percepția consumatorilor:

1898

1950

1973

2005

2008

Coca-Cola
Logo-ul Coca Cola a fost realizat de Frank Robinson, care nu avea nicio legătură cu
marketingul, cu brandingul, cu cercetarea de piață. A dorit doar să deseneze un logo
pentru a simboliza noul motto al băuturii: „delicios și răcoritor”. De aici s-a dezvoltat o
afacere, care a ajuns la o valoare de piață de sute de milioane de dolari.
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1886

1950-1960

1990

2000

prezent

Microsoft
Povestea Microsoft a început în 1975, când Bill Gates și prietenul său Paul Allen au
elaborat primul limbaj BASIC pentru primul computer – MITS Altair. Curând, aceștia șiau numit parteneriatul Micro-Soft, fapt ce explică primul logo al companiei. În primul
an, logo-ul a suferit și prima modificare, au renunțat la spațiul și cratima ce despărțea
cele doua cuvinte, formând unul singur. Pentru următorii 12 ani, logo-ul companiei a
avut un design specific al literei “O”, angajații companiei numind-o – Bilbbet. Se spune
că la acel moment, la cantina companiei Microsoft te puteai servi chiar și cu un dublu
cheeseburger, numit ”Bilbbet Burger”.

1975

1982

1987

2012 –prezent

Windows
La începuturi, prin anii ′80, Windows a avut un logo simplu, reprezentat de un pătrat colorat în albastru, cu niște linii albe care îl brăzdau inegal, iar de atunci a trecut prin
numeroase schimbări. În cele din urmă, Windows 8 a renunțat la steagul colorat, pentru
a reveni la un logo foarte asemănător cu cel din anul 1985. Or, fereastra reprezintă cel
mai bine sistemul de operare, iar simplitatea noului logo are un aspect și modern, dar și
clasic, deoarece revine la ideile de început pentru sistemul de operare.

1885

1995

2006

2009

prezent

Apple
Apple a pornit cu un logo complicat - o imagine a lui Isaac Newton stând sub un
copac. Pe parcurs, a fost înlocuit cu celebra imagine a mărului. Există mai multe legende
despre crearea acestui logo. Una dintre ele ar fi că astfel Apple și-a adus tributul memoriei lui Newton. Alat zice că Apple a ales ca și logo imaginea mărului mușcat pentru a
aduce un omagiu matematicianului Alan Turing, care s-a sinucis, mușcând dintr-un măr
injectat cu cianură. De altfel, anume acea mușcătură face deosebirea dintre imaginea
unui măr de a unei roșii, confuzie ce s-ar fi putut crea cu ușurință.
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1976

1977

1998

present

Starbucks
La început, logo-ul Starbucks reprezenta o sirenă topless, din mitologia greacă.
Compania a trecut prin mai multe modificări ale logo-ului, alegând în final o variantă simplă, în verde și alb, neincluzând cuvintele „Starbucks” și „coffee”. Noua imagine a
mărcii reprezintă doar sirena cu două cozi, ca în trecut.

1971

1986

1987

1992

2011

În ultimii 15 ani, logo-urile companiilor din Moldova s-au modificat mult și putem
observa evoluția creațiilor designerilor de emblemelor autohtone. Logo-urile arată
bine și își îndeplinesc cu brio funcția lor de bază - de a fi identificate și memorare.

După cum vedem din aceste exemple, în prezent designerii tind spre logo-uri cât
mai simple, dar care nu sunt plictisitoare.
Utilizarea pe scară largă a telefoanelor performante fac schimbări în percepția dimensiunii logo-ului.
Vă prezentăm câteva predicții în ceea ce privește tendințele în crearea de logo-uri
în anul 2016:
1. LOGO-URILE PLATE
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Logo-urile plate devin tot mai populare nu doar pentru că arată curate și plăcute estetic, dar și pentru că «se simt bine» pe orice dispozitiv și browser (indiferent de
dimensiune, rezoluție, viteză de descărcare), se privesc bine chiar și atunci când sunt
imprimate în alb-negru. Acestea sunt și motivele pentru care companiile vor continua
să-și simplifice logo-urile, să le facă mai ușor de recunoscut.
Astăzi, pe lângă tendința de a fi plate, logo-urile tind și spre a fi transparente. Logouri de acest tip sunt realizate prin straturi plane transparente. Suprapunerile sunt foarte
simple și detaliate, precum și separarea de logo-uri în mod clar și plat.
2. HANDMADE / SCRIS DE MÂNĂ

Logo-urile realizate manual vorbesc de onestitate. În timp, această tendință câștigă
teren. Elementele realizate manual, seturile de fonturi, detaliile amuzante, o schiță mică
a unei săgeți, una sau două litere mâzgălite vizibil, combinate cu alte elemente de design, au fost evidente într-un număr tot mai mare de logo-uri ale companiilor şi au o
mare contribuție la identitatea de brand.
3. SPAȚIILE NEGATIVE
Aceste logo-uri, la prima vedere, oferă o semnificație, dar analizându-le mai
amănunțit, observăm detalii interesante și mesaje ascunse, deoarece la crearea acestor
logo-uri s-a utilizat în mod creativ tehnica spațiului negativ și diverse metode mai mult
sau mai puțin originale.
Nu e un lucru simplu, însă, cu siguranță, memorabil pentru clienții care vor desluși
mesajul ascuns al logo-ului companiilor.
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Snooty Peacock
– logo-ul buticului de bijuterii din Dallas (Texas), este
un păun stilizat, dar şi faţa unei femei excentrice (neobişnuite, ciudate).

Shark Tours logo
- la prima vedere, este o navă de croazieră, dar
după ce citim titlul, observăm foarte clar imaginea unui rechin în partea de jos a navei.
Ambele imagini reflectă numele companiei.
Martini House
- baza logo-ului reprezintă două pahare de martini,
care formează pereții și tavanul casei.

The Guild of Food Writers
- The Guild of Food Writers este o organizație care
se consacră îmbunătățirii talentelor scrise și culinare. Observaţi o lingură din interiorul
pen-ului?

The Bronx Zoo
clădiri din Bronx.

– spațiul alb la picioarele girafelor reprezintă imaginea unor

«Kölner Zoo»
- acest logo reprezintă silueta unui elefant, iar pe
fundalul acestuia se observă o girafă, un rinocer și, iarăși, în spaţiul alb de la picioarele
din spate ale elefantului foarte ingenios este ascuns vârful Catedralei din Köln.
Companiile care au astfel de logo-uri se diferențiază într-un fel sau altul de celelalte
prin creativitate, inventivitate și popularitate în rândurile clienților.
4. SET DE LITERE
Aceste logo-uri, care continuă să fie populare, oferă posibilitatea de a descifra o
enigmă și de a găsi sensul într-un set de scrisuri. Designerii folosesc adesea un dispozitiv, care “criptează“ un mesaj destul de lung, dar care va fi reţinut în cazul în care consumatorul face un efort pentru a-l identifica.

94

Lecturi AGEPI 2016

5. MONOLINII

Pentru acest tip de logo-uri este caracteristică utilizarea unei linii, neschimbată
în grosime, întortocheate asemenea unei sârme, care compune un logo. La prima vedere, acest stil de logo pare să fie împotriva ideii de „simplitate” din cauza „încâlcită” a
execuției. Aceste logo-uri sunt foarte populare şi sunt folosite de companiile ce au nevoie de a identifica mai multe produse, va fi suficient doar de schimbat culoarea liniilor
și unele detalii, iar logo-ul însuși va rămâne recunoscut.
6. DINAMICE ŞI ÎN SERIE

Logo-uri dinamice, logo-uri cinetice sau logo-uri care se schimbă, poate pentru că
acest stil oferă prospețime, sau poate că în schimbarea sa este atractiv și această schimbare devine mai personală - în timp devin prioritare.
Deosebit de populare sunt logo-urile în serii. Acest principiu este ilustrat perfect
de logo-ul canalului de televiziune pentru copii “NOGGIN”
. Logo-ul poate lua
o varietate de forme și culori. Partea de jos a logo-ului reprezintă o față, în timp ce partea superioară poate fi înlocuită cu diverse imagini ludice (referitoare la joc; specifice
jocului; glumețe).
Logo-ul oraşului Melbourne arată vibrant şi dinamic și reprezintă imaginea orașului
în prezent și în viitor.
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Un alt exemplu ar fi o serie de logo-uri ale Muzeului de Artă din Brooklyn.

Logo-urile dinamice ne sugerează direcția de activitate a companiei, ritmul de dezvoltare, starea de spirit.
Un logo trebuie sa reprezinte o idee sau un scop, un ideal. Uneori este bine ca un
logo sa aibă un caracter complex, pe când în alte situații - simplitatea unui logo îi poate
aduce mai multă popularitate.
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Articolul 6 ter al Convenției
de la Paris – aspecte teoretice
și practice
Galina BOLOGAN, specialist coordonator,
Ludmila COCIERU, șef Secție mărci internaționale,
Direcția mărci și design industrial, AGEPI

A

rticolul 6 ter al Convenției de la Paris (în continuare - Convenție) are drept
obiectiv excluderea de la înregistrare și interzicerea utilizării neautorizate sau
abuzive în calitate de mărci atât a drapelelor și stemelor părților membre la Convenție,
cât și a denumirilor și siglelor organizațiilor internaționale interguvernamentale.
În conformitate cu prevederile articolului menționat, înregistrarea, fie ca marcă, fie
ca element al acesteia, a stemelor, drapelelor și altor embleme de stat ale țărilor cărora li
se aplică Convenția sau a semnelor și sigiliilor oficiale de control și de garanție adoptate
de state, precum și orice imitație din punct de vedere heraldic a acestora, va fi refuzată
dacă nu a fost autorizată de către autoritatea competentă.
Problema protecției stemelor, armurilor, decorațiunilor publice figura pe ordinea de
zi a Conferinței de la Paris încă în 1883. În anul 1923 a apărut problema protecției însemnelor de suveranitate și utilizarea abuzivă a acestora, iar în 1925, în cadrul Conferinței
de la Haga, articolul 6 ter a fost adăugat convenției, fiind modificat neesențial, doar ca
formă, în timpul Conferinței de la Londra din 1934. Ulterior, acesta a fost revizuit mai
profund și detaliat, la Conferința de la Lisabona din 1958, unde au fost incluse subpunctele (b) și (c) ale punctului (1), dar de asemenea au fost efectuate multe alte modificări.
Prin art. 6 ter sunt protejate următoarele categorii de semne:
99 Stemele ce sunt constituite dintr-un desen sau o imagine reprezentată pe un
scut, de ex.:
–– Stema Republicii Moldova, baza de date 6 ter nr. MD7;

–– Stema bulgară, baza de date 6 ter nr. BG2.
99 Drapelele de stat care au, în general, o formă dreptunghiulară distinctivă și
sunt simbolul unei națiuni, de ex.:
- Drapelul Republicii Moldova, baza de
date 6 ter nr. MD6.
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99 Alte embleme de stat - expresie destul de vagă, care face referire la orice embleme ce alcătuiesc simbolul suveranității unui stat, inclusiv blazoanele caselor regale,
precum și la embleme ale statelor dintr-un stat federativ parte la Convenție, de ex.:
–– emblema de stat daneză, baza de date 6 ter nr. DK3.
99 Semnele și sigiliile oficiale de control și de garanție - rolul acestora este de a
certifica faptul că un stat sau o organizație, desemnată în mod corespunzător de către
un stat în acel scop, a verificat că anumite produse îndeplinesc standardele specifice
sau au un anumit nivel de calitate (de ex.:
- baza de date 6 ter nr. MD3). În
mai multe state, există semne și sigilii oficiale de control și de garanție pentru metale prețioase sau produse precum untul, brânza, carnea, echipamentele electrice etc.,
- sigiliul Regatului Unit pentru articole din platină, baza de

(de ex.:
date 6 ter nr. GB 40;

–– baza de date 6 ter nr. FR2.
Semnele și sigiliile oficiale se pot aplica, de asemenea, în cazul serviciilor, de exemplu, cele din domeniul educației, al turismului etc.
99 Abrevieri – UNICEF (United Nations Children’s Fund – QO151), WIPO (World Intellectual Property Organization – WO8), OLAF (European Anti-Fraud Office –
QO1573), ООН ЖЕНЩИНЫ (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women – QO1558), OPAQ (Organisation for the Prohibition of Chemical
Weapons – QO1532).
99 Denumiri - Conseil de l’Union européenne (QO1691), Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (QO1441), OFFICE AFRICAIN ET MALGACHE DE LA
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (OA1 – depusă la 05.12.1966).
Totuși, art. 6 ter are și excepții de la protecție, prevăzute în cadrul emblemelor denumirilor sau abrevierilor (inițialelor) organizațiilor interguvernamentale, introduse în
cadrul Conferinței de la Lisabona din anul 1958:
1. sunt excluse de la protecție emblemele, denumirile sau abrevierile
organizațiilor interguvernamentale care deja sunt obiecte ale acordurilor internaționale
în vigoare (scopul acesteia este, cel mai probabil, evitarea dublei protecții);
2. țările Uniunii sunt în drept să nu ofere o atare protecție în detrimentul
deținătorilor de mărci care au obținut aceste drepturi cu bună-credință, până la intrarea în vigoare a textului convenției în țara respectivă – aceasta nu poartă un caracter
obligatoriu;
3. nicio țară parte a Uniunii nu este obligată să ofere o atare protecție, dacă utilizarea sau înregistrarea mărcii nu este în măsură să sugereze consumatorului existența
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unei relații (legături) între semnul ce conține emblema și organizația interesată sau
dacă o asemenea utilizare sau înregistrare, într-adevăr, nu este de natură de a induce în
eroare consumatorul referitor la existența unei legături între cel ce utilizează marca și
organizație – aceasta la fel nu este obligatorie și poate fi aplicată la aprecierea proprie
a fiecărei țări.
Articolul mai conține o limitare a protecției semnelor și sigiliilor oficiale de control și
garanție ale țărilor. O asemenea protecție se acordă atunci când mărcile ce includ astfel
de semne și sigilii sunt utilizate pentru produse de același tip sau asemănătoare cu produsele pentru care se acordă semnele și sigiliile oficiale.
Lista emblemelor și semnelor sau sigiliilor oficiale care se cer a fi protejate, țările Uniunii trebuie să și-o comunice reciproc, prin intermediul Biroului Internațional. Aceeași
procedură se stabilește și în cazul când sunt efectuate unele modificări în această listă, de exemplu, dacă o oarecare țară renunță la protecția unei embleme proprii sau
înlocuiește una sau mai multe embleme cu altele.
La Conferința de la Haga din anul 1925 s-a discutat despre faptul că țările Uniunii vor trebui să publice listele emblemelor și altor semne asupra cărora se extinde
protecția. Pentru a evita cheltuielile pentru astfel de publicare, aceasta a fost înlocuită
cu obligația țărilor de a face cunoscute publicului aceste liste. Totuși, multe țări încă mai
publică astfel de liste.
La Conferința de la Lisabona din anul 1958 s-a decis și asupra faptului că nu mai
este obligatorie notificarea în ceea ce privește drapelele de stat, posibil pentru că se
consideră că aceste drapele sunt destul de cunoscute tuturor.
Cum deja s-a menționat, protecția emblemelor, denumirilor și inițialelor
organizațiilor interguvernamentale depinde de notificarea despre ele.
Țările părți ale Uniunii, în termen de 12 luni de la data recepționării notificării, pot
prezenta obiecții împotriva protecției solicitate.
Obiecțiile pot fi bazate pe următoarele considerații:
99 obiectul pentru care se cere protecția nu este emblema unui stat sau
organizație interguvernamentală, sau nu este semn sau sigiliu oficial de control și de
garanție a unui oarecare stat;
99 emblema este deja emblema țării care refuză oferirea protecției;
99 dacă despre obiectul în cauză există deja o notificare ca fiind emblema unei
alte țări;
99 dacă obiectul dat se referă la domeniul relațiilor publice al țării care refuză
oferirea protecției.
Biroul Internațional trebuie să informeze despre astfel de obiecții țara sau
organizația interguvernamentală la emblema căreia se referă.
Pentru drapelele de stat, măsurile prevăzute la punctul 1 de mai sus, se vor aplica
numai mărcilor înregistrate după 6 noiembrie 1925, data semnării Convenției revizuite
la Haga.
Pentru alte embleme de stat, pentru semnele și emblemele oficiale ale țărilor Uniunii și pentru stemele, drapelele și emblemele, inițialele sau denumirile organizațiilor
internaționale interguvernamentale, aceste dispoziții nu se vor putea aplica decât
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mărcilor înregistrate după mai mult de 2 luni de la primirea notificării de la Biroul
Internațional.
În prezent, baza de date 6 ter gestionată de Biroul Internațional al OMPI include
3277 de semne, 20 dintre ele aparțin Republicii Moldova și sunt depuse pentru următoarele categorii:

••

steme de stat:

(MD5) ;

••

drapele:

(MD6) ;

••

armuri:

(MD7) ;

••
sigle/sigilii oficiale: 				
- depusă în mai multe
limbi (română - MD10, rusă – MD11, engleză – MD12, spaniolă – MD13, germană – MD14,
franceză – MD15, chineză – MD16),

(MD9),

(MD8),

(MD1),
(MD2),
(MD3),
(MD4).
În anul 2015, au fost depuse alte 4 sigle, care se află încă în perioada de opoziție:
(MD18),

(MD19),

(MD20)

(MD17).

Țările mai ”exotice” depun și semne mai ”colorate”, de exemplu:
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––

Bhoutan:

––

San Marino:

––

Algeria:

––

Africa de Sud:
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(BT1);

(SM5);

(DZ3),

(SM9);

(DZ2);

(ZA1).

(BT3);

(BT2);

Protecția emblemelor de stat trebuie să fie absolută și nu poate depinde de o
presupusă legătură între marcă și emblemă. Examinând mărci ce constau sau conțin
drapele, sigle, steme sau alte semne prevăzute la art. 6 ter, Republica Moldova aplică
art. 7(1)h din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, în care se
menționează următoarele: ”se refuză înregistrarea mărcilor care conţin reproduceri sau
imitaţii de steme, drapele şi embleme de stat, denumiri depline sau abreviate de organizaţii
internaţionale şi interguvernamentale, semne, sigilii oficiale de control, de garanţie şi de
marcare, decoraţii şi alte semne de distincţie care, în lipsa autorizaţiei autorităţilor competente, trebuie refuzate în conformitate cu art.6 ter din Convenţia de la Paris pentru protecţia
proprietăţii industriale din 20 martie 1883, denumită în continuare Convenţia de la Paris”.
În continuare ne vom referi la câteva exemple de mărci, refuzate la înregistrare de
Republica Moldova în baza art. 7(1)h) :
Nr. mărcii
internaționale

Reproducerea
mărcii

1084561

Motiv de refuz
art. 6 ter
QO1405 - denumirea abreviată a organizației
internaționale - INTERNATIONAL RENEWABLE
ENERGY AGENCY

1076870

DE1
- imitarea drapelului Germaniei
1069221
IE11
- un element al emblemei Irlandei
1068098

1028612

1014286

MOT

QO38 M.O.T.
- imitarea abrevierii Organizației Mondiale
a Muncii
QO19 OMS
– imitarea abrevierii Organizației Mondiale
a Sănătății

MD1, MD2, MD3, MD4

- imitație a mărcii de certificare a R. Moldova
1006723

EE2, EE3
- imitarea stemei Estoniei.
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Cetățenii fiecărei țări, care vor fi autorizați să folosească emblemele de stat, semnele și sigiliile țării sale, vor putea să le utilizeze chiar și atunci când va exista o similitudine
cu cele aparținând altei țări.
Orice utilizare neautorizată, în comerț, a stemelor de stat ale celorlalte țări ale Uniunii, este interzisă, dacă aceasta ar fi de natura să inducă în eroare cu privire la originea
produselor.
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Anularea mărcii din motivul
înregistrării cu rea-credinţă
Lăcrămioara MOLDOVAN,
specialist categoria III, Direcția juridic, AGEPI

Î

n contextul unei competiţii de piaţă din ce în ce mai acerbe, în mod frecvent,
companiile se confruntă cu situații în care mărcile sale sunt folosite şi/sau înregistrate de către terţe persoane în state/jurisdicţii în care companiile respective nu
au o înregistrare anterioară. În majoritatea statelor lumii este posibilă opoziţia faţă de
asemenea folosinţă/înregistrare, dacă rea-credinţa poate fi dovedită, însă criteriile de
probă sunt dificil de întrunit.
Urmând acest raţionament, am decis să abordăm în mod detaliat posibilitățile de
anulare a unei mărci înregistrate cu rea-credinţă şi modul în care ar trebui de acţionat împotriva unei eventuale folosinţe cu rea-credinţă, împotriva intenţiei frauduloase a terţei
persoane, conştiente de existenţa utilizării anterioare a mărcii solicitate spre înregistrare.
Cadrul normativ. Procedura anulării pe temei de rea-credinţă este reglementată
de prevederile Legii nr. 38-XVI/2008 privind protecţia mărcilor (în continuare – Legea
nr. 38/2008), Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din
20.03.1883, Tratatul privind dreptul mărcilor din 27.10.1994, Tratatul de la Singapore
privind dreptul mărcilor din 27.03.2006, Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (Acordul TRIPS).
Noţiuni. Conform art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2008, marca se consideră
ca fiind înregistrată cu rea-credinţă în cazul în care, la momentul depunerii cererii, solicitantul ştia sau putea şti că:
¾¾ pe piaţa Republicii Moldova se utilizează o asemenea marcă, cu bunăcredinţă, de către altă persoană, pentru produse şi/sau servicii identice sau similare cu
cele pentru care marca a fost depusă spre înregistrare, ori
¾¾ sunt promovate sau se negociază promovarea/plasarea produselor şi/sau serviciilor identice sau similare cu cele pentru care marca a fost depusă spre înregistrare
marcate cu o asemenea marcă, care este anterioară şi care beneficiază de protecţie şi
se bucură de renume cel puţin într-un stat parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul
de Instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului, iar prin utilizarea mărcii înregistrate
se creează un risc de confuzie cu marca anterioară sau, fără motive justificate, se profită
de renumele acesteia.
În literatura de specialitate, rea-credinţa este definită drept incorectitudine, atitudine a unei persoane care săvârşeşte un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme
de convieţuire socială, pe deplin conştientă de caracterul ilicit al conduitei sale şi presupune îndeplinirea cumulativă a două cerinţe:
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–– cunoaşterea “faptului relevant”: existenţa şi folosirea unei mărci anterioare sau
chiar a unui semn neînregistrat ca marcă;
–– intenţia frauduloasă.
Elementul relei-credinţe se determină în relaţiile dintre părţile în litigiu. Frauda
trebuie să existe faţă de concurentul însuşi, nu faţă de o altă persoană. Faptul că deponentul cererii de înregistrare a mărcii a fost anterior de rea-credinţă faţă de o altă
persoană nu înseamnă că este de rea-credinţă în toate cazurile în care depune o marcă.
Prin urmare, intenţia frauduloasă este mai lesne de dovedit în cazul în care există sau
au existat relaţii directe între deponent şi cel care foloseşte marca, fiind relevante următoarele aspecte:
••
istoricul constituirii celor două părţi litigante;
••
activitatea desfăşurată de acestea anterior procedurii de înregistrare a mărcii;
••
actele de utilizare a semnelor în raport cu produsele sau serviciile, cărora marca le-a fost destinată;
••
dacă a avut loc o utilizare efectivă a mărcii pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, pentru a se determina dacă şi în ce măsură marca şi-a îndeplinit funcţiile esenţiale specifice.
Un exemplu clasic de rea-credinţă este situaţia când agentul sau reprezentantul
în Republica Moldova al unui comerciant ce foloseşte o marcă în străinătate, dar nu o
are înregistrată în Republica Moldova, înregistrează acea marcă pe numele său, punându-l pe comerciantul străin în situaţia de a fi obligat să-l accepte ca unic distribuitor
şi înlăturând astfel de pe piaţă potenţialii concurenţi, care, de asemenea, ar fi putut fi
distribuitori.
Legislaţii străine. Rea-credinţa ca motiv absolut de refuz a fost introdus de către
Oficiul de Brevete din Ungaria, la 1 iulie 1997, în Actul XI privind protecţia mărcilor şi
indicaţiilor geografice. Oficiul examinează ex officio existenţa unui asemenea motiv, art.
3(1)c) din Actul XI statuând că rea-credinţa trebuie dovedită fie de către oficiu, sau în
cazul depunerii observaţiei - de o terţă persoană, fiind acceptate atât dovezile directe,
cât şi cele indirecte. Orice persoană poate depune o observaţie, fără a fi necesară demonstrarea unui interes legal în cauză. Practica oficiului se bazează pe prevederile de
drept civil, conform cărora, în decursul exercitării drepturilor şi executării obligaţiilor,
părţile sunt obligate să acţioneze în maniera cerută de buna-credinţă şi de echitate,
buna-credinţă fiind un principiu de drept general. Semne de rea-credinţă sunt:
–– completarea şi depunerea unei cereri de înregistrare a unei mărci, al cărei
obiectiv real este de a crea posibilitatea de abuz de protecţia acordată mărcii respective, prin folosirea ei cu un scop incompatibil cu cel al instituţiei legale de protecţie;
–– aplicantul, la momentul depunerii cererii, cunoaşte că semnul solicitat este
“legat” de o altă persoană şi intenţionat materializează abuzul de drept împotriva ei, de
exemplu, prin împiedicarea ei de a obţine anumite drepturi în continuare;
–– în majoritatea cazurilor, părţile au fost în relaţii contractuale (comerciale, civile, de muncă etc.) anterior depunerii cererii de înregistrare. De cele mai dese ori, părţile
desfăşoară activităţi de business în acelaşi segment de piaţă etc.
În Franţa, Codul Proprietăţii Intelectuale adoptat la 01.07.1992, la art. L712-6 statuează: “Dacă o marcă este înregistrată în mod fraudulos, fie în violarea drepturilor unei terţe

104

Lecturi AGEPI 2016

persoane, fie a unei obligaţii contractuale, oricine consideră că ar avea vreun drept asupra
mărcii, poate revendica acel drept în instanţă. Cu excepţia cazului când deponentul nu este
de rea-credinţă, acţiunea în revendicare se prescrie în termen de 5 ani de la data publicării
cererii de înregistrare”. În jurisprudenţa franceză s-a reliefat poziţia că nulitatea depozitului se sprijină pe un principiu superior al dreptului: regula “fraus omnia corrumpit” şi
că nu este o aplicaţie a legii mărcilor.
Art. 3 (iii) secţ. 15 partea a 2-a din Legea consolidată a mărcilor a Danemarcei
(adoptată la 24.01.2012) interzice înregistrarea unei mărci dacă “este identică sau diferă
nesemnificativ de o marcă, care, la data depunerii cererii de înregistrare sau la data priorităţii invocate în cerere, începuse să fie folosită într-o altă ţară şi este în continuare folosită
acolo, pentru bunuri şi servicii identice sau similare cu cele pentru care se cere înregistrarea
mărcii şi solicitantul, la data depunerii cererii, avea sau ar fi trebuit să aibă cunoştinţă de
marca străină”.
Practica judiciară în Republica Moldova. În anul 2015 au fost depuse 85 de acţiuni de judecată în instanţă (cu 10 mai puține decât în anul precedent) cu implicarea
AGEPI fie în calitate de pârât, fie de intervenient accesoriu. Ca şi în anii precedenţi, majoritatea litigiilor au drept obiect mărcile de produse şi/sau servicii (90,6 %). În urma
examinării, instanţele judecătoreşti au emis 28 de hotărâri definitive, 31 de decizii irevocabile şi 34 de încheieri, numărul total fiind de 93. Din numărul total de hotărâri emise
în anul 2015 - 6 se referă la anularea mărcilor pe motiv de rea-credinţă (10%).
Într-o primă speţă, la 16.09.2013 compania braziliană “Seara Alimentos Ltd” s-a
adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva pârâtei S.Y., solicitând anularea
, înregistrate pentru produsele din clasa 29 conform
mărcii nr. 17999
CIPS, invocând încălcarea dispoziţiilor art. 21 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 38/2008.
Reclamanta pretinde că titulara mărcii S.Y. a înregistrat la 03.10.2008 marca respectivă cu rea-credinţă, ştiind sau putând să ştie despre faptul că marca “Seara” se bucură
de renume în ţara de origine (Brazilia), iar compania “Seara Alimentos Ltd” promovează
sau negociază o promovare a mărcii în litigiu în Republica Moldova. În susţinerea argumentelor, compania străină a prezentat o serie de facturi privind importul în RM, în perioada de timp cuprinsă între anii 2005-2007, a producţiei ce poartă marca respectivă.
În urma examinării cauzei, instanţa a conchis că înregistrarea mărcii după pârâtă
pentru aceeaşi clasă de produse este susceptibilă să creeze confuzie în rândurile consumatorilor cu privire la originea şi furnizorul produselor şi că obligaţia de a acţiona cu
bună-credinţă este expres prevăzută de art. 9 alin. (1) CC: „persoanele fizice şi juridice
participante la raporturile juridice civile trebuie să îşi exercite drepturile şi să îşi execute obligaţiile cu bună-credinţă, în acord cu legea, cu contractul, cu ordinea publică şi
cu bunele moravuri. Buna-credinţă se prezumă până la proba contrară”. Instanţa a mai
reţinut că legislaţia în domeniul mărcilor nu impune condiţia desfăşurării activităţii de
producţie, de comerţ sau de prestare a serviciilor, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Respectiv, înregistrarea mărcii se efectuează de către AGEPI reieşind din
buna-credinţă a solicitantului. Însă, orice persoană, interesele căreia sunt afectate de
marca înregistrată, este în drept de a solicita în instanţa de judecată anularea mărcii.
Prin urmare, s-a considerat dovedită conduita de rea-credinţă a pârâtei, ţinând cont că
titularul pârât nu a prezentat dovezi ale utilizării efective a mărcii, în raport cu necesita-
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tea protejării numelui comercial al companiei “Seara Alimentos Ltd”, drept consacrat de
art. 8 din Convenţia de la Paris, nici dovezi de evitare a utilizării mărcii de către titular în
scop de blocaj, cu consecinţa prejudicierii activităţii comerciale a companiei braziliene.
, reclamanta E.L. s-a adresat la 07.03.2013 cu cerere de cheÎn speţa
mare în judecată împotriva pârâtei D.O., cu privire la anularea mărcii combinate şi a
certificatului de înregistrare a mărcii. În motivare, reclamanta a indicat că la data de
23.04.2001 a devenit titular al mărcii naţionale “НАША МАМА” pe teritoriul Federaţiei
Ruse pentru 16 clase de produse şi servicii, inclusiv pentru cl. 03, 05, 35. De asemenea,
a devenit titular al mărcii internaţionale “НАША МАМА”, care în data de 04.12.2003 a
fost înregistrată la Biroul Internaţional al OMPI cu extinderea protecţiei pentru ţările:
Estonia, Georgia, Lituania, Uzbekistan, Armenia, Cehia, Letonia, Mongolia, Vietnam etc.
Reclamanta menţionează că la 15.11.2006 între SRL “НМ-ЭКСПОРТ”, reprezentantă de directorul general E.L. în calitate de vânzător şi compania cu sediul în Chişinău
“Virim-Impex” SRL, reprezentată de directorul D.O. în calitate de cumpărător, a fost încheiat contractul comercial internaţional nr. 11/2006-12/KT de vânzare-cumpărare a
produselor “НАША МАМА”, în temeiul căruia vânzătorul s-a obligat să furnizeze periodic cumpărătorului mărfuri de marca respectivă, fabricate şi livrate din Federaţia Rusă.
La data de 29.11.2007, AGEPI a eliberat certificat de înregistrare cu nr. 15717 pe
numele D.O. pentru clasele de produse şi servicii 03, 05, 35.
Colegiul a reţinut că:
–– marca combinată înregistrată de către pârâtă este identică cu marca reclamantei, deoarece conţine acelaşi element figurativ şi aceleaşi cuvinte, la fel, aceleaşi
clase pentru care e înregistrată, fapt ce ar induce în eroare în privinţa originii produselor
şi producătorului acestora;
–– marca “НАША МАМА” a fost promovată anterior pe teritoriul RM, fapt confirmat prin contractul comercial internaţional sus-numit şi, drept urmare, pârâta cunoştea
cu certitudine despre faptul că marca respectivă a fost supusă înregistrării anterior de
către reclamantă, datorită faptului existenţei relaţiilor comerciale între întreprinderile
comerciale conduse de acestea;
–– pârâta, profitând de situaţia că produsele sub marca respectivă se bucură de
o apreciere pozitivă, a decis cu rea-credinţă de a beneficia de reputaţia producătorului
în scopurile sale nelegitime.
În speţă, deşi pârâta, după iniţierea procesului, a renunţat la respectiva marcă, instanţa a considerat ca fiind oportun şi rezonabil de a constata ilegalitatea înregistrării
în genere şi, respectiv, existenţa relei-credinţe la momentul înregistrării mărcii precum
şi pe parcursul utilizării ei, adică până la emiterea deciziei de către AGEPI de renunţare
la marcă.
, la 10.07.2012, ONO Pawel Antezak şi SRL
În cea din urmă speţă,
“Rasna-Plus” au depus cerere de chemare în judecată împotriva SRL “Hendrix Bail”, intervenienţi accesorii AGEPI şi Serviciul Vamal, cu privire la anularea înregistrării mărcilor.
În motivare, reclamanţii au indicat că ONO Pawel Antezak este un producător renumit
al mărfurilor pentru copii, care activează din anul 1990 pe piaţa poloneză şi mondială,
promovându-şi şi comercializându-şi mărfurile şi imaginea sub denumirea “BABY ONO”,
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compania fiind larg cunoscută în Polonia, în UE, având contracte de distribuţie exclusivă cu distribuitori din Cehia, Slovacia, Letonia, Caucaz, Ucraina, Rusia, RM.
La 26.10.1998 marca a fost înregistrată în Polonia, bucurându-se deja de renume pe
piaţa europeană. Mai indică că pe piaţa RM marca “BABY ONO” a început a fi promovată
din 2005, în acest sens, la data de 22.03.2005 între titularul mărcii şi SRL “Rasna-Plus”, în
calitate de reprezentant exclusiv al mărcii comerciale “BABY ONO” în RM, a fost încheiat
un contract nr. 03/2005 de livrare a jucăriilor pentru copii şi a accesoriilor. La 01.03.2010
contractul a fost prelungit, fiind în vigoare la data intentării acţiunii.
La 14.06.2012, în adresa reclamantului a parvenit o pretenţie din partea pârâtului
din care a aflat că pârâtul a înregistrat în RM marca “BABY ONO”. În pretenţia respectivă
se solicită, în mod imperativ, acordarea de drepturi exclusive de distribuţie a mărfurilor
companiei pe teritoriul RM sau dacă acest drept nu va fi acordat - achitarea a 5% din
valoarea facturilor pentru bunurile exportate în RM pentru perioada cuprinsă între anii
2007-2011.
Pârâtul a expediat către Serviciul Vamal o cerere de intervenţie conform cap. XII din
CV, iar Serviciul Vamal a emis o decizie de reţinere a mărfurilor susceptibile de a aduce
atingere dreptului de proprietate intelectuală al pârâtului şi a suspendat operaţiunea
de vămuire a mărfurilor importate cu marca “BABY ONO”.
Instanţa supremă a reţinut că pârâtul, înainte de a depune cererile de înregistrare a
mărcii “BABY ONO”, cunoştea cu certitudine că marca comercială este o marcă renumită
şi promovată în ţara de origine Polonia şi că este promovată în RM de către SRL “RasnaPlus”, prin prezenţa la numeroase iarmaroace şi în prospecte de publicitate încă din anul
2006 (publicaţiile “Odoraş” din 2007, “Aquarelle” din 2007 etc.). A concluzionat că pârâta
a acţionat cu rea-credinţă, deoarece marca înregistrată este utilizată pentru produse
care generează conflict cu o altă marcă, or pârâtul este agentul economic care activează
în acelaşi domeniu cu reclamantul, şi anume - produse pentru copii. S-a constatat că
prin înaintarea cererii de intervenţie la Serviciul Vamal, pârâtul a avut ca scop blocarea
activităţii reclamantului şi distribuitorului său oficial, lezând drepturile patrimoniale ale
acestora şi paralizându-le activitatea comercială pe teritoriul RM.
Concluzii. Orice companie, mare sau mică, este o eventuală ţintă pentru aplicanţii de rea-credinţă, în majoritatea cazurilor aceştia fiind producătorii de materie primă,
distribuitorii, vânzătorii cu amănuntul într-o ţară străină. Mai rar, dar se întâmplă să fie şi
persoane care fac parte din acelaşi segment de piaţă, participanţi la o expoziţie, interesaţi de planurile de extindere ale proprietarului unei anumite mărci etc.
Dat fiind faptul că protecţia acordată mărcii este teritorială, existând doar în limitele
ţării care a acordat-o, şi că rea-credinţa presupune posibilitatea de a profita de sistemul
“primul venit - primul servit” de înregistrare a mărcii, deponentul/titularul de rea-credinţă are scopul de a-şi exercita drepturile împotriva adevăratului proprietar, invocând încălcarea dreptului exclusiv asupra mărcii (inclusiv prin cereri adresate organelor vamale
de reţinere a produselor destinate exportului, care au fost fabricate de către adevăratul
proprietar în ţara înregistrării).
În concluzie, reiterăm că, deoarece procedura de anulare a unei mărci înregistrate
cu rea-credinţă este dificilă, costisitoare şi consumă timp, prevenţia este cea mai bună
strategie de a combate rea-credinţa. Este puţin probabil ca o companie să-şi înregistre-
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ze iniţial marca în toate ţările lumii, dar totuşi ar putea întreprinde paşi activi în descurajarea acestui fenomen prin înregistrarea ei în ţări în care:
••
bunurile şi/sau serviciile sale sunt comercializate;
••
produsele sau părţi din produsele sale sunt fabricate;
••
produsele sale trec în timpul transportului maritim;
••
există posibilitate de extindere a propriului business în viitor;
••
contrafacerea este un fenomen larg răspândit etc.
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C

omisia de Contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(AGEPI) este un organ cu drept de soluţionare pe cale extrajudiciară a litigiilor
din domeniul proprietăţii intelectuale. Existenţa unui sistem coerent de norme privind
competenţa Comisiei de Contestaţii AGEPI permite soluţionarea litigiilor pe cale extrajudiciară, iar corectitudinea soluţiilor pronunţate este confirmată şi prin menţinerea în
vigoare a hotărârilor luate de către instanţa de judecată, ceea ce conduce la formarea
unei practici unitare asupra cazurilor similare.
În activitatea sa, Comisia de Contestaţii aplică actele normative în vigoare: prevederile legilor speciale în domeniul proprietăţii intelectuale, normele Codului de procedură civilă al Republicii Moldova, precum şi Regulamentul Comisiei de contestaţii a
AGEPI, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 257 din 2009.04.02.
De competenţa Comisiei de Contestaţii sunt:
a) soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva deciziilor de înregistrare sau de respingere a înregistrării obiectelor de proprietate intelectuală, hotărârilor emise în cadrul
procedurii de examinare a cererilor şi de acordare a titlurilor de protecţie pentru obiectele de proprietate intelectuală, precum şi a celor emise în perioada de valabilitate a
titlurilor de protecţie;
b) examinarea altor litigii atribuite după competenţă în baza legilor speciale.
Conform competenţei, Comisia de Contestaţii emite hotărâri şi încheieri care, la
rândul lor, pot fi atacate în instanţele judecătoreşti, în modul şi în termenele stabilite de
actele legislative din domeniul proprietăţii intelectuale (PI), precum şi de legislaţia de
procedură civilă.
Cu referinţă la anul 2015, în Comisie au fost depuse 162 de contestaţii, cu 18 (12,5%)
mai multe decât în anul precedent. Totodată, din anii precedenţi a fost continuată procedura de examinare în privinţa a 64 de contestaţii.
Tabloul depunerii contestaţiilor în ultimii şase ani este prezentat în Fig. 1.
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Fig. 1. Dinamica depunerii contestaţiilor în perioada 2010-2015

După provenienţă, contestaţiile parvenite în anul 2015 se distribuie în modul următor: 74 (45,7%) provin de la solicitanţi naţionali, 8 (4,9%) – de la persoane terţe naţionale, 73 (45,1%) – de la solicitanţi străini, 7 (4,3%) – de la persoane terţe străine.
Repartizarea contestaţiilor în funcție de contestatari în ultimii 5 ani este prezentată
în Tab. 1.
Tabelul 1
Provenienţa contestaţiilor depuse în perioada 2011-2015

Contestatari

2011

2012

2013

2014

2015

Solicitanţi naţionali

49

59

72

72

74

Solicitanţi străini

70

89

95

62

73

Persoane terţe naţionale

4

7

9

6

8

Persoane terţe străine

12

16

4

4

7

135

171

180

144

162

Total:

În comparaţie cu anul precedent, numărul contestaţiilor depuse de solicitanţii naţionali și persoanele terţe s-a mărit nesemnificativ, mai activi au fost solicitanţii străini,
care au depus cu 11 (17,7%) mai multe contestații.
Datele statistice referitoare la contestarea deciziilor și hotărârilor emise în cadrul
procedurii de examinare, la temeiurile invocate și evoluția ulterioară a hotărârilor adoptate de Comisie și, dacă este cazul, de către instanță, reprezintă o sursă relevantă de
evaluare a corectitudinii deciziilor și hotărârilor emise. Din aceste considerente, în cele
ce urmează, vom încerca să abordăm aceste aspecte.
Majoritatea absolută a contestaţiilor depuse în anul 2015 se referă la mărci – 160
(98,8%), dintre care 110 (68,8%) - la mărci naţionale şi 50 (31,2%) - la mărci internaţionale, și doar 2 contestaţii (1,2%) se referă la designul industrial (Fig.2).

Fig. 2. Contestaţiile depuse în 2015 în funcție de obiectele de PI

110

Lecturi AGEPI 2016

Ţinând cont de faptul că pe parcursul anului 2015 au fost contestate doar decizii/
hotărâri emise în cadrul Direcţiei mărci şi design industrial, am stabilit coraportul contestaţiilor depuse cu numărul deciziilor/hotărârilor adoptate în această subdiviziune a
AGEPI, acesta constituind 2,85%. Astfel, din 5236 de decizii emise urmare examinării
mărcilor, au fost contestate 160 de decizii (3,05%); iar din 442 de hotărâri adoptate cu
referire la designul industrial, au fost contestate 2 (0,45%).
O clasificare a contestaţiilor depuse în perioada de bilanţ scoate în evidenţă două
categorii:
I. Contestaţii depuse în numele persoanelor terţe împotriva deciziilor de înregistrare a mărcii (15 contestaţii);
II. Contestaţii depuse în numele solicitanților împotriva deciziilor examinării (147
de contestaţii).
A doua categorie poate fi divizată în mai multe subgrupe de contestaţii:
- împotriva deciziei de respingere totală a cererii de înregistrare a mărcii (92);
- împotriva deciziei de respingere parţială a cererii de înregistrare a mărcii (37);
- împotriva deciziei de respingere totală a cererii de înregistrare a designului industrial (1);
- împotriva deciziei prin care cererea de înregistrare a mărcii a fost considerată retrasă (5);
- privind repunerea în drepturi (mărci) – 11 cereri;
- privind restabilirea în drepturi (design industrial) – 1 cerere.
În continuare vom prezenta situaţia privind contestaţiile depuse în 2015 la Comisie. Din numărul total de 162 de contestaţii, 85 (52%) au fost examinate cu finalizarea
procedurii, 17 au fost considerate nedepuse în legătură cu unele iregularităţi constatate
(în cele mai multe cazuri, neplata taxei prevăzute pentru depunerea contestaţiei) şi nu
s-au admis spre examinare în Comisie, iar o parte de contestaţii sunt în procedură de
examinare (Fig. 3).

Fig. 3. Situaţia privind contestaţiile depuse în 2015

Din numărul total al contestaţiilor depuse în 2015, cele mai frecvente temeiuri
invocate ţin de motivele relative de refuz – 67% (art. 8 al Legii nr. 38/2008 privind
protecţia mărcilor, în continuare - Legea nr. 38/2008), 20% ţin de motivele absolute
(art. 7 al Legii nr. 38/2008), 7% se referă la repunerea în drepturi, iar în 6% se invocă
alte motive (Fig. 4).
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Fig. 4. Contestaţiile depuse în funcție de temeiurile invocate

Jumătate dintre contestațiile depuse (50,53%) au la bază conflictul cu mărci identice sau similare, protejate pe numele altor persoane, pentru produse, servicii identice
sau similare (art. 8(1)b) al Legii nr. 38/2008), iar pe motive absolute (art. 7 al Legii nr.
38/2008), contestatarii şi-au exprimat mai frecvent dezacordul cu respingerea înregistrării mărcii pe motivul că semnul este descriptiv (11,17%), poate induce în eroare consumatorul (10,64 %), sau este lipsit de caracter distinctiv (6,91%). Tabloul ce reflectă
frecvența invocării articolelor din Legea nr. 38/2008 în contestațiile depuse este prezentat în Fig. 5.

Fig. 5. Frecvenţa invocării articolelor în privinţa motivelor de refuz (%)

Pe parcursul anului 2015, Comisia a organizat 20 de şedinţe, în cadrul cărora au
avut loc 244 de examinări ale cauzelor, dintre care 90 de examinări s-au amânat, 8 dosare au fost transmise la reexaminare, iar în privinţa a 146 de contestaţii examinarea a fost
finalizată prin adoptarea a 142 de hotărâri şi 4 încheieri, inclusiv:
–– 93 de hotărâri de acceptare totală (75) sau parţială (18) a revendicărilor contestatarilor;
–– 49 de hotărâri de respingere a revendicărilor contestatarilor;
–– 4 încheieri privind încetarea procedurii de examinare a contestaţiei.
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Din aceste 146 de acte definitive ale Comisiei, 83 de hotărâri şi 2 încheieri se referă
la contestaţiile depuse în anul 2015, iar 59 de hotărâri şi 2 încheieri se referă la contestaţiile depuse în anii precedenţi, dar a căror procedură de examinare a fost finalizată în
anul de referinţă.
Evoluţia numărului de acte definitive adoptate de Comisia de Contestaţii în ultimii
4 ani este prezentată în Fig. 6.

Fig. 6. Acte definitive privind revendicările contestatarilor,
adoptate de Comisia de Contestaţii în perioada 2012-2015

Majoritatea hotărârilor şi încheierilor adoptate în anul 2015 – 138 (94,5%) se referă
la mărci, 7 hotărâri (4,8%) – la desene şi modele industriale, iar 1 (0,7%) – la invenţii
(de menționat că aici se includ și hotărâri adoptate în privinţa contestaţiilor depuse în
anii precedenţi, procedura de examinare a cărora a fost finalizată în anul de referinţă).
Actele definitive adoptate de Comisie pe parcursul ultimilor patru ani sunt prezentate
în Tab. 2.
Tabelul 2
Repartizarea actelor definitive adoptate de Comisia de Contestaţii
în perioada 2012-2015, în funcţie de obiectele de PI

Obiecte de proprietate industrială

2012

2013

2014

2015

Total

128

162

130

138

558

Design industrial

-

5

2

7

14

Invenţii

2

-

1

1

4

130

167

133

146

576

Mărci

Total:

Către finele anului 2015, la Comisia de Contestaţii se aflau în procedură de examinare 37 de contestaţii (33 de contestaţii depuse în 2015, iar 4 – depuse în anii precedenţi) şi 27 de contestaţii în stoc (neexaminate), în total 64 de contestaţii.
Este interesant de urmărit cum evoluează statutul deciziilor contestate urmare
examinării contestaţilor în cadrul Comisiei. Astfel, referindu-ne la cele 85 de contestaţii
depuse, examinate şi soluționate pe parcursul anului 2015, constatăm că o parte din
deciziile/hotărârile Direcţiei mărci şi design industrial şi-au modificat statutul (Fig. 7).
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Fig. 7. Evoluţia statutului deciziilor contestate

Datele prezentate relevă că, urmare examinării și soluționării contestaţiilor în 2015,
Comisia a modificat decizia contestată în 53 de cazuri, ceea ce constituie 68% din numărul deciziilor contestate (inclusiv, în 35 de cazuri decizia a fost modificată total, iar în
18 cazuri – parţial), în alte 25 de cazuri (32%) deciziile au fost menținute (nemodificate).
Astfel, în mai mult de jumătate din contestațiile examinate, în baza probelor, inclusiv a
scrisorilor de consimțământ prezentate, Comisia a modificat decizia contestată în favoarea solicitantului. Este necesar de menţionat că ultima categorie de contestații prezentată în Fig. 7 (referitoare la repunerea în drepturi) reprezintă o procedură separată
de examinare în Comisie, ce nu afectează în mod direct statutul deciziilor de examinare
emise, însă acestea completează statistica contestaţiilor soluţionate.
Pe parcursul ultimilor 4 ani, din numărul total al hotărârilor şi încheierilor Comisiei
de Contestaţii cu drept de atac în instanţa de judecată (576) au fost atacate 39 de hotărâri (6,8%), dintre care 26 (67%) au fost menţinute în vigoare, 10 (26%) au fost anulate
(însă, în privinţa a 3 hotărâri anulate de prima instanţă, procedura de examinare în instanţa superioară nu a fost finalizată), iar în privinţa a 3 hotărâri dosarele sunt în procedură de examinare în instanţă (Tab. 3).
Tabelul 3
Informaţie referitoare la hotărârile Comisiei de Contestaţii
(2012-2015) care au fost anulate de către instanţa de judecată
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Obiectul de PI
(nr. depozit
cerere marcă)

Decizia
examinării

Hotărârea
Comisiei de
Contestaţii
(CC)

Hotărârea Curţii
de Apel Chişinău
(CA)

Decizia Curţii
Supreme de
Justiţie
(CSJ)

Rezultatul
final

028628

Refuz total

2012.06.28
(menţinerea
în vigoare
a deciziei)

2012.11.08
(anularea Hot.
CC)

2013.06.05
(anularea Hot.
CA, transmis
la rejudecare)
2014.03.12
(anularea Hot.
CA, transmis
la rejudecare)
2014.12.10
(anularea Hot.
CA şi Hot. CC)

AGEPI a înregistrat marca
(nr. marcă
26695 din
2015.01.26)
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2013.11.11
(după rejudecare anularea Hot. CC)
2014.05.12
(după rejudecare – menţinerea
Hot. CC)

Obiectul de PI
(nr. depozit
cerere marcă)

Decizia
examinării

Hotărârea
Comisiei de
Contestaţii
(CC)

Hotărârea Curţii
de Apel Chişinău
(CA)

Decizia Curţii
Supreme de
Justiţie
(CSJ)

Rezultatul
final

028310
Бебивита

Acceptarea
înregistrării

2012.10.30
(menţinerea
în vigoare
a deciziei)

2013.11.20
2014.07.09
AGEPI a anulat
(menţinerea Hot. (anularea în parmarca
CC)
te a Hot. CA şi
nr. 23536 din
anularea totală a
2012.12.23
Hot. CC)

IR 1054815

Acceptarea
înregistrării
fără drept exclusiv asupra
elementelor
verbale

2012.09.24
(menţinerea
în vigoare
a deciziei)

2014.02.20
(menţinerea Hot.
CC)

2014.11.12
(anularea Hot.
CA
şi Hot. CC)

AGEPI
a înregistrat
marca fără
excluderea de
la protecţie
exclusivă a
elementelor
verbale

027792
AURA
АУРА

Acceptarea
înregistrării

2013.03.04
(menţinerea
în vigoare
a deciziei)

2013.06.18
(anularea Hot.
CC)

2014.01.15
(menţinută
în vigoare Hot.
CA)

Respingerea
totală a cererii
de înregistrare a
mărcii
(2014.02.17)

029669

Acceptarea
înregistrării
fără drept exclusiv asupra
elementelor
verbale

2013.03.26
(menţinerea
în vigoare
a deciziei)

2013.03.21
(anularea Hot.
CC)

2014.12.24
(menţinută
în vigoare Hot.
CA)

AGEPI
a înregistrat
marca fără a
exclude de la
protecţie exclusivă elementul
„WEBMALL”
(nr. marcă
24711 din
2013.06.20)

027407
ASTRU

Refuz parţial

2014.01.28
(menţinerea
în vigoare
a deciziei)

2014.07.14
(anularea Hot.
CC)

2014.10.15
(menţinută
în vigoare Hot.
CA)

AGEPI
a înregistrat
marca pentru
toate produsele
şi serviciile
revendicate
(nr. marcă
26372 din
2014.11.24)

029797
Chateau Crico

Refuz total

2014.02.26
(menţinerea
în vigoare
a deciziei)

2014.05.19
(menţinerea
Hot. CC)

2014.11.26
(anularea Hot.
CA
şi Hot. CC)

AGEPI
a înregistrat
marca
(nr. marcă
26617 din
2015.01.22)

027794
MOSKOVSKAYA

Refuz total

2014.08.26
(menţinerea
în vigoare
a deciziei)

2015.05.25
(anularea Hot.
CC)

În proces de
2015.10.21
examinare la
(respingerea
recursului declaCSJ (a fost
rat de AGEPI)
admisă cererea
de revizuire
şi urmează
examinarea
recursului)

027795

Refuz total

2014.08.26
(menţinerea
în vigoare
a deciziei)

2015.05.25
(anularea Hot.
CC)

2015.10.21
(respingerea
recursului declarat de AGEPI)

În proces
de examinare
la CSJ (a fost
admisă cererea
de revizuire şi
urmează
examinarea
recursului)
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Obiectul de PI
(nr. depozit
cerere marcă)

Decizia
examinării

Hotărârea
Comisiei de
Contestaţii
(CC)

Hotărârea Curţii
de Apel Chişinău
(CA)

Decizia Curţii
Supreme de
Justiţie
(CSJ)

Rezultatul
final

034045

Refuz total

2015.05.26
(menţinerea
în vigoare
a deciziei)

2015.10.15
(anularea Hot.
CC)

-

În proces
de examinare
la CSJ

Prin urmare, la momentul de faţă putem concluziona că pe parcursul anilor 20122015, din 26832 de decizii emise de AGEPI (Tab. 4) au fost modificate irevocabil de către
instanţa de judecată doar 7, ceea ce constituie 0,03% din numărul total al deciziilor
AGEPI, cu drept de contestare în Comisia de Contestaţii sau 1,2% din numărul total de
hotărâri ale Comisiei, adoptate în această perioadă (576 de hotărâri).
Tabelul 4
Numărul de decizii/hotărâri emise de subdiviziunile AGEPI în perioada 2012-2015
cu drept de atac în Comisia de Contestaţii

Obiecte de PI

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Mărci

5618

5988

6227

5236

23069

Modele şi desene industriale

255

336

390

442

1423

Invenţii

547

511

592

542

2192

Soiuri de plante

32

29

49

38

148

6452

6864

7258

6258

26832

TOTAL

Totodată, pentru a asigura continuitatea informaţiei privind activitatea Comisiei,
care a fost publicată în Revista „Intellectus” nr. 2/2012, ţinem să menţionăm că în privinţa a 2 litigii care la momentul editării articolului se aflau în procedură de examinare în
instanțele judecătorești, situația s-a modificat ulterior precum urmează.
În privinţa dosarului cererii de înregistrare a mărcii verbale „ЗОЛОТОЙ АИСТ” nr. depozit 025548 din 2009.07.06, solicitant – Î.C.S. Fabrica de Vinuri şi Coniacuri „Zolotoi Aist”
S.R.L., prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 2011.03.23, acţiunea Î.C.S. Fabrica de Vinuri şi Coniacuri „Zolotoi Aist” S.R.L. împotriva AGEPI privind anularea hotărârii Comisiei
de Contestaţii din 2010.12.23 (hotărâre prin care s-a menţinut în vigoare decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 2010.08.02 de respingere a cererii de
înregistrare a mărcii nr. depozit 025548), a fost admisă şi s-a anulat hotărârea Comisiei de
Contestaţii AGEPI. Însă, prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 2012.01.24, a fost admis
recursul declarat de AGEPI, fiind casată hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 2011.03.23,
cu restituirea pricinii spre rejudecare în Curtea de Apel Chişinău de un alt complet de judecători. Astfel, prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 2012.06.05, hotărârea Comisiei
de Contestaţii din 2010.12.23 (hotărâre menţinută în vigoare prin Decizia Curţii Supreme
de Justiţie din 2013.01.23) a fost anulată şi, respectiv, AGEPI a fost obligată să înregistreze
marca verbală „ЗОЛОТОЙ АИСТ” (nr. marcă 23855 din 2013.03.20).
Referitor la dosarul cererii de brevet de invenţie nr. a 2006 0248 din 2006.10.18,
solicitanţi – OPTIMTEL S.R.L., MD, CUŢÎI Nadejda, MD, prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 2012.03.02, a fost admisă acţiunea depusă de „OPTIMTEL” S.R.L. şi CUŢÎI Nadej-
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da împotriva AGEPI privind anularea hotărârii Comisiei de Contestaţii din 2011.03.29
(hotărâre prin care s-a abrogat hotărârea Departamentului Invenţii, Soiuri de Plante şi
Modele de Utilitate de acordare a brevetului de invenţie pe răspunderea solicitantului
şi s-a respins cererea de brevet de invenţie nr. a 2006 0248 pe numele solicitanţilor –
OPTIMTEL S.R.L., MD, CUŢÎI Nadejda, MD), iar hotărârea Comisiei de Contestaţii a fost
anulată. Ulterior, în urma examinării recursului depus de către AGEPI împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 2012.03.02, prin Decizia Curţii Supreme de Justiţie din
2013.02.06, recursul a fost respins, fiind menţinută în vigoare hotărârea Curţii de Apel
Chişinău. În consecinţă, solicitanţii cererii nr. a 2006 0248 au obţinut înregistrarea brevetului de invenţie cu titlul „Procedeu de joc interactiv”, fiind eliberat titlul de protecţie
sub nr. 3480 din 2013.04.30.
În concluzie, putem afirma cu certitudine că eforturile depuse în vederea asigurării
şi apărării drepturilor de proprietate intelectuală, oferite de legislaţia naţională şi internaţională specializată, sunt demonstrate prin corectitudinea deciziilor și hotărârilor
adoptate în cadrul examinării cererilor de înregistrare a obiectelor de PI și soluționării
contestaţiilor, care conduc la uniformizarea practicii de examinare şi soluţionare a cauzelor, fapt dovedit şi în practica instanţelor judecătoreşti.
Acte normative consultate:
1. Regulamentul Comisiei de contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 257 din 02.04.2009 (Monitorul Oficial
nr. 69-71 din 10.04.2009);
2. Legea nr. 161-XVI din 12.07.2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, art. 49, 50, 53, 70 (Monitorul Oficial nr. 136-140 din 31.08.2007);
3. Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor, art. 47-49, 83
(Monitorul Oficial nr. 99-101 din 06.06.2008);
4. Legea nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante, art.
54-56, 94 (Monitorul Oficial nr. 99-101 din 06.06.2008);
5. Legea nr. 50-XVI din 7 martie 2008 privind protecţia invenţiilor, art. 58, 59, 92,
94 (Monitorul Oficial nr. 117-119 din 04.07.2008);
6. Legea nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice,
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, art. 29, 30, 60 (Monitorul
Oficial nr. 134-137 din 25.07.2008).
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Aspecte juridice de protecţie
a proprietăţii intelectuale
în domeniul medicinii
prof. univ., dr. hab. Ion MEREUŢĂ,
șef Catedra Oncologie, Hematologie şi Radioterapie,
USMF “Nicolae Testemiţanu”,
director Departament jurisdicţie
profesională a Ligii Medicilor din Republica Moldova

A

ctivitatea medicilor, colaboratorilor ştiinţifici din sfera ştiinţei şi inovării, este
legată atât de activitatea clinică, cât şi de cercetarea ştiinţifică. Cercetările în
medicină şi farmacie, farmacologie, dezvoltare tehnologică, generează noi idei de medicamente, tehnologii de diagnostic şi tratament. Evident, apare necesitatea de înregistrare a ideilor, metodologiilor, metodelor utilizate, chiar şi a mărcilor. În acest caz,
inovaţiile se înregistrează, cu titlu de autor, la Centrele de inovare şi transfer tehnologic,
la universităţi şi academii, la diverse întreprinderi, iar brevetele, mărcile − la AGEPI. Din
momentul eliberării certificatelor şi brevetelor, apare fireasca necesitate de elaborare a
politicilor pentru protecţia lor pe piaţa valorilor ştiinţifice şi de consum. Astfel, se dezvoltă societatea, se amplifică tehnologizarea, restructurarea şi modernizarea economiei naţionale, în general, a medicinii şi farmaciei, în special. E de specificat că protecţia
creaţiilor se efectuează inițial de către AGEPI, iar ulterior, după brevetare sau marcare,
de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, inclusiv de Codul penal.
Pentru inventatorii din diferite domenii, inclusiv din cel medico-farmaceutic şi
medico-biologic, protecţia creaţiilor şi ideilor se efectuează de către instituţiile specializate abilitate în protecţia intelectuală. Mulţi jurişti, specialişti în proprietatea
industrială din ţară şi de peste hotare au încercat să diferenţieze proprietatea intelectuală de proprietatea industrială. Unii includ în proprietatea intelectuală creaţiile
minţii − invenţii, opere literare şi artistice, nume, simboluri, mărci utilizate în activitatea comercială, imagini etc., iar în proprietatea industrială − invenţii, mărci, desene,
modele industriale, soiuri de plante, indicaţii geografice, fotografii. După cum observăm, este o interconexiune între aceste noţiuni. Proprietatea intelectuală şi drepturile de proprietate intelectuală reprezintă o valoare a umanităţii, este un produs al
gândirii, al creaţiei minţii omului pentru progres. Evident, acest fenomen se referă
la toţi cetăţenii de diferite specialităţi şi profesii − pictori, artişti, fotografi, jurnalişti,
savanţi din diverse domenii etc. Acest deziderat se referă şi la specialităţile medicofarmaceutice − medici, cercetători în medicină, farmacişti, farmacologi, specialişti în
discipline medico-biologice. Un rol deosebit în dezvoltarea medicinii îl au fizicienii,
biologii, chimiştii, care au descoperit, au inventat, au implementat diferite metode de
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diagnostic, tratament, recuperare a diferitor patologii şi maladii. În acest sens, proprietatea intelectuală şi industrială, drepturile de proprietate, sunt importante şi trebuie
reglementate şi apărate. Problema este actuală pentru domeniul de medicină, farmacie şi farmacologie, biologie şi chimie atât sub aspect intelectual, cât şi industrial. Şi
în activităţile medico-biologice, ca şi în cele economice, se suprapun 2 categorii ale
dreptului − dreptul de proprietate industrială şi dreptul de autor.
Aceste raporturi juridice au fost deja reglementate în diferite convenţii internaţionale. Spre exemplu, Convenţia de la Paris, semnată în 1883, a dat răspuns la multe
probleme ale protecţiei proprietăţii intelectuale. Și Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ, în 2001, a lărgit subiectele dreptului
în acest sens − drepturile de autor şi drepturile conexe, mărcile, indicaţiile geografice,
desenele şi modelele industriale, invențiile. Dacă este creaţie, atunci există şi obiect al
creaţiei autorului, cetăţeanului, inclusiv, al medicului. Ele sunt diferite − invenții, desene,
figuri, semne, mărci etc. În momentul în care sunt justificate prin acte juridice, ele devin
proprietate şi sunt apărate de lege, adică omul, cetăţeanul, medicul devine titular de
drept al creaţiei sale. Protecţia drepturilor de proprietate industrială juridic şi procedural impune mai multe probleme, dar principalele ar fi: apărarea drepturilor de autor al
proprietăţii intelectuale: certificate de inovator, brevete, mărci; raporturi juridice între
autori: contracte, acorduri, declaraţii, notificate legal; apărarea drepturilor, procesul penal în cazul violării drepturilor asupra invenţiei, modelului de utilitate sau divulgarea,
copierea, folosirea ilicită a mărcii etc.
Deja sunt reglementate − dreptul la brevet, dreptul asupra modelului de utilitate,
dreptul asupra noilor soiuri de plante, medicamentelor, remediilor medicamentoase,
dreptul asupra mărcilor şi denumirilor de produse, dreptul asupra numelui, denumirii
comerciale, emblemelor produselor sau instituţiilor medicale sau farmaceutice şi altele.
Toate aceste drepturi sunt garantate şi apărate de legile în vigoare ale Republicii
Moldova. Elementele ce se conţin în sensul proprietăţii intelectuale, sunt dreptul de
autor şi dreptul la proprietatea industrială. Unii autori au încercat să deducă etimologia
şi diferenţele noțiunilor de proprietate industrială și cea intelectuală. Proprietatea industrială cuprinde totalitatea drepturilor asupra creaţiilor − invenţii, modele şi aparate,
desene şi schițe, mărci de produse sau mărci comerciale, dar şi denumiri de origine
etc. Toate acestea sunt reglementate prin raporturi juridice şi aparate de lege. Totodată,
sunt acte legislative ce impun atât responsabilităţi administrative, cât şi penale. Acestea
se regăsesc în Codul penal al Republicii Moldova( Art. 1851 1852, 2461 , 361), în Codul penal al Federației Ruse, al României, al altor ţări din UE și din CSI, se regăsesc în directivele
Consiliului Europei şi alte acte legislative. Conceptul de apărare penală a drepturilor
asupra proprietăţii industriale se aplică în majoritatea statelor lumii.
Este necesar de dezvoltat această componentă a dreptului pentru a proteja proprietatea intelectuală şi industrială la toate etapele creaţiei inovaţionale, de producere, de
expunere pe piaţă, de concurenţă etc.
În acest context, trebuie respectate prevederile specifice − recunoaşterea titularului de drept, a persoanei fizice sau juridice posesoare a acestui drept, definirea dreptului
selectiv de proprietate şi a termenului industrial etc.
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În activitatea medico-farmaceutică trebuie folosite toate mijloacele de protecţie
a proprietăţii, apărarea acesteia de contrafacere a medicamentelor, a remediilor parafarmaceutice, de plagiere a componentelor, a remediilor medicamentoase sau a metodelor medico-diagnostice sau de tratament. Unii autori au clasificat acest fenomen
de contrafacere, au determinat problema sub toate aspectele, inclusiv a factorilor care
induc contrafacerea − factorii fizico-geografici, tehnici, economici, politici etc. În acest
sens, este necesară supravegherea îndeplinirii unor cerinţe stricte de brevetare şi de
apărare a proprietăţii industriale. Orice etapă își are mecanismele sale de apărare, care
se conţin în procedeele juridico-normative − de la înregistrarea cererii, publicare, publicarea hotărârii de acordare sau eliberare a brevetului, opunerea publică.
În cazul diferitelor litigii în procesul de eliberare a certificatului, se aplică prevederile legii. Organele ce examinează procedurile de contestare sunt Comisia de contestații
a AGEPI, Curtea de Apel Chişinău. După cum am menționat, proprietatea intelectuală şi
industrială sunt protejate la toate etapele de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
Este foarte important ca fiecare medic, farmacist sau alți inventatori ce desfășoară activitate medicală, în scopul protejării obiectelor de proprietate intelectuală şi industrială,
să obţină titlul de protecţie. Este evident că, în contextul integrării Republicii Moldova
în UE, va apărea necesitatea armonizări legislaţiei naţionale cu legislaţia UE şi apariţia
noţiunii de Drept Comunitar al proprietăţii intelectuale şi industriale.
Rezumat
Proprietatea intelectuală reprezintă un produs intelectual al unei persoane sau
organizaţii, fiecare având dreptul să dispună liber de acest produs, să-l controleze în
limitele legii. Produsele intelectuale şi industriale sunt protejate de lege. Sistemul de
drept al proprietăţii intelectuale face posibilă atât protecţia unei inovaţii sau invenţii a
unui inventator din medicină, cât şi conectarea numelui respectivului autor de produsul protejat, scopul fiind de a obţine avantaje financiare ca urmare a protecţiei. Aceasta
nu se atribuie totalmente pentru medicină şi farmacie, deoarece interesul primordial
este cel social.
Drepturile de proprietate intelectuală permit exploatarea comercială a unei invenţii de către inventator pe o perioadă de timp limitată, stabilită de lege.
Un produs intelectual este protejat prin dreptul exclusiv de comercializare a respectivului produs. Proprietatea intelectuală în medicină şi farmacie este protejată printr-un set de legi.
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A

desea, persoanele care solicită înregistrarea mărcilor sunt tentate să utilizeze denumiri deja cunoscute de către publicul relevant, printre acestea fiind
și denumiri care sunt protejate de dreptul de autor. Acesta este un prim-pas greșit al
solicitanților, din considerentul că suprapunerea dreptului de autor cu marca solicitată
spre înregistrare poate duce la respingerea cererii sau la implicarea unor costuri suplimentare și a timpului îndelungat pentru obținerea protecției pentru o asemenea marcă.
Regimul juridic al obiectelor de proprietate intelectuală este reglementat de acte
normative atât pe plan internațional, cât și pe plan național. Legislația națională a Republicii Moldova, fiind racordată la tratatele internaționale la care țara noastră este parte,
definește obiectele proprietăţii intelectuale și enumeră rigorile impuse pentru înregistrarea acestora, inclusiv pentru mărci și opere.
Marca poate îmbrăca diverse forme care să-i ofere distinctivitate, fiind definită de
Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008 ca orice semn (vizual, sonor, olfactiv,
tactil) care serveşte la individualizarea şi deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei
persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice. Rolul mărcii
este, în esenţă, de a atrage atenţia consumatorului în scopul utilizării produsului/serviciului, cu efectul memorării acestuia şi diferenţierii de produsul/serviciul comercializat
sub o altă marcă.
Marca poate fi creată la solicitarea unei persoane fizice sau juridice pentru a fi ulterior utilizată, însă nu este obligatoriu ca ea să fie înregistrată, promovarea activă a mărcii
fiind suficientă pentru ca aceasta să devină renumită.
Totuşi, o marcă înregistrată generează nişte drepturi pentru titular, şi anume drepturi exclusive asupra acesteia, ceea ce atrage după sine o poziţie stabilă pe piaţă. Odată
depusă spre înregistrare, în cadrul oficiului AGEPI, marca este examinată sub aspectul
motivelor absolute și relative de refuz, stipulate în legislație.
Unul dintre motivele relative de respingere a cererii de înregistrare a mărcii este
situaţia în care marca depusă spre înregistrare „…aduce atingere unui drept dobândit
anterior (…) în special (…) dreptului de autor (…)” [1], pentru că suprapunerea dreptului
de autor cu marca presupune apariția unui conflict.
Deci, simpla dovadă a existenței unui drept de autor anterior servește drept temei
pentru respingerea cererii de înregistrare a mărcii. Pentru generarea unui drept de au-
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tor, este obligatorie existența unei opere de creație intelectuală, care satisface criteriile
de originalitate și de îmbrăcare a unei forme concrete de exprimare.
Faptul că această operă este sau nu înregistrată la AGEPI sau la alt oficiu național
este absolut irelevant pentru ca opera să servească drept motiv relativ de refuz pentru
protecția unei mărci. În acest context, nu este obligatoriu să se stabilească gradul de
atingere morală și patrimonială adusă dreptului de autor.
Interferența între dreptul de autor și marcă duce inevitabil la apariția unei suprapuneri. Într-o astfel de situație, persoana care solicită înregistrarea mărcii are posibilitatea
de a alege câteva alternative: de a accepta respingerea cererii de către oficiul AGEPI, de
a obține scrisoare de consimțământ de la titularul dreptului de autor sau de a prezenta
argumente bine întemeiate că marca nu va aduce atingere unui drept de autor anterior.
O speță demnă de atenție în acest sens este înregistrarea mărcii “Prostokvashino”,
care a fost depusă la AGEPI de mai multe ori de către diferiți solicitanți. În anul 2005, o
companie autohtonă a solicitat protecția acestei mărci pentru produse lactate și comercializarea acestora. Oficiul AGEPI a emis aviz provizoriu de respingere a cererii, invocându-se suprapunerea cu dreptul de autor, deoarece marca reprezintă denumirea
localității inventată de Eduard Uspenski, scriitor rus și autor al renumitelor cărți pentru
copii. Eduard Uspenski a transmis în anul 2003 drepturile patrimoniale pentru utilizarea
denumirilor ciclului de opere, în care este inclusă și “Prostokvashino”, unei companii din
Cipru, pentru ca aceasta din urmă să o poată utiliza pentru comercializarea produselor
lactate pe teritoriul CSI. La rândul său, această companie a cesionat aceste drepturi altei
companii din Federația Rusă – Unimilk Company. O situație similară s-a repetat în anul
2009, când a fost depusă spre înregistrare aceeași denumire de marcă “Prostokvashino”
de o altă firmă autohtonă, cererea de înregistrare fiind refuzată în baza opoziției depuse de Unimilk Company.
Titularul drepturilor patrimoniale de autor Unimilk Company a depus pentru prima
dată cerere de înregistrare a mărcii “Prostokvashino” în anul 2011 și a obținut protecție
pe teritoriul Republicii Moldova. La momentul actual, acest titular are înregistrate trei
mărci care sunt constituite în baza denumirii “Prostocvashino” sau au ca parte componentă această denumire.
Cât privește încălcarea dreptului de autor pentru opera audiovizuală, vom aminti
că AGEPI a emis refuz, invocându-se acest motiv, pentru înregistrarea pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii „The Godfather”. Cererea de înregistrare a fost depusă pe cale
internațională în anul 2010 de către un solicitant din Federația Rusă pentru produse
alcoolice, sucuri, apă minerală, tutun și articole pentru fumători în 43 de țări. Nașul (The
Godfather) este un film lansat în 1972, regizat de Francis Ford Coppola, fiind o adaptare
după romanul cu același titlu al lui Mario Puzo. Filmul s-a învrednicit de foarte multe
premii, printre care 3 Oscaruri și 5 Globuri de Aur. Din cele 43 de țări pentru care a fost
solicitată înregistrarea mărcii, doar Kazahstan a refuzat protecția invocând dreptul de
autor. Statele Unite ale Americii au respins înregistrarea mărcii în baza similitudinii cu
alte mărci protejate, iar China a invocat drept temei de respingere motive religioase.
Celelalte 39 de țări au înregistrat această marcă.
Un alt exemplu în acest sens este refuzul de înregistrare a mărcii “X Factor” în baza
opoziției depuse la oficiul AGEPI de către Fremantle Media Limited & Simco Limited.
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În anul 2013, o persoană fizică din Republica Moldova a depus cerere de înregistrare
a mărcii “X Factor” pentru servicii de publicitate, gestiune a afacerilor și administrare
comercială, lucrări de birou, telecomunicații, educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale. “X Factor” este un proiect Britanic creat în 2004 de către celebrul
producător Simon Cowell și compania Fremantle Media, care a devenit unul dintre cele
mai populare show-uri muzicale și a fost lansat în mai mult de 20 de țări ale lumii.
Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe „protejează ca atare şi o parte componentă ori un alt element al operei (inclusiv titlul sau personajele operei) care reprezintă în sine o creaţie intelectuală” [8].
Un exemplu de refuz, invocându-se colizia cu dreptul de autor care protejează personajul unei opere, este respingerea de către oficiul AGEPI a înregistrării mărcii „Captain
Sparrow”. În anul 2013, a fost depusă cererea de înregistrare pe cale internațională a
mărcii „Captain Sparrow” în 18 țări, solicitantul fiind o companie din Cehia, care a dorit
să protejeze acest semn pentru băuturi alcoolice. Căpitanul Jack Sparrow este un personaj creat de scenariștii Ted Elliott și Terry Rossio și interpretat de Johnny Depp în serialul
„Pirații din Caraibe”. Solicitantul a acceptat decizia oficiului și nu a depus contestație pe
marginea avizului provizoriu de refuz de înregistrare a mărcii. Remarcabil este faptul că
state precum Turcia, Belarus sau Cehia au oferit protecție acestei mărci.
În practica examinării de fond a cererilor de înregistrare a mărcilor au fost emise avize de respingere pentru diverse mărci care puteau aduce atingere dreptului de
autor, una din acestea fiind marca “PRISENCOLINENSINAINCIUSOL”. În anul 2010, renumitul actor și cântăreț italian Adriano Celentano a depus cerere de înregistrare pe
cale internațională a mărcii “PRISENCOLINENSINAINCIUSOL” pentru diverse produse și
servicii, în 10 țări, inclusiv Republica Moldova. “PRISENCOLINENSINAINCIUSOL” este o
melodie compusă de Adriano Celentano și interpretată de el și soția sa, Claudia Mori.
În cadrul examinării de fond, AGEPI a emis un aviz provizoriu de respingere a protecției
pe motiv că, din cererea de înregistrare, nu se subînțelegea clar faptul că solicitantul
acestei cereri era cu adevărat renumitul actor. Ulterior, Adriano Celentano a depus
contestație, atașând și o declarație scrisă sub jurământ care demonstra că el era nemijlocit solicitantul acestei cereri. În cele din urmă, marca “PRISENCOLINENSINAINCIUSOL”
a obținut protecție pe teritoriul Republicii Moldova, pe când în China, Federația Rusă și
Statele Unite ale Americii protejarea aceleiași mărci a fost respinsă pe motiv de nedistinctivitate.
Imaginea cu un personaj fantezist, pentru care a fost invocat dreptul de autor, a fost
obiectul unei dezbateri controversate între doi solicitanți – Numex&CO SRL și Horoliski
molocinokinservnîi kombinat detskih produktov din Ucraina, care pretindeau, ambii,
că au dreptul de a înregistra acest semn figurativ în calitate de marcă. Solicitanții erau
în relații contractuale de livrare a produselor cu mărcile Malâș, Maliutka și Malâșka, pe
ambalajul cărora era aplicată această imagine figurativă stilizată.
Numex&CO SRL a fost primul solicitant care a depus la AGEPI, la 04.05.2011, cererea

de înregistrare a acestui semn figurativ
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pentru alimente pentru bebeluși,

apă, sucuri și publicitate. Pe parcursul perioadei de înaintare a opoziției, Horoliski molocinokinservnîi kombinat detskih produktov din Ucraina s-a opus înregistrării acestei
mărci, invocând motivul că mărcile sus-menționate sunt înregistrate pe teritoriul Ucrainei și sunt considerate notorii prin hotărâre de judecată. AGEPI a respins opoziția ca
fiind neîntemeiată din considerentul că aceasta se referea, de facto, la denumirile verbale ale mărcilor Malâș, Maliutka și Malâșka, iar imaginea fantezistă arătată supra a fost
înregistrată în Ucraina în anul 2009 pe numele Grupului de Companii din Federația Rusă
„NUTRITEK”, care se afla, de asemenea, în relații economice cu combinatul sus-numit.
Interferența între dreptul de autor și înregistrarea mărcii a apărut atunci când, ulterior, Horoliski molocinokinservnîi kombinat detskih produktov din Ucraina a depus
cerere de înregistrare a aceleiași imagini, dar în variantă alb-negru și fără anumite ele-

ca marcă națională pentru produse farmaceutimente din varianta color,
ce, alimente pentru sugari, carne, cafea și publicitate. La rândul său, Numex&CO SRL
s-a opus înregistrării acestei mărci, invocând motivul că aceasta ar aduce atingere unui
drept anterior exclusiv la imagine protejată și argumentând că imaginea arătată mai
sus a fost creată în anul 2006 la comanda Numex&CO SRL pentru elaborarea designului comercial. Opoziția a fost considerată parțial întemeiată din considerentul că
Numex&CO SRL nu a prezentat suficiente dovezi pentru a demonstra care dintre drepturile exclusive i-au fost cedate de către autor.
Legislația privind protecția proprietății intelectuale diferă de la un stat la altul. În
consecință, deciziile pe marginea cererilor de înregistrare a obiectelor de proprietate
intelectuală pot varia în funcție de specificul cadrului legislativ național.
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D

reptul de autor asupra soiului de plantă în țara noastră este protejat prin Legea 39-XVI/2008, care prevede protecția juridică a tuturor varietăților „clar
distincte”, „suficient de uniforme” și stabile la reproducere. În acest scop, fiecare varietate solicitată pentru protecție juridică necesită a fi examinată în câmp, în diferite
condiții de mediu cel puțin în două cicluri de vegetație independente.
Procedura de examinare tehnică a varietăților este dirijată de Convenția UPOV prin
elaborarea Ghidului de testare la DISTINCTIVITATE, UNIFORMITATE și STABILITATE pentru mai mult de 7000 de taxoni botanici, printre care și cultura porumbului (TG/2/7 din
2009).
Din testele importante la protecția juridică a soiului, testul de DISTINCTIVITATE este
cel mai dificil, dat fiind faptul că unele caracteristici necesită a fi evaluate prin măsurare,
numărare, cântărire etc., iar altele – prin comparare cu soiuri de referință. De regulă,
Ghidul prezintă soiuri de referință pentru fiecare stare a caracterului, însă, multe din ele
sunt lipsă în colecțiile autohtone de porumb. Cu toate acestea, soiurile de referință lipsă
pot fi înlocuite cu mostre selectate din colecțiile existente ale amelioratorilor. În această
ordine de idei, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” menține o colecție de linii de consangvinizare publice, cu termenul de protecție expirat, și o colecție de soiuri populații
care pot fi utilizate la fondarea unei colecții naționale de referință pentru a ușura procesul de examinare tehnică a varietăților de porumb.
Fondarea/crearea colecției naționale de referință a început în ultimii ani. La etapa
inițială, au fost semănate 25 de linii consangvinizate cunoscute, menținute în colecția
Institutului, printre acestea fiind și liniile de referință recomandate de UPOV: A632, F2,
W117 și A654. Aceste linii au fost incluse în cercetare în scopul determinării expresivității
caracterelor calitative și pseudo-calitative care le marchează.
Liniile au fost semănate în parcele de 2 rânduri, cu o suprafață totală de 10 m2, în
2 repetări, la o densitate de cultură, în pepinieră pregătită din toamnă, amplasată pe
un premergător favorabil culturii. Pe durata vegetației plantelor, liniile au fost evaluate
conform recomandărilor UPOV. Caracterele cantitative (în total 12) au fost evaluate prin
măsurare sau numărare la un total de 20 de plante cu calcularea mediei. Media calcu-
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lată a fost raportată la numărul stărilor de expresivitate a caracterului, recomandat de
UPOV pentru a determina intervalul de diferențiere a soiurilor după stările de expresie
a caracterelor.
La calcularea mediei pentru epoca înfloririi paniculei (caracterul 8) și epoca mătăsirii plantelor (caracterul 15) s-a ținut cont de recomandările UPOV, care prevăd calcularea mediei din numărul zilelor calendaristice de la 1 ianuarie până la data înfloririi.
Starea de expresie a caracterelor calitative (în total 29) a fost înregistrată prin comparare cu starea caracterului unui soi de referință, recomandat de UPOV, sau al soiurilor
cu cea mai slabă sau cea mai puternică expresie evaluată în șirul mostrelor semănate
în colecții.
Mostrele incluse în studiu au fost evaluate în 2 cicluri de vegetație independente.
Datele experimentale obținute au fost sistematizate pentru fiecare caracter evaluat
în parte.
În lucrarea de față sunt prezentate datele obținute la evaluarea epocii de înflorire
a paniculei (caracterul 8) și a grupului de caractere (1, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 20 și 41) care
reflectă prezența și intensitatea antocianinelor în diferite părți ale plantei.
În testul de DISTINCTIVITATE, prezența soiurilor de referință în pepiniera de examinare tehnică a soiurilor pentru stările de expresivitate a caracterelor – epoca de înflorire
a paniculei (caracterul 8 ) și epoca mătăsirii plantelor (caracterul 15) – ar ușura foarte
mult diferențierea varietăților. Dintre soiurile de referință recomandate de UPOV la evaluarea caracteristicilor nominalizate în testul de DISTINCTIVITATE, în colecțiile instituției
sunt menținute doar mostrele A632, ca martor pentru varietățile cu epoca de înflorire
medie spre tardivă (nota 6) și linia B73 – pentru varietățile tardive, nota 7. Astfel, în lipsa
mostrelor recomandate de UPOV, acest procedeu este mai dificil de realizat, dat fiind
faptul că necesită un lucru suplimentar de evaluare a soiurilor din acest punct de vedere, într-un anumit set de genotipuri, în mai multe cicluri de vegetație.
Potrivit datelor prezentate în tabelul 1, colecția de linii selectată pentru cercetare a fost destul de variată din punctul de vedere al epocii de înflorire a plantelor și a
inclus mostre dintre cele mai timpurii și tardive varietăți. În șirul evaluat de linii, a fost
înregistrată o variabilitate încadrată în limitele 177,5 – 195 de unități, liniile Z10 și B73
plasându-se la extremele expresiei caracterului 8, cu toate că în colecțiile instituției sunt
cunoscute și menținute mostre și mai tardive decât B73. Ghidul TG/2/7 pentru caracterele menționate recomandă 9 stări de expresie a caracterelor. Drept urmare, intervalul
de 17,5 unități dintre extremele șirului testat a fost împărțit la 8 stări de evaluare, pentru
a identifica pasul de diferențiere a mostrelor din punctul de vedere al epocii înfloririi
paniculei.
Ca rezultat, potrivit datelor acumulate, în grupul varietăților extratimpurii, cu intervalul 177,5 – 180 de unități, se plasează doar linia Z10. Dat fiind faptul că următorul
grup de linii a înflorit 4 – 6 zile mai târziu, linia Z10 ar servi drept mostră de referință
pentru varietățile extratimpurii, care vor fi înregistrate cu nota 1.
În grupul liniilor extratimpurii spre timpurii, cu intervalul 180 – 182,2 unități, s-au
plasat 4 linii. Din ele, liniile Co125 și P354 s-au clasat în ambii ani de testare, iar liniile A654 și CM7, într-un an, ca linii extratimpurii spre timpurii (starea 2 a caracterului),
iar în alt an – ca timpurii (starea 3 a caracterului). Astfel, ca mostră de referință pentru
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varietățile cu epoca de înflorire extratimpurie spre timpurie (starea 2 a caracterului) ar
putea servi mostrele P354 și Co125. Însă, din cauza unor particularități genotipice ale
acestor linii, vom fi în căutarea unor mostre noi, care ne vor servi în acest sens.
În grupul varietăților timpurii (182,2 – 184,5 unități), starea 3 a caracterului, s-au
plasat liniile F7, W401, F65 și F2. Linia F2 este recunoscută de mulți cercetători drept
mostră de referință pentru varietățile cu epoca de înflorire timpurie (Borozan, 2011).
Conform datelor obținute, această linie se prezintă ca o varietate timpurie, înflorind cu
2 – 4 zile mai târziu decât liniile extratimpurii spre timpurii și ar putea servi drept mostră
de referință pentru varietățile timpurii de porumb, starea 3 a caracterului.
Potrivit datelor experimentale obținute, în grupul varietăților timpurii spre mediu,
cu 184,5 – 186,7 unități, starea 4 a caracterului, s-au clasat 3 linii. Din ele, liniile A188,
cu boabe albe, și W117 sunt recomandate ca mostre de referință pentru varietățile cu
epoca de înflorire timpurie spre medie.
Următoarea linie, din punctul de vedere al epocii de înflorire, este linia A632, cu
media de 191 de unități, la o distanță de 4,3 unități de varietățile timpurii spre mediu.
Media obținută în 2 ani de testare plasează linia A632 ca varietate cu epoca de înflorire
medie spre tardivă, starea 6 a caracterului. Astfel, datele experimentale obținute denotă
faptul că din șirul investigat de mostre lipsesc varietățile cu epoca de înflorire medie, iar
linia A632, recomandată de UPOV ca varietate cu epoca de înflorire medie spre tardivă,
poate fi recomandată, și în condițiile noastre, ca soi de referință pentru acest grup de
varietăți.
Următoarea linie, care a înflorit după A632, este linia A619 cu 193,5 unități, care,
conform pasului de diferențiere a soiurilor calculat, se plasează, de rând cu liniile MO17
și B73, în grupul varietăților tardive spre extrem de tardive, starea 8 a caracterului. Referitor la linia B73, ar fi de menționat, că UPOV o recomandă ca mostră de referință pentru
varietățile tardive de porumb, starea 7 a caracterului. Însă, potrivit datelor experimentale obținute, linia B73, în condițiile noastre, este clasată în grupul varietăților tardive spre
extrem de tardive, starea 8 a caracterului.
Tabelul 1. Numărul de zile până la înflorirea paniculei
Nr. zile până la înflorit de la
data de 1 ianuarie

nota

2013

2014

media

2013

2014

media

Z10

173

182

177,5

1

1

1

Extratimpurie

P354

176

186

181

2

2

2

Extratimpurie spre timpurie

CO125

177

187

182

2

2

2

Extratimpurie spre timpurie

A654

176

187

181,5

2

3

2

Extratimpurie spre timpurie

CM7

179

185

182

3

2

2

Extratimpurie spre timpurie

F7

179

186

182,5

3

2

3

Timpurie

W401

177

189

183

2

3

3

Timpurie

F66

176

190

183

2

3

3

Timpurie

CM105

180

187

183,5

3

2

3

Timpurie

F2

179

190

184,5

3

3

3

Timpurie

A188

178

192

185

2

4

4

Timpurie spre mijlocie

LINIA

Starea caracterului
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Nr. zile până la înflorit de la
data de 1 ianuarie

nota

2013

2014

media

2013

2014

media

W117

180

191

185,5

3

4

4

Timpurie spre mijlocie

PS217

181

191

186

3

4

4

Timpurie spre mijlocie

A632

186

196

191

6

6

6

Medie spre tardivă

A619

188

199

193,5

7

6

8

Tardivă

MO17

188

200

194

7

7

8

Tardivă

B73

188

202

195

7

7

8

Tardivă

LINIA

Starea caracterului

Mostrele recomandate pentru diferențierea soiurilor la epoca înfloririi paniculei au
fost analizate și din punctul de vedere al expresiei colorației antocian a diferitelor părți/
organe ale plantei (caracterele 1, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 41).
Potrivit datelor acumulate pentru acest șir de mostre, colorația antocian a tecii primei frunzulițe (caracterul 1) a fost înregistrată cu nota 3 la liniile Co125 și A632 și nota
3/5 – la liniile Z10, F2, W117, A654, B73. Intensitatea colorației antocian a bazei glumelor
pe panicul (caracterul 9) a fost înregistrată cu nota 1 (F2, A654 și B73), nota 3 (A632) și
nota 7/9 (Z 10), iar a glumelor paniculei exclusiv baza (caracterul 10) – cu nota 1 (A654),
nota 3 (Co125, F2, W117, B73), nota 5 (A632) și nota 9 (Z10).
Tabelul 2.Expresia colorației antocian la mostrele din colecție, note
Nr. caracterului
(TG/2/7)

Denumirea caracterului

Z10

Co 125

F2

W117

A654 A632

B73

1

Prima frunză: colorația antocian a
tecii

3/5

3/3*

3/5

3/5

3/5

3/3

3/5

9

Panicul:colorația antocian a bazei
glumei

7/9

3/1

1/1

1/1

1/1

3/3

3/1

10

Panicul:colorația antocian a glumei

7/9

3/3

3/3

3/3

1/1

5/5

3/3

11

Panicul: colorația antocian a anterelor

5/3

1/1

3/3

5/5

1/1

3/3

3/1

16

Știulete: intensitatea colorației
antocian a mătăsii

3/3

7/7

7/7

3/3

3/1

3/3

3/3

17

Tulpina: pigmentația antocian a
rădăcinilor aeriene

7/9

3/3

5/7

3/3

5/7

5/5

5/7

19

Frunza: colorația antocian a tecii

1/1

3/1

3/1

3/3

1/1

3/3

3/1

20

Tulpina: intensitatea colorației antocian a internodurilor

7/9

3/5

5/7

1/5

3/5

3/3

3/3

41

Știulete: intensitatea colorației antocian a glumei rahisului

1/1

5/5

1/1

5/5

1/1

7/7

5/5

Notă: * gradul de expresie a colorației antocian în 2013 / 2014

Absența colorației antocian în antere (caracterul 11) a fost înregistrată la liniile
Co125 și A654 cu nota 1, intensitate slabă, de nota 3, a fost observată la liniile F2 și
A632, iar intensitate medie, de nota 5, la linia W117. O expresie mai pronunțată (nota 7)
a fost observată la liniile Co125 și F2, restul liniilor studiate caracterizându-se cu expresie slabă, fiind punctate cu nota 3.
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Referitor la intensitatea colorației antocian în rădăcinile aeriene (caracterul 17),
colecția recomandată de UPOV poate fi completată cu linia A632, la care expresia caracterului observată este medie (nota 5) și linia Z10, înregistrată cu cea mai înaltă stare
de expresie, nota 9.
În mostrele selectate pentru analiză, colorația antocian în teaca frunzei mature
(caracterul 19) este absentă sau foarte slab evidentă (nota 1), expresie slabă, de nota 3,
fiind înregistrată la liniile W117 și A632. Cât privește intensitatea colorației antocian în
internodurile tulpinii (caracterul 20), în șirul analizat de linii n-au fost observate mostre
cu expresia minimă a acestui caracter (nota 1), la liniile A632 și B73 fiind înregistrată o
expresie slabă a caracterului (nota 3), iar la liniile Co125, W117 și A654 – medie ( nota 5).
Expresia puternică, de nota 7, a fost înregistrată la linia F2 și foarte puternică, de nota
9, la linia Z10.
Spre deosebire de alte caractere, în colecția de interes, expresivitatea colorației antocian în glumele rahisului (caracterul 41) a fost la nivelul mostrelor, recomandate de UPOV.
În datele expuse în tabelul 2 se observă o variabilitate de o gradație la expresia caracterelor privind colorația antocian. Această variabilitate poate fi cauzată de influența
condițiilor de mediu sau aprecierea cercetătorului. Anume din acest considerent cercetările inițiate pentru completarea colecției cu diferiți marcheri la toate gradele de expresie vor continua.
CONCLUZII
În vederea diferențierii varietăților în testul de DISTINCTIVITATE la epoca înfloririi paniculei (caracterul 8), propunem de a include în colecția națională de soiuri de
referință la porumb mostrele: linia Z10, ca martor pentru starea 1 a caracterului; liniile
F2 și F7, pentru starea 3 a caracterului; liniile A188 și W117 – pentru starea 4 a caracterului; linia A632 – starea 6 a caracterului și liniile Mo17 și B73 – starea 8 a caracterului.
Mostrele evidențiate ca soiuri de referință pentru caracterul 8 pot servi ca mostre
de referință și pentru unele caracteristici legate de prezența și intensitatea pigmentației
antocian. Astfel, linia Z10 se recomandă ca mostră de referință pentru starea 9 a caracterelor 9, 10, 17 și 20; linia F2 – pentru starea 7 a caracterelor 11 și 20; linia A632 – starea 5
a caracterelor 10, 17 și starea 3 a caracterului 19, iar linia W117 – starea 5 a caracterelor
11 și 20.
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Снижение выбросов СО2
от процессов брожения
и его утилизация
д-р Ольга КОВАЛЕВА
д-р Виктор КОВАЛЕВ
Научно-исследовательский центр «Прикладная и экологическая химия»,
Государственный Университет Молдовы

В

ВЕДЕНИЕ. Одним из главных источников климатических изменений
на Земле являются выбросы в атмосферу углекислого газа. Хотя до
последнего времени СО2 от процессов брожения не был отнесен к категории
загрязнителей атмосферы, однако его высокое суммарное выделение от этих
процессов весьма заметное и все возрастающее. Вместе с тем, он может являться
полезным продуктом в различных областях народного хозяйства.
К источникам этой категории выбросов относятся процессы спиртового брожения, а также развивающиеся системы промышленного анаэробного сбраживания биомассы для производства биогаза, содержащего 20-50% СО2, который к
тому же снижает калорийность этого прогрессивного энергетического источника тепловой и электрической энергии при использовании в качестве газового топлива для автотранспорта и в других областях и также требует решения проблем
его отделения от биометана и утилизации. Отдельным направлением наших изысканий стал вопрос разработки систем очистки биогаза и утилизации выделенного углекислого газа.
Процесс спиртового брожения при разложении зернового сахаросодержащего сырья под каталитическим действием на них ферментов дрожжевых клеток
на спиртовых и пивоваренных заводах сопровождается выделением СО2 с его чистотой 99-99,5%, в балансовом количестве, согласно уравнению:
С6Н12О6 (1 г) = 2С2Н5ОН (0,6 мл, или 0,51 г) +
+ 2 СО2 (0,49 г или 247 см2) + 0,14 ккал (586,6 Дж).
Годовое количество выбросов СО2 в атмосферу при переработке винограда с
сахаристостью 20% на винодельческих предприятиях Молдовы, а также на других производствах республики, оценивается более чем в 500000000 м3. В эту долю
входят углекислотные выбросы от развивающегося производства биоэтанола для
автотранспорта.
Так, выход углекислоты составляет 95,5% от веса спирта, 51,3% от веса сахарозы и 54,2% от веса крахмала. Принимая в среднем выход спирта равным 90,3% от
теоретического, что составляет 65,0 дал из 1 тонны крахмала, получим расчетный
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выход углекислоты, равный 7,53 кг на 1 дал полученного спирта, или 48,95 кг углекислоты на 1 тонну переработанного крахмала. В качестве примесей в выделяющейся при брожении углекислоте обнаруживаются спирт (0,4-0,8% по весу СО2),
эфиры (0,03-0,4%), кислоты (0,08-0,09%) и следы альдегидов. Однако она при переработке сахаро- или крахмалсодержащего сырья составляет примерно 70% от
общего ее выхода, так как при наполнении бродильных аппаратов углекислота
смешивается с воздухом. При непрерывном процессе сбраживания с постоянным
притоком газ не смешивается с воздухом и может быть использован почти полностью. При переработке мелассы используется только 50% углекислоты, выделяющейся в дрожжегенераторах, так как она также разбавлена воздухом. Вместе с
тем, после несложной очистки из этого газа можно получить пищевую, почти химически чистую углекислоту в виде товарной жидкой или (твердой) сухой углекислоты или потреблять на месте в газообразном состоянии (рис.1). Примером последнему является утилизация СО2 на Кишиневском хлебопекарном производстве
«Франзелуца».

Рис.1. Схема процессов утилизации СО2 от бродильных производств

Для производства жидкой углекислоты, выделяющийся при брожении
СО2 обеспечивают герметичность закрытых бродильных чанов для предотвращения попадания воздуха, перед газгольдером его очищают от примесных веществ
путем последовательного пропускания через гидравлическую спиртоловушку и
скрубер, орошаемый водой, и промывкой 1%-м раствором перманганата калия.
Очищенный газ подвергают первичному сжатию на трехступенчатом углекислотном компрессоре, где на последней ступени он для розлива в баллоны сжимается до 60-70 атм.
Для получения твердой углекислоты («сухого льда») используется эффект сублимации, для чего жидкая углекислота направляется в испаритель, где ее часть
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улетучивается, а остальная часть превращается в снегообразную массу (сухой лед),
которая спрессовывается в твердое тело с низкой температурой минус 78,9°С.
Для выработки 1 тонны жидкой углекислоты из газов брожения расходуется
190 квт×ч электроэнергии, в то время как на специализированных углекислотных
производствах расходуется от 175 до 190 квт×ч электроэнергии. В пищевой промышленности углекислота используется для: производства безалкогольных напитков, минеральных вод, пива, сидра и газированных соков.
При этом следует отметить, что в реальной ситуации лишь незначительная
часть выделяющегося при брожении СО2 используется для сжижения (1-3%), а
основное его количество выбрасывается в атмосферу.
В связи с этим, одним из методов использования СО2 от бродильных производств является его утилизация путем круглогодичного культивирования микроводорослей с возможностью использования выращиваемой белковой биомассы
для корма животных [5]. Для этих целей могут быть использованы освобожденные
цистерны, имеющиеся на многих агропромышленных предприятиях. При этом водный бассейн может выполняться в зависимости от реальной ситуации, открытого или закрытого (рис.2) типа с обеспечением управления этим процессом с помощью командоаппарата 8. Во втором случае он может выполняться для зимних
условий эксплуатации с возможностью наружной теплоизоляции, либо эксплуатироваться в утепленном помещении и дополнительно обогреваться благодаря теплообменникам 5. При этом микрофлора освещается энергосберегающими светодиодными лампами 3, обладающими световым потоком в красном и синем диапазоне волн света, которые являются оптимальными для развития микроводорослей. Благодаря этому, процесс роста микроводорослей может протекать и в ночное время, что повышает продуктивность получаемой зеленой биомассы. В условиях фотосинтеза микроводорослей типа спирулины (Spirulina platensis), и/или ряски (Lemna), и/или хлореллы (Chlorella pyrenoidosa) и других, содержание белка в
них составляет до 70%, являющихся ценной кормовой протеиновой добавкой для
животных. В качестве ламп освещения используются энергосберегающие светодиодные лампы типа LED с белым световым потоком 1000-2000 Люмен, либо типа
5G LED GROW c соотношением цветов красного с длиной волны λ=660 нм и синего с λ=470 нм, для возможности их последовательного включения и выключения
в дневное и ночное время, а в качестве газо-воздушной смеси применяется углекислый газ от газовых выбросов, выделяемых в процессах спиртового брожения.
Эффективность процесса культивирования микроводорослей обеспечивается непрерывным вводом растворенного углекислого газа для жизнеобеспечения и развития микроводорослей, создания условий повышенного массообмена в
установке, а также за счет возможности дозирования в водную среду удобрительных смесей. При этом абсорбентом углекислого газа является рециркулируемая
в установке вода, которая в обогащенном виде направляется для выращивания
микроводорослей с одновременной биохимической трансформацией СО2 в О2 в
условиях фотосинтеза. Так, 1 кг массы растущих микроводорослей генерирует 2 кг
газообразного кислорода (О2), выделяющегося в атмосферу. Тем самым снижается
выделение техногенного углекислого газа в атмосферу.
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Рис. 2. Схема бассейна закрытого типа для культивирования микроводорослей
(вариант): 1 - компрессор; 2 - корпус бассейна; 3 - блоки светодиодных ламп;
4 - теплообменник; 5 - пружинно-щелевой фильтр со штоком
и электромагнитным вибратором; 6 - насос с байпасом;
7 - самоочищающаяся центрифуга;
8 - командоаппарат.

Наличие встроенного механического пружинно-щелевого фильтра 5 в водной
микроводорослевой среде обеспечивает возможность непрерывного сгущения и
обезвоживания на центрифуге 7 выращиваемых микроводорослей для добавок к
корму животных. Такая конструкция отличается простотой исполнения и эффективностью процесса фильтрования, обладает повышенной емкостью концентрата и продолжительностью фильтроцикла. Процесс регенерации такого фильтрующего устройства обеспечивается простым растягиванием пружин и увеличением
при этом зазора между проволочными рядами, что приводит к псевдоожижению и
вымыванию сконцентрированных микроводорослей при обратном залповом потоке осветленных вод из надфильтрового пространства. Это снижает общий расход воды на собственные нужды при промывке и регенерации фильтра и обеспечивает возможность управления этим процессом в автоматическом режиме.
Таким образом, фактически из 1 тонны СО2 можно получить 2 тонны углекислого аммония (карбоната аммония) или 5 тонн раствора 40%-й концентрации.
Расход аммиака в виде 25%-го раствора аммиачной воды, с учетом потерь, составляет 0,62 тонны на 1 грамм 40%-го углекислого аммония.
CO2 из состава биогаза от процессов анаэробного сбраживания биомассы. Биохимические процессы метаногенеза характеризуются многостадийностью
и сложностью процессов, протекающих под действием микроорганизмов и ферментов. В общем виде они описываются следующей схемой (рис.3):
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Рис. 3. Последовательность анаэробных процессов метангенеза
и газообразования при ферментации биомассы.

Как показали наши исследования, на первичной, ацетогенной стадии процесса анаэробного сбраживания начинает выделяться водород на 80% из воды и СО2,
которые в достаточно сложном биохимическом процессе на метаногенной стадии
под действием конгломерата микроорганизмов трансформируются в биометан.
Однако в балансовом соотношении количество образующегося биоводорода Н2
в этом процессе недостаточно, поэтому остаточное количество углекислого газа в
составе биогаза достаточно велико и во многих случаях составляет 35-40%.
С помощью ряда найденных фитокатализаторов, дозируемых в микроколичествах в метаногенный процесс, нам удалось повысить количество биомена в биогазе до 88-92%, однако в его составе практически всегда присутствует до 0,5-1%
агрессивного сероводорода, что делает необходимым обеспечить очистку биогаза от примесных газов. В связи с этим разработан ряд инновационных технологий
и комбинированных установок для очистки биогаза с целью повышения его калорийности для получения тепловой и электрической энергии, с одновременной
селективной очисткой СО2 для его утилизации в процессах культивирования микроводорослей. Одно из решений [8] включает водо-абсорбционную технологию
и устройство для такой очистки, приведенное на рис.4.

Рис.4. Схема аппарата для водоабсорбционной очистки биогаза и
утилизации выделенного СО2:
1 - сатуратор; 2 - абсорбер;
3 - цеолитовый фильтр; 4 - манометр;
5 - десорбер; 6 - система магнитоожижения;
7 - рециркуляционный насос
(заявка MD №2014-0117).
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Принцип очистки основан на селективном разделении газов в предлагаемом
аппарате. Благодаря высокой растворимости СО2 в воде, которая при 10оС и давлении 1 атм. составляет 1194, а при 10 атм. она возрастает до 10300 нсм3/л и при
20 атм. – до 18300 нсм3/л, он растворяется в воде абсорбера 5. Вместе с тем, повышенная растворимость СО2 в воде при избыточном давлении до 10-20 атм. приводит к частичному образованию гидрокарбонатов и карбонатов по реакциям:
СО2 + Н2О→ Н+ + НСО3- → 2Н+ + СО32-. С химической точки зрения ион Н+ всегда является кислотой. С увеличением кислотности воды равновесие приведенных реакций смещается в левую сторону, увеличивая количество молекулярного СО2 в
растворенном виде.
Работа аппарата включает сатуратор 1 для повышения давления подаваемого биогаза из газгольдера через барботер в абсорбер 2, образуя газо-жидкостную
смесь в нем под давлением от 5 до 20 атм., фиксируемом манометром 4, объем до
заданного уровня. При этом СО2, содержащийся в составе биогаза, абсорбируется
в воде, растворимость которого в воде существенно возрастает при повышенном
давлении. СН4 в этих условиях, ввиду практической нерастворимости, скапливается в верхней надводной зоне абсорбера и отводится через цеолитовый фильтр 3
на утилизацию в концентрированном виде, близком по составу к природному газу,
и после обезвоживания на цеолитовом фильтре отводится на установку когенерации тепловой и электрической энергии.
По мере достижения заданного уровня жидкости в абсорбере, обогащенная
растворенным в ней СО2 она отводится в объем десорбера 5, в котором давление
сбрасывается до нормального. Одновременно от командоаппарата дается сигнал на подачу напряжения на соленоид системы магнитоожижения 6, что обеспечивает возникновение переменного электромагнитного поля. Вследствие этого,
происходит образование взвешенного слоя магнитных сферических частиц, изготовленных из спеченного гексаферрита бария, и их интенсивное поступательное,
вращательное и хаотическое движение и соударение между собой. В результате
возникает эффект магнитоожижения за счет локальных гидравлических ударов и
образования зон с повышенным и пониженным давлением, приводящих к возникновению турбулизации обрабатываемой воды и интенсификации ее дегазации.
Наряду с этим, налагаемое переменное электромагнитное поле воздействует на полярные ионы НСО3- и СО32-, что приводит к разрыву межатомных связей и
способствует их восстановлению до свободных молекул СО2 и дополнительному
образованию газообразных пузырьков, что в свою очередь повышает эффективность процесса декарбонизации воды. Таким образом, обезгаженная вода может
многократно рециркулировать в непрерывном абсорбционно-десорбционном
сепарационном цикле.
На рис.5 приведена схема комплексной установки для утилизации СО2, выделяемого из биогаза в процессе его очистки от примесных газов, включающая ряд
других устройств [2-7], в том числе систему одновременной очистки биогаза от
СО2 и H2S и дозирования очищенного углекислого газа в бассейн для непрерывного выращивания микроводорослей, их сгущения и дегидратации для утилизации
в качестве белковых добавок для корма животных.
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Очистка биогаза от сероводорода и углекислоты осуществляется путем его
барботирования через гидроксиды железа, генерируемые по безреагентной технологии из железо-стружечных отходов при их растворении за счет разности потенциалов в контакте с углеродной загрузкой.
Корпус бассейна для культивирования микроводорослей может изготавливаться в виде открытой цистерны с патрубками и вентилями, снабженной источником света, емкостью для подачи питательной среды и насосом. Установка дополнительно содержит сатуратор углекислого газа, внутри корпуса бассейна размещены теплообменник и блоки энергосберегающих светодиодных ламп, а также
снабжена блоком сгущения культивированных микроводорослей и барабанным
вакуум-фильтром для их дегидратации.

Рис. 5. Схема комбинированной установки для комплексной очистки
биогаза от примесных газов с системой культивирования микроводорослей, их
сгущения и дегидратации для утилизации в качестве белковых
добавок для корма животных.

Вместе с тем следует отметить, что процесс сгущения микроводорослей, часто имеющих микронные размеры и равномерно распределенных в объеме бассейнов для их выращивания, представляет определенные проблемы. Один из
вариантов такого блока сгущения, приведенный на рис. 5, представляет собой
пружинно-щелевой фильтр, снабженный штоком и электровибратором. Плотная
пружинная обмотка фильтра обеспечивает хорошее сгущение микроводорослей
и отвод ее биомассы на дегидратацию методом центрифугирования или вакуумфильтрования, а регенерация фильтра производится отжатием его обмотки штоком. Установка содержит систему автоматического контроля и управления, осуществляемого с помощью командоаппарата.
Наряду с этим, нами предложен электрофлотационный метод сгущения культивируемых микроводорослей [9], который осуществляется в установке, приведенной на рис. 6
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Рис.6. Схема электрофлотационной установки
для непрерывного сгущения суспензий микроводорослей.

В установке суспензия микроводорослей под напором подается через перфорированное днище цилиндрического диамагнитного корпуса 1, после чего включается подача тока на соленоид блока магнитоожижения 2. Вследствие этого соленоиды, находящиеся с внешней стороны, формируют в нем электромагнитное
поле, в котором намагниченные ферромагнитные частицы возбуждаются, образуя
магнитоожиженный слой с интенсивным массопереносом и массообменом. Благодаря наличию наклонных полок в корпусе суспензия микроводорослей затягивается через сетчатые электроды 3 и устремляются вверх.
В этот период, вследствие электролиза и электрохимического разложения
воды на электродах начинают интенсивно выделяться пузырьки электролизных
газов, которые адсорбируются на поверхности микроводорослей и обеспечивают
их вынос в верхнюю зону корпуса. Образующаяся газожидкостная смесь, обладающая более низким удельным весом по отношению к воде, формирует эффект эрлифта, поднимается выше уровня жидкости “∆h” в корпусе 1 и в виде пенопродукта с концентратом микроводорослей через воронку и трубоотвод 5 стекает в нижнюю емкость пеногашения, а затем на установку обезвоживания. Этим обеспечиваются проточные условия и непрерывность работы сгустителя.
Благодаря наличию вспомогательного электродного блока 4 и пеноотбойника часть пенофлотоконцентрата микроводорослей, выходящая за пределы этого электродного блока, совместно с образующимся пенопродуктом практически
полностью отводится через воронку и вертикальный трубоотвод в емкость пеногашения.
Таким образом, совокупность новых инновационных технических решений
позволит интенсифицировать процессы культивирования микроводорослей и
увеличить развитие их биомассы, по крайней мере, в 2-3 раза и использовать ее в
качестве эффективных белковых кормовых добавок для животных.
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Aspecte privind unele modalității
de protecţie juridică
a soiurilor noi de plante
dr. conf. Aurelia LUPAN,
specialist coordonator, Direcția brevete, AGEPI

E

ste cunoscut faptul că invenţia, odată creată, poate fi protejată prin:
••
brevetare;
••
secret comercial;
••
publicare.
Făcând o paralelă între protecţia invenţiilor şi a soiurilor de plante, putem menţiona că și în cazul soiurilor acționează aceleași modalităţi de protecţie.
Cea mai simplă modalitate de a proteja soiul nou creat este de a-l „ţine în dulap”,
cu alte cuvinte, neutilizarea lui în producere. În acest caz, despre soiul nou creat nu
se va afla nimic: nici calităţile lui, nici numele amelioratorilor/titularilor soiului. El va fi
păstrat numai ca o presupusă sursă genetică de rezervă şi nu se ştie dacă va fi folosită în
schemele ulterioare de ameliorare ale soiului dat sau ale altor soiuri de aceeaşi specie.
Ţinerea în secret a unui soi e posibilă în limita termenului know-how. Prin definiţie, know-how-ul reprezintă un ansamblu de cunoştinţe tehnice (informaţii, experienţă,
abilitate), nebrevetabile sau brevetabile, ori nebrevetate, necesare comercializării, fabricării sau funcţionării unor produse sau elaborării ori funcţionării unor tehnologii sau
procedee. De asemenea, know-how este orice informație cu privire la o experiență industrială, comercială sau științifică, necesara pentru fabricarea unui produs sau pentru
aplicarea unui proces existent și a cărei dezvăluire către alte persoane nu este permisă
fără autorizația persoanei care a furnizat această informație; în măsura în care provine
din experiență, know-how-ul reprezintă ceea ce un producător nu poate ști din simpla
examinare a produsului și din simpla cunoaștere a progresului tehnicii.
În legislaţia mai multor ţări, secretul de producere se atribuie procesului intelectual, însă acest fapt este discutabil. Este sau nu secretul de producere, din start, rezultatul
activităţii intelectuale nu e cunoscut, chiar însuşi autorul adeseori nu este convins de
noutatea informaţiei confidenţiale. Dar dacă know-how își are locul său în sistemul de
drepturi asupra activităţii intelectuale, se presupune că informaţia confidenţială are un
caracter creator. De asemenea, ea trebuie să posede proprietăţi comerciale (să poată
fi obţinute beneficii economice) şi aplicative (să poată fi folosită în utilizare practică).
Corespunde un nou rezultat al selecţiei plantelor acestor cerinţe? Nu acel soi nou
care este protejat prin sistemul de protecție sui generis, prin brevetarea lui, dar un soi
nou despre obţinerea căruia amelioratorul angajat informează angajatorul. În cores-
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pundere cu art. 12 din Legea privind protecţia soiurilor de plante nr. 39-XVI/2008 (în
continuare - Lege), din momentul informării angajatul are dreptul de „a dispune de
soiul dat”, ceea ce se referă la concepţia de „drepturi exclusive”. Însă, în afară de sistemul de brevetare sui generis, dreptul intelectual (al proprietăţii intelectuale) asupra unui
nou soi nu este protejat. Astfel, în momentul informării despre obţinerea unui soi nou
nimeni nu are asupra lui dreptul de proprietate intelectuală.
Totodată, în art. 12 din Lege este stipulat că, din momentul informării, angajatorul
este în drept să dispună de acest soi privind utilizarea lui, cu dreptul de stabilire a oricărui regim de protecţie, inclusiv a regimului de know-how, asupra lui.
Care este baza acestui drept al angajatorului şi până când poate dura, în legislaţie
nu este stipulat. Însă este cunoscut că faptul obţinerii unui soi nou nu generează urmări
juridice şi dreptul proprietăţii intelectuale în sistemul de creaţie nu acţionează.
Angajatorul nu este dator să remunereze amelioratorul unui soi nou, dacă soiul
se află în regimul de confidenţialitate, spre deosebire de o operă creată sau o soluţie
tehnică obţinută. Amelioratorul angajat poate fi remunerat numai dacă soiul nou va fi
brevetat şi va fi utilizat de angajatorul titular.
Soluţia tehnică are alt regim de protecţie. Din momentul obţinerii dreptului de autor asupra descrierilor tehnice, schemelor etc., ea deja este protejată. Adică, adesea este
mai raţional de a proteja prin sistemul know-how, fără brevetare.
Poate oare această soluţie să fie aplicată în cazul obţinerii unui soi nou? Este comod
de a-l proteja prin know-how?
Să presupunem că un soi nou este protejat prin secretul comercial (know-how).
Un soi nou este prezentat, obiectiv, prin seminţe sau alte organe de înmulțire, însoţite
de „documente confidenţiale” - descrierea soiului, recomandări de cultivare şi păstrare
ș.a.m.d. Această informaţie trebuie depozitată într-un loc la care persoanele terţe nu au
acces. Periodic, aşa numitele „documente de ameliorare”, trebuie reproduse. Este nevoie
de reînsămânţarea materialului semincer şi săditor original, cu scopul păstrării caracterelor iniţiale ale soiului obţinut.
Este firesc că soiul de plantă odată ameliorat, nu poate fi pur şi simplu păstrat, el
trebuie menținut.
Însă, un soi nou nu se referă şi la obiectele cu soluţie tehnică, chiar dacă pot fi protejate printr-un titlu de protecție specific – brevet pentru soi de plantă.
Un soi nou prezintă o construcţie genetică complicată (genotip), care nu poate
fi accesată nemijlocit de ameliorator, pentru manipulare. Selecţia se face cu privire la
proprietăţile care sunt exprimate în exterior (fenotipice), iar proprietăţile necesare sunt
segregate nemijlocit genotipic. Cu alte cuvinte, un soi nou este protejat prin sistemul
de brevetare sui generis doar sistemic.
Este cunoscut şi faptul că un soi nu poate fi reprodus doar după descrierea schemei
procesului de selecţie a lui. Modificările sunt caracteristice oricărui organism viu, de
aceea, o mare importanţă o are originatorul şi menţinătorul soiului dat. Dar nici acesta
nu e cel mai important moment. Dacă soiul nou nu e testat, nu este inclus în Catalogul
soiurilor de plante pentru posibilitatea creşterii pe teritoriul ţării, el nu poate fi cultivat.
Modul de înregistrare a soiurilor noi, care are un caracter public, supravegherea
seminceră de către organele de control ale statului nu este în concordanţă cu sistemul
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de menţinere a soiului în regim de know-how. Uneori, un soi nu poate fi și obiectul unui
know-how, şi sursă genetică pentru selecţia a unor noi soiuri. În acest caz, sursa este
utilizată pentru a obţine caracterele dorite, dar rezultatul final nu poate fi garantat.
Spre deosebire de cele expuse anterior, ca obiect al know-how-ului pot fi menţionate doar tehnologiile specifice de creştere, de obţinere a soiurilor noi, spre exemplu: o
metodă de ameliorare cu aplicarea tehnologiilor de obţinere a soiurilor noi rezistente la
condiţiile nefavorabile ale mediului, rezistente le diferite maladii sau o tehnologie ce ar
permite accelerarea procesului de selecţie.
Aceste tehnologii de ameliorare nu totdeauna pot fi protejate prin dreptul de brevet, deoarece problema nu e rezolvată nemijlocit prin obţinerea produsului final, ci
doar contribuie efectiv la acest proces. Astfel, doar tehnologiile (schemele) de selecţie
pot fi obiecte ale know-how. Însă, în acest caz, controlul utilizării lor devine imposibilă.
Tehnologiile de selecție, după originea lor, sunt destinate să se păstreze în regim de
know-how. Şi invers, nu este niciun beneficiu din păstrarea informaţiei despre obţinerea
unui soi nou în regim de know-how. Pentru a beneficia de drepturi exclusive asupra
soiului, atât morale, cât şi economice, soiul trebuie să fie brevetat.
În aşa mod, faptul obţinerii obiectului care poate fi protejat prin know-how în sistemul dreptului proprietăţii intelectuale nu trebuie să rămână juridic neutru, asupra lui
e necesar să apară dreptul proprietăţii intelectuale din momentul creării lui. Acest fapt
va permite:
–– identificarea obiectului ca obiect al sistemului drepturilor intelectuale;
–– stabilire a drepturilor subiective corespunzătoare, care au apărut în procesul
de obţinere a soiului.
De a proteja soiul nou prin dreptul de brevet pentru soi de plantă sau în regim
know-how este prioritatea posesorului dreptului exclusiv, pornind de la originea rezultatului activităţii intelectuale.
Menționăm că dreptul exclusiv este un drept complex: dreptul de utilizare a obiectului şi dreptul de a păstra în confidenţialitate rezultatul creaţiei intelectuale. Alegerea
aparține titularului sau posesorului dreptului exclusiv.
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Marca notorie - performanță
pentru întreprindere
Cristina FILAT, ASEM
“O marcă de succes este aceea care creează şi susţine
o impresie puternică, pozitivă şi de durată în mintea cumpărătorului.”
Chris Fill

E

voluțiile economiei mondiale scot în evidență rolul din ce în ce mai important
al mărcilor în dezvoltarea piețelor globale și a relațiilor comerciale interstatale.
Prin conținutul lor complex, mărcile constau din diverse atribute care le transformă
în mijloace eficiente de sensibilizare și diferențiere a produselor/serviciilor pentru orice
companie, în peisajul economic actual. Se consideră că mărcile sunt cele care duc la
prelungirea vieții produselor și serviciilor unei firme și chiar a însăși firmei. Pentru ca o
marcă să fie o sursă de valoare pentru o companie, poziționarea pe piață și în mintea
consumatorilor este esențială, având în vedere valoarea reală creată.
Recunoașterea notorietății unei mărci este reprezentată de măsura în care o marcă
este recunoscută de potențialii consumatori și este corect asociată cu un anumit produs. Notorietatea este precursoare atitudinii favorabile față de o marcă.
Oamenii vor cumpăra mai des o marcă familiară, pentru că le este mai ușor să aleagă ceva deja cunoscut. Deseori, consumatorii asociază marca familiară cu sentimentul
de încredere în calitatea produsului și în continuitatea lui pe piață. Recunoașterea mărcii trebuie să fie unul dintre factorii esențiali luați în considerare de către orice companie
atunci când se creează produsele și mărcile aferente acestora.
Deci, marca reprezintă un element de imagine care ajută la identificarea produselor și/sau serviciilor unei companii, generând satisfacție și recunoaștere în rândul consumatorilor.
Pentru ca o marcă să fie considerată notorie, este necesar ca publicul, auzind sau
rostind numele ei, să aibă reflexul automat de a se gândi la produsul sau serviciul cărora
marca li se asociază.
Unul din simbolurile asociate azi
cu Republica Moldova este barza în
zbor cu ciorchine, simbolul viticulturii
şi vinificaţiei moldoveneşti, al industriei
vinicole din Republica Moldova, simbol
reprezentat pe prima monedă omagială
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moldovenească, 100 de lei din 1996, dedicată celei de-a cincea aniversări a proclamării
independenţei Republicii Moldova.
Fântâna de la intrarea în satul Gura Căinari, raionul Florești are
forma unei sticle cu marca Gura Căinarului, unde locuitorii satului
și nu numai pot să-și potolească setea.

Vestitul vin dulce aromatizat „Buket Modavii“, asociat cu „Martini“, consumat și ca
aperitiv, băutura care nu cedează calității
băuturii italiene.
Marca OPIUM este percepută de către orice femeie ca un parfum
rafinat, și nu ca un drog.

Marca NIKE este asociată cu echipamentele sportive.

Marca MILKA este asociată cu ciocolata.
Conform legislaţiei în domeniu, marca notorie este o marcă larg cunoscută, aplicată produselor sau serviciilor în cadrul unui anumit public, inclusiv ca urmare a promovării ei în Republica Moldova la data depunerii cererii de înregistrare sau la data priorităţii
invocate în cerere.
Criteriile de recunoaştere a notorietăţii mărcilor
Marca este recunoscută notorie pe teritoriul Republicii Moldova dacă corespunde
următoarelor criterii:
a) este recunoscută de către consumatorii actuali şi/sau cei potenţiali ai produselor şi/sau ai serviciilor pentru care se utilizează, sau de către persoanele implicate în
asigurarea reţelelor de distribuţie a produselor şi/sau a serviciilor pentru care se utilizează 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, inerentă 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 folosirii îndelungate şi intensive în ţară
sau pe piaţa mondială.
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Mărci recunoscute notorii în Republica Moldova

Total – 27 de mărci
Sursa: Baza de date AGEPI

Notorietatea mărcii este reglementată și la nivel internațional de art.16 alin. 2-3 din
Acordul Organizației Mondiale a Comerțului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPS) și de art. 6 / bis al Convenţiei de la Paris pentru
protecția proprietății industriale, în principal oferind posibilitatea de a beneficia de protecţia juridică a mărcii ca urmare a recunoaşterii notorietăţii acesteia de către instanța
de judecată, fără ca marca respectivă să fie nemijlocit înregistrată de către AGEPI.
Cererea de constatare a notorietății mărcii urmează a se depune la Curtea de apel
Chişinău, anexându-se acte ce probează notorietatea semnului, inclusiv informații:
99 despre gradul de cunoaştere a semnului pe piaţă de către “segmentul de public vizat”;
99 despre durata, gradul şi întinderea geografică a oricărei utilizări a semnului;
99 despre activitatea de promovare, inclusiv prin publicitate, prezentare la iarmaroace sau expoziţii a produselor şi/sau a serviciilor;
99 despre durata şi întinderea geografică a oricărei înregistrări a semnului şi/sau
a oricărei cereri de înregistrare a lui, în măsura în care reflectă utilizarea sau recunoaşterea acestui semn (durata de protecție a mărcilor este de 10 ani, fiind necesară reînnoirea
înregistrării);
99 raportul de evaluare care determină valoarea mărcii;
99 rezultatul sondajelor efectuate de solicitant.
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În vederea efectuării sondajelor, legea indică drept criteriu “segmentul de public vizat”, prin această sintagmă având-se în vedere atât consumatorii actuali sau potențiali ai
bunurilor sau serviciilor, 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 pentru care se foloseşte marca (importatori, licenţiaţi, vânzători angro etc.).
La efectuarea sondajului, respondenții urmează să răspundă la întrebări obligatorii
cu răspunsuri oferite, precum ar fi: cum apreciază marca (dacă le este bine cunoscută,
cunoscută, slab cunoscută, necunoscută) și cum apreciază produsul (excelent, foarte
bun, bun, mediu, nesatisfăcător etc.), dar și la alte întrebări rezonabile ce ţin de domeniul de cunoaştere a mărcii.
Hotărârea privind constatarea notorietăţii mărcii se comunică AGEPI pentru ca
marca recunoscută notorie să fie înscrisă în Registrul mărcilor notorii, iar durata de protecţie a mărcii notorii este nelimitată.
Exemple de litigii cu implicarea mărcilor notorii
1. Reclamant: The Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company
Pârât: Paladi OIeg
Intervenient accesoriu: AGEPI
Mărcile titularilor: BOSS împotriva LUCA BOSSI
Clasa de produse/servicii: 03
Cu privire la: Solicitarea recunoașterii notorietății mărcii reclamantului.
Reclamantul: Petiționarul The Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co.
KG Company a precizat că la data de 30.11.2009 de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a fost înregistrată marca naţională cu nr.19389 “L B LUCA BOSSI”
pentru cl.03: preparate cosmetice, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale, loţiuni pentru
păr, produse pentru îngrijirea dinţilor, care, în opinia reclamantului, creează o situaţie
de conflict cu marca BOSS, înregistrată după compania HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG.
De asemenea, reclamantul a precizat că, având în vedere faptul că solicită recunoaşterea notorietăţii mărcii stilizate, în componenţa căreia se regăseşte semnul verbal BOSS, a efectuat un studiu privind recunoaştere notorietăţii mărcii BOSS. Potrivit
studiului efectuat de SRL «C.B.S.-AXA», la elaborarea acestuia a fost aplicată metoda
interviului «face to face» a 503 respondenţi: dintre care 38 de respondenţi au fost vânzători, consultanţi și manageri pe vânzări, iar 465 au fost consumatori ai produselor de
parfumerie şi igienă.
La întrebarea cu referire la gradul de cunoaştere a mărcii “HUGO BOSS” − 47. 3%
au răspuns "bine cunoscută"; 44.7% au răspuns „cunoscută" şi doar 7.8% au declarat că
marca HUGO BOSS este „slab cunoscută”.
Pârâtul Paladi Oleg, în referințele anexate 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 ca neîntemeiată, invocând că mărcile sunt distincte, fără existenţa riscului de
confuzie şi asociere a produselor sau confundarea acestora.
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Intervenient accesoriu: Reprezentantul intervenientului accesoriu, Agenţia de
Stat pentru Proprietatea Intelectuală, a indicat că lasă la discreţia instanţei de judecată
aprecierea recunoaşterii notorietăţii mărcii respective.
Prin hotărârea sa din 25 mai 2015, Curtea de Apel Chişinău a constatat notorietatea mărcii verbale internaţionale BOSS nr. 483341 din data de 01 ianuarie 2005, titular
The Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company. Prin decizia Curții
Supreme de Justiție din 7 octombrie 2015, hotărârea Curții de Apel Chișinău din 25 mai
2015 a fost menținută.
2. Reclamant: Rovio Entertainment Ltd.
Pârât: AGEPI
Intervenient accesoriu: Pavel Sacara, Timofei Sacara
Mărcile titularilor: Marca internaþională ANGRY BIRDS împotriva ANGRY BIRDS
Data înregistrării: 14.06.2011, 21.03.2013 și 30.05.2013
Clase de produse/servicii: 09
Cu privire la: Constatarea notorietăţii mărcii internaționale ANGRY BIRDS, precum şi
a renumelui mărcii, pe teritoriul Republicii Moldova, pentru clasa 09 CIPS (Clasificarea
Internaţională de Produse şi Servicii).
Reclamantul: Indică că în vederea susţinerii notorietăţii mărcii şi renumelui mărcii, reclamantul a iniţiat un sondaj pe teritoriul Republicii Moldova, rezultatele căruia
probează recunoaşterea de către consumatorii actuali şi/sau potenţiali, în Republica
Moldova, a mărcii pentru jocul video ANGRY BIRDS (clasa 09 CIPS: aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice etc.),
produs şi comercializat de către Rovio, că posedă un înalt grad de distinctivitate, că este
larg cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova şi că marca posedă valoare comercială
ca rezultat al folosirii îndelungate în Republica Moldova şi pe piaţa mondială.
Pârâtul: Reprezentantul AGEPI, prin referința depusă și în ședința de judecată, a
solicitat respingerea cererii în partea constatării renumelui mărcii și obligarea înscrierii
mărcii în Registrul mărcilor notorii, deoarece aceasta nu este reglementat de legislația
națională în domeniul mărcilor. Cu referire la cererea de constatare a notorietății
mărcii, reprezentatul AGEPI a indicat că instanța urmează să se expună, în funcție de
circumstanțele de fapt și de drept.
Intervenient accesoriu: Pavel Sacara şi Timofei Sacara nu s-au prezentat în instanța
de judecată, deci instanța a emis decizia în lipsa acestora, după cum urmează:
Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 20 decembrie 2013 a fost admisă parţial cererea. S-a constatat notorietatea pe teritoriul Republicii Moldova de la 1 ianuarie
2013 pentru clasa 09 (Clasificarea Internaţională de Produse şi Servicii) a mărcii verbale
„ANGRY BIRDS”, număr de înregistrare internaţională 1034096 din 4 martie 2010. S-a
respins ca neîntemeiată cerinţa Rovio Entertainment Ltd. privind obligarea Agenţiei
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să înscrie marca verbală «ANGRY BIRDS» în
registrul mărcilor notorii. Totodată, cerinţele privind constatarea renumelui unei mărci
comerciale urmează a fi respinse, nefiind prevăzute de lege, deci nefondate.
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La 4 aprilie 2014, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a declarat recurs
împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 20 decembrie 2013, solicitând casarea
acesteia, cu trimiterea cauzei spre rejudecare.
Prin decizia Curții Supreme de Justiție din 11 iunie 2014:
Se admite recursul declarat de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.
Se casează parţial hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 20 decembrie 2013, la cererea depusă de Rovio Entertainment Ltd împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală, intervenienţi accesorii Pavel Sacara şi Timofei Sacara privind constatarea
notorietăţii şi a renumelui mărcii, şi se emite o hotărâre nouă prin care:
Se respinge cererea Rovio Entertaiment Ltd împotriva Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, intervenienţi accesorii Pavel Sacara şi Timofei Sacara privind constatarea renumelui mărcii.
În încheiere, vom menționa că notorietatea are o importanță vitală pentru toate
mărcile. Cu cât o marcă se bucură de o notorietate mai mare, cu atât crește dorința de
a cumpăra produsul respectiv. Cum era de așteptat, notorietatea crescută a mărcii contribuie la sporirea volumului vânzărilor unei companii și influențează în mod favorabil
poziția mărcii pe piață.
Bibliografie
1. Șerbulescu L., Gârdan A.D., Bondrea A.A., Geangu I.P. Managementul mărcii și
al imaginii de marcă. Editura Fundației România de Mâine, București, 2007.
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Dispozitive și metode inovative
în procesarea țesuturilor
biologice
drd. Olga MACAGONOVA, Adrian COCIUG,
cercet. șt. Mariana JIAN, Vitalie COBZAC, Alexandru URSU,
prof. univ., dr.hab. Viorel NACU,
prof. univ., dr.hab. Nicolae CAPROȘ,
prof. univ., dr.hab. Ion MARIN,
prof. univ., dr.hab. Ieremia ZOTA,
dr. Ion BACIU
Universitatea de Stat de Medicină
și Farmacie “Nicolae Testemiţanu”;
Laboratorului Inginerie Tisulară şi Culturi Celulare
IP USMF “Nicolae Testemiţanu”;
IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie,
Secție Morfopatologică

D

ezvoltarea biotehnologiilor, biologiei moleculare și celulare a fost și este
influențată de transplantarea celulară, actualmente fiind una dintre disciplinele biologiei și medicinii regenerative, care cunoaște o dezvoltare intensă. Această
direcție își găsește reflectarea și în tratamentul diferitelor maladii degenerative ale ficatului, corneei, pielii și afecțiunilor aparatului locomotor [5].
Descoperirile de la finele secolului XX în domeniul biologiei moleculare, celulare și
în biotehnologii au făcut posibilă separarea și cultivarea celulelor din țesuturi și organe.
Culturile celulare au o largă răspândire în biologia modernă, în virusologie, biologia
moleculară, fiind utilizate pentru obținerea preparatelor medicinale. Aceasta atrage
atenția medicilor practicieni datorită posibilității de tratare a unui șir de patologii, actualmente greu de tratat [2] .
Tehnica chirurgicală utilizată în prelevarea, procesarea grefelor osoase pentru
transplantare are un avantaj evident pentru un proces reparator activ și calitativ. Durata intervenției chirurgicale este strict dependentă de tehnici speciale, necesare pentru
operațiile de procesare a grefelor [3].
Încercările de a elabora metode și tactici noi de procesare a țesuturilor biologice
moi, fragmentelor osoase pentru crearea grefelor, dispozitivelor pentru stimularea
consolidării osoase prin introducerea celulelor stem sunt întreprinse odată cu apariția
medicinii. Cu scopul accelerării, îmbunătățirii calității, siguranței procesării țesuturilor,
colectivul de inventatori din Laboratorul Inginerie Tisulară şi Culturi Celulare, catedra
Traumatologie și Ortopedie, Morfopatologie, IP USMF “Nicolae Testemiţanu”, IMSP Spitalulul Clinic de Traumatologie și Ortopedie, Secție Morfopatologică (Macagonova O.,

150

Lecturi AGEPI 2016

Cociug A., Jian M., Cobzac V., Ursu A., dr.hab. Nacu V., dr.hab. Caproș N., dr.hab. Marin I.,
dr.hab. Zota I., dr. Baciu I.) au propus un șir de metode și dispozitive medicale pentru
diverse implementări.
Reforma medicală din țara noastră are tendința să descopere, să dezvolte, să
promoveze şi să exploateze produse şi tehnici inovatoare pentru actul medical modern, care să contribuie la îmbunătăţirea calității vieţii şi să răspundă aşteptărilor și
exigențelor pacienților. Metodele și dispozitivele medicale au dat rezultate evidente în
domeniul ingineriei medicale.
În continuare, vă prezentăm unele rezultate ale cercetărilor efectuate în cadrul Băncii de țesuturi și al Laboratorului de Inginerie Tisulară și Culturi Celulare.
Scopul acestor cercetări au fost elaborarea unor dispozitive și tehnici inovative
mai moderne de procesare, care să garanteze operativitatea intervenției chirurgicale,
siguranța și calitatea grefelor, o procesare ușoară, econoamă şi atraumatică a ţesuturilor.
MATERIALE ȘI METODE
Obiect de studiu au servit: fragmente osoase, corneea, pielea și ficatul. Au fost
abordate tehnicile pentru prelevarea, procesarea țesuturilor moi fragmentelor osoase
și decelularizarea ficatului.
1. Dispozitiv pentru prepararea țesuturilor biologice (BI SD − MD 793)
Dispozitivul pentru prepararea ţesuturilor biologice conţine un rezervor din inox
pentru agentul frigorific, în formă de paralelipiped, cu pereţi laterali, o bază şi picioruşe. Peretele superior al rezervorului reprezintă o placă din aluminiu detaşabilă de lucru
pentru fixarea preparatului, care este montată cu posibilitatea glisării în caneluri, executate în pereţii rezervorului. Doi pereţi laterali opuşi ai rezervorului sunt dotaţi cu mânere
cilindrice (figura 1).

a

b
Fig. 1. Dispozitiv pentru prepararea țesuturilor biologice

2. Dispozitiv pentru prepararea țesuturilor biologice (BI SD − MD 866)
Dispozitivul pentru prepararea ţesuturilor biologice conţine un corp din inox, executat în formă de paralelipiped, cu pereţi şi o bază cu picioruşe din inox şi acoperit cu un
capac neted din cupru cu mânere. În corp este amplasat un radiator tubular din cupru
pentru agentul frigorific, care contactează compact cu capacul şi este unit cu un racord,
pe care sunt montate o supapă de siguranţă, o pompă şi un manometru. Corpul este
plasat pe o placă de suport dreptunghiulară din masă plastică (figura 2).
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Fig. 2. Dispozitiv pentru prepararea țesuturilor biologice

3. Dispozitiv pentru secționarea țesuturilor biologice (BI SD − MD 867)
Dispozitivul pentru secţionarea ţesuturilor biologice conţine un corp în formă de paralelipiped dreptunghic, un capăt al căruia este executat deschis cu marginile ascuţite
pentru secţionarea ţesutului. În corp este amplasat un piston turnat pentru expulzarea
ţesutului secţionat, executat în formă de paralelipiped dreptunghic, cu un picioruş pe o
parte laterală, amplasat într-o canelură longitudinală străpunsă cu o captură, executată
pe una din părţile laterale ale corpului. Pe un capăt al pistonului, opus capătului deschis al
corpului, este înşurubat un mâner cu un cap de lovire (figura 3).

a

b

Fig. 3. Dispozitiv pentru secționarea țesuturilor biologice

4. Dispozitiv pentru fixarea grefei osoase (BI SD − MD 868)
Dispozitivul pentru fixarea grefei osoase conţine un corp cilindric din oţel inoxidabil, în care sunt executate simetric, la acelaşi nivel, trei găuri străpunse, la care pe suprafaţa exterioară a corpului sunt sudate trei bucşe de sprijin cu filet interior. În bucşe sunt
înşurubaţi fixatori ai grefei osoase, formaţi fiecare dintr-un mâner şi un cap cu dinţi, care
sunt executaţi în două rânduri verticale. Corpul este sudat pe o placă portabilă, dotată
cu un fixator al dispozitivului de o masă (figura 4).

a
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Fig. 4. Dispozitiv pentru fixarea grefei osoase

5. Dispozitiv pentru înlăturarea cartilajului şi ţesuturilor moi de pe suprafaţa
articulară (BI SD – MD 898)
Invenţia se referă la medicină, şi anume la dispozitive pentru înlăturarea cartilajului
şi ţesuturilor moi de pe suprafaţa articulară, şi poate fi utilizată în morfopatologie şi
histologie. Dispozitivul pentru înlăturarea cartilajului şi ţesuturilor moi de pe suprafaţa
articulară conţine un corp în formă de calotă din oţel inoxidabil, pe care este sudată o
coadă. În peretele corpului sunt executate 32 găuri străpunse, o porţiune din marginea
fiecărei găuri fiind executată ascuţită sub un unghi de 45°. Pe marginea corpului sub un
unghi de 45° sunt sudaţi dinţi (figura 5).

a

b

Figura 5. Dispozitiv pentru înlăturarea cartilajului articular;

6. Dispozitiv pentru separarea ţesuturilor biologice (BI SD– MD 905)
Invenţia se referă la medicină, şi anume la dispozitive pentru separarea ţesuturilor
biologice. Dispozitivul pentru separarea ţesuturilor biologice conţine o placă dreptunghiulară de lucru cu două mânere. Pe suprafaţa de lucru a plăcii sunt montate două cleme rabatabile. Dispozitivul mai conţine o tijă zimţată pentru separarea ţesuturilor biologice, montată cu posibilitatea rostogolirii în nişte caneluri longitudinale, executate pe
suprafaţa plăcii. Dispozitivul este dotat cu un mecanism de fixare, care include o placă,
o tijă filetată şi un capac cu filet interior. Toate piesele sunt executate din inox (figura 6).

a

b

Figura 6. Dispozitiv pentru separarea țesuturilor biologice

Lecturi AGEPI 2016

153

7. Dispozitiv de fixare a oaselor spongioase pentru prepararea grefei osoase
(BI SD – MD 914)
Dispozitivul de fixare a oaselor spongioase pentru prepararea grefei osoase conţine o placă de sprijin, pe o margine a căreia este sudată vertical o tijă spiralată conică cu
vârf ascuţit. Pe marginea opusă a plăcii de sprijin este montat un mecanism de fixare,
care include o placă de fixare şi o tijă filetată, amplasată cu posibilitatea trecerii printrun orificiu străpuns filetat, executat în placa de fixare, şi un orificiu, executat în placa de
sprijin. La un capăt al tijei filetate este fixat un cilindru cu filet interior cu două mânere
amplasate simetric, iar la capătul opus al acesteia este fixat un capac cu filet interior.
Toate elementele dispozitivului sunt executate din oţel inoxidabil (figura 7).

a

b

Figura 7. Dispozitiv de fixare a oaselor spongioase pentru prepararea grefei osoase

8. Dispozitiv pentru curăţarea oaselor tubulare de măduva osoasă (BI SD –MD 915)
Dispozitivul pentru curăţarea oaselor tubulare de măduva osoasă conţine o tijă
conică, pe care sunt executaţi spini amplasaţi spiralat. Vârful tijei este executat cu filet
spiralat. De capătul opus al tijei este sudată o coadă hexagonală pentru fixarea dispozitivului într-un mecanism de rotire. Toate elementele dispozitivului sunt executate din
oţel inoxidabil (figura 8).

a

b

Figura 8. Dispozitiv pentru curăţirea măduvei osoase

9. Dispozitiv pentru înlăturarea cartilajului articular (BI SD – MD 916)
Invenţia se referă la medicină, şi anume la dispozitive pentru înlăturarea cartilajului
articular, şi poate fi utilizată în morfopatologie şi histologie. Dispozitivul pentru înlătu-
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rarea cartilajului articular conţine un inel din oţel inoxidabil, pe care sunt fixate trei plăci
în formă de arc de cerc cu o tijă. În fiecare placă sunt executate asimetric câte trei găuri
străpunse, în care sunt fixate tuburi. În tuburi sunt montate arcuit pistoane, capetele
libere ale cărora sunt executate ascuţite, în formă de cruce (Figura 9).

a

b

Figura 9. Dispozitiv pentru înlăturarea cartilajului articular

10. Dispozitiv pentru menţinerea ficatului în procesul decelularizării (BI SD –
MD 939)
Invenţia se referă la medicina regenerativă, şi anume la dispozitive pentru menţinerea ficatului în procesul decelularizării. Dispozitivul pentru menţinerea ficatului în
procesul decelularizării conţine un recipient din masă plastică, în care este amplasat
un suport pentru plasarea ficatului, format dintr-o placă perforată cu fixatoare curbate,
care sunt fixate pe doi pereţi opuşi ai recipientului. Toate piesele suportului sunt executate din inox (figura 10).

a
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Figura 10. Dispozitiv pentru decelularizarea ficatului

11. Proteză oftalmologică (BI SD– MD 977)
Proteza oftalmologică conţine o bază convexă ovală, ce imită corneea, marginile
căreia sunt executate rotunjite. În partea centrală a bazei este aplicat un cerc colorat cu
diametru de până la 15 mm, ce imită irisul, în centrul căruia este aplicat un alt cerc de
culoare neagră cu diametru de până la 3 mm, ce imită pupila. Baza este executată din
material plastic, de exemplu, silicon (Figura 11).
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Figura 11. Proteză oftalmologică

12. Dispozitiv pentru injectarea soluţiilor în os şi pentru plombarea canalului,
format în acesta (BI SD – MD 979)
Dispozitivul pentru injectarea soluţiilor în os şi pentru plombarea canalului, format
în acesta, conţine un cilindru, dotat cu un sprijin cu un orificiu. În cilindru este amplasat un piston cu o tijă, dotată cu un mâner. De partea opusă a pistonului este fixată o
a doua tijă. În cilindru este amplasat un al-doilea piston, care comunică cu un tub. La
alt capăt al cilindrului este fixat un conector cu orificii şi un canal central. Pe conector
este fixat un cilindru conic, dotat cu un capac detaşabil. În cilindrul conic este executat
un canal. Pe conector este fixat un cap conic cav cu un orificiu, la care este fixat un ac
tubular cu filet spiralat exterior (figura 12).
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Figura 12. Dispozitiv pentru injectarea soluţiilor în os
şi pentru plombarea canalului, format în acesta

13. Metodă de decelularizare a ficatului la animalele experimentale (BI SD –
MD 1015)
Conform invenţiei, animalele experimentale se eutanasiază în camera cu bioxid
de carbon cu concentraţia de 5%, se fixează pe masa de lucru, se delimitează câmpul
operator, se deschide cavitatea abdominală prin incizia liniei mediane a corpului, se
mobilizează vena portă şi se ligaturează la capătul ei proximal, se canulează cu un cateter, prin care se perfuzează o soluţie ce conţine apă distilată în cantitate de 1…1,5 L şi
63 mL de citrat fosfat dextroză timp de 4…6 ore, apoi se perfuzează o soluţie de sodiu
dodecil sulfat cu concentraţia de 0,25% în cantitate de 2…3 L, timp de 12…15 ore, după
care se perfuzează o soluţie tampon fosfat cu concentraţia de 1% în volum de 1,5 L,
timp de 2…3 ore (figura 13).
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Figura 13. Metoda de decelularizare a ficatului (s2015 0065);

14. Dispozitiv pentru secționarea corneei (BI SD – MD 929)
Invenţia se referă la medicină, în special la oftalmologie, şi poate fi utilizată pentru
secţionarea corneei. Dispozitivul pentru secţionarea corneei include un tub exterior,
executat din oţel inoxidabil cu lungimea de 45 mm, diametrul interior de 18 mm şi
grosimea peretelui de 1 mm, şi un tub interior, amplasat coaxial în interiorul tubului
exterior, executat din oţel inoxidabil cu lungimea de 50 mm, diametrul interior de 17
mm şi grosimea peretelui de 1 mm. Tubul exterior conţine un capăt de lucru, executat
sub un unghi de 45º, şi pe care echidistant sunt executate trei caneluri, cu adâncimea
de 0,2 mm, lungimea de 15 mm, lăţimea de 2,5 mm, şi cu nişte proeminenţe pe ele, cu
dimensiunea de 0,2 mm, montate transversal la o distanţă de 5 mm de capătul de lucru
al tubului, pentru fixarea unor lame oftalmologice, şi un capăt opus, executat drept,
totodată pe partea interioară a peretelui tubului exterior, la o distanţă de 10 mm de
la capătul, este executat un filet interior. De asemenea tubul interior conţine un capăt
de lucru, executat ascuţit din ambele părţi, partea interioară a căruia este executată cu
lungimea de 1 mm, sub un unghi de 45º, şi partea exterioară cu lungimea de 2 mm, sub
un unghi de 45º, iar capătul opus al tubului interior este executat drept, totodată pe el,
pe circumferinţă, este executat un mâner cu lăţimea de 5 mm, iar pe partea exterioară a
peretelui tubului interior, la o distanţă de 15 mm de capăt, este executat un filet exterior
(figura 14).
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Fig. 14. Dispozitiv pentru secționarea corneei
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REZULTATE
În perioada 2013-2016, în cadrul Laboratorului de Inginerie Tisulară și Culturi Celulare și al Băncii de Țesuturi și Celule Umane au fost elaborate ciclul de invenții pentru
procesarea țesuturilor biologice, metoda și dispozitivul pentru decelularizarea ficatului.
În anul 2015 au fost prelevate ţesuturi de la 68 de donatori în stop cardiac. Au fost
transplantate: 269 de grefe osoase, 12 ligamente, au fost efectuate prelevări şi transplantări de piele alogenă – 116 grefe (16659 cm2), membrană amniotică – 84 de grefe
(6633 cm2), prelevate 40 și transplantate 19 cornee.
CONCLUZII
Au fost elaborate dispozitive și metode inovative de procesare a țesuturilor biologice. Au fost demonstrate avantajele utilizării acestora, care permit, cu versatilitate,
procesarea ţesuturilor pentru investigare și crearea grefelor într-un mod sigur, simplu,
operativ şi atraumatic, econom şi calitativ.
•
Versatilitate
Mini-piese de toate formele și dimensiunile, pentru fixarea și prepararea țesuturilor
biologice.
•
Siguranță
Metodele și dispozitivele de fixare, de preparare a țesuturilor biologice și decelularizare a ficatului prezintă sisteme și tactici modificate și îndeplinesc în totalitate
cerințele de calitate performantă.
•
Simplitate
Dispozitivele sunt compacte și de dimensiuni mici, constau din seturi ce conțin instrumente necesare în etapele de fixare și procesare a țesuturilor biologice.
•
Operativitate
Simplitatea procesului de lucru permite economisirea timpului și oferă posibilitatea de a spori productivitatea procesului.
•
Atraumatic
Setul de piese incluse în dispozitive asigură păstrarea și protejarea de destrucție a
țesuturilor biologice prețioase pentru crearea grefelor.
•
Calitate
Grefele create datorită dispozitivelor și metodelor inovative își păstrează caracteristicele pentru implantare, grefare, recelularizare și regenerarea țesuturilor și răspund
aşteptărilor medicale.
Pentru grefa osoasă corticală este foarte importantă metoda de prelucrare și păstrare, de menținere intactă a elementelor morfoinductive în ea, supraviețuirea celulelor
osteogene și proteinelor morfogenetice osoase [1,4].
Capul osului femural este o grefă alogenă utilizată pe larg în ultimul deceniu, datorită posibilităților de testare a donatorului și, nu în ultimul rând, datorita faptului că este
un reziduu al intervenției chirurgicale de endoprotezare. Datorită acestui dispozitiv (figura 7), în caz de necesitate din grefă se modelează transplantul de forma și dimensiunile necesare. Astfel, se asigură restituirea defectului osos în diferite porțiuni ale fosei
acetabulare, modelând adâncimea și forma necesară

158

Lecturi AGEPI 2016

Elaborarea dispozitivelor și metodelor de procesare a țesuturilor biologice va permite efectuarea studiilor preclinice și clinice și implementarea acestora în domeniul celulelor stem, în histologie, morfologie și biologie moleculară.
Celulele, grefoanele osoase, de piele, cornee, membranele amniotice, matricea ficatului după decelularizare, obținute datorită dispozitivelor și metodelor inovative, vor
fi utilizate în continuare pentru diferenţierile în tulpini celulare dorite, utilizând medii
definite cu factori biologici activi necesari pentru creştere, ceea ce va permite studierea
unui număr mai mare de patologii din perspectiva medicinii regenerative, referitoare la
stimulări de osteoinducție în stările de osteogeneză deficitară, asigurând o consolidare
mai calitativă osoasă, o epitelizare a plăgilor în arsuri, a afecțiunilor degenerative ale
globului ocular și distrofice ale ficatului.
Bibliografie
1. Basic N., Basic V. et.al. TGF-beta and basement membrane matrigel stimulate the condrogenetic phenotype in osteoplastic cells derived from fetal rat calvaria.,
J.Bone miner. Research, 1996, vol. 11., nr.3, p.241-257.
2. Ciobanu P.I., Lavrișceva G., Cozliuc A.S. Stimularea osteogenezei prin celule osteomedulare în complicațiile la fracturi. Chișinău. 1989, p.200.
3. Friedrich J.B. și alții. Free Vascularized Fibular Graft Salvage of Complications
of Long-Bone Allograft After Tumor Reconstruction J. Bone Joint Surg.Am.., January1,
2008; 90(1): p. 93-100.
4. Malda J., Klein T.J., Upton Z. The roles of hypoxia in the in vitro engineering of
tissues . Tussue Eng 2007, 13, p.2153-2162.
5. Nacu V. Optimizarea regenerării osoase postraumatice dereglate.
6. Ablin R.J. Immunopathologic studies of experimental pemphigus – like autoantibodies and bullous – like lesions. The Journal of Investigative Dermatology. Vol. 53,
No.6. p. 464.
7. Ablin R.J. and Beutner E.H. Absorbtion Studies on Antigen(s)of the Esophageal Mucosa Reactive with Autoantibodies of Pemphigus. Int. Arch.Allergy 33: 227-238
(1968).

Lecturi AGEPI 2016

159

Invenţiile din domeniul algologiei
din Republica Moldova
şi promovarea lor
cercet. șt., dr. Alina TROFIM,
LCŞ „Algologia”, USM

A

lgologia este ştiinţa ce studiază algele − organismele care constituie o parte
componentă a ecosistemelor terestre, aeriene şi acvatice [2,6,7,8]. Asemenea
organisme prezintă un material de perspectivă în elaborarea invenţiilor din domeniul
biotehnologic, ce se bazează pe particularităţile componenţei biochimice şi pe capacitatea de a modifica componenţa substratului pe care vegetează [11]. În procesul de
fotosinteză, algele, fiind organisme autotrofe, elimină oxigenul, participând astfel la
oxidarea substanţelor din mediu. În cazul ecosistemelor acvatice, algele contribuie la
transformările hidrochimice şi influenţează calitatea apei, participând intens în procesul de epurare. În acest domeniu sunt utilizate algele din filumul Chlorophyta, Euglenophyta, Cyanophyta etc., care prin dezvoltarea sa consumă compuşii biogeni şi, în consecinţă, conduc la scăderea cantităţii nitraţilor, fosfaţilor, ionilor de amoniu, a metalelor
grele şi a consumului chimic de oxigen [2]. Astfel, invenţiile din domeniul algologiei pot
avea o largă utilizare în protecţia mediului.
Algele care vegetează în sol, de asemenea, prezintă un material important pentru
elaborarea invenţiilor cu utilizare în agricultură. De exemplu, unele alge albastre-verzi
au capacitatea de a fixa azotul atmosferic, contribuie la fertilizare şi consolidează particulele de sol. În domeniul pedogenetic, algele cianofite participă la circuitul elementelor biogene şi prezintă un produs rentabil pentru îmbunătăţirea calităţii solului. Sunt
cunoscute lucrări ce demonstrează că algele pot fi utilizate în stimularea germinării seminţelor şi contribuie la sporirea recoltei diferitor culturi [4,5].
Din acest motiv, dezvoltarea algologiei aplicate şi elaborarea unor invenţii din
domeniu au devenit în prezent necesare pentru agricultură. Noile elaborări algologice
prezintă interes în sporirea producţiei de tomate, castraveţi, la elaborarea produselor
biologic active, precum şi în domeniul zootehniei. În această ordine de idei, menționăm
eficacitatea utilizării algelor cianofite, şi anume, a speciilor din genurile: Spirulina, Calothrix, Cylindrospermum, Nostoc etc.
Din elaborările recente ale algologilor din R. Moldova, prezintă interes brevetele ce
redau procedee noi de fertilizare a solului cu utilizarea diferitor specii de alge, stimularea creşterii plantelor de cultură, procedee de obţinere a cantităţilor sporite de biomasă
algală şi, nu în ultimul rând, obţinerea tulpinilor de alge care sunt o sursă de substanţe
biologic active şi material nou în domeniul biotehnologiei [1,5,9,10]. Implementarea
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acestor invenţii în procesul de producere poate aduce venit statului şi, prin urmare, pot
contribui la dezvoltarea economiei.
Un factor important în promovarea unei invenţii este aducerea informaţiei din
brevete la nivelul producătorului. Însăşi forma de structură a unui brevet deja conţine informaţia tehnico-ştiinţifică utilă pentru aplicare, oferă informaţii valoroase despre
domeniul de utilizare şi modul de implementare a invenţiilor. Specialiştii din domeniul
managerial au estimat că peste 80% din informaţia din brevete nu se regăseşte în alte
surse [3], ceea ce conduce la necesitatea editării invenţiilor în articole ştiinţifice pentru
popularizarea informaţiilor. O mare importanţă în promovarea invenţiilor este participarea la numeroase expoziţii internaţionale şi saloane internaţionale de inventică, ceea
ce ar facilita colaborarea între investitori sau producători şi inventatori. Este foarte important ca partea financiară a acestor activități să fie susţinută de organizaţiile de promovare a invenţiilor, astfel sistemul de implementare va fi mai funcţional.
În concluzie, putem menţiona că invenţiile din domeniul algologiei în R. Moldova
sunt într-o dezvoltare de amploare, fapt ce necesită o mai bună promovare a lor, iar
implementarea invenţiilor algologice poate aduce venit economiei Republicii Moldova.
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Metodă de pronosticare
a severităţii neuropatiei
autonome cardiace în diabetul
zaharat tip 1
Cristina RIZOV,
asistent univ., catedra endocrinologie,
USMF “Nicolae Testemiţanu”

N

europatia autonomă cardiacă (NAC) este o complicaţie a diabetului zaharat
(DZ), adesea trecută cu vederea, care are un impact major asupra patologiei
cardiovasculare, morbidităţii şi mortalităţii pacienţilor cu DZ [1,2]. Din cauza asocierii
cu evoluţie diferită a bolii şi impactului său asupra calităţii vieţii, NAC, clinic, este una
dintre cele mai importante forme ale neuropatiei autonome diabetice [3].
Prevalenţa NAC variază între 1-90% la pacienţii cu DZ tip 1 şi 20-73% la pacienţii
cu DZ tip 2 [4]. În studiile clinice, incluzând pacienţi cu DZ tip 1 şi tip 2, prevalenţa NAC
confirmată (bazată pe cel puţin două rezultate pozitive ale testelor funcţiei vegetative
cardiovasculare) varia de la 16,6 la 20%. Cu toate acestea, ratele prevalenţei cresc odată
cu vârsta (mai mult de 38% în DZ tip 1 şi 44% în DZ tip 2 sunt pacienţi cu vârsta între
40-70 de ani) şi durata diabetului zaharat (mai mult de 35% în DZ tip 1 şi 65% în DZ tip
2 sunt pacienţi cu diabet zaharat de lungă durată). Această variaţie în prevalenţa NAC
apare din cauza criteriului de diagnostic, valorilor normative legate de vârstă, studiilor
populaţionale şi legăturii cu factorii de risc [5].
Conform ghidului NAC din 2011, nu sunt criterii unice de diagnostic al NAC. După
recomandările ghidului pe NAC, este suficient un test funcţional pozitiv din două sau
trei teste funcţionale bazate pe variaţia frecvenţei cardiace, pentru a stabili diagnosticul
preventiv de NAC [5]. Manifestările clinice ce reflectă neuropatia autonomă, nu trebuie
considerate markeri ai prezenţei sale. Simptomele sunt importante, dar greu de evaluat
şi, cantitativ, des sunt nespecifice [6].
Infarctele miocardice nedureroase, ischemia miocardică silenţioasă (IMS), moartea
subită şi creşterea mortalităţii sunt considerate consecinţele NAC. Reducerea aprecierii
durerii ischemice poate împiedica diagnosticarea la timp a ischemiei miocardului sau
infarctului miocardic [7].
Ewing ş. a. încă din 1976 au demonstrat o rată a mortalităţii după 5 ani de la depistarea NAC egală cu 53% la pacienţii cu neuropatie autonomă diabetică şi variaţia frecvenţei cardiace (apreciată cu ajutorul testelor funcţiei vegetative cardiace), comparativ
cu 15% la pacienţii diabetici fără disfuncţie autonomă [4].

Lecturi AGEPI 2016

163

Asocierea strânsă dintre NAC şi rata mortalităţii au fost verificate şi în alte studii,
cum ar fi ACCORD, DCCT, EURODIAB. O meta-analiză a 15 studii prospective publicate
(1966-2000) care a inclus aproximativ 2900 de pacienţi urmăriţi de la 1 la 16 ani, a arătat
că rata mortalităţii era mai mare la pacienţii cu NAC (30%), decât la cei fără NAC (13%)
[9, 8] şi a evidențiat un risc al mortalităţii mai mare de 3.45 ori. Astfel, rata mortalităţii la
pacienţii cu NAC este mai mare decât la pacienţii fără. Wayne (2000) a arătat că pacienţii
cu diabet zaharat şi NAC decedează în primii 5-7 ani [9].
Complicaţiile cele mai grave ale NAC sunt depistate în stadiile sale tardive. Problema diagnosticării severităţii neuropatiei autonome cardiace apare începând cu manifestările clinice, care deseori pot fi confundate cu stările de hipoglicemie. Este cunoscut
[4] că diagnosticarea severităţii neuropatiei autonome cardiace se face cu ajutorul testelor funcţiei autonome cardiace, bazate pe răspunsul frecvenţei cardiace şi tensiunii
arteriale la anumite manevre fiziologice. Aceste teste au o sensibilitate şi specificitate
sporită pentru diagnosticarea NAC. Dezavantajul acestor metode de diagnosticare constă în faptul că ele necesită un personal competent, utilaj medical şi nu sunt disponibile
în practica generală.
Astfel, devine oportună aprecierea grupelor de risc pentru severitatea NAC şi aplicarea metodelor de pronostic la stadiile incipiente cu preîntâmpinarea apariţiei complicaţiilor NAC.
Matematic formalizată, problema se reduce la deducerea unei reguli, unui criteriu
de discriminare, în baza analizei datelor a două selecţii (pacienţi fără neuropatie autonomă cardiacă şi pacienţi cu neuropatie autonomă cardiacă severă confirmată în baza
testelor funcţiei vegetative cardiace), care permite atribuirea unui nou element (pacient cu diabet zaharat tip 1 şi neuropatie autonomă cardiacă) la una din cele două mulţimi cu o exactitate destul de mare. Folosirea analizei discriminante în analiza datelor
statistice ne-a permis să deducem funcţia discriminantă propusă mai jos şi care este
pusă în esenţa metodei de pronosticare.
Problema pe care ne-am propus să o rezolvăm, a fost elaborarea unei metode noi
pentru creşterea exactităţii pronosticării severităţii NAC în diabetul zaharat tip 1. Această metodă este uşor de aplicat, nu necesită utilaj medical şi permite depistarea precoce
a bolnavilor cu risc crescut pentru NAC severă, fapt ce impune o atenţie sporită pentru
această categorie de pacienţi cu corijarea la timp a programului terapeutic, evidenţă în
dinamică şi evitarea apariţiei complicaţiilor (infarctele miocardice nedureroase, ischemia miocardică silenţioasă şi moartea subită).
Esenţa constă în pronosticarea severităţii NAC în DZ tip 1 care include analiza datelor clinice şi testarea prin modelul matematic. Metoda se efectuează în felul următor:
analiza manifestărilor clinice, complicaţiilor diabetului zaharat şi testarea prin modelul
matematic, cu aprecierea următoarelor date: gradul de severitate a retinopatiei diabetice (RD), gradul de severitate a nefropatiei diabetice (ND), aprecierea acuităţii vizuale
(AV), prezenţa/absenţa manifestărilor clinice: dispnee de efort (DE), transpiraţii (T), iritabilitate (I), hipotensiune ortostatică (HO), cefalee (C) şi în baza rezultatelor acestor
parametri se calculează funcţia discriminantă (F), care reprezintă pronosticul favorabil
sau nefavorabil de severitate al NAC în DZ tip 1. În cazul în care F > 0 − pronosticul este
nefavorabil, iar în cazul F < 0 − pronosticul este favorabil.
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Am obţinut o metodă uşoară, ieftină, obiectivă şi eficace ce permite pronosticarea
severităţii NAC în DZ tip 1.
La etapa iniţială au fost selectaţi pacienţi cu DZ tip 1, la care s-au stabilit manifestările clinice, severitatea nefropatiei şi retinopatiei diabetice, iar apoi, în baza testelor
funcţiei vegetative cardiace, s-a determinat severitatea NAC.
Verificarea funcţiei discriminante s-a efectuat la un lot de 83 de pacienţi cu diagnosticul – DZ tip 1, determinându-se severitatea NAC (Tabelul 1).
Tabelul 1. Verificarea funcţiei discriminante
Rezultatul aşteptat

Rezultatul real
Favorabil

Nefavorabil

Total

Favorabil, persoane (%)

44 (89,8%)

5 (10,2%)

49 (59,04%)

Nefavorabil, persoane (%)

3 (8,82%)

31 (91,18%)

34 (40,96%)

Total, persoane (%)

47 (56,63%)

36 (43,37%)

83 (100%)

Este indicat ca această metodă să fie utilizată la depistarea pacienţilor cu risc sporit
pentru NAC severă în scopul investigaţiilor suplimentare, şcolarizării şi modificării tacticii de tratament. Contraindicaţii pentru utilizarea acestei metode nu sunt.
Având la bază datele obţinute la pacienţii cu DZ tip 1, metoda de pronosticare a
severităţii NAC propusă permite depistarea precoce a bolnavilor cu risc crescut pentru
NAC severă, fapt ce impune o atenţie sporită pentru această categorie de pacienţi și o
corijare la timp a tacticii terapeutice, şcolarizarea lor şi investigarea suplimentară.
Cercetările şi utilizarea metodei au fost efectuate pe un lot de 83 de pacienţi în
cadrul laboratorului şi catedrelor Universităţii, iar rezultatele au fost excelente. Metoda
propusă este precisă şi uşor de aplicat atât în staţionar, cât şi în centre ale medicilor de
familie, atât de medicii endocrinologi, cât şi medicii de familie din mediu rural şi urban.
Concluzie. Metoda propusă de pronosticare a severităţii neuropatiei autonome
cardiace la pacienţii cu diabet zaharat tip 1 este una simplă, eficace, obiectivă, fără contraindicaţii, uşor de aplicat în staţionar şi în centre ale medicilor de familie.
Rezumat. Neuropatia autonomă cardiacă este o complicaţie a diabetului zaharat
cu un impact major asupra morbidităţii şi mortalităţii cardiovasculare. Dezavantajul
testelor de diagnosticare constă în faptul că nu sunt disponibile în practica generală.
Esenţa metodei este pronosticarea severităţii neuropatiei autonome cardiace în diabetul zaharat tip 1 în baza analizei datelor clinice şi testarea prin modelul matematic.
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III. PROBLEME ACTUALE ALE
PROTECȚIEI DREPTULUI DE AUTOR
ȘI DREPTURILOR CONEXE

Retrospectiva reglementărilor
normative privind dreptul
de autor şi drepturile conexe
lector univ. , drd. Sofia PILAT,
Catedra Procedură penală şi criminalistică,
Academia „Ştefan cel Mare”a MAI al R. Moldova

D

reptul de autor, deşi este o instituţie juridică relativ tânără, în ultimele două
secole are una dintre cele mai fructuoase evoluţii. După cum se menţionează
în literatura de specialitate, dreptului de autor îi revine un rol primordial în dezvoltarea
culturii umane.
Tot ce a fost creat de om de-a lungul existenţei şi evoluţiei sale s-a dovedit util şi
necesar, conducând la progresul tehnic, tehnologic, cultural şi spiritual al întregii umanităţi [8, p. 24]. În special, pe parcursul ultimelor trei decenii, când harta politică a lumii
s-a modificat considerabil şi multe state treptat au devenit independente şi s-au constituit ca state noi, iar ţările în curs de dezvoltare s-au confruntat cu probleme legate de
educarea popoarelor sale în vederea conştientizării că valorile culturale au o importanţă deosebită pentru consolidarea şi dăinuirea sa [4, p. 16].
Din perspectiva istorică, proprietatea intelectuală 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 fiecare categorie de drepturi, respectiv
dreptul de autor, drepturile conexe şi proprietatea industrială. Studierea modului în
care au apărut şi evoluat drepturile de proprietate intelectuală, are la bază cunoaşterea
multiplelor şi complexelor probleme referitoare la evoluţia civilizaţiei materiale şi spirituale a omenirii. În acest sens, abordarea istorică referitoare la drepturile de proprietate
intelectuală, fundamentată pe coordonatele spaţiului şi timpului, deschide o posibilitate spre cunoaşterea timpurilor îndepărtate, consolidează imaginea prezentului şi ajută
la proiectarea în viitor a acestei importante ramuri a dreptului [6, p. 45].
Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală are origini europene. Cea mai veche
jurisprudenţă înregistrată privind dreptul de autor şi, prin urmare, conceptul dreptului de
autor, vine din Irlanda secolului al VI-lea şi se referă la o dispută despre o copie neautorizată a unui manuscris biblic. În hotărârea cu privire la cauză, s-a decis că: „Fiecărei vaci îi
aparţine viţelul său; prin urmare, fiecărei cărţi îi aparţine copia acesteia”. Acest principiu
a fost ulterior codificat în legislaţia irlandeză antică „Brehon” (Judecătorul) în jurul anului
700 d. Hr. şi a devenit parte a Legii irlandeze pană în secolul al XlV-lea [9, p. 153].
Noţiunea dreptului de proprietate intelectuală are o evoluţie de durată [11, p. 13],
controversată [12, p. 6] și, chiar dacă a intrat în uz sub această denumire, încă nu şi-a găsit
o definire precisă, ea continuând să fie utilizată cu un anumit grad de convenţionalitate.
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Dreptul proprietăţii intelectuale, luat ca un ansamblu de norme juridice ce reglementează relaţiile sociale privind crearea şi valorificarea rezultatelor activităţii intelectuale a
oamenilor, îşi face apariţia abia spre sfârşitul sec. al XVII-lea, contribuind ulterior la apariţia
primelor preocupări teoretice referitoare la dreptul de autor şi drepturile conexe.
În antichitate, dreptul autorului se reducea la dreptul asupra manuscriselor, iar manuscrisele făceau obiect al comerţului. E de observat că după moartea lui Eschil, atenienii au permis altor poeţi să reia tragediile acestuia sub aceeaşi formă sau într-o formă
modificată. Chiar şi fiul acestuia, Eufarion, prezintă tragedii ale tatălui său, inclusiv cele
care nu fuseseră făcute publice, însă acesta a acţionat ca un succesor al lui Decuius în
sensul că a dobândit elementul activ patrimonial de la autorul manuscrisului, dar nu ca
un drept al autorilor acestor tragedii [13].
Este de menţionat că protecţia dreptului de autor în antichitate se efectua printr-o
singură formă, şi anume: sancţionarea prin blam public a plagierilor (pe larg răspândită
în Alexandria), ceea ce însemna că, într-o anumită măsură, drepturile morale asupra
manuscriselor erau recunoscute.
Concepţia asupra drepturilor de autor a rămas aceeaşi şi în Evul Mediu, perioada
care se caracterizează printr-o dezvoltare fructuoasă a industriei copiştilor, precum şi
prin apariţia unor drepturi exclusive de transcriere a manuscriselor. Iniţial, dreptul de
transcriere a manuscriselor aparţinea numai călugărilor, ulterior acest drept a devenit o
industrie pentru universităţi.
Nici chiar în dreptul privat roman nu întâlnim reglementări privitoare la protecţia
creaţiei intelectuale, cel mult putem găsi unele reglementări referitoare la ocrotirea bunurilor ce constituie obiect al dreptului de proprietate, în cadrul cărora la rândul lor s-a
inclus şi opera de creaţie.
Dreptul roman nu a lăsat nicio urmă notabilă întru protecţia autorilor, dimpotrivă,
a favorizat plagiatul. Fiind preocupaţi îndeosebi de războaie şi cuceriri de teritorii, împăraţii romani nu se îngrijeau de protejarea operelor autorilor. Totuşi, soarta poeţilor
romani era ceva mai bună sub aspect material decât a celor greci, pentru că se bucurau
de favoruri din partea nobilimii [10, p. 12].
Faptul că de-a lungul atâtor secole autorilor nu li s-a recunoscut calitatea de titulari
ai unor drepturi specifice îşi poate găsi explicaţia în posibilităţile tehnice limitate de
multiplicare a unei opere (care circulau prin intermediul copiştilor), astfel că nu se impunea adoptarea unor reglementări speciale de apărare a creatorilor. Abia ulterior descoperirii tiparului, aproximativ în anul 1450 de către Johannes Gensfleisch zur Laden zum
Gutenberg, tipărirea şi comercializarea cărţilor a impus adoptarea unor reglementări
privitoare la raporturile dintre scriitori, tipografi şi librari. Primii care s-au bucurat de
privilegii au fost librarii şi tipografii din Veneţia (1494), Anglia, Franţa, ceea ce le asigura
o poziţie de monopol în tipărirea şi difuzarea operei, obligând astfel autorii să le cedeze proprietatea şi exploatarea manuscrisului. Însă, acest sistem al privilegiilor asigura
indirect şi o protecţie eficace autorilor, întrucât nicio carte nu putea fi publicată fără autorizarea autorului. Se consideră că statutul special adoptat de Regina Ana a Angliei în
1709 şi practica judiciară dezvoltată pe baza lui, sunt cele ce au spart tiparele modelului
feudal în materie şi au atins ceea ce se consideră a fi concepţiile burgheze în domeniul
dreptului de autor [7, p. 5-6].
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În acest context, considerăm că întreaga legislaţie în domeniul dreptului de autor
îşi are originea în statutul copyright din anul 1709 (întrat în vigoare pe 10 aprilie 1710),
emis de către Regina protestantă a Angliei Anne Stuart, constituind astfel un punct forte în apariţia şi evoluţia ulterioară a dreptului la cenzură. Decretul regal concludea de
asemenea că autorul sau persoana căreia i-a cedat acest drept autorul, deţine drepturi
exclusive asupra exemplarelor unei lucrări aflate la prima ediţie, iar după expirarea termenului de 14 ani dreptul cedat revenea din nou autorului care putea să îl cedeze unei
alte persoane pentru încă un termen de 14 ani. După expirarea perioadei de 28 de ani
copyright-ul urma să înceteze.
Versiunea iniţială a statutului reginei Ana a fost modificată substanţial în timpul
discuţiilor din parlamentul Marii Britanii, Camera lorzilor aducând cele mai importante
amendamente. Versiunea propusă spre aprobare avea doar 6 articole şi semăna mult
cu licenţa din anul 1662. Se interzicea tipărirea, retipărirea sau importul oricărei cărţi
pe care „o va scrie de aici înainte orice autor” sau pe care editorul sau vânzătorul o va fi
cumpărat de la autor. Încălcarea regulilor atrăgea penalităţi financiare. Prima versiune
impunea şi înregistrarea cărţilor în registrul Companiei papetarilor înainte de publicare,
precum şi depunerea a câte un exemplar al cărţii în Biblioteca Regală, precum şi în bibliotecile de la Oxford şi Cambridge. Această versiune propunea şi limitarea preţurilor la
cărţi şi permitea importul cărţilor autorilor „clasici”, publicate iniţial în altă ţară [5, p. 13].
Preambulul şi prima secţiune din versiunea propusă puneau accentul pe „copia
unei cărţi” ca o formă recognoscibilă de proprietate, egală în drepturi cu orice altă proprietate tangibilă. Această versiune nu propunea nicio limită pentru termenul de protejare al acestui drept de proprietate [5, p. 13].
Preambulul primei variante se referea la copyright în mod explicit ca la un drept al autorilor, spunând că: „Tipărirea cărţilor fără acceptul autorilor, care deţin fără îndoială proprietatea acestor cărţi sau scrieri, ca produs al învăţămintelor şi muncii lor, sau a unor persoane
cărora autorii le-au transferat aceste drepturi, este nu numai o mare descurajare a învăţării
în general, care ar trebui să primească aprecieri şi încurajări în toate naţiunile civilizate, dar şi
o încălcare a proprietăţii proprietarilor de drept ai acestor cărţi şi scrieri...” [14].
Totuşi, în cele din urmă, titlul şi preambulului versiunii iniţiale au fost modificate
căpătând în stricto sensu următorul conţinut: „Încurajarea oamenilor învăţaţi să compună şi să scrie cărţi utile”. În schimbul continuării producţiei de cărţi, în lege s-au inclus
noile amendamente ce acordau dreptul exclusiv şi libertatea de a tipări, adică dreptul
de a copia şi dreptul de a reproduce. Ideea unor drepturi perpetue a fost abandonată
introducându-se termenul de copyright sub un sens limitat.
Reglementări similare le putem întâlni şi în legea dreptului de autor, adoptată de
către Congresul Statelor Unite ale Americii în anul 1790, conţinutul căreia a fost modificat
în anul 1831 prin dublarea termenului de 14 ani ce urma de asemenea să se scurgă de-a
lungul a două cicluri a câte 28 de ani de la prima ediţie (reînnoirea termenului pentru a
doua perioadă fiind condiţionată atât de efect personal cât şi de o nouă înregistrare).
După un timp însă, aceasta a fost abrogată, deoarece la 4 martie 1909 a fost promulgată o nouă lege a dreptului de autor. Datorită noilor realităţi internaţionale şi, în
special, datorită semnării de către Statele Unite ale Americii a Convenţiei UNESCO cu
privire la dreptul de autor, a fost necesară o altă reglementare internă, care a luat o
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formă juridică abia în anul 1976, numindu-se Legea SUA cu privire la dreptul de autor.
Având la bază tendinţa de a se îndepărta de normele tradiţionale ale statutului Reginei
Anne, Legea din 1976 a proclamat unele principii şi reguli, menite să asigure o mai bună
protecţie noilor obiecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe [10, p. 14].
În România, prima lege ce a reglementat dreptul de autor a fost Legea presei, adoptată la 13 aprilie 1862, pe timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Legea acorda creatorilor dreptul de proprietate, dreptul de a reproduce, de a vinde şi de a ceda operele
sale, drepturile menţionate păstrându-se pe tot parcursul vieţii acestora. Sub rezerva reciprocităţii, Legea presei conţinea şi prevederi referitoare la recunoaşterea acestui drept
străinilor, însă cu precizarea că ei nu pot beneficia în România de drepturile care le erau
recunoscute în ţara lor de origine. După decesul autorului, opera se transmitea, prin
intermediul moştenirii, în exploatare unei alte persoane după scurgerea unui termen
legal de 10 ani de la moartea autorului de cujus. Respectiva lege conţinea şi sancţiuni,
aplicabile în cazurile reproducerii sau imitării unor opere fără consimţământul autorului, ce constau în confiscarea exemplarului astfel obţinut şi plata unei amenzi echivalente cu preţul a o mie de exemplare din ediţia originală.
În pofida faptului că legiuitorul român era preocupat de reglementarea domeniilor
menţionate anterior, primele acte normativ ce reglementau pe larg domeniul proprietăţii intelectuale erau: Legea cu privire la mărcile de fabrică şi de comerţ din 15 aprilie
1879 şi Regulamentul asupra mărcilor de fabrică şi de comerţ din 30 mai 1879.
În această ordine de idei, conchidem că în România, în anul 1879, existau reglementări legale în ambele ramuri ale proprietăţii intelectuale şi anume: dreptul de autor
şi dreptul proprietăţii industriale.
La 28 iunie 1923 intră în vigoare o lege specială, consacrată dreptului de autor,
denumită „Legea proprietăţii literare şi artistice”. Această lege reglementează două aspecte esenţiale ale protecţiei drepturilor autorilor:
–– asigurarea protecţiei dreptului de autor independent de îndeplinirea vreunei
formalităţi;
–– recunoştea străinilor dreptul de autor în aceleaşi condiţii ca şi pentru cetăţenii
români, în baza principiului tratamentului naţional [13].
Legea a consacrat şi o serie de drepturi morale, precizând că în cazul morţii autorului, moştenitorii săi vor păstra dreptul moral de a împiedica denaturarea operei respective. Această lege a statuat că acest drept se transmite pe cale succesorală doar pe o perioadă de 30 de ani din momentul morţii autorului. Din momentul în care opera înceta
de a mai constitui un drept exclusiv, intrând în patrimoniul public, dreptul de control
care forma esenţa dreptului moral al autorului revenea Academiei Române, devenind
în cele din urmă un drept perpetuu. Tot în această lege se recunoştea dreptul autorului
de a interzice prin testament republicarea operelor publicate în timpul vieţii, perioada
de restricţie constituind 30 de ani [13].
Legea proprietăţii literare şi artistice a fost completată în anul 1946 printr-o altă
lege denumită „Legea privind contractul de editură şi dreptul de autor asupra operelor
literare”. Ulterior, această lege a fost parţial abrogată prin Decretul nr. 16 din 14 ianuarie
1949, denumit „Decret privind difuzarea şi editarea cărţii” [13].
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La 16 februarie 1951 intră în vigoare Decretul nr. 19 privind dreptul de autor asupra
operelor literale, susceptibile de a fi tipărite, decret care a suferit o modificare în ianuarie 1952 prin intermediul unui alt decret – Decretul nr. 428 [13].
Toate legile şi decretele menţionate vor fi abrogate ulterior printr-un nou decret
denumit Decretul nr. 321 din 18 iunie 1956 privind dreptul de autor, ce a constituit
principala reglementare în materie timp de 40 de ani. După anul 1990 apar noi priorităţi legislative, printre care şi o nouă reglementare a dreptului de autor – Legea privind
dreptul de autor şi drepturile conexe, adoptată la 14 martie 1996 [3], textul căreia a fost
modificat şi completat succesiv prin legea nr. 146 privind taxele judiciare de timbru,
adoptată în data de 24 iulie 1997 şi legea nr. 285 pentru modificarea şi completarea
Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, adoptată la 23 iunie 2004. Prin aceste
modificări au fost introduse sub protecţie drepturi noi, neavute în vedere de legea de
bază şi s-a realizat transpunerea în dreptul intern a normelor comunitare, apărute după
adoptarea Legii din 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe cuprinde 154 de articole, ceea
ce constituie o dovadă suficientă pentru a constata că ea se aliniază reglementărilor
europene în materia dreptului de autor şi drepturilor conexe nu numai prin proporţii, ci
şi prin soluţiile consacrate.
În Grecia Antică, deşi dreptul de proprietate asupra operei nu era reglementat, autorul era recunoscut prin simpatiile de care se bucura din partea regilor şi societăţii,
iar plagiatorii erau trataţi cu dispreţ şi critici. Nu se admitea de nimeni ca o persoană
străină şi fără niciun merit să răpească o porţiune din gloria personală a autorului şi săşi atribuie pe nedrept onorurile datorate lungilor vegheri şi geniului autorului. Similar
sistemului anglo-saxon de astăzi, în Grecia Antică exista regula potrivit căreia textele
tragediilor erau depozitate pentru a se compara veridicitatea lor cu interpretările scenice. De asemenea, grecii au fost cei care ne-au oferit în sec. al VI-lea î. Hr. prima informaţie
privind protecţia operelor noi, care se refereau, oricât ar fi de straniu, și la ocrotirea noilor varietăţi de mâncare. Astfel, autorul unei noi specialităţi gastronomice beneficia de
dreptul de valorificare cu titlu exclusiv asupra acesteia [10, p. 12].
În această ordine de idei, continuăm analiza istorică a apariţiei primelor reglementărilor legale privind instituţia dreptului de autor şi drepturilor conexe în Franţa.
Un rol primordial în apariţia şi evoluţia unor reglementări în domeniul dreptului
de autor în Franţa l-au avut librăriile şi imprimările, anume acestea au constituit obiectul unor regulamente editate în anul 1777. Însă o veritabilă reglementare a drepturilor
autorilor ce constituie fundamentul sistemului droit d’auter în Franţa din acele timpuri,
o putem întâlni în conţinutul celor două Decrete adoptate în anii 1791 şi 1793 de către
Adunarea Constituţională.
Decretul din 1791 acorda autorului, pe toată durata vieţii sale, dreptul exclusiv de
a-şi publica opera, iar moştenitorilor – pentru 5 ani după decesul acestuia [10, p. 13] şi
Decretul din 1793 privind drepturile de proprietate ale autorilor, compozitorilor, pictorilor şi desenatorilor, care instituia o folosinţă viageră pentru autor şi un drept de uzufruct
pe o perioadă de 10 ani în favoarea moştenitorilor, după expirarea căruia opera urma să
fie atribuită domeniului public.
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În Franţa aceste drepturi sunt concepute ca drepturi ale autorului, de care acesta
se bucură toată viaţa şi a căror existenţă nu este condiţionată de publicarea lucrării
sau de conformitatea cu anumite formalităţi, cum ar fi cele de înregistrare. Cu toate
acestea, atât în Anglia, cât şi în Franţa, drepturile de autor erau concepute ca drepturi
de proprietate [10, p. 13]. A trebuit să se aştepte izbucnirea revoluţiei franceze din anii
1789-1799 şi mai ales sfârşitul secolului trecut pentru a recunoaşte autorilor drepturile
asupra operelor lor.
Prima lege care a reglementat dreptul de autor în Prusia apare la 11 ianuarie 1837.
În colaborare cu Friedrich Carl von Savigny (unul dintre cei mai respectabili jurişti şi istorici ai sec. al XIX-lea), a fost promulgată o lege privind protecţia proprietăţii rezultate
în urma lucrărilor ştiinţifice şi artistice faţă de multiplicare şi reproducere. Această lege
conţinea reglementări privind modalităţile de acordare a protecţiei proprietăţii intelectuale ce se instituia pe un termen de 30 de ani după decesul autorului.
Destul de interesantă este şi evoluţia dreptului de autor maghiar. La momentul redactării proiectului de lege de către Szemere Bertalan (poet şi naţionalist maghiar, care
a devenit al treilea prim-ministru al Ungariei în perioada scurtă a Revoluţiei din Ungaria
din anul 1848) în anul 1844 în Bavaria încă nu exista o lege a dreptului de autor (ea a
apărut doar în anul 1865).
Nu avea o lege ce ar reglementa domeniul ce ţine de drepturile de autor nici Elveţia,
unde legislaţia privind obligaţiile a reglementat contractul editorial abia în anul 1881.
Următorul stadiu al dezvoltării dreptului de autor, ce merită a fi notat, îl reprezintă
apariţia în Germania a conceptelor unor filozofi, precum Kant, care nu au văzut în drepturile de autori doar o formă de proprietate ce asigură beneficiul economic al autorului
sau al deţinătorului drepturilor. Aceşti filozofi au conceput opera literară sau artistică
drept o prelungire sau o reflectare a personalităţii autorului, motiv pentru care acesta
este îndreptăţit de dreptul natural ca opera să-i fie protejată drept parte a personalităţii
sale. Acest concept a influenţat în foarte mare măsură evoluţia dreptului de autor în
ţările Europei continentale şi, mai ales, a condus la dezvoltarea drepturilor personale
nepatrimoniale ale autorilor [10, p. 13-14].
Până şi în Austria, patentul privind drepturile de autor a intrat în vigoare din 19
octombrie 1946, până atunci aplicându-se în ţinuturile coroanei numai un decret imperial din anul 1775 privind multiplicările. Putem vedea că Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (Codul civil general) din anul 1811 reglementa dreptul de editare cu caracter
filius ante patrem. A treia etapă a fost prezentată de tratatele şi convenţiile internaţionale, după ce s-a recunoscut necesitatea extinderii protecţiei în afara graniţelor. Semnatarii acestor tratate internaţionale bi- sau multilaterale şe-au adoptat legislaţia în aşa
fel, încât să corespundă cu totul celor cuprinse în contract. Ungaria a semnat un astfel
de acord prima dată cu Austria, în anul 1887, care reglementa respectarea reciprocă
a drepturilor de autor în cazul lucrărilor literare şi artistice. În secolul al XIX-lea au fost
semnate astfel de tratate cu Italia (1890), Marea Britanie (1893) şi Germania (1899). Dintre tratatele internaţionale multilaterale amintim aici Convenţia de la Berna, semnată în
anul 1886, la care Ungaria a aderat doar în anul 1922 [13].
Un rol semnificativ în protecţia dreptului de autor şi drepturilor conexe de-a lungul
evoluţiei sale istorice îl comportă actele internaţionale. Primele încercări întru codifica-
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rea relaţiilor din domeniul dreptului de autor au fost realizate la Congresul de la Montevideo, în cadrul căruia au fost încheiate opt tratate de bază şi s-au pus bazele cooperării
regionale între statele Americii de Nord şi Americii de Sud. Însă ideea elaborării şi adoptării unei convenţii universale privind protecţia drepturilor de autor i-a aparţinut lui
Victor Hugo şi unui grup de scriitori care au înfiinţat în anul 1858 la Bruxelles Asociaţia
literară şi artistică. Apoi au urmat câteva congrese la Antwerp, în anii 1861 şi 1877, şi la
Paris, în anul 1878. Din anul 1883, toate acţiunile au fost concentrate la Berna. În scopul
racordării legislaţiilor naţionale ale statelor şi stabilirii nivelului minim de protecţie a
drepturilor autorilor, au fost organizate trei Conferinţe diplomatice – în anul 1884, 1885
şi 1886. La ultima Conferinţă, după un sfert de secol de activitate intensă, a fost aprobat
textul iniţial al Convenţiei de la Berna cu privire la protecţia operelor literare şi artistice,
fiind semnat de Belgia, Franţa, Germania, Marea Britanie, Haiti, Liberia, Spania, Elveţia
şi Tunisia [10, p. 13-14].
Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice, cunoscută de
obicei sub denumirea – Convenţia de la Berna, a fost semnată în anul 1886 şi revizuită
în anul 1971. Potrivit Convenţiei de la Berna, nu mai este necesară indicarea faptului că
o operă este protejată de drepturile de autor atât timp cât „Proprietatea intelectuală
a unei opere literare, artistice sau ştiinţifice corespunde autorului pentru simplul fapt
că el a creat-o” şi „Sunt considerate obiecte ale proprietăţii intelectuale toate creaţiile
originale literare, artistice şi ştiinţifice exprimate prin orice mediu şi pe orice suport,
tangibile sau intangibile, cunoscute acum sau care se vor inventa în viitor”.
La Geneva, la 6 septembrie 1952, sub egida ONU se încheie Convenţia mondială
cu privire la drepturile de autor. În dispoziţiile preambulului Convenţiei mondiale cu
privire la drepturile de autor, este prevăzut: „Convenţia respectivă a fost elaborată din
dorinţa de a asigura în toate ţările protecţia dreptului de autor asupra operelor literare,
ştiinţifice şi artistice” [2].
Premisele apariţiei dreptului de autor se găsesc în drepturile fundamentale ale
omului, consemnate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, din 10 decembrie
1948, acestea fiind următoarele:
„1. Fiecare are dreptul la protecţia intereselor morale şi materiale ce decurg din
orice producţie ştiinţifică, literară sau artistică al cărui autor este;
2. Orice persoană are dreptul să ia parte în mod liber la viaţa culturală a societăţii,
să se bucure de arte şi să participe la progresul ştiinţific şi la binefacerile ce rezultă de
aici” [1].
La 26 octombrie 1961, la Roma, este semnată Convenţia internaţională pentru protecţia artiştilor interpreţi sau executanţi, a producătorilor de fonograme şi a organismelor de radiodifuziune, aceasta fiind precedată de semnarea la Bruxelles în anul 1974 a
Convenţiei privind distribuţia de semnale purtătoare de programe transmise prin sateliţi. Respectiva Convenţie a fost creată pentru combaterea luării în proprietate abuzivă
a semnalelor transmise prin sateliţi la nivel internaţional, apoi în anul 1989, la Geneva,
este semnat Tratatul privind înregistrarea internaţională a operelor audiovizuale. Ulterior, sunt semnate un şir de acorduri internaţionale care, de asemenea, abordează
problematica dreptului de autor şi drepturilor conexe printre care se enumeră: Acordul
OMPI (Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale) privind dreptul de autor, înche-
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iat la Geneva la 20 decembrie 1996; Acordul CSI (Comunitatea Statelor Independente)
privind colaborarea în domeniul dreptului de autor şi a drepturilor conexe, încheiat la
Moscova la 24 septembrie 1993 etc. În martie 2002 a intrat în vigoare Tratatul OMPI
privind dreptul de autor (WCT), iar în mai al aceluiaşi an – Tratatul OMPI privind interpretările, execuţiile şi fonogramele (WPPT).
În acest context, conchidem că numeroasele documente internaţionale demonstrează încă o dată importanţa majoră ce se acordă dreptului de autor, recunoscut ca
cel mai valoros drept, deoarece protejează un drept sacru – dreptul omului la produsul
creaţiei sale intelectuale din domeniul artei, literaturii sau ştiinţei.
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Информация как товар и как
объект имущественных прав
Александр ЛАМБОВ,
Кабинет адвоката «Петр Ламбов»

В

современном мире информация приобретает важное экономическое
значение. Более того, многие социологи заявляют о наступлении эпохи
информационного общества, определяя информационное общество как новую
историческую фазу развития цивилизации, в которой главными продуктами
производства являются информация и знания.
Любое социальное явление нуждается в адекватном теоретическом описании
и правовом регулировании. Что же такое информация с правовой точки зрения?
Согласно законодательству РМ, информация – это сведения о чём-либо, независимо от формы их представления. Это общепринятое определение информации, закрепленное в законодательстве многих государств, в том числе и Республики Молдова.
Информация, будучи сведениями, по своей природе не является предметом
материального мира и не имеет его характеристик – массы, размера, формы и др.
Информация всегда выражена на каком-либо предмете материального мира
в виде каких-либо признаков данного предмета – цвет, различные физические эффекты внутри него. Так, например, на бумаге информация выражается в виде различных рисунков и графических символов, имеющих конкретное заранее обусловленное значение, а на магнитной ленте – в виде областей различной намагниченности.
Информация не может храниться во времени без предмета-носителя.
В современном обществе информация – это ресурс, имеющий большую экономическую ценность и широко участвующий в экономическом обмене. Существует большое количество экономических отраслей, занятых исключительно
производством информации. По прогнозам аналитиков Gartner, в 2016 году объем мирового ИТ-рынка дойдет до 3,54 трлн долларов США1, это без учета таких
производящих информацию отраслей как шоу-бизнес и масс-медиа.
Таким образом, в современном мире информация приобретает характеристики товара. С экономической точки зрения товар – это продукт труда, созданный с целью продажи или обмена на другие продукты и деньги2.
Когда информационные продукты создаются с целью обмена на другие блага, содержащаяся в них информация является товаром. Как было указано ранее,
1
2
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огромное количество информационных продуктов создается с целью извлечения
прибыли.
Однако информационные продукты имеют качественные отличия от других
традиционных товаров:
Традиционные товары, такие как нефть, зерно, или автомобили – это обычно
материальные вещи, имеющие все соответствующие характеристики, такие как
размер, вес и положение в пространстве. Информация же сама по себе не является материальным предметом и таковых характеристик лишена.
При отчуждении традиционного товара (материальной вещи), отчуждающий
лишается его, и товар переходит к приобретателю. При отчуждении информации
отчуждающий не лишается автоматически передаваемой информации – после
сделки ею продолжают обладать два лица: отчуждающий и приобретатель.
Имея образец традиционного товара невозможно изготовить его копию с
затратами значительно меньшими, чем стоимость товара. Так создание копии
какого-либо автомобиля не менее затратно, чем приобретение данного автомобиля у оригинального продавца. В отличие от традиционных товаров, затраты на
размножение существующей информации ничтожны по сравнению с затратами на
ее создание.
Если существует товар и экономические отношения, то должны существовать
и его правовое регулирование. Оно сводится к трем аспектам: определение товара
к какому-либо объекту права, регулирование сделок с ним и защита прав на товар.
Наиболее древним институтом в области имущественных прав в отношении
классических товаров является институт права собственности, а основным типом
сделок – купля-продажа.
По вышеуказанным причинам эти институты не применимы в полной мере к
информационным продуктам. Невозможно «владеть» нематериальной вещью или
«продавать ее» в классическом понимании данных терминов.
Термин «интеллектуальная собственность» возник и применяется и в настоящее время по той причине, что при возникновении новых отношений касательно
имущественных прав на информацию к ним применили уже существующие правовые институты. Однако он достаточно условен, и следует понимать, что информация не может быть собственностью в прямом смысле данного понятия.
Согласно законодательству Республики Молдова информация может быть выражена в следующих объектах права:
Объект авторского или смежных прав, среди которых основным является
произведение – оригинальный результат творческой деятельности в области литературы, искусства и науки, вне зависимости от средств создания, конкретного
способа и формы выражения, его достоинств и значения (ст. 3 Закона РМ об авторском праве и смежных правах № 139 от 2 июля 2010 г.) 3.
Объект промышленной собственности. Объектами охраны промышленной
собственности являются: патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и др.
3
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Коммерческая тайна. Под коммерческой тайной понимаются не являющиеся
государственной тайной сведения, связанные с производством, технологией,
управлением, финансовой и другой деятельностью хозяйствующего субъекта,
разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб его интересам (ч.
(1) ст. 1 Закона РМ о коммерческой тайне № 171 от 6 июля 1994 г.)4.
В той же мере, в какой к информации не применимо в полной мере понятие
собственности, к сделкам по передаче прав на информацию не применимо и понятие купли-продажи.
Как было указано выше, при заключении договора купли-продажи продавец
лишается владения объектом сделки, а покупатель получает его. Передающий информацию не лишается ее, что и делает невозможным отнесение таких сделок к
сделкам по купле-продаже.
Наиболее характерными сделками в отношении информации является лицензирование использования информационного продукта и цессия прав на него.
Лицензионный договор – это соглашение, по которому одна сторона (лицензиар) передает право на использование информационного объекта другому лицу
(лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару
обусловленные договором платежи либо осуществлять другие действия. Лицензирование использования информационных объектов – это наиболее распространенный тип сделок с ними.
Цессия прав на информацию. Законодательство предоставляет правообладателю возможность уступить свои имущественные права в отношении информационного объекта другим лицам. Так, согласно ч. (1) ст. 30 Закона РМ об авторском
праве и смежных правах, «исключительные имущественные права, а также право
на авторское вознаграждение, <…> могут передаваться авторами или иными обладателями авторского права по договорам уступки. В результате такой уступки
правообладателем становится цессионарий».
С помощью современных технологий информация может быть опубликована,
размножена, сохранена, передана в любую точку земного шара с минимальными
затратами. Используя современные компьютерные сети, можно размножать и передавать информацию даже без использования материального носителя, как, например, это случается при передаче данных через Интернет.
Все это делает малоприменимыми традиционные институты по защите имущественных прав в случае нарушения в области прав на информацию по причине того,
что правоохранительные органы не имеют достаточных технических возможностей
для контроля информационного пространства Интернета и иных сетей.
Однако в правовой системе Республики Молдова все же существуют способы охраны имущественных прав на информацию. Они могут быть сгруппированы в две группы:
Правовые способы охраны. Данные способы предполагают охрану прав путем введения соответствующих правовых институтов и обращение правообладателей к государственным органам за защитой нарушенных прав. В зависимости
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от применяемых норм права выделяют гражданско-правовую, административноправовую и уголовно-правовую защиту прав на информацию.
Гражданско-правовая форма защиты. Для защиты прав на информацию исторически наиболее характерно применение инструментов частноправовой ответственности за правонарушения. Данные инструменты закреплены в ГК РМ, где содержатся нормы общего характера о договорной и внедоговорной ответственности, а также в специальных актах: в Законе РМ об авторском праве и смежных правах, Законе РМ о коммерческой тайне и др.
Административно-правовая форма защиты. Нормы административной или, в
терминологии законодателя, правонарушительной ответственности устанавливаются Кодексом о правонарушениях РМ5. Ответственности за нарушение интеллектуальной собственности посвящены ст.ст. 99-101 Кодекса.
Уголовно-правовая форма защиты. Интеллектуальная собственность охраняется и уголовным правом Молдовы. Уголовное право охраняет общественные
отношения путем применения мер ответственности к лицам, посягающим на них.
Уголовная ответственность – это разновидность юридической ответственности и
является формой негативной реакции общества на противоправное поведение
и заключается в применении к лицу, совершившему преступление, физических,
имущественных и моральных лишений6.
Защите интеллектуальной собственности посвящены три статьи Уголовного
кодекса Республики Молдова:
Статья 1851. Нарушение авторского права и смежных прав.
Статья 1852. Нарушение прав на объекты промышленной собственности.
Статья 1853. Заведомо ложные заявления в документах на регистрацию, касающихся охраны интеллектуальной собственности.
В данных статьях закреплено три состава преступлений против интеллектуальной собственности и около 20 способов их совершения.
Фактические способы защиты. Данные способы защиты информационных
прав не предполагают обращение правообладателя к государству. Правообладатель защищает свои права собственными законными действиями. Данные способы защиты могут быть также классифицированы на три группы:
Экономическая защита. Суть экономической защиты состоит в том, что правообладатель путем грамотной экономической и маркетинговой политики делает невыгодным для пользователя использование пиратской версии его продукта в
сравнении с лицензионной версией. Экономическая защита может осуществляться, например, путем постоянного обновления и быстрого совершенствования, выпуска новых версий, которые пираты не успевают скопировать. Также к экономической защите можно отнести такое устройство информационного продукта, при
котором его нелицензионное использование становится бессмысленным. Примером может служить использование т.н. облачных технологий в компьютерных
программах. В облачных технологиях информация пользователя хранится на сер5
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вере поставщика программы, а не на пользовательском компьютере, что удобно –
пользователь может иметь доступ к ней с любого устройства в любое время через
Интернет. Но кроме удобства, такая организация программы вынуждает пользователя заводить официальный аккаунт у поставщика информационных услуг и делает бесполезным пиратское распространение программы – ее функционал может
быть использован в полной мере только лицом, имеющим аккаунт для использования облачных технологий, т.е. лицом, имеющим договорные отношения с правообладателем программы.
Техническая защита. Суть ее заключается в том, что с помощью различных
технических средств блокируется возможность нелицензионного использования
программного продукта. Примером служит необходимость введения различных
имеющихся лишь у лицензионных пользователей паролей, серийных номеров и
т.п. для использования информационного продукта. Техническим средствам защиты посвящена Глава VII Закона РМ об авторском праве и смежных правах.
Ноу-хау. Данный способ защиты информационных прав заключается в том, что
правообладатель сохраняет втайне от других лиц защищаемую им информацию.
Данный способ часто применяется для защиты информационных объектов, охрана прав на которые не предусмотрена законодательством. Самым ярким примером являются алгоритмы. Законодательство Республики Молдова прямо указывает, что правовая охрана алгоритмов не предусмотрена, и единственным способом
защиты прав на алгоритм является его сохранение втайне от других лиц.
Таким образом, в настоящее время информация и информационные продукты
в полной мере являются товаром. В законодательстве Республики Молдова имеются правовые институты, позволяющие производить сделки с информацией и защищать права на нее, однако общество нуждается в их дальнейшем развитии и
усложнении, а также более широком применении на практике для удовлетворения потребностей лиц, совершающих сделки с информационными товарами.
Реферат
В современном мире информация является товаром, имеющим большое
экономическое значение. Информация по своей природе отличается от
традиционных товаров, которыми являются материальные вещи. Особая природа
информации делает малоприменимыми к ней институты собственности и куплипродажи в традиционном понимании данных терминов. Законодательство РМ
содержит институты, позволяющие осуществлять сделки с информацией. Права
на информацию сложно защищать как по причине ее особой природы как объекта
права, так и по причине отсутствия у правоохранительных органов фактической
возможности блокировать неправомерное распространение информационных
продуктов. В законодательстве РМ имеются правовые институты для осуществления
сделок с информационными товарами и защиты прав на них. На данный момент
эти институты недостаточно используются лицами, осуществляющими сделки
с информационными товарами. Данные институты нуждаются в усложнении и
более частом применении на практике.
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Standarde internaţionale
şi europene privind protecţia
proprietăţii intelectuale:
Reglementări privind durata
protecţiei drepturilor de autor
şi drepturilor conexe în sistemul
de drept comunitar
Viorica BODRUG, specialist II,
Direcția promovare și editura, AGEPI
La 27 iunie 2016 s-au împlinit doi ani din ziua încheierii Acordului de Asociere
între Republica Moldova şi Uniunea Europeană [1] (în continuare – Acordul de Asociere)
care, în Titlul V, Capitolul 9 „Drepturi de proprietate intelectuală” prevede mai multe mecanisme de cooperare a Republicii Moldova cu statele membre ale Uniunii Europene în
domeniul protecţiei drepturilor de autor şi drepturilor conexe.
Potrivit art. 277 din Acordul de Asociere, obiectivele acestei cooperări sunt:
••
facilitarea producţiei şi a comercializării de produse inovatoare şi creative între
părţi;
••
atingerea unui nivel adecvat şi efectiv de protecţie şi asigurare a respectării
drepturilor de proprietate intelectuală.
Întru executarea angajamentelor luate la încheierea Acordului de Asociere, în conformitate cu prevederile art. 278 al acestuia, Republica Moldova va asigura punerea
în aplicare a acordurilor internaţionale ce reglementează proprietatea intelectuală, la
care aceasta este parte, inclusiv a Acordului privind aspectele legate de comerţ ale
drepturilor de proprietate intelectuală al Organizaţiei Mondiale a Comerţului –
“Acordul TRIPS” [2]. Dispoziţiile Capitolului 9 al Acordului de Asociere completează şi
precizează drepturile şi obligaţiile ce revin părţilor în temeiul Acordului TRIPS şi al altor
acorduri internaţionale în domeniul proprietăţii intelectuale.
De asemenea, Acordul de Asociere prevede că, în procesul de implementare a
acestuia, Republica Moldova va respecta drepturile şi obligaţiile prevăzute de următoarele acorduri internaţionale relevante domeniului proprietăţii intelectuale, printre care:
••
Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice;
••
Convenţia internaţională pentru protecţia artiştilor interpreţi sau executanţi, a
producătorilor de fonograme şi a organismelor de radiodifuziune;
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••
Tratatul OMPI privind dreptul de autor;
••
Tratatul OMPI privind interpretările, execuţiile şi fonogramele.
Una din componentele de bază ale sistemului de protecţie a drepturilor de autor şi
drepturilor conexe este dimensiunea de timp, exprimată prin „durata protecţiei”. Acordul de Asociere, în art. 286, în mod expres se referă la implementarea şi respectarea de
către Republica Moldova a reglementărilor internaţionale privitor la durata protecţiei
drepturilor de autor şi drepturilor conexe, transpunând în acest sens, reglementările
relevante ale Convenţiei de la Berna, după cum urmează:
„(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare sau artistice, în înţelesul articolului 2
din Convenţia de la Berna, se aplică pe întreaga durată de viaţă a autorului şi încă 70 de ani
după decesul acestuia, indiferent de data la care opera a fost pusă în mod legal la dispoziţia
publicului.
(2) Durata de protecţie a unei compoziţii muzicale cu text încetează după cel puţin 70
de ani de la decesul ultimului supravieţuitor dintr-un grup de persoane specificate, indiferent dacă acestea au fost sau nu desemnate drept coautori: autorul versurilor/textului şi
autorul compoziţiei muzicale, cu condiţia ca ambele contribuţii au fost efectuate anume
pentru respectiva compoziţie muzicală cu text.
(3) Drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi expiră după cel puţin 50 de ani de la
data interpretării. Cu toate acestea:
(a) în cazul în care înregistrarea interpretării, alta decât o fonogramă, face obiectul
unei publicări legale sau al unei comunicări publice legale în decursul acestei perioade,
drepturile expiră după cel puţin 50 de ani de la data primului dintre aceste acte;
(b) în cazul în care înregistrarea interpretării pe o fonogramă face obiectul unei publicări legale sau al unei comunicări publice legale în decursul acestei perioade, drepturile
expiră după cel puţin 70 de ani de la data primului dintre aceste acte.
(4) Drepturile producătorilor de fonograme expiră după cel puţin 50 de ani de la data
înregistrării lor. Cu toate acestea:
(a) în cazul în care, în decursul acestei perioade, o fonogramă face obiectul unei publicări legale, drepturile respective expiră după cel puţin 70 de ani de la data primei publicări
legale. În cazul în care nu a avut loc o publicare legală în perioada menţionată la prima
teză, iar fonograma a făcut obiectul unei comunicări publice legale în această perioadă,
drepturile respective expiră după 70 de ani de la data primei comunicări publice legale;
(b) în cazul în care, după 50 ani de când o fonogramă face obiectul unei publicări legale
sau al unei comunicări publice legale, producătorul de fonograme nu oferă copii ale fonogramei pentru vânzare în cantitate suficientă sau nu pune fonograma la dispoziţia publicului,
artistul interpret sau executant poate rezilia contractul prin care şi-a transferat sau cesionat
unui producător de fonograme drepturile sale asupra fixării interpretării sau executării sale.
(5) Drepturile organizaţiilor de radiodifuziune şi de televiziune încetează după cel puţin
50 de ani de la prima difuzare a unei emisiuni, indiferent dacă această emisiune a fost difuzată cu fir sau fără fir, inclusiv prin cablu sau prin satelit.
(6) Perioadele prevăzute în prezentul articol se calculează începând cu prima zi a lunii
ianuarie a anului următor celui în care s-a produs/a luat naştere evenimentul”.
Din reglementările expuse în articolul menționat, relevăm faptul că Acordul de Asociere stabileşte termenii principali ai duratei de protecție a drepturilor de proprietate inte-
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lectuală. În acelaşi timp, în art.289 Acordul de Asociere prevede că „în conformitate cu convenţiile şi cu acordurile internaţionale la care sunt părţi, fiecare parte poate prevedea limitări
sau excepţii privind drepturile stabilite la art. 281-286 din prezentul acord numai în anumite
cazuri specifice în care nu se aduce atingere exploatării normale a elementului protejat şi nici
nu se cauzează vreun prejudiciu nejustificat intereselor legitime ale titularilor drepturilor.”
Acordul de Asociere, de asemenea, prevede reglementări ale duratei de protecţie
în unele subdomenii ale drepturilor de autor şi al celor conexe.
Astfel, art.308 stabileşte particularităţi ale protecţiei desenelor sau modelelor înregistrate, menţionând următoarele:
„(1) Fiecare parte asigură protecţia desenelor sau modelelor create în mod independent, care sunt noi şi originale. Această protecţie este asigurată prin înregistrare, care conferă titularilor desenului sau modelului înregistrat un drept exclusiv în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol.
(4) Titularul unui desen sau model înregistrat are dreptul să împiedice terţii care nu au
obţinut acordul său cel puţin să fabrice, să propună spre vânzare, să vândă, să importe, să
exporte, să stocheze sau să utilizeze un produs care poartă ori încorporează desenul sau
modelul protejat, atunci când aceste acţiuni sunt întreprinse în scopuri comerciale, aduc
prejudicii în mod nejustificat exploatării normale a desenului sau modelului ori nu sunt
compatibile cu practicile comerciale loiale.
(5) Durata protecţiei disponibile este de 25 de ani de la data depunerii cererii de înregistrare”.
Art. 309 al Acordului de Asociere prevede că:
„(1) Fiecare parte prevede mijloace juridice pentru prevenirea utilizării desenelor sau
modelelor neînregistrate, numai în cazul în care utilizarea contestată rezultă din copierea
aspectului neînregistrat al produsului respectiv. În sensul prezentului articol, termenul “utilizare” include oferirea spre vânzare, introducerea pe piaţă, importarea sau exportarea produsului.
(2) Durata protecţiei disponibile pentru desenele şi modelele neînregistrate este de cel
puţin trei ani de la data la care desenul sau modelul respectiv a fost făcut public într-una
dintre părţi”.
În acest context, Acordul de Asociere prevede la art. 310 că:
„(1) Fiecare parte poate institui excepţii limitate de la protecţia desenelor sau modelelor, cu condiţia ca aceste excepţii să nu intre în conflict în mod nerezonabil cu exploatarea
normală a desenelor sau modelelor protejate şi să nu aducă prejudicii nerezonabile intereselor legitime ale titularului desenului sau modelului protejat, ţinând seama de interesele
legitime ale terţilor”.
În ceea ce priveşte protecţia medicamentelor şi a produselor de protecţie a plantelor
de un brevet, Acordul de Asociere (art. 314) prevede că acestea pot face obiectul unei
proceduri de autorizare administrativă înainte de introducerea lor pe pieţele părţilor.
În acest sens, părţile recunosc că perioada cuprinsă între depunerea cererii de brevet şi
prima autorizare de a introduce produsul pe pieţele sale, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în acest scop de legislaţia naţională, poate să reducă perioada protecţiei
efective în temeiul brevetului. În aceste cazuri, fiecare parte prevede o perioadă suplimentară de protecţie pentru un medicament sau un produs de protecţie a plantelor
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care a făcut obiectul unei proceduri de autorizare administrativă, perioada respectivă
fiind egală cu perioada menţionată supra, din care se scad cinci ani. În toate cazurile
durata perioadei suplimentare de protecţie nu poate depăşi cinci ani.
Cât priveşte protecţia datelor prezentate pentru obţinerea unei autorizaţii de introducere pe piaţă a unui medicament, Acordul de Asociere (art. 315) prevede că:
„(1)Fiecare parte pune în aplicare un sistem cuprinzător pentru a garanta confidenţialitatea, nedivulgarea şi nefolosirea datelor prezentate în scopul obţinerii unei autorizaţii de
introducere pe piaţă a unui medicament.
(2) Fiecare parte se asigură că orice informaţii necesare care sunt prezentate pentru obţinerea unei autorizaţii de introducere pe piaţă a unui medicament nu sunt divulgate unor
terţi şi beneficiază de protecţie împotriva utilizării comerciale neloiale.
În acest scop:
(a) în cursul unei perioade de cel puţin cinci ani începând de la data acordării unei autorizaţii de introducere pe piaţa părţii în cauză, nicio persoană sau entitate, publică sau
privată, alta decât persoana sau entitatea care a prezentat astfel de date nedivulgate, nu
are voie să folosească astfel de date, în mod direct sau indirect, fără consimţământul explicit al persoanei sau entităţii care a prezentat datele respective, în sprijinul unei cereri pentru
autorizarea introducerii pe piaţă a unui medicament;
(b) în cursul unei perioade de cel puţin şapte ani începând de la data acordării unei autorizaţii de introducere pe piaţa părţii în cauză, nu se acordă o autorizaţie de introducere pe
piaţă pentru nicio cerere ulterioară, cu excepţia cazului în care solicitantul ulterior prezintă
propriile date sau datele utilizate cu autorizarea titularului primei autorizaţii, care respectă
aceleaşi cerinţe ca în cazul primei autorizaţii. Produsele înregistrate fără prezentarea acestor date sunt scoase de pe piaţă până când cerinţele sunt îndeplinite.
(3) Perioada de şapte ani menţionată la alin.(2) lit. (b) se prelungeşte până la maximum
opt ani în cazul în care, în timpul primilor cinci ani după obţinerea autorizaţiei iniţiale, titularul obţine o autorizaţie pentru una sau mai multe indicaţii terapeutice noi considerate a
aduce beneficii clinice semnificative în comparaţie cu terapiile existente.
(4) Dispoziţiile prezentului articol nu au efect retroactiv. Acestea nu afectează comercializarea medicamentelor autorizate înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord.
(5) Republica Moldova se angajează să îşi alinieze legislaţia privind protecţia datelor referitoare la medicamente cu cea a Uniunii la o dată care urmează a fi decisă de către Comitetul de
asociere, reunit în configuraţia comerţ prevăzută la art. 438 alineatul (4) din prezentul acord.”
În ceea ce priveşte protecţia datelor referitoare la produsele de protecţie a plantelor,
Acordul de Asociere, în art. 316, stabileşte că:
„(1) Fiecare parte stabileşte cerinţele în materie de siguranţă şi eficacitate înainte de a
autoriza introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor.
(2) Fiecare parte acordă un drept temporar la protecţia datelor autorului unui raport
de testare sau de studiu prezentat pentru prima oară în vederea obţinerii unei autorizaţii de
introducere pe piaţă a unui produs de protecţie a plantelor.
În cursul perioadei de valabilitate a dreptului la protecţia datelor, raportul de testare sau de studiu nu este utilizat în favoarea unei alte persoane care doreşte să obţină o
autorizaţie de introducere pe piaţă a unui produs de protecţie a plantelor, cu excepţia
cazului în care titularul şi-a exprimat consimţământul explicit în acest sens.
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(4) Perioada de protecţie a datelor este de cel puţin zece ani de la data primei autorizaţii
pe teritoriul părţii în cauză. În cazul produselor de protecţie a plantelor cu risc scăzut, perioada poate fi prelungită până la 13 ani.
(5) Perioadele menţionate la alineatul (4) se prelungesc cu trei luni pentru fiecare extindere a autorizaţiei pentru utilizări minore în cazul în care cererile de autorizare sunt prezentate de titularul autorizaţiei după cel târziu cinci ani de la data primei autorizaţii. Durata
totală de protecţie a datelor nu poate depăşi în niciun caz 13 ani. În cazul produselor de
protecţie a plantelor cu risc scăzut, durata totală de protecţie a datelor nu poate depăşi în
niciun caz 15 ani.
(6) Un raport de testare sau de studiu este protejat, de asemenea, dacă este necesar
pentru reînnoirea sau revizuirea unei autorizaţii. În aceste cazuri, perioada de protecţie a
datelor este de 30 de luni”.
O reglementare mai desfăşurată şi distinctă a protecţiei drepturilor de autor şi
drepturilor conexe, în special a duratei perioadei de protecţie, este prevăzută în tratatele, convenţiile, alte documente şi acte internaţionale la care Republica Moldova este
parte, precum şi în directivele Uniunii Europene şi recomandările Consiliului Europei
După cum reiese din conţinutul tratatelor internaţionale menţionate, pe plan internaţional, drepturile de autor au fost proclamate şi conferite de Convenţia de la Berna
pentru protecţia operelor literare şi artistice din 1886, care este unul din primele acte de
reglementare a drepturilor de proprietate intelectuală.
Convenţia de la Berna cu privire la protecţia operelor literare şi artistice din
1886 [3] (cu modificările şi completările ulterioare), la capitolul durata protecţiei operelor
literare şi artistice, în art. 7 şi 7 bis prevede următoarele:
„1) Durata dreptului de autor acordat de prezenta Convenţie se extinde pe parcursul
întregii vieţi a autorului şi timp de 50 de ani după moartea acestuia.
2) Cu toate acestea, în cazul operelor cinematografice, statele Uniunii au dreptul să prevadă ca durata protecţiei să expire după 50 de ani de la data prezentării în public a operei
cu consimţământul autorului sau, în cazul în care un asemenea eveniment nu se produce,
timp de 50 de ani de la data creării unei atare opere, durata să expire după 50 de ani de la
data creării operei respective.
3) În cazul operelor anonime sau publicate cu pseudonim, durata protecţiei acordate
de prezenta Convenţie va expira după 50 de ani de la data publicării ei. Cu toate acestea, în
cazul în care pseudonimul adoptat de autor nu trezeşte îndoieli asupra identităţii acestuia,
durata protecţiei va fi cea prevăzută în paragraful 1). Dacă autorul unei opere anonime sau
publicate cu pseudonim îşi dezvăluie identitatea pe parcursul perioadei menţionate mai
sus, durata protecţiei va fi cea prevăzută în paragraful 1). Statele Uniunii nu vor fi obligate să ocrotească operele anonime sau cele publicate cu pseudonim în cazul în care este
rezonabilă prezumţia că de la decesul autorului operelor respective au trecut 50 de ani.
4) Dreptul de a determina durata de protecţie a operelor fotografice şi a operelor de
artă aplicată, în limitele în care acestea sunt ocrotite ca fiind artistice, va fi rezervat legislaţiei naţionale din statele membre ale Uniunii. Totuşi, durata respectivă va fi cel puţin 25 de
ani, termen care curge de la data creării unei atare opere.
5) Durata protecţiei ulterioare decesului autorului şi termenele prevăzute de paragrafele 2), 3) şi 4) vor curge de la data decesului sau de la evenimentele la care se referă în
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paragrafele respective, dar un atare termen va curge întotdeauna de la 1 ianuarie a anului
următor decesului autorului sau evenimentului respectiv.
6) Statele membre ale Uniunii au dreptul de a acorda o durată de protecţie mai lungă
decât duratele prevăzute în paragrafele precedente.
7) Statele membre ale Uniunii, care sunt părţi ale Actului de la Roma al prezentei Convenţii şi care acordă în virtutea legislaţiei naţionale în vigoare, la data semnării prezentului
Act, o durată mai scurtă de protecţie decât cea prevăzută în paragrafele precedente, vor avea
dreptul să menţină termenele respective după ratificarea sau aderarea la prezentul Act.
8) În orice caz, durata protecţiei va fi reglementată de legislaţia naţională a statului în
care este revendicată protecţia; cu toate acestea, dacă legislaţia statului respectiv nu prevede altfel, termenul nu va depăşi durata fixată în ţara de origine a operei.
Articolul 7 bis
Prevederile articolului precedent vor fi aplicate, de asemenea, în cazul operelor create
de coautori, cu condiţia ca termenul de la decesul autorului să curgă de la data decesului
ultimului coautor supravieţuitor”.
În acest context, în ordine de excepţie, referitor la durata protecţie asupra unei opere fotografice, Tratatul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale privind
dreptul de autor din 20 decembrie 1996 [4], în art. 9 prevede că „În ceea ce privește
operele fotografice, părțile contractante nu aplică dispozițiile art. 7.4) din Convenția de la
Berna” menţionate supra.
Convenţia mondială cu privire la drepturile de autor nr. 1952 din 06.09.1952 [5],
în art. 4 şi 17, în domeniul vizat, prevede că:
„ 2. Durata protecţiei operelor ce cad sub incidenţa prezentei Convenţii va fi nu mai
mică decât perioada de viaţă a autorului şi 25 de ani după moartea acestuia. Totuşi, orice
Stat Contractant care, la data intrării în vigoare a prezentei Convenţii pe teritoriul său, limitează această durată, pentru anumite categorii de opere, la o perioadă de timp începând
cu data primei publicări a operei, are dreptul să menţină astfel de derogări sau să le extindă
asupra altor categorii de opere. Pentru operele tuturor acestor categorii durata protecţiei nu
poate fi mai mică decât 25 de ani, începând cu data primei lor publicări.
În orice Stat Contractant, în care, la momentul intrării în vigoare a prezentei Convenţii pe teritoriul său, durata protecţiei nu se calculează reieşind din durata vieţii autorului,
această perioadă poate fi calculată din data primei publicări a operei sau, în cazurile corespunzătoare, din data înregistrării acestei opere care a precedat publicarea ei; durata protecţiei nu poate fi mai mică decât 25 de ani începând cu data primei publicări, sau, în cazurile
corespunzătoare din data înregistrării operei, care a precedat publicarea ei. Dacă legislaţia
unui Stat Contractant prevede două sau mai multe termene succesive de protecţie, durata
primului termen va fi nu mai mică decât durata unuia din termenii minimi indicaţi mai sus.
3. Prevederile paragrafului 2 al prezentului articol nu se aplică operelor fotografice şi
operelor artei aplicate. Totuşi, în Statele Contractante, care acordă protecţie operelor fotografice, precum şi operelor de artă aplicată, deoarece ele sunt opere artistice, durata protecţiei a unor astfel de opere nu poate fi mai mică decât 10 ani.
4. Niciun Stat Contractant nu este obligat să asigure protecţie operei pe o perioadă ce
depăşeşte termenul, stabilit de legea Statului Contractant, a cărui cetăţean este autorul,
pentru categoria dată de opere, în cazul în care opera nu a fost publicată, sau, în cazul unei
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opere publicate - de legea Statului Contractant în care opera a fost pentru prima dată publicată.
Dacă legislaţia vreunui Stat Contractant prevede două sau mai multe perioade consecutive de protecţie, atunci, în scopul aplicării prevederii anterioare, termenul de protecţie
acordat de acest Stat se consideră a fi totalitatea acestor perioade. Totuşi, dacă dintr-o anumită cauză opera dată nu este protejată de acest Stat în decursul celei de-a doua sau oricărei perioade ce urmează, atunci celelalte State Contractante nu sunt obligate să protejeze
această operă în decursul celei de-a doua sau oricărei perioade ce urmează.
5. În scopurile aplicării paragrafului 4 al prezentului articol, opera cetăţeanului unui
Stat Contractant, pentru prima dată publicată într-un Stat care nu este parte la prezenta
Convenţie, va fi considerată ca fiind pentru prima dată publicată în Statul Contractant a
cărui cetăţean este autorul.
6. În scopurile aplicării paragrafului 4 al prezentului articol, în cazul publicării concomitente in două sau mai multe State Contractante, opera va fi considerată publicată pentru
prima dată în Statul care acordă o durată de protecţie mai mică. Se consideră publicată
concomitent în mai multe state orice operă publicată în două sau mai multe ţări în decurs
de 30 de zile după data primei publicări.
Articolul 17
Prezenta Convenţie nu aduce nicio atingere prevederilor Convenţiei de la Berna privind
protecţia operelor literare şi artistice şi apartenenţei la Uniunea, înfiinţată în baza acestei
Convenţii”. Art. 14 al Tratatului de la Beijing privind interpretările şi execuţiile audiovizuale [6], prevede că durata protecţiei acordate artiştilor interpreţi sau executanţi în
temeiul tratatului, nu trebuie să fie mai mică de 50 de ani calculaţi de la sfârşitul anului
în care interpretarea sau execuţia a făcut obiectul unei fixări.
Tratatul Organizaţiei mondiale pentru proprietatea intelectuală privind interpretările, execuțiile și fonogramele din 1996, numit şi „Tratatul de la Geneva” [7], în
art. 17 prevede că:
„(1)Durata protecţiei ce se acordă artiştilor interpreţi sau executanţi în virtutea prezentului tratat nu trebuie să fie inferioară unei perioade de 50 de ani, calculată de la sfârşitul
anului în care a fost fixată pe fonogramă interpretarea sau execuţia.
(2) Durata protecţiei ce se acordă producătorilor de fonograme în virtutea prezentului
tratat nu trebuie să fie inferioară unei perioade de 50 de ani, calculată de la sfârşitul anului
în care a fost publicată fonograma sau de la sfârşitul anului de fixare, în lipsa unei publicări
în decurs de 50 de ani calculaţi de la fixarea fonogramei”.
Convenţia internaţională pentru protecţia artiştilor interpreţi sau executanţi,
a producătorilor de fonograme şi a organismelor de radiodifuziune din 1961 (Convenţia de la Roma) [8], în art.14 prevede că „durata protecţiei acordate în conformitate
cu prezenta Convenţie va fi de cel puțin 20 de ani de la sfârşitul anului în care:
a) a fost realizată imprimarea - pentru fonograme şi pentru interpretările incluse în
acestea;
b) a avut loc interpretarea - pentru interpretările care nu sunt incluse în fonograme;
c) s-a efectuat difuzarea - pentru emisiuni”.
În statele Uniunii Europene, durata protecţiei drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, este reglementată de un act normativ special, şi anume de Directiva
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2006/116/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006
privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe (în
continuare - Directiva 2006/116/CE) [9], care este o versiune codificată a Directivei 93/98/
CEE a Consiliului din 29 octombrie 1993 privind armonizarea duratei de protecție
a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe [10].
Directiva 2006/116/CE are drept scop armonizarea legislaţiei statelor membre astfel încât duratele de protecție a drepturilor de autor şi a celor conexe să fie identice în
întreaga Comunitate şi să asigure buna funcționare a pieței interne. De asemenea, ea
are misiunea să stabilească nu numai durata de protecție, ci și anumite modalități de
aplicare, cum ar fi data de la care este calculată fiecare durată de protecție şi alte modalităţi de aplicare a reglementărilor în domeniu.
Directiva 2006/116/CE în art. 1 „Durata drepturilor de autor”, în baza convenţiilor şi tratatelor menţionate supra, stabileşte norme unice privind durata protecţiei după cum urmează:
„(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare sau artistice, în sensul articolului 2 din
Convenția de la Berna, se aplică pe întreaga durată de viață a autorului și 70 de ani după
decesul său, indiferent de data la care opera a fost pusă în mod legal la dispoziția publicului.
(2) În cazul în care dreptul de autor aparține în comun colaboratorilor la o operă, durata menționată la alineatul (1) se calculează de la data decesului ultimului supraviețuitor
dintre colaboratori.
(3) În cazul operelor anonime sau publicate sub pseudonim, durata protecției este de
70 de ani de la data la care opera a fost pusă în mod legal la dispoziția publicului. Cu toate acestea, în cazul în care pseudonimul adoptat de autor nu lasă nici o îndoială asupra
identității sale sau în cazul în care autorul își dezvăluie identitatea în perioada menționată
în prima teză, atunci durata de protecție care se aplică este cea indicată la alineatul (1).
(4) În cazul în care un stat membru prevede dispoziții speciale privind drepturile de autor asupra operelor colective sau privind desemnarea unei persoane juridice ca titular al
drepturilor, durata de protecție se calculează în conformitate cu alineatul (3), cu excepția
cazului în care persoanele fizice care au creat opera sunt identificate ca atare în versiunile
operei aduse la cunoștința publicului. Prezentul alineat nu aduce atingere drepturilor care
revin unor autori identificați, ale căror contribuții identificabile sunt incluse în asemenea
opere și cărora li se aplică alineatul (1) sau (2).
(5) În cazul în care o operă este publicată în volume, părți, fascicule, numere sau episoade și în cazul în care durata de protecție se aplică din momentul în care opera a fost pusă
în mod legal la dispoziția publicului, durata de protecție se aplică separat pentru fiecare
element în parte.
(6) În cazul operelor a căror durată de protecție nu se calculează începând de la decesul
autorului sau autorilor și care nu au fost în mod legal aduse la cunoștința publicului timp de
70 de ani de la crearea lor, protecția încetează”.
Prin Directiva 2011/77/UE a Parlamentului şi a Consiliului din 27 septembrie
2011 de modificare a Directivei 2006/116/CE privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe [11], art. 1 a fost completat cu alin. (7) cu
următorul conţinut:
„(7) Termenul de protecție a unei compoziții muzicale cu text încetează după 70 de ani
de la decesul ultimului supraviețuitor dintre următoarele persoane, indiferent dacă acestea
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au fost sau nu desemnate drept coautori: textierul și compozitorul, cu condiția ca ambele
contribuții să fi fost create în mod specific pentru respectiva compoziție muzicală cu text.”
Cât priveşte protecţia unei opere cinematografice sau audiovizuale, Directiva
2006/116/CE stabileşte că durata de protecţie încetează după 70 de ani de la decesul ultimului
supraviețuitor dintre următoarele persoane, indiferent dacă acestea au fost sau nu desemnate drept coautori: realizatorul principal, autorul scenariului, autorul dialogului și compozitorul
muzicii create special pentru a fi utilizată în opera cinematografică sau audiovizuală (art.2).
În art. 3 Directiva 2006/116/CE reglementează durata de protecţie a drepturilor conexe şi stabileşte următoarele:
(1) Drepturile artiștilor interpreți sau executanți expiră la 50 ani de la data executării.
Cu toate acestea:
- în cazul în care fixarea executării, altfel decât pe o fonogramă, face obiectul unei publicări legale sau al unei comunicări legale către public în decursul acestui termen, drepturile încetează la 50 de ani de la prima publicare sau de la prima comunicare către public, în
funcție de care dintre aceste date este prima;
- în cazul în care fixarea executării pe o fonogramă face obiectul unei publicări legale
sau al unei comunicări legale către public în decursul acestui termen, drepturile încetează la
70 de ani de la prima astfel de publicare sau de la prima astfel de comunicare către public,
în funcție de care dintre aceste date este prima.”;
(2) Drepturile producătorilor de fonograme expiră la 50 ani de la fixare. Cu toate acestea, în cazul în care în această perioadă fonograma face obiectul unei publicări legale, drepturile expiră după 70 ani de la data primei publicări legale. În cazul în care nu a avut loc o
publicare legală în perioada menționată la prima teză, iar fonograma face obiectul unei
comunicări publice legale în această perioadă, aceste drepturi expiră la 70 de ani de la data
primei comunicări publice legale.
Cu toate acestea, prezentul alineat nu are ca efect reînnoirea protecției drepturilor producătorilor de fonograme în cazul în care, prin expirarea perioadei de protecție
acordată acestora în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 93/98/CEE în versiunea anterioară modificării aduse prin Directiva 2001/29/CEE [12], acestea nu mai
beneficiau de protecție la 22 decembrie 2002.
„(2a) În cazul în care, la 50 de ani de la publicarea legală a fonogramei sau, în lipsa unei
astfel de publicări, la 50 de ani de la comunicarea legală a acesteia către public, producătorul fonogramei nu oferă copii ale fonogramei spre vânzare într-o cantitate suficientă sau nu
pune fonograma la dispoziția publicului, prin cablu sau fără cablu, în așa fel încât membrii
publicului să aibă acces individual la ea când vor și de unde vor, artistul interpret sau executant poate rezilia contractul prin care a transferat sau a cesionat unui producător de fonograme drepturile asupra fixării executării sale (denumit în continuare «contract de transfer
sau cesiune»). Dreptul de reziliere a contractului de transfer sau cesiune poate fi exercitat cu
condiția ca producătorul, în termen de un an de la notificarea de către artistul interpret sau
executant a intenției sale de a rezilia contractul de transfer sau cesiune în temeiul tezei anterioare, să nu desfășoare cele două activități de exploatare menționate în teza respectivă.
Acest drept de reziliere nu poate face obiectul unei renunțări din partea artistului interpret
sau executant. În cazul în care pe fonogramă sunt înregistrate interpretările mai multor
artiști interpreți sau executanți, aceștia își pot rezilia contractele lor de transfer sau cesiune
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în conformitate cu legislația națională aplicabilă. În cazul în care contractul de transfer sau
de cesiune se reziliază în temeiul prezentului alineat, drepturile producătorului de fonograme asupra fonogramei încetează.
(2b) În cazul în care contractul de transfer sau de cesiune prevede dreptul artistului
interpret sau executant la o remunerație nerecurentă, acesta are dreptul de a primi de la
producătorul de fonograme o remunerație suplimentară anuală pentru fiecare an întreg
imediat următor celui de al 50-lea an de la publicarea legală a fonogramei sau, în lipsa
unei astfel de publicări, celui de al 50-lea an de la comunicarea legală a acesteia către public. Dreptul de a obține o remunerație anuală suplimentară nu poate face obiectul unei
renunțări din partea artistului interpret sau executant.
(2c) Suma totală pe care producătorul de fonograme trebuie să o aloce pentru plata
remunerației suplimentare anuale menționate la alineatul (2b) corespunde unui procent
de 20 % din veniturile pe care producătorul de fonograme le-a obținut în cursul anului anterior celui pentru care se plătește remunerația, din reproducerea, distribuirea și punerea
la dispoziție a fonogramelor respective, după cel de al 50-lea an de la publicarea legală a
fonogramei sau, în lipsa unei astfel de publicări, după cel de al 50-lea an de la comunicarea
legală a acesteia către public.
Statele membre garantează că producătorii de fonograme trebuie să furnizeze, la cerere, artiștilor interpreți sau executanți care sunt îndreptățiți la plata remunerației suplimentare anuale menționate la alineatul (2b) orice informație necesară pentru asigurarea plății
respectivei remunerații.
(2d) Statele membre garantează că dreptul de a obține remunerația suplimentară anuală, astfel cum este menționat la alineatul (2b), este administrat de organisme de gestiune
colectivă.
(2e) În cazul în care un artist interpret sau executant are dreptul la o remunerație recurentă, nici plățile în avans, nici reducerile definite în contract nu se deduc din plățile efectuate către artist după cel de al 50-lea an de la publicarea legală a fonogramei sau, în lipsa unei
astfel de publicări, după cel de al 50-lea an de la comunicarea legală către public a acesteia.
(3) Drepturile producătorilor primei fixări a unui film expiră după 50 ani de la data fixării. Cu toate acestea, în cazul în care, în această perioadă, filmul face obiectul unei publicări
legale sau a unei comunicări publice legale, drepturile încetează la 50 ani de la data primului dintre aceste acte. Noțiunea «film» desemnează o operă cinematografică sau audiovizuală sau o secvență animată de imagini, însoțite sau nu de sunet.
(4) Drepturile organismelor de radiodifuziune expiră la 50 ani de la prima difuzare a
unei emisiuni, indiferent dacă această emisiune a fost difuzată cu sau fără fir, inclusiv prin
cablu sau prin satelit”.
(Nota autorului: articolul 3 a fost modificat şi completat prin Directiva 2011/77/UE
a Parlamentului şi a Consiliului din 27 septembrie 2011).
În cazul protecţiei operelor nepublicate anterior, Directiva 2006/116/CE prevede că
„orice persoană care, după încetarea protecției drepturilor de autor, publică legal sau
comunică legal către public pentru prima oară o operă nepublicată anterior beneficiază
de o protecție echivalentă cu cea a drepturilor patrimoniale de autor. Durata protecției
acestor drepturi este de 25 ani începând cu data la care opera a fost publicată legal sau
comunicată legal către public pentru prima oară”. De asemenea, directiva stabileşte că
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„statele membre pot proteja edițiile critice și științifice ale operelor care aparțin domeniului public. Durata maximă a protecției unor astfel de drepturi este de 30 ani din
momentul în care ediția a fost publicată legal pentru prima oară”.
În art. 6 Directiva 2006/116/CE reglementează protecţia fotografiilor care sunt originale, în sensul că reprezintă o creație intelectuală proprie autorului. În aceste cazuri
se aplică prevederile art.1 şi nu se aplică nici un alt criteriu pentru a stabili dacă acestea
pot beneficia de protecție. La acest capitol directiva stabileşte că statele membre pot
prevedea și protecția altor fotografii.
Referitor la protecţia față de țările terțe, Directiva 2006/116/CE prevede că:
„(1) În cazul în care țara de origine a unei opere, în sensul Convenției de la Berna, este
o țară terță, iar autorul nu este resortisant al Comunității, durata de protecție acordată de
statele membre încetează odată cu expirarea duratei protecției acordate în țara de origine
a operei, dar nu poate depăși durata prevăzută la articolul 1.
(2) Duratele de protecție prevăzute la articolul 3 se aplică, de asemenea, în cazul titularilor care nu sunt resortisanți ai Comunității, cu condiția ca statele membre să le acorde
protecție. Cu toate acestea, fără a aduce atingere obligațiilor internaționale ale statelor
membre, durata de protecție acordată de statele membre expiră cel târziu la data încetării
protecției acordate în țara al cărei resortisant este titularul de drepturi, dar nu poate depăși
durata prevăzută la articolul 3.
(3) Statele membre care, la 29 octombrie 1993, au acordat, în special în aplicarea
obligațiilor lor internaționale, o durată de protecție mai lungă decât cea care ar rezulta din
dispozițiile alineatelor (1) și (2), pot menține această protecție până la încheierea unor acorduri internaționale privind durata protecției drepturilor de autor sau a drepturilor conexe”.
Republica Moldova, aderând la tratatele şi convenţiile privind protecţia drepturilor
de autor şi drepturilor conexe menţionate, în mare parte, a ajustat legislaţia naţională la
rigorile acquis-ului comunitar. Reglementările privitor la durata de protecţie a drepturilor de autor şi a celor conexe, menţionate în convenţiile şi tratatele internaționale şi europene au fost prevăzute în Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe, nr.
139 din 2 iulie 2010 (în continuare – Legea nr.139/2010) [13] şi altă legislaţie în domeniu.
Astfel art. 23, din Legea nr.139/2010 stabileşte termenele de protecţie a dreptului
de autor după cum urmează:
„(1) Drepturile patrimoniale exclusive şi dreptul la remuneraţie, prevăzute de prezenta
lege în privinţa operelor (în continuare în prezentul articol – drepturi patrimoniale), cu excepţia unor drepturi similare prevăzute în privinţa operelor de artă aplicată, se protejează
pe tot timpul vieţii autorului şi timp de 70 de ani după deces, începând cu 1 ianuarie al anului următor celui al decesului autorului, dacă prezentul articol nu prevede altfel.
(2) Drepturile patrimoniale asupra operei audiovizuale se protejează timp de 70 de
ani, începând cu 1 ianuarie al anului următor celui al decesului ultimului dintre următorii
coautori: a) realizatorul principal (regizorul-scenograf); b) autorul scenariului (scenaristul);
c) autorul dialogului; d) compozitorul – autorul operei muzicale (cu sau fără text) special
create pentru această operă audiovizuală.
(3) Drepturile patrimoniale asupra unei opere anonime sau apărute sub pseudonim,
cu excepţia celei de artă aplicată, se protejează timp de 70 de ani, începând cu 1 ianuarie
al anului următor celui al publicării legale a operei. Dacă autorul unei opere anonime sau
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apărute sub pseudonim îşi dezvăluie identitatea sau dacă identitatea lui, în decursul acestei
perioade, devine cunoscută, se aplică prevederile alin.(1) şi (2).
(4) Drepturile patrimoniale asupra operei create în copaternitate, cu excepţia operei
de artă aplicată, se protejează pe parcursul întregii vieţi a fiecăruia dintre coautori şi timp
de 70 de ani, începând cu 1 ianuarie al anului următor celui al decesului ultimului coautor
supravieţuitor.
(5) Termenele de protecţie a drepturilor patrimoniale asupra operelor colective se stabilesc în conformitate cu prevederile alin.(4). Totuşi, în cazul în care contribuţiile coautorilor
la opera colectivă sunt determinate, durata protecţiei drepturilor patrimoniale ale fiecăruia
dintre aceştia se stabileşte în conformitate cu prevederile alin.(1) şi (3).
(6) Dacă opera a fost publicată în volume, serii, ediţii sau episoade şi termenul de protecţie a dreptului de autor începe din momentul când opera a fost adusă legal la cunoştinţa
publicului, termenul de protecţie va fi calculat pentru fiecare dintre aceste componente.
(7) Drepturile patrimoniale asupra operei de artă aplicată se protejează timp de 25 de
ani de la data creării ei, cu excepţia desenelor şi modelelor industriale neînregistrate conform Legii privind protecţia desenelor şi modelelor industriale nr.161 din 12 iulie 2007, create în scop industrial de reproducere, care se protejează timp de 3 ani de la data creării lor.
(8) Dacă termenul de protecţie a drepturilor patrimoniale asupra operei în ţara de origine este mai mare decât termenele de protecţie prevăzute de prezenta lege, se aplică normele prezentei legi, iar dacă acest termen este mai mic, se aplică normele legislaţiei ţării de
origine.
(9) La expirarea termenului de protecţie a drepturilor patrimoniale, opera intră în domeniul public. Operele intrate în domeniul public pot fi valorificate liber, cu condiţia de
respectare a drepturilor morale ale autorilor şi ale altor titulari de drepturi, precum şi de
achitare a remuneraţiei în conformitate cu art.47.
(10) Drepturile morale ale autorului sunt protejate pe un termen nelimitat. După decesul autorului, protecţia drepturilor sale morale este exercitată de către moştenitori şi de organizaţiile abilitate în modul corespunzător să asigure protecţia drepturilor autorilor. Astfel
de organizaţii asigură protecţia drepturilor morale ale autorilor şi în cazul când aceştia nu
au moştenitori sau în cazul de stingere a dreptului lor de autor”.
Art. 39 din Legea nr.139/2010 reglementează durata de protecţie a drepturilor conexe după cum urmează:
„(1) Drepturile interpretului prevăzute la art. 33 şi la art. 37 se protejează timp de 50
de ani de la data interpretării. Totuşi, dacă în această perioadă, imprimarea interpretării a
fost legal publicată sau comunicată public, drepturile interpretului se protejează timp de 50
de ani de la data efectuării celei mai vechi a respectivelor acţiuni. Drepturile interpretului
la paternitate, nume şi la respectarea integrităţii interpretării se protejează pe un termen
nelimitat.
(2) Drepturile producătorului de fonograme, prevăzute la art. 34 şi la art. 37, se protejează timp de 50 de ani de la data imprimării fonogramei. Totuşi, dacă în această perioadă
fonograma a fost legal publicată sau comunicată public, drepturile menţionate se protejează timp de 50 de ani de la data efectuării celei mai vechi a respectivelor acţiuni.
(3) Drepturile producătorului de videograme, prevăzute la art. 35, se protejează timp
de 50 de ani de la data imprimării videogramei. Totuşi, dacă în această perioadă videogra-
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ma a fost legal publicată sau comunicată public, drepturile producătorului de videograme
se protejează timp de 50 de ani de la data efectuării celei mai vechi a respectivelor acţiuni.
(4) Drepturile organizaţiei de difuziune prin eter sau prin cablu, prevăzute la art. 36, se
protejează timp de 50 de ani de la prima difuzare a emisiunii de către asemenea organizaţie.
(5) Termenele de protecţie, prevăzute la alin. (1)–(4), încep să curgă de la 1 ianuarie al
anului următor celui în care a avut loc acţiunea cu semnificaţie juridică, în temeiul căreia se
calculează termenul.
(6) Dacă termenul de protecţie a drepturilor patrimoniale asupra unui obiect al drepturilor conexe în ţara de origine este mai mare decât termenele de protecţie prevăzute de
prezenta lege, se aplică normele prezentei legi, iar dacă acest termen este mai mic, se aplică
normele legislaţiei ţării de origine.
(7) Drepturile conexe trec, în limitele părţii rămase a termenelor de protecţie prevăzute
la alin. (1)–(4), la succesorii în drepturi ai interpretului, producătorului de fonograme, producătorului de videograme şi ai organizaţiei de difuziune prin eter sau prin cablu”.
Iar art. 43 al Legii nr.139/2010 stabileşte durata de protecţie a drepturilor producătorilor bazelor de date în felul următor:
„(1) Dreptul prevăzut la art. 40 (care prevede drepturile producătorilor bazelor de date –
(nota autorului) se protejează timp de 15 ani, începând cu 1 ianuarie al anului următor celui
de finalizare a bazei de date.
(2) În cazul în care baza de date este pusă la dispoziţia publicului în orice mod înainte
de expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), termenul de protecţie a dreptului producătorului bazei de date expiră după 15 ani, calculaţi începând cu 1 ianuarie al anului următor celui
când baza de date a fost pusă pentru prima dată la dispoziţia publicului.
(3) Orice modificare substanţială, evaluată calitativ sau cantitativ, a conţinutului unei
baze de date, inclusiv orice modificare substanţială rezultând din acumularea completărilor, eliminărilor sau a schimbărilor succesive, care denotă o nouă investiţie semnificativă,
evaluată calitativ sau cantitativ, permite atribuirea unui termen de protecţie propriu bazei
de date care rezultă din această investiţie”.
Durata de protecţie a operelor nepublicate anterior intrate în domeniul public este
stabilită în următoarea redacţie a art. 45 din Legea nr.139/2919:
„(1) Oricare persoană care, după expirarea termenului de protecţie a dreptului de autor,
pentru prima dată, în mod legal, publică sau pune la dispoziţia publicului prin orice mod o
operă nepublicată anterior beneficiază de o protecţie echivalentă cu cea a drepturilor patrimoniale ale autorilor.
2) Termenul de protecţie a drepturilor patrimoniale menţionate la alin. (1) este de 25
de ani de la data la care opera a fost pentru prima dată, în mod legal, publicată sau pusă la
dispoziţia publicului”.
Cât priveşte durata de protecţie a publicaţiilor critice şi ştiinţifice ale operelor intrate în domeniul public, art. 46 al Legii nr.139/2010 prevede că oricare persoană care,
după expirarea termenului de protecţie a dreptului de autor, editează o publicaţie critică sau ştiinţifică a unei opere intrate în domeniul public beneficiază de o protecţie
echivalentă cu cea a drepturilor patrimoniale ale autorilor, iar termenul de protecţie a
acestor drepturi patrimoniale este de 30 de ani de la data la care publicaţia a fost pentru
prima dată editată legal.

Lecturi AGEPI 2016

193

În art. 70 (Dispoziţii finale şi tranzitorii) al Legii nr.139/2010 este prevăzut modul de
aplicabilitate a prevederilor art. 23 care reglementează durata de protecţie a operelor
literare al căror termen de protecţie, calculat în conformitate cu prevederile legii anterioare, nu a expirat înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi.
Durata de protecţie a dreptului de proprietate intelectuală în Republica Moldova
este reglementată şi de alte acte legislative relevante drepturilor de autor şi celor conexe.
Spre exemplu, Legea privind protecţia desenelor şi modelelor industriale nr.161 din
12 iulie 2007 [14], în art.13 prevede că un desen sau un model industrial înregistrat este
protejat pe parcursul unei perioade de 5 ani, începând cu data de depozit. Valabilitatea
certificatului de înregistrare poate fi prelungită pentru mai multe perioade de câte 5
ani, până la maximum 25 de ani de la data de depozit, iar un desen sau un model industrial neînregistrat este protejat pe parcursul unei perioade de 3 ani de la data la care a
fost făcut public pentru prima oară în Republica Moldova.
Art. 20 din Legea privind protecţia soiurilor de plante, nr.39 din 29 februarie 2008 [15]
prevede că durata protecţiei prin brevet pentru soi de plantă se extinde până la 25 de
ani, iar în cazul soiurilor de viţă-de-vie, cartof şi arbori − până la 30 de ani, începând
de la data publicării în BOPI a menţiunii privind acordarea brevetului, iar a solicitarea
titularului de brevet, durata protecţiei prin brevet este prelungită cu încă 5 ani după
expirarea termenelor menţionate supra.
Conclzuii
După cum reiese din reglementările legislaţiei naţionale, durata de protecţie a
drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, în mare parte, corespunde prevederilor tratatelor şi convenţiilor internaţionale şi europene în domeniul proprietăţii intelectuale.
Cu toate acestea, legislaţia internă trebuie să se afle într-o perpetuă modificare şi actualizare, or, şi legislaţia statelor comunitare se află mereu în dezvoltare, fapt despre care
ne vorbeşte Directiva 2011/77/UE a Parlamentului şi a Consiliului din 27 septembrie
2011 de modificare a Directivei 2006/116/CE privind durata de protecție a dreptului de
autor și a anumitor drepturi conexe menţionată supra.
Armonizarea legislaţiei naţionale la cea europeană va contribui substanţial la asigurarea unui nivel mai înalt de protecţie a titularilor de drepturi de proprietate intelectuală, va asigura menţinerea şi dezvoltarea creativităţii în interesul autorilor, pieţei
interne, industriilor culturale, consumatorilor de produse ale creaţiei intelectuale şi al
societăţii în ansamblu.
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Infracţiunea de încălcare
a dreptului de autor şi drepturilor
conexe din perspectiva unor
modificări legislative
conf. univ., dr. Radion COJOCARU,
şef Catedra ştiinţe penale a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM
asist. univ., master în drept Andrei CAZACICOV,
Catedra ştiinţe penale a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM

Introducere
Cadrul incriminator naţional al infracţiunii de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe este stabilit de art. 1851 al CP al R. Moldova [1], în Capitolul V din Partea
specială a CP, denumit Infracţiuni contra drepturilor politice, de muncă şi altor drepturi
constituţionale ale cetăţenilor.
Articolul este format din trei alineate. Primele două prevăd răspunderea penală
pentru două infracţiuni-tip, legate de încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, iar la cel de-al treia alineat consacră formele agravante ale acestor fapte.
La art. 1851 alin. (1) CP al R. Moldova este incriminată fapta propriu-zisă de încălcare
a dreptului de autor şi a altor drepturi conexe, care poate fi comisă prin una dintre
modalităţile normative cu caracter alternativ stipulate în dispoziţia incriminatoare.
Potrivit textului de lege, fapta constă în încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, dacă este în proporţii mari, săvârşită prin:
a) reproducerea operelor sau a obiectelor drepturilor conexe în cadrul desfăşurării
activităţii de întreprinzător tangenţiale activităţii intelectuale în domeniul dreptului de
autor şi al drepturilor conexe, în special în domeniul literaturii, artei şi ştiinţei, în scopul
comercializării sau oferirii spre comercializare, importului, exportului, precum şi stocarea, transportul exemplarelor de opere sau de fonograme în scopurile menţionate, sau
orice altă formă de valorificare a obiectelor dreptului de autor sau ale drepturilor conexe, în scopul obţinerii profitului, fără acordul titularului de drepturi;
b) închirierea, schimbul sau altă formă de punere la dispoziţia terţilor cu titlu gratuit sau oneros, precum şi depozitarea în scopurile menţionate sau altă valorificare a
exemplarelor de opere sau de fonograme, în orice mod şi sub orice formă, fără marcaj
de control şi fără a deţine, în momentul controlului, contractele de autor încheiate cu
titularii de drepturi;
c) comercializarea sau oferirea spre comercializare, închirierea, importul sau depozitarea de echipamente tehnice sau de componente ale acestora destinate pentru faci-
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litarea accesului la emisiunile organizaţiilor de difuziune ce comunică condiţionat prin
eter, cablu, satelit în regim interactiv, inclusiv prin Internet;
d) indicarea pe exemplarele de opere sau de fonograme a unei informaţii false despre apartenenţa şi limitele exercitării dreptului de autor şi a drepturilor conexe, precum
şi a unei alte informaţii care îl poate induce în eroare pe beneficiar;
e) aplicarea necorespunzătoare a marcajelor de control, altele decât cele pentru suporturile materiale specificate în anexele la cererea de eliberare a marcajelor de control,
pe exemplarele de operă ori de fonograme valorificate fără consimţământul titularului
de drepturi;
f) modificarea, înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a simbolurilor şi semnelor de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, indicate de
titularul drepturilor respective; înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a informaţiei privind administrarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe; înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a mijloacelor tehnice de protecţie
a dreptului de autor şi a drepturilor conexe;
g) însuşirea paternităţii ori constrângerea la copaternitate.
La art. 1851 alin. (2) CP al R. Moldova, este instituită răspunderea penală pentru o
altă faptă legată de încălcarea dreptului de autor şi a altor drepturi conexe, care în esenţă constă în circulaţia ilegală a marcajelor de control şi falsificarea acestora. Potrivit textului incriminator constituie infracţiune: marcarea, comercializarea, importarea,
exportarea, transportarea sau depozitarea ilegală a marcajelor de control, falsificarea
acestora, care au cauzat daune în proporţii mari.
În cadrul art. 1851 alin. (3) CP al R. Moldova sunt prevăzute formele agravante caracteristice infracţiunilor sus-menţionate: a) de două sau de mai multe persoane; b) de un
grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; c) prin constrângere fizică sau
psihică; d) în proporţii deosebit de mari.
Metode şi materiale aplicate. În limitele de studiu ale acestui articol, în calitate de
metode de cercetare a fost utilizată metoda analizei logice şi metoda interpretării logice, metoda comparatistă şi metoda interpretării sistematice. Totodată, a fost aplicată
pe scară largă şi metoda prospectivă de studiere a dreptului cu referinţă la tendinţele
actuale de evoluţie a normei stipulate la art. 1851 CP.
Conţinut de bază
Pornind de la tehnica legislativă de incriminare a infracţiunilor, utilizată în CP al
R. Moldova, considerăm că la art. 1851 alin. (1) CP este prevăzută răspunderea penală
pentru o singură infracţiune, însă care poate fi realizată prin şapte modalităţi normative
descrise la lit. a) - g). Astfel, în ipoteza comiterii de către o persoană a mai multor acţiuni alternative, prevăzute la diferite litere ale textului incriminator, ne vom afla în prezenţa unei unităţi infracţionale, dacă se acţionează cu o singură intenţie infracţională.
De exemplu, acţiunea de depozitare a fonogramelor fără a deţine contracte de autor,
prevăzută la art. 1851 alin. (1) lit. b) CP, însoţită de acţiunea de indicare pe fonograme a
unor informaţii false despre apartenenţa dreptului de autor, descrisă la lit. d) al aceluiaşi
articol, urmează a fi calificată ca infracţiune unică, dacă, bineînţeles, se acţionează cu o
intenţie unică.
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Însă, în ipoteza în care intenţiile, în raport cu faptele infracţionale menţionate mai
sus, sunt diferite, activitatea criminală va fi calificată după regulile concursului de infracţiuni, cu calificări identice. Caracterul unitar sau neunitar al intenţiei este o problemă
quaestio facti care urmează a fi stabilit în fiecare caz în parte, în funcţie de împrejurările
de comitere a faptei.
O astfel de interpretare a art. 1851 alin. (1) CP reiese, fără doar şi poate, din tehnica legislativă utilizată de legiuitorul autohton la descrierea infracţiunilor, fapt pentru
care nu ne solidarizăm cu opinia potrivit căreia textul incriminator ar conţine mai multe
componenţe de infracţiuni, numărul cărora ar corespunde cu cel al literelor pe care le
include.
De lege ferenda, considerăm că ar fi necesară o reevaluare a cadrului incriminator
destinat pedepsirii faptelor descrise la art. 1851 CP, în sensul incriminării şi pedepsirii distincte a acestora, lucru care, în opinia noastră, va doza gradul de individualizare legală a
pedepselor penale ce vor putea fi aplicate pentru săvârşirea acestora.
Soluţia incriminării distincte şi pedepsirii diferenţiate a faptelor ce implică încălcarea dreptului de autor este practicată în legislaţiile penale ale mai multor state europene, precum ar fi şi cea a României.
De exemplu, în Codul penal al României [2], spre deosebire de cel al R. Moldova
[1] nu este incriminată fapta de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe
ca infracţiune de drept comun. Răspunderea penală pentru faptele legate de încălcarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe este prevăzută într-o lege specială, şi
anume, Legea României nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe [3].
Spre exemplu, la art. 1396 al Legii menţionate supra sunt incriminate ca infracţiuni
următoarele fapte:
¾¾ realizarea, în scopul distribuirii, de mărfuri-pirat, plasarea mărfurilor-pirat sub
un regim vamal definitiv de import sau de export, sub un regim vamal suspensiv ori în
zone libere, precum şi orice altă modalitate de introducere a mărfurilor-pirat pe piaţa
internă;
¾¾ oferirea, distribuirea, deţinerea ori depozitarea sau transportul de mărfuripirat, în scopul distribuirii;
¾¾ închirierea sau oferirea spre închiriere de mărfuri-pirat;
¾¾ promovarea de mărfuri-pirat prin utilizarea anunţurilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare, prin expunerea ori prezentarea către public a listelor sau
a cataloagelor de produse, ori prin orice alte asemenea mijloace [3].
În sensul legii sus-menţionate, prin „mărfuri-pirat” se înţeleg: toate copiile, indiferent de suport, inclusiv copertele, realizate fără consimţământul titularului de drepturi
sau al persoanei legal autorizate de acesta şi care sunt executate, direct ori indirect,
total sau parţial, de pe un produs purtător de drepturi de autor sau de drepturi conexe,
ori de pe ambalajele sau copertele acestora.
În acelaşi context al art. 1399, drept infracţiune se consideră reproducerea neautorizată pe sisteme de calcul al programelor pentru calculator în oricare dintre următoarele modalităţi: instalare, stocare, rulare sau executare, afişare ori transmitere în reţea
internă.
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În baza art. 140 din Legea României nr. 8/1996, se recunosc în calitate de infracţiuni
următoarele fapte comise fără autorizarea sau consimţământul titularului drepturilor
recunoscute de lege:
a) reproducerea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;
b) distribuirea, închirierea sau importul pe piaţa internă a operelor ori a produselor purtătoare de drepturi conexe, altele decât mărfurile-pirat;
c) radiodifuzarea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe;
d) retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi
conexe;
e) realizarea de opere derivate;
f ) fixarea, în scop comercial, a interpretărilor sau a execuţiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune;
g) încălcarea prevederilor art. 134 (gestiunea colectivă).
La art. 141 din aceeaşi Lege, se incriminează ca infracţiune fapta persoanei care îşi
însuşeşte, fără drept, în întregime sau în parte, opera unui alt autor şi o prezintă ca o
creaţie intelectuală proprie.
Totodată, la art. 1411 al Legii sus-arătate se prevede răspunderea penală pentru:
••
producerea, importul, distribuirea, deţinerea, instalarea, întreţinerea sau înlocuirea, în orice mod, a dispozitivelor de control al accesului, fie originale, fie pirat, utilizate pentru serviciile de programe cu acces condiţionat [art. 1411 alin. (1)];
••
fapta persoanei care se racordează fără drept sau care racordează fără drept o
altă persoană la servicii de programe cu acces condiţionat [art. 1411 alin. (2)];
••
utilizarea anunţurilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare în
scopul promovării dispozitivelor-pirat de control al accesului la serviciile de programe
cu acces condiţionat, precum şi expunerea sau prezentarea către public în orice mod,
fără drept, a informaţiilor necesare confecţionării de dispozitive de orice fel, apte să
asigure accesul neautorizat la serviciile de programe precizate, cu acces condiţionat,
ori destinate accesului neautorizat în orice mod la astfel de servicii [art. 1411 alin. (3)];
••
vânzarea sau închirierea dispozitivelor-pirat de control al accesului [art. 1411
alin. (4) CP].
O altă faptă infracţională este descrisă la art. 143 al Legii României nr. 8/1996:
¾¾ fapta persoanei care, fără drept, produce, importă, distribuie sau închiriază,
oferă, prin orice mod, spre vânzare sau închiriere, ori deţine, în vederea comercializării,
dispozitive ori componente care permit neutralizarea măsurilor tehnice de protecţie
sau care prestează servicii ce conduc la neutralizarea măsurilor tehnice de protecţie,
sau care neutralizează aceste măsuri tehnice de protecţie, inclusiv în mediul digital;
¾¾ fapta persoanei care, fără drept, înlătură, în scop comercial, de pe opere sau de
pe alte produse protejate ori modifică pe acestea orice informaţie sub formă electronică privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabil.
Descrierea şi pedepsirea ca infracţiuni a faptelor de încălcarea a dreptului de autor
şi a altor drepturi conexe permite o individualizare legală coerentă, raportată, totodată, la gradul prejudiciabil aferent. De exemplu, în conformitate cu Legea României nr.
8/1996, pentru fapta incriminată la art. 1396 se stabileşte pedeapsa cu închisoare de la 2
la 5 ani, iar pentru fapta incriminată la art. 143 - de la 6 luni la 3 ani.
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Diferenţierea răspunderii penale pentru activităţile ilicite de încălcare a drepturilor
de autor şi a drepturilor conexe este consacrată şi în legislaţia penală germană de referinţă.
Astfel, potrivit Legii Republicii Federative Germane (în continuare RFG) privind
dreptul de autor din 09.09.1965, sunt supuse incriminării următoarele infracţiuni:
••
art. 106, exploatarea ilegală a dreptului de autor, prevede: „Orice persoană care,
în alt mod decât cel permis de lege şi fără consimţământul titularului de drepturi, reproduce, distribuie, comunică în mod public o operă, o adaptare sau transformare, urmează a fi
pedepsită cu închisoare de până la 3 ani sau cu amendă”;
••
art. 107, aplicarea ilegală a inscripţiei de autor: „Orice persoană care aplică fără
consimţământul autorului o însemnare de autor pe o operă de artă plastică originală sau
distribuie originalul unei asemenea inscripţii sau aplică o inscripţie de autor pe o copie,
adaptare sau transformare a unei opere de artă plastică în aşa mod ca să le fie creată aparenţa de original sau care distribuie o copie, adaptare sau transformare care poartă o astfel
de inscripţie, urmează a fi pedepsită cu închisoare de până la 3 ani sau cu amendă, în
cazul în care infracţiunea nu comportă o pedeapsă mai aspră, conform altor dispoziţii”;
••
art. 108, încălcarea drepturilor conexe: „Orice persoană care, în alt mod decât
cel permis de lege şi fără consimţământul titularului de drepturi: reproduce, distribuie sau
comunică în mod public o ediţie ştiinţifică ori o adaptare sau transformare a unei asemenea
ediţii, exploatează o operă postum ori o adaptare sau transformare a unei asemenea lucrări, reproduce, distribuie ori comunică în mod public o fotografie ori o adaptare sau transformare a unei fotografii în mod ilegal, exploatează un spectacol, o înregistrare, emisiune,
înregistrare video sau audio şi video, o bază de date contrar legii, urmează a fi pedepsită
cu închisoare de până la 3 ani sau cu amendă”;
••
art. 109, exploatarea ilegală pe bază comercială: „În cazul în care persoana care
comite actele menţionate la articolele 106-108 pe bază comercială, aceasta urmează a fi
pedepsită cu închisoare de până la 5 ani sau cu amendă” [4] .
Concluzie
Examinarea scrupuloasă a prevederilor incriminatorii existente în domeniul încălcării dreptului de autor şi drepturilor conexe permite a scoate în evidenţă necesitatea
perfecţionării cadrului normativ, prevăzut la art. 1851 CP al R. Moldova, în sensul diferenţierii răspunderii penale pentru faptele descrise la lit.a-g) ale articolului menţionat.
În acest sens, pot fi puse în aplicare una dintre următoarele două soluţii care, în
viziunea noastră, corespund politicii şi tehnicii legislative incriminatorii promovată de
către legiuitorul moldovean:
1. incriminarea faptelor de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe
în cadrul unor alineate diferite ale unui articol, precum ar fi chiar art. 1851 C. pen. cu
instituirea unor sancţiuni proprii, ce ar corespunde gradului şi caracterului prejudiciabil
al acestora.
2. incriminarea faptelor de încălcarea a dreptului de autor în cadrul unor articole diferite, cu instituirea unor pedepse diferenţiate, după cum se procedează şi în legislaţiile
penale ale statelor menţionate (România, Republica Federativă Germană etc.).
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Indiferent de soluţia legislativă care va fi preluată, pedepsirea distinctă a faptelor
legate de încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe va permite calificarea
potrivit regulilor concursului de infracţiuni a activităţilor infracţionale manifestate prin
săvârşirea mai multor fapte, lucru care va permite aplicarea unei pedepse penale echitabile persoanei care se va face vinovată de comiterea acestora.
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Ответственность за нарушения
авторского права и смежных
прав (ст. 1851 Уголовного
кодекса РМ, ст. 96 Кодекса РМ
о правонарушениях)
Васили ФЛОРЯ,
кандидат юридических наук, доцент,
Академия «Штефан чел Маре» МВД Республики Молдова

Статья 185 УК РМ (Нарушение авторского права и смежных прав) предусма1

тривает следующее:
«(1) Нарушение авторского права и смежных прав, если объем нарушенных
прав исчисляется в крупных размерах, совершенное путем:
a) воспроизведения произведений или объектов смежных прав в рамках
предпринимательской деятельности, косвенно относящейся к интеллектуальной
деятельности в области авторского права и смежных прав, в частности в области
литературы, искусства и науки, с целью продажи или предложения к продаже, импорта, экспорта, а равно складирования, перевозки экземпляров произведений
или фонограмм в упомянутых целях или любых других форм использования объектов авторского права или смежных прав в целях получения прибыли, без согласия правообладателя;
b) сдачи в прокат, обмена или иной формы предоставления в распоряжение
третьих лиц безвозмездно или возмездно, а равно складирования в указанных целях или другого использования экземпляров произведений или фонограмм в любом виде или форме, без контрольной маркировки и в отсутствие на момент контроля авторских договоров, заключенных с правообладателями;
c) продажи или предложения к продаже, сдачи в прокат, импорта или хранения технического оборудования или его частей, предназначенных для облегчения
доступа к программам вещательных организаций, условно взаимодействующих
через эфирную, кабельную, спутниковую сеть в интерактивном режиме, в том числе через Интернет;
d) указания на экземплярах произведений или фонограмм ложной информации о принадлежности и пределах осуществления авторского права и смежных
прав, а также любой другой информации, могущей ввести в заблуждение пользователя;
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e) несоответствующего применения контрольных марок, иных, чем на материальных носителях, указанных в приложениях к заявлению о выдаче контрольных
марок, на экземплярах произведений или фонограмм, используемых без согласия
правообладателя;
f ) изменения, устранения с экземпляров произведений или фонограмм символов и знаков охраны авторского права и смежных прав, указанных обладателем
данных прав; устранения с экземпляров произведений или фонограмм информации об управлении авторским правом и смежными правами; устранения с экземпляров произведений или фонограмм технических средств охраны авторского
права и смежных прав;
g) присвоения авторства или принуждения к соавторству,
наказывается штрафом в размере от 800 до 1000 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, а в случае
юридического лица – штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 5 лет.
(2) Незаконные маркирование, продажа, импорт, экспорт, перевозка или хранение контрольных марок, их фальсификация, повлекшие причинение ущерба в
крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, а в случае
юридического лица – штрафом в размере от 2000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 5 лет.
(3) Действия, предусмотренные частями (1) и (2), совершенные:
а) двумя или несколькими лицами;
b) организованной преступной группой или преступной организацией;
c) с применением физического или психического насилия;
d) в особо крупных размерах,
наказываются штрафом в размере от 4000 до 5000 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 8000 до 10000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 5 лет или его ликвидацией».
По данным Службы информационных технологий МВД, с 2005 по 2015 годы
прокуроры возбудили 264 уголовных дела по вышеуказанной статье. Из них в суд
направленно 24 дела, прекращено 83. Не по всем делам известны результаты их
расследования.
В подавляющем числе случаев, уголовное преследование начиналось в связи
с реализацией, демонстрацией в интернет-кафе, компьютерных салонах и даже в
квартирах аудио, видеокассет, фонограмм и другой аудио- и видеопродукции с нарушением авторских прав. Ущерб от этих преступлений превысил миллионы лей,
тысячи евро и долларов. Дела прекращались в основном из-за отзыва поданной
жалобы потерпевшим.
Расследования начинались по инициативе сотрудников Государственного
агентства по интеллектуальной собственности, Генеральной прокуратуры, Департамента оперативных служб МВД, Национального антикоррупционного центра.

204

Lecturi AGEPI 2016

Но по большей части – прокурорами или по предложению офицеров по уголовному преследованию.
Так, 28 июля 2015 г. в бутике ООО «Noroc Media», находящемся по адресу: мун.
Кишинев, ул. Пан Халипа 12/1, был изъят ноутбук, на котором были обнаружены
файлы фонограмм, принадлежавших ООО «Sitarin», с нарушением авторского права, сумма ущерба составляет 1 400 000 леев.
6 мая 2015 г. в ООО «Ivesoldo», расположенном на ул. Транснистрия 5/1, было
выявлено, что на компьютерах компании установлены нелицензионные программы без разрешения правообладателей, чем нарушили их авторское право. Причиненный ущерб – 219 000 лей.
18 февраля 2014 г. в ООО «Sivalim.Co» (ул. Гренобля 259/10), были изъяты 3 системных блока ПК, на которых было обнаружено нарушение авторских прав 3 правообладателей. Сумма ущерба – 69 440 лей и 1542 долларов США.
В 2013 г. в ООО «Interclick» по ул. Дачия 20, в интернет-клубе были обнаружены компьютерные игры с нарушением авторского права. Ущерб – 752 000 лей. Также против этого интернет-клуба, директором которого является Ш.Д.Б., было возбуждено 2 уголовных дела за нарушение авторских прав, с причинением материального ущерба ИП «Zberea Romeo» и компании «Microsoft Corporation» в размере
142 500 и 349 909 леев соответственно.
Администратор коммерческого рынка «Domus», расположенного на ул. Каля
Басарабией 2, ООО «Autocar Impex» незаконно использовал программы некоторых компаний с нарушением авторских прав, причинив ущерб на сумму 5000 долларов США и 1000 леев.
В 2012-2014 годах Муниципальное предприятие «Focus-Sat» ООО по ул. Пыркэлаб 52 незаконно осуществляло трансляцию ТВ-канала «Minimax», причинив
этим ООО «Celo Centrul Eurospe», находящемуся на ул. Тигина 49/3, оф. 26, ущерб в
размере 431 465 леев.
В 2009-2012 годах С. и А., работники ООО «Capital SITJ Service» незаконно продали компьютерную программу ABDVMS, ущерб при этом составил 100 000 леев.
В некоторых прекращенных уголовных делах ущерб иногда превышал миллионы леев. Так, у сотрудников ООО «G. H. Neagră» из Фэлешть, ул. Василе Лупу 30, бутик № 75 на центральном рынке «Universal Coop» были изъяты материальные носители с фонограммами и фильмами с нарушением авторских прав. Стоимость нарушенных авторских прав составляет 11 059 000 леев.
Считаем неправильной практику, когда в один и тот же день против одного и
того же лица возбуждаются несколько уголовных дел, которые являются эпизодами однородных преступлений. Так, в Новых Аненах против администратора компьютерного салона К. за нарушение авторских прав, выраженное в звукозаписи
на материальных носителях произведений, чем причинил ООО «Vic-Video» ущерб
в размере 11 000 леев, ООО «InfoMedia» - 11 800 леев, ООО «Musicshow» - 87 000
леев, ООО «Remvideo» - 33 000 леев и ИП «Prodan E.» - 28 000 леев. Конечно же, во
время следствия эти дела были объединены в одно производство, и обвинение
было предъявлено по всем эпизодам.
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Итогами работы симпозиума должна быть и выработка рекомендаций по совершенствованию методики борьбы с этими преступлениями, специализации
оперативных сотрудников, офицеров по уголовному преследованию, прокуроров
на их расследование и раскрытие.
Большой научный интерес представляют исследования российских ученых в области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации.
В статье В.И. Еременко «Нововведения в части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации» подробно анализируются патентные права1. Некоторые из этих
нововведений могут быть переняты и гражданским законодательством Республики Молдова.
Остановимся на некоторых из них.
В пункте 1 статьи 1350 ГК РФ сформулировано следующее обновленное понятие
«изобретения». В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток, растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том
числе к применению продукта или способа по определенному назначению.
В пункте 3 статьи 1350 прежней редакции предусмотрена так называемая льгота по новизне: не порочит новизну изобретения такое раскрытие информации, относящееся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим
от них прямо или косвенно это информацию, при котором сведения о сущности
изобретения стали общедоступными, если заявка подана в федеральной орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение 6 месяцев со
дня раскрытия информации. При этом бремя доказывания факта, обуславливающего возможность применения льготы по новизне, лежит на заявителе.
Упомянутое выше положение отличается от льготы по новизне, закрепленной в патентных законодательствах большинства государств с развитым правопорядком, согласно которым шестмесячная льгота по новизне предоставлена в двух
случаях: когда имело место очевидное злоупотребление в отношение заявителя
или его правопредшественника; когда заявитель или его правопредшественник
поместили изобретение на официальных или неофициальных выставках.
Светлана Игоревна Крупко в аннотации к своей статье «Критика теории строгой территориальности интеллектуальных прав» указывает, что на основе сравнительного анализа отечественных и иностранных законодательных положений
и доктринальных подходов дана оценка пространственной сфере действия интеллектуальных прав. Критически исследованы мнения о строгой территориальности
исключительных прав, об универсальности личных неимущественных прав и исключительных прав на отдельные виды РИД/средств индивидуализации, обоснована относительная территориальность интеллектуальных прав, с учетом форм их
реализации в стране происхождения и за рубежом.
1
Еременко В.И. Нововведения в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Журнал
«Государство и право», Москва, 2015 г., стр. 69-79.
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Уже из названия самой статьи видно, что ее автор не согласна с теорией строгой территориальности интеллектуальных прав и показывает несостоятельность
этой теории. В результате прогресса права, в условиях развития процесса глобализации, коммуникационных и информационных технологий абсолютная территориальность национальных законов и субъективных прав является исключительным случаем, даже в сфере публичных правоотношений.
Правовая действительность опровергает абсолютную (строгую) территориальность интеллектуальных прав. Частноправовые отношения, возникающие по
поводу РИД и средств индивидуализации на основании права одного государства,
нередко тесно связанны с иностранным правом.
Разнонациональные интеллектуальные права функционально взаимосвязаны. Это свидетельствует против «строгой территориальности» и в пользу «относительной территориальности» национальных/региональных субъективных исключительных прав.
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Aplicațiile mobile − obiecte
ale proprietății intelectuale
Dumitru RUSU, specialist I,
Direcția drept de autor, AGEPI

A

ctualmente, utilizarea dispozitivelor mobile inteligente din categoria tabletelor și telefoanelor este într-o creștere permanentă, de altfel, acestea ne ajută să ne planificăm viața de zi cu zi, începând cu agenda telefonică și continuând cu
aplicații, care ne monitorizează somnul, activitatea fizică, consumul de apă sau, și mai
nou, aplicații care îți permit plata facturilor fără a te deplasa la ghișee. Astfel, noi, utilizatorii de smartphone, ne dorim cele mai noi aplicații mobile, iar acestea, la rândul
lor, sunt gratuite sau contracost. De regulă, cele contracost sunt mai complexe și cu o
mentenanță mai bună. Aplicaţiile bune, cu funcţionalitate şi design pe măsură, nu se
fac fără resurse importante, fără programatori şi designeri buni, iar toate acestea, de
regulă, costă.
Definiția aplicației mobile
Aplicației mobile îi corespunde noțiunea de program pentru calculator1, unica
diferență este că aceste programe sunt destinate, de regulă, unor dispozitive mobile
care rulează pe sisteme de operare specifice (Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry
etc.). Asupra aplicației mobile se aplică dreptul de proprietate intelectuală, și anume,
aplicația mobilă beneficiază de protecția dreptului de autor, cu excepția materialului
aflat în domeniul public (public Domain).
Designul, interfața grafică, codul sursă, sunetul, video-clipurile, textul și alt conținut
original al aplicației sunt protejate prin Legea nr.139 din 2 iulie 2010 privind drepturile
de autor și drepturile conexe, de la momentul creării lor. Dreptul de autor se extinde
asupra formei de exprimare și nu se aplică asupra ideilor.
La crearea aplicației pot fi utilizate orice semne vizuale și auditive, care servesc la
individualizarea şi deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice, care pot fi înregistrate în calitate de
marcă comercială (trademark).
Aplicația mobilă nu este o invenție, însă poate fi protejată prin brevet de invenție
dacă reprezintă un produs sau un procedeu din orice domeniu tehnologic, cu condiţia
ca invenţia să fie nouă, să implice o activitate inventivă şi să fie susceptibilă de aplicare
1
Potrivit art.3 al Legii nr.139 din 02.07.2010 privind drepturile de autor și drepturile conexe, programul pentru
calculator reprezintă ansamblul de instrucţiuni, comenzi şi/sau de coduri exprimate în orice formă sau mod,
destinate funcţionării calculatorului pentru a atinge un anumit scop sau rezultat. Noţiunea „program pentru
calculator” se extinde şi asupra programului încorporat în memoria calculatorului, a materialului de însoţire a
unui program creat, a materialului pregătitor obţinut în procesul elaborării unui program, cu condiţia că acesta
este conceput şi exprimat într-o astfel de formă, încât materialul pregătitor se poate solda, ulterior, cu elaborarea programului de calculator.
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industrială. Brevetul nu protejează aplicația mobilă, ci soluția tehnică, cum ar fi, spre
exemplu: efectul aplicației mobile prin care utilizatorul acesteia poate accesa la distanță
sistemul electronic de protecție al mijlocului de transport și datele despre acesta.
Înregistrarea aplicației mobile ca obiect al dreptului de autor
În Republica Moldova, apariția și exercitarea dreptului de proprietate intelectuală
asupra aplicației mobile (program pentru calculator) este realizat în baza condițiilor generale, prevăzute de Legea privind drepturile de autor și drepturile conexe.
Pentru înregistrarea operei în Registrul de Stat al obiectelor protejate de dreptul de
autor şi drepturile conexe, solicitantul depune la Agenția de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI):
1) Programul exprimat în orice fel de limbaj, fie cod-sursă şi/sau cod-obiect, în format electronic, pe suport material (CD-R), pe ambalajul căruia se va indica denumirea
programului pentru calculator, numele şi prenumele autorului(ilor). De asemenea, pe
file A4 tipărite, se va prezenta o adnotare (descriere) succintă a programului în cauză,
denumirea lui şi semnătura autorului(ilor).
2) Pe site-ul AGEPI, www.agepi.gov.md, sunt plasate formularele-tip de cereri pentru înregistrare, care urmează a fi completate, iar cererea se depune direct la AGEPI de
către autor sau prin intermediul persoanei împuternicite printr-o procură. La cerere se
anexează copia actului de identitate a autorilor.
În cazul operelor create în copaternitate, autorul care depune cererea de înregistrare este obligat să indice toţi autorii operei respective.
Modalitățile și condițiile juridice aplicabile creării și distribuirii aplicațiilor mobile
La crearea aplicațiilor mobile nu există condiții imperative, însă utilizarea și distribuirea lor impune respectarea unor reguli, astfel, atât legislația, cât și platformele
de distribuire a aplicațiilor mobile impun condiții stricte, care se referă la aspecte de
protecție a drepturilor de proprietate intelectuală a terților, securitatea informatică, inclusiv securizarea tranzacțiilor financiare și a prelucrării datelor personale, nu este admis contentul care cheamă la ură sau discriminare etc.
Cele mai populare platforme de distribuire a aplicațiilor mobile sunt App Store și
Play Store. În funcție de sistemul de operare pentru rularea aplicației mobile, înainte de
crearea aplicației se recomandă să cunoașteți condițiile stabilite pentru utilizarea acesteia de fiecare sistem de operare și/sau platformă de distribuire a aplicațiilor mobile. În
cazul în care dezvoltatorii acceptă regulile impuse de către companiile Apple și Google,
sunt obligați să furnizeze informații exacte și complete despre materialele prezentate
pentru publicare și distribuire, totodată, autorii sau titularii de drepturi exclusive transmit licența, de regulă neexclusivă2, asupra aplicațiilor mobile companiilor care gestionează platformele menționate.
De regulă, aplicațiile mobile sunt distribuite prin intermediul platformelor on-line, destinate unor sisteme de operare specifice (de ex.: iOS, Android), fapt care garantează consumatorilor controlul prealabil al aplicațiilor, prin prisma respectării unor reguli minime de securitate.
Potrivit art.30 alin.(4) al Legii nr.139 din 02.07.2010 privind drepturile de autor și drepturile conexe, în cazul
unei licenţe neexclusive, licenţiatul poate, în limitele stabilite de această licenţă, valorifica opera ca şi persoanele care au obţinut dreptul de valorificare a acesteia. Licenţiatul nu are dreptul să permită sau să interzică
valorificarea operei de către alte persoane.
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De regulă, companiile care gestionează platformele de aplicații mobile, înaintează
anumite interdicții și NU acceptă:
••
aplicații care folosesc marca, titlul, sigla sau numele altei aplicații sau ale altei
entități într-o manieră care poate induce utilizatorii în eroare. Nu trebuie să sugerați că
ar există o aprobare sau o legătură cu o altă entitate, dacă acest lucru nu este adevărat;
••
titluri și pictograme ale aplicației atât de similare cu cele ale unor produse sau
servicii existente, încât utilizatorii ar putea fi induși în eroare;
••
aplicații care încalcă drepturile de autor. Modificarea conținutului protejat prin
drepturi de autor poate constitui o încălcare. Dezvoltatorii ar putea fi impuși să demonstreze faptul că dețin drepturile de utilizare a conținutului protejat prin drepturile de autor;
••
aplicații care determină sau încurajează încălcarea drepturilor de autor. Înainte de a publica o aplicație, verificați dacă aceasta nu încurajează în vreun fel încălcarea
drepturilor de autor și, dacă este necesar, solicitați asistență juridică;
••
aplicații care încalcă drepturile mărcilor comerciale, deținute de alte persoane.
Marca comercială este un cuvânt, un simbol sau o combinație care identifică sursa unui
produs sau a unui serviciu. Odată obținută, o marcă comercială îi conferă proprietarului
drepturi exclusive privind utilizarea acesteia în cazul anumitor bunuri sau servicii;
••
încălcarea dreptului unei mărci comerciale înseamnă utilizarea incorectă
sau neautorizată a unei mărci identice sau similare, într-un mod care ar putea să inducă confuzii privind sursa acelui produs. Dacă aplicația folosește mărcile comerciale
deținute de altă parte, într-un mod care este probabil să ducă la confuzii, aceasta poate
să fie suspendată;
••
aplicații care conțin informații sau revendicări false ori înșelătoare, inclusiv în
descriere, în titlu, în pictogramă și în capturile de ecran;
••
aplicații sau anunțuri care imită sau perturbă funcțiile de sistem, cum ar fi notificările sau avertismentele. Notificările la nivel de sistem pot fi folosite numai pentru
funcțiile integrate în aplicație, de exemplu, în cazul aplicației unei companii aeriene
care își informează utilizatorii despre ofertele speciale sau în cazul unui joc, care își notifică utilizatorii despre promoțiile din cadrul jocului;
••
aplicații care modifică setările sau funcțiile dispozitivului în afara aplicației,
fără cunoștința și consimțământul utilizatorului. Setările și funcțiile dispozitivului includ
setările de sistem și de browser, marcajele, comenzile rapide, pictogramele, widgeturile
și prezentarea aplicațiilor de pe ecranul de pornire;
••
în cazul în care aplicația gestionează date sensibile sau cu caracter personal
ale utilizatorului (inclusiv informații de identificare personală, informații financiare și de
plată, informații de autentificare, date din agenda telefonică sau de contact și date sensibile de pe dispozitiv), aplicația trebuie să posteze o politică de confidențialitate care,
împreună cu eventualele informări din aplicație, prezintă pe larg culegerea, folosirea și
trimiterea tuturor datelor utilizatorilor gestionate de aplicație, modul în care sunt folosite și tipurile de entități cărora le este permis accesul la aceste date și să ofere o siguranță
în gestionarea datelor utilizatorilor, inclusiv, transmițându-le prin metode moderne de
criptare (de exemplu, prin HTTPS);
••
aplicații care interferează, perturbă, dăunează sau accesează într-o manieră
neautorizată dispozitivul utilizatorului, alte dispozitive sau computere, servere, rețele,
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aplicații, interfețe de programare (API-uri) sau, inclusiv, servicii, fără a se limita la acestea, alte aplicații de pe dispozitiv sau rețeaua unui operator autorizat;
••
aplicații care conțin viruși, troieni, programe malware, spyware sau orice alt
software rău-intenționat;
••
aplicații care trimit sau care facilitează distribuirea ori instalarea de software
rău-intenționat;
••
aplicații care introduc sau exploatează vulnerabilități de securitate;
••
aplicații care fură informațiile de autentificare ale utilizatorilor (cum ar fi numele de utilizator sau parolele) sau care imită alte aplicații sau site-uri cu scopul de a
determina utilizatorii să divulge informații cu caracter personal sau de autentificare;
••
aplicații care instalează alte aplicații pe un dispozitiv, fără acordul prealabil al
utilizatorului;
••
aplicații create pentru a culege în secret informații despre utilizarea dispozitivelor, cum ar fi aplicațiile de spionaj comercial (spyware);
••
aplicațiile nu trebuie să fie prezentate ca soluții de spionaj sau de supraveghere secretă;
••
aplicațiile nu trebuie să ascundă sau să disimuleze comportamentul de urmărire, nici să încerce să înșele utilizatorii în privința unor astfel de funcții;
••
aplicațiile trebuie să prezinte utilizatorilor o notificare persistentă și o pictogramă unică, prin care aplicația se identifică foarte clar;
••
aplicațiile și înregistrările de aplicații de pe Google Play nu trebuie să ofere
nicio modalitate de activare sau de accesare a unor funcții care încalcă acești termeni,
cum ar fi trimiterea la un APK necorespunzător, găzduit în afara Magazinului;
••
distribuitorului de aplicații îi revine întreaga responsabilitate pentru stabilirea
legalității aplicației într-o anumita locație, altfel aplicațiile vor fi eliminate.
Drepturile și obligațiile utilizatorilor (consumatorilor) aplicațiilor mobile
Drepturile și obligațiile utilizatorilor aplicațiilor mobile sunt determinate de
condițiile impuse de autorul ori titularul drepturilor patrimoniale asupra acesteia, exprimate prin reguli specifice, denumite licențe, nerespectarea cărora provoacă încălcarea
drepturilor de autor. Specificăm că, de fapt, la cumpărarea software-ului se achiziţionează licenţa de a-l utiliza, dar nu software-ul ca atare (software-ul se licențiază, nu se
vinde). Astfel, licențele software sunt diverse și se grupează după mai multe criterii, iar
unele licențe sunt redundante și ar putea fi considerate ca fiind echivalente cu altele.
Cele mai răspândite licențe din categoria open-source sunt Apache License, 2.0
(Apache-2.0), BSD 3-Clause „New” or „Revised” license (BSD-3-Clause), BSD 2-Clause
„Simplified”/„FreeBSD” license (BSD-2-Clause), GNU General Public License (GPL), GNU
Library or „Lesser” General Public License (LGPL), MIT license (MIT), Mozilla Public License 2.0 (MPL-2.0), Common Development and Distribution License (CDDL-1.0), Eclipse
Public License (EPL-1.0) etc.
De exemplu, GNU General Public License (GPL) – garantează libertatea utilizării
softului. În cazul distribuirii gratuite sau contra cost a copiilor unui asemenea program,
destinatarul urmează să beneficieze de libertăți similare, adică să obțină codul-sursă și/
sau codul obiect.
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Modalitățile de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală asupra
aplicațiilor mobile
În vederea protecției drepturilor de proprietate intelectuală asupra aplicațiilor mobile și a componentelor acestora, sunt utilizate mai multe mijloace legale, cum ar fi:
99 înregistrarea operei în Registrul de Stat al obiectelor protejate de dreptul de
autor şi drepturile conexe;
99 înregistrarea mărcii comerciale;
99 obținerea brevetului de invenție;
99 obligarea părților la contractul care are un obiect protejat de dreptul de proprietatea intelectuală să respecte confidențialitatea acestuia;
99 contestarea încălcării dreptului de proprietate intelectuală la administratorul
platformei de distribuire a aplicațiilor mobile;
99 soluționarea prin negocieri și mediere a litigiilor referitoare la proprietatea intelectuală;
99 sesizarea instanței de judecată în cazul încălcării dreptului de PI;
99 sesizarea organelor de ocrotire a normelor de drept despre comiterea unei
contravenții sau infracțiuni împotriva dreptului PI (organele de poliție și procuratură).
Rezumat
Popularitatea aplicațiilor mobile crește proporțional cu numărul utilizatorilor dispozitivelor mobile, iar acest fenomen stimulează interesul deosebit al dezvoltatorilor de
produse software, totodată, determină specializarea acestora și crearea unor comunități
de dezvoltatori interesați de acest domeniu. Deși există suficientă informație despre
crearea, publicarea și promovarea aplicațiilor mobile, mai puțin sunt oferite informații
despre specificul dreptului de proprietatea intelectuală al autorilor asupra aplicațiilor
mobile.
Referinţe
1. Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
2. www.agepi.gov.md
3. http://www.fsf.org
4. https://opensource.org/
5. http://www.gnu.org
6. http://wikipedia.org/
7. https://play.google.com
8. www.apple.com
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C

azul unui operator local în telecomunicaţii, care prestează diverse servicii de
ultimă generaţie, fiind chiar pionier în multe cazuri, a stârnit discuţii în mediul
de tehnologii informaţionale şi comunicaţii. Asociaţia Patronală a Radiodifuzorilor din
Republica Moldova a acuzat operatorul că oferă ilegal cele mai bune oferte la cele mai
mici preţuri, recurgând la acţiuni de piraterie prin care sunt difuzate zeci de posturi TV
şi filme fără a fi respectate drepturile de autor. [1] Mai exact, difuzarea posturilor TV se
face printr-un serviciu numit IPTV (Internet Protocol TV), care realizează transmisia programelor TV prin intermediul Internetului. La rândul său, operatorul a respins acuzaţiile
pe motiv că serviciul IPTV, la momentul lansării, nu era reglementat şi nici până acum
nu este reglementat de legislaţia naţională, iar operatorul nu a obţinut licenţă şi nici nu
intenţiona să obţină această licenţă, pentru că legea nu prevede un astfel de serviciu.
Pe de altă parte, Consiliul Coordonator al Audiovizualului menţiona în cazul dat că, în
Republica Moldova, la fel ca în ţările Uniunii Europene, Codul Audiovizualului nu face
diferenţă între tipul de transmisiune a canalelor TV, aici fiind menționată noţiunea de
retransmisie prin orice mijloc de comunicare electronică.
Tehnologiile informaţionale şi cele de comunicaţii (TIC) au devenit parte indispensabilă a societăţii în care trăim − o societate informaţională, o societate a cunoaşterii.
Societatea informaţională reprezintă o etapă a dezvoltării civilizaţiei umane, care se
caracterizează printr-un mod de viaţă nou, calitativ superior, ce implică folosirea intensivă a informaţiei în toate sferele activităţii şi existenţei umane, cu un impact social şi
economic major. Tendinţa spre o societate informaţională bazată pe cunoaştere este
considerată o evoluţie în asigurarea unei dezvoltări durabile în contextul “noii economii” bazată, în principal, pe produse şi activităţi intelectual-intensive, precum şi pentru
crearea unei civilizaţii socio-umane avansate.
Amplul şi complexul proces de dezvoltare a societăţii, din punct de vedere economic şi cultural, depinde de dezvoltarea sectorului de comunicaţii şi tehnologia informaţiei. Produsele tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor au favorizat creşterea explozivă
a informaţiei “digitale”, ceea ce a condus la asigurarea unor servicii şi la reglementări
racordate la nevoile actuale ale societăţii şi la nivelul actual al progresului tehnico-ştiinţific. Astfel, de la începutul secolului, au apărut şi s-au dezvoltat servicii de televiziune
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bazate pe tehnologii noi, alternative soluţiilor oferite de suportul de cablu, cum ar fi
tehnologia IP şi televiziunea digitală prin satelit (DHT) furnizată în locuri greu accesibile,
care nu sunt acoperite de reţelele de cablu. [2]
Din perspectiva dezvoltării şi potenţialului noilor tehnologii, operatorii de cablu la
momentul actual riscă să pară demodaţi şi departe de tendinţele tehnologice, deoarece consumatorul actual vrea ca decizia cu privire la recepţionarea anumitor posturi de
televiziune să îi aparţină. Adică, consumatorul doreşte să aibă posibilitatea de a achiziţiona pachete personalizate sau specifice (ştiri, sport, ştiinţă, muzică) şi nu cele care i se
impun de anumiţi operatori. Faptul că personalizarea este posibilă la nivel de consumator individual este demonstrat şi de apariţia şi evoluţia programelor de tipul „pay-perview”, prin intermediul Internetului, în care consumatorul alege ce programe doreşte să
vizioneze şi plăteşte doar pentru acestea. Totodată, tendinţa televiziunilor este de a-și
furniza programele sale şi pe Internet, iar în condiţiile creşterii acoperirii Internetului de
mare viteză, acest mediu constituie o reală alternativă la recepţia programelor prin cablu. După cum am menţionat, există şi operatori, deocamdată de nişă, care oferă acces
la programe TV mult mai diversificate prin intermediul protocoalelor internet (IPTV).
Unii dintre operatorii de telefonie mobila intenţionează să furnizeze conţinut, având la
bază dorinţa de a urca în „amonte”, spre activităţile cu mai multă valoare adăugată, care
pot genera venituri suplimentare. Actualmente, pentru consumatori prezintă interes
furnizorii de conţinut şi nu furnizorii de acces la Internet, astfel în domeniul programelor TV au de câştigat nu transmiţătorii, ci furnizorii de conţinut. [3]
Componentele TIC (tehnologia informaţiei, a telecomunicaţiilor şi de reţea) nu pot
opera izolat, iar dezvoltarea Internet-ului a atras după sine o intercalare a acestor tehnologii, făcând din Internet un punct central. Internetul e descentralizat, răspândit pe
scară largă, iar tehnologia sa specifică l-a făcut atractiv şi pentru transportul altor servicii către utilizatorul final (cum ar fi televiziunea IPTV). Aceste servicii au generat atât un
şir de conflicte de ordin legal şi tensiuni între operatori şi furnizori de diverse servicii, cât
şi diverse situaţii de interpretare şi aplicare în mod diferit a normelor legale. [4]
Ce este televiziunea IPTV, cea despre care operatorul menţionat la începutul articolului, susţine că nu este reglementată de cadrul legislativ naţional al RM?
IPTV (prescurtare de la Internet Protocol Television, în română Televiziune prin rețele
IP) reprezintă comunicarea imaginilor și a sunetului într-o rețea care se bazează pe IP.
IPTV utilizează tehnici de flux video pentru a furniza programe de televiziune programate sau video la cerere (VOD). Spre deosebire de transmisia pe cale aeriană sau
prin cablu către un televizor, IPTV folosește protocolul IP ca mijloc de transport și are
nevoie de IP TV set-top box pentru a decoda imaginile în timp real. IPTV-ul se poate
transmite la fel ca și un serviciu de acces web prin mai multe tehnologi ca, de exemplu:
cabluri coaxiale, DSL, fibră optică, wireless, până și prin liniile de tensiune. Indiferent de
modul de transmisie a IPTV-ului, caracteristicile sale sunt similare. [5]
Problema protecției juridice a rezultatelor activității creative ale omului este în
prezent una dintre cele mai actuale în contextul dezvoltării şi evoluţiei rapide a tehnologiilor informaţionale. Rezultatele activității creative reprezintă o parte semnificativă a schimbărilor economice în lumea modernă, iar obiectele drepturilor de autor în
condițiile de informatizare totală a societății, le-au transformat în cel mai profitabil și
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cel mai dinamic sector al pieței. Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor digitale și de rețea
a condus la faptul că protecția obiectelor de proprietate intelectuală, în legătură cu
digitalizarea lor și utilizarea lor în rețelele, a devenit cea mai problematică în domeniul
dreptului de autor și a drepturilor conexe. Apariția Internetului a creat o situație cu totul
nouă pentru toate obiectele proprietăţii intelectuale (rezultate din activitatea creativă),
deoarece mediul digital virtual este un loc ideal pentru utilizarea obiectelor intangibile,
cele ale dreptului de autor, inclusiv operele audiovizuale, care şi constituie conţinutul
principal al Internetului. [6]
În condiţiile actuale ale evoluţiei tehnologiei, a pieţei şi, în mod special, a Internetului, apariţia formatului digital de punere la dispoziţie a obiectelor de proprietate intelectuală, a dus la o scădere bruscă a nivelului de protecție a drepturilor autorilor. Astfel,
noţiunile de drept de autor şi cele conexe tradiţionale devin din ce în ce mai irelevante
în contextul noilor moduri de utilizare, de exemplu, prin Internet.
Să urmărim în continuare aspectele juridice ce reglementează noţiunile de comunicare publică, reproducere, transmisie, retransmisie, organizaţie de radiodifuziune şi a
drepturilor ce rezultă din acestea în condiţiile unei dezvoltări permanente şi rapide a
tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii.
Organizaţiile de radiodifuziune pun la dispoziția publicului lucrări ale autorilor, creatorilor. Acestea ar trebui să aibă dreptul de a controla transmisia și retransmisia propriilor emisiuni. Acest lucru va ajuta să-și recupereze investiția.
Drepturile morale şi materiale ale autorilor sunt recunoscute atât de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cât şi de Convenţia de la Berna şi Tratatul OMPI privind
dreptul de autor (WCT). Drepturile materiale, numite şi drepturi economice sau patrimoniale, sunt acele drepturi care le asigură autorilor sau titularilor de drepturi, drepturile exclusive de a valorifica creaţiile cu scopul de a obţine remuneraţii echitabile pentru
eforturile creative depuse şi pentru recuperarea investiţiilor financiare. [7] Aceasta înseamnă că autorul este singurul care este în drept să autorizeze sau să interzică valorificarea operelor sale, sau că acesta are dreptul de a fi remunerat.
După natura valorificării operelor, drepturile patrimoniale cuprind diverse categorii de drepturi. Din aceste categorii fac parte drepturile non-adiacente reproducerii
(difuziune prin eter sau cablu, retransmitere, retransmitere prin cablu şi alte tipuri de
comunicare publică) şi dreptul de punere la dispoziţia publicului în regim interactiv,
care cuprinde atât aspecte referitoare la reproducere, cât şi la comunicarea publică. [7]
Republica Moldova este parte la un şir de acte internaţionale ce reglementează domeniul protecţiei proprietății intelectuale şi, în speţă, cea a dreptului de autor şi conexe.
Cadrul normativ naţional de protecţie a dreptului de autor şi conexe a fost armonizat
atât cu tratatele internaționale cât şi cu legislaţia Uniunii Europene. Iar în cazul în care
un tratat internaţional la care Republica Moldova face parte stabileşte alte norme decât
cele prevăzute de legislaţia naţională, se aplică normele tratatului internațional. [8]
Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice, una din cele mai
importante convenţii ce reglementează protecţia dreptului de autor şi a drepturilor conexe, a fost amendată de câteva ori de la data adoptării sale, pentru a ţine pasul cu progresul
tehnologiilor informaţionale. Astfel, în anul 1928 în Convenţie este inclusă noţiunea de
organizaţii de radiodifuziune, iar în 1948 − cea de televiziune. [9] Convenţia de la Berna
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indică clar lista operelor literare şi artistice, şi din acestea fac parte şi operele audiovizuale:
cine-, tele-, video filme, filme cu diapozitive etc. Din standardele minime impuse de Convenţie fac parte, pe lângă dreptul la interpretare şi comunicare publică a unei interpretări,
şi dreptul radiodifuzării şi al comunicării cu publicul prin intermediul undelor retransmise,
prin difuzor sau orice alt mijloc analog de transmisie a operelor. Acest fapt este stipulat
în art. 11bis al Convenţiei, care asigură autorului dreptul exclusiv de a autoriza difuzarea operelor sale sau comunicarea publică a cestora şi prin alte aparate ce transmit prin
semne sunete şi imagini, precum şi retransmiterea emisiunii unei opere, în cazul în care
comunicarea respectivă este efectuată de o altă organizaţie decât cea iniţială.
În sensul Convenției de la Roma privind protecţia artiştilor interpreţi, a producătorilor
de fonograme şi a organismelor de radiodifuziune (această Convenție a fost încheiată cu
mult înainte de apariția transmisiunilor prin satelit), radiodifuziunea semnifică transmiterea de sunete sau de sunete și imagini prin mijloace wireless pentru recepție publice.
La rândul său, retransmiterea este difuzarea simultană de către un organism de radiodifuziune a difuziunii unui alt organism de radiodifuziune.
Protecția organismelor de radiodifuziune este garantată prin acordareaorganizațiilor
posibilității legale de a preveni o serie de activități, dacă acestea se fac fără aprobarea
sa. Convenția a prevăzut pentru organismele de radiodifuziune dreptul de a autoriza
sau de a interzice retransmiterea, fixarea și reproducerea emisiunilor lor. Anumite țări
au adăugat și dreptul de a autoriza sau de a interzice transmisiuni prin cablu ale emisiunilor. Există Cerința de calificare pentru drepturile conexe într-un mod similar celui pentru drepturile de autor. Nu toate radiodifuziunile vor conduce spre protecția drepturilor
conexe și nu toate organizaţiile de radiodifuziune vor beneficia automat de drepturile
care își găsesc originea în Convenția de la Roma.
Un alt acord internațional în domeniul proprietăţii intelectuale, semnat de Republica Moldova, este cel al Organizaţiei Mondiale a Comerţului – Acordul privind drepturile de proprietate intelectuală cu privire la comerţ (TRIPS). Articolul 14 al Acordului
TRIPS asigură, pe lângă protecţia artiştilor interpreţi sau executori, a producătorilor de
fonograme, şi organismele de radiodifuziune. Organismele de radiodifuziune vor avea
dreptul de a interzice: înregistrarea, fixarea, reproducerea fixărilor şi reemiterea prin intermediul undelor radioelectrice a emisiunilor, precum și a comunicării către public a
emisiunilor sale de televiziune, dacă acestea vor fi făcute fără autorizarea lor. Totodată,
Acordul menţionează faptul că, în cazul în care statele membre nu vor acorda astfel de
drepturi organismelor de radiodifuziune, ele vor acorda titularilor dreptului de autor
asupra conținutului emisiunilor posibilitatea de a împiedica actele sus-menționate, sub
rezerva prevederilor Convenţiei de la Berna (1971). [10]
Tratatul OMPI privind dreptul de autor (WCT) oferă un standard mai înalt de protecţie, în special, cu privire la mass-media digitală şi electronică, inclusiv Internetul, adică
vine cu soluţii pentru problemele noilor modalităţi de diseminare electronică a operelor protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe. [9] Conform Tratatului (art. 8),
titularii operelor literare şi artistice „au dreptul exclusiv de a autoriza orice comunicare
către public a operelor sale prin mijloace cu fir sau fără fir, inclusiv punerea la dispoziţie
publicului a operelor sale, în aşa fel, încât oricine să poată avea acces la ele în locul şi la
momentul pe care le alege în mod individual”. [11]
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Cadrul juridic comunitar este complex şi include directive, reglementări, politici.
Directivele UE ce reglementează drepturile patrimoniale ale titularilor privind comunicarea publică sunt:
1. Directiva 93/83/CEE privind coordonarea anumitor dispoziţii referitoare la dreptul de autor şi drepturile conexe aplicabile difuzării de programe prin satelit şi retransmisiei prin cablu (Directiva privind transmiterea prin satelit şi prin cablu);
2. Directiva 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de
autor și drepturilor conexe în societatea informațională (Directiva privind societatea
informaţională);
3. Directiva 2004/48/CE privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.
Directiva 93/83/CEE privind transmiterea prin satelit şi prin cablu defineşte noţiunile de "radiodifuzare prin satelit" şi "retransmisia prin cablu" şi dispune că autorul are
dreptul exclusiv de a autoriza comunicarea către public prin satelit a unor opere protejate de dreptul de autor (art. 2) şi face trimitere la dispoziţiile Directivei privind locaţia şi
împrumutul pentru titularii de drepturi conexe. Specificitatea Directivei asupra acestui
punct rezidă în obligaţia impusă statelor de a supune exercitarea dreptului de retransmisie prin cablu gestionării colective. Astfel, dreptul titularilor de drepturi de autor şi
de drepturi conexe de a acorda sau de a refuza autorizarea unui operator prin cablu în
scopul retransmisei prin cablu a unei emisiuni nu poate fi exercitat decât de o societate
de gestionare colectivă a drepturilor. Totuşi, această dispoziţie nu se aplică drepturilor
exercitate de un organism de radiodifuziune faţă de propriile lui emisiuni.
Directiva 2002/21/CE privind societatea informaţională stabilește obiectivele unui
cadru de reglementare pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, inclusiv pentru rețelele de telecomunicații fixe și mobile, rețelele de televiziune prin cablu,
rețelele utilizate pentru radiodifuziunea terestră, rețelele de satelit și rețelele Internet,
utilizate atât pentru transmisia vocală, cât și pentru fax de date și imagini. Conform Directivei, dreptul exclusiv al autorului de a autoriza punerea la dispoziţia publicului este
parte a dreptului general la comunicarea publică. Directiva introduce definiţia dreptului de reproducere ca „dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice reproducerea directă sau indirectă, provizorie sau permanentă, prin orice mijloace sau sub orice formă,
în totalitate sau parţial” (art. 2).
Dreptul de comunicare către public corespunde „dreptului exclusiv de a autoriza
sau de a interzice orice comunicare către public a operelor sale, prin fir sau fără fir,
inclusiv punerea la dispoziţia publicului a operelor sale astfel, încât fiecare să poată
avea acces la ele din locul şi în momentul pe care le alege în mod individual” (art. 3).
Tot aici este inclus şi dreptul de a pune la dispoziția publicului alte obiecte protejate −
„dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice punerea la dispoziția publicului, prin
cablu sau fără cablu, astfel încât oricine să poată avea acces la acestea din orice loc și
în orice moment”, acest drept aparţinând artiştilor interpreţi sau executanţi (precum
şi a fixărilor şi execuţiilor lor), a producătorilor de fonograme (precum şi a fonogramelor lor), a producătorilor primelor fixări ale filmelor (a originalului şi copiilor filmelor
lor), a organismelor de radiodifuziune sau televiziune (a fixărilor programelor difuzate
de acestea, indiferent dacă difuzările se fac prin fir sau prin aer, inclusiv prin cablu sau
prin satelit). [12], [13]
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În ceea ce privește difuzarea de către organismele de radiodifuziune și televiziune, în
cadrul serviciilor la cerere, a programelor lor de radio și televiziune incluzând muzică din
fonograme comerciale ca parte integrantă a acestora, Directiva indică încurajarea încheierii contractelor de licențe colective pentru a facilita recuperarea drepturilor implicate.
Este necesar de menţionat aici faptul că iniţiativele comunitare privind dreptul de
autor şi drepturile conexe, în contextul dezvoltării permanente a noilor tehnologii şi
servicii, sunt de obicei expuse în Cărţile Verzi ale Comisie Europene. Acestea reprezintă
primul pas în schimbarea legilor în vigoare, sunt documente de discuție menite să stimuleze dezbateri și să lanseze procesul de consultare, la nivel european, pe un anumit
subiect, în cazul dat − al dreptului de autor. O carte verde, de obicei, prezintă o gamă
de idei și este menită să invite persoane fizice sau organizații interesate să contribuie
cu opinii și informații. Acestea pot fi urmate de o Carte Albă, un set oficial de propuneri,
care este folosit ca un motor pentru dezvoltarea lor în lege. [5]
Sunt câteva Cărţi Verzi ce prevăd politicile iniţiate în domeniul dreptului de autor
şi conexe în contextul dezvoltării rapide a societăţii informaţionale, care au fot iniţiate
periodic pentru adaptarea la noile condiţii de dezvoltare a acesteia:
–– Cartea Verde: Dreptul de autor şi provocarea tehnologiilor (1988);
–– Cartea Verde: Dreptul de autor şi drepturile conexe în societatea informaţională (1995);
–– Cartea Verde: privind difuzarea online a operelor audiovizuale în UE: oportunităţi şi provocări pentru o piaţă digitală unică (2011).
Cea mai recentă Carte Verde (privind difuzarea online a operelor audiovizuale) este
lansată în contextul progreselor rapide şi inovaţiilor din sfera audiovizualului şi are ca
scop contribuirea la dezvoltarea pieței digitale unice prin lansarea unei dezbateri pe tema
oportunităților și provocărilor difuzării online a operelor audiovizuale. Acest document
analizează efectul înlocuirii tehnologiei clasice de difuzare de conţinut audiovizual cu
tehnologia digitală şi prin internet asupra difuzării și accesului la operele audiovizuale și
cinematografice și obstacolele ce stau în calea dezvoltării unei piețe digitale unice. Aceste
obstacolele pot fi un impediment în dezvoltarea noilor modele comerciale în sectorul de
oferire a serviciilor de furnizare de conţinut. Ele sunt de natură juridică sau de altă natură – respectarea drepturilor de autor sau altora – de exemplu remunerarea titularilor de
drepturi pentru exploatarea online a operelor audiovizuale. [14]
Conform Acordului de Parteneriat şi Cooperare, cât şi a Planului de Acţiuni RM-UE,
Republica Moldova şi-a luat angajamentul de "a asigura un nivel de protecţie a drepturilor de proprietate industrială şi intelectuală similar cu cel al UE" (conform art. 49, 50 a
Acordului de Parteneriat şi Cooperare). Astfel, după cum s-a mai menţionat, legislaţia
RM privind dreptul de autor şi conexe, şi anume Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 2010, a fost în mare măsură armonizată cu legislaţia europeană ce reglementează drepturile de autor şi drepturile conexe, precum şi cu tratatele
internaționale la care este parte.
Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe a RM abordează un şir de noţiuni
concrete cum ar fi: comunicare publică, emisiune a unei organizaţii de difuziune prin eter
sau prin cablu, operă audiovizuală, punere la dispoziţie în regim interactiv, retransmitere (art.
3); precum şi un şir de drepturi exclusive de valorificare a operelor, cum ar fi (art. 11(1)) ‒
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comunicarea publică a operei prin eter, inclusiv prin satelit (tele- radiodifuziune), sau prin
cablu; retransmiterea simultană şi fără modificări, prin eter sau prin cablu, a operei transmise prin eter sau prin cablu; punerea la dispoziţie în regim interactiv a operei.
Cu toate că Legea enumeră într-o listă (art. 7(2)) lucrările protejate de dreptul de
autor şi drepturile conexe, ea lasă deschis şirul acestora prin menţiunea „alte opere”,
doar ca ele să corespundă criteriilor de protecţie impuse de Lege. Legiuitorul a prevăzut
posibilitatea apariţiei unor noi forme ale creaţiei intelectuale a autorului, condiţionate
de dezvoltarea continuă şi accelerată a societăţii informaţionale. Conform Legii, opera audiovizuală reprezintă obiect al dreptului de autor şi este acea operă, care constă
dintr-o succesiune de imagini coerente fixate, însoţite sau nu de sunete, producând
impresia mişcării, destinată perceperii vizuale şi auditive (în cazul în care imaginile sunt
însoţite de sunet) prin intermediul unui anumit dispozitiv. Pe când organizaţia de difuziune prin eter sau prin cablu este subiect al drepturilor conexe, drepturi ce se exercită fără
a prejudicia drepturile de autor (art. 32(1)).
Titularul operei audiovizuale, precum şi organizaţia de difuziune, dispune de dreptul
exclusiv de a efectua, de a permite sau interzice comunicarea publică (transmiterea imaginilor şi/sau sunetelor) obiectului de drept de autor sau conexe prin orice mijloace de
transmitere a imaginilor şi/sau sunetelor (nu numai prin eter, cablu sau satelit).
Subiecţii drepturilor conexe (interpreţii, producătorii de fonograme, producătorii de videograme şi organizaţiile de difuziune prin eter sau prin cablu) mai dispun de
drepturi exclusive de a permite sau interzice (pe lângă comunicarea publică):
–– retransmiterea/difuzarea simultană, prin eter sau prin cablu, de către o organizaţie de difuziune prin eter sau prin cablu a emisiunilor unei alte organizaţii de difuziune prin eter sau prin cablu;
–– punerea la dispoziţie în regim interactiv (punerea la dispoziţie a unei opere sau
unui obiect al drepturilor conexe prin intermediul mijloacelor cu sau fără fir, inclusiv prin
Internet ori prin alte reţele de calculatoare, astfel încât oricare dintre membrii publicului
să poată avea acces la acestea din orice loc şi în orice moment ales în mod individual).
Dreptul la remuneraţie este stipulat în art. 11(2), titularul drepturilor patrimoniale
exclusive de autor având dreptul la o remuneraţie echitabilă.
Litigiile de retransmisie sunt caracteristice atât pe plan naţional, cât şi plan internaţional. Un litigiu de retransmisie reprezintă un dezacord în ceea ce priveşte dreptul de a
„transmite”, „transporta”, care reprezintă retransmisia semnalului unui radiodifuzor. Pentru prima dată acest tip de litigii a avut loc între radiodifuzori şi companiile de cablu, iar
acum cuprind distribuitori de programe de difuzare direct prin satelit şi alţi distribuitori
de programe video a mai multor canale (prin cablu, satelit, IPTV etc.).
Aceste litigii, de multe ori, implică compensații financiare − pe care distribuitorul
le plătește postului de televiziune sau rețelei pentru dreptul de a transmite semnalul
("carry the signal") − și se referă la canalele pe care distribuitorul este autorizat sau trebuie să le retransmită și modul în care distribuitorul oferă acele canale abonaților săi. În
timp ce majoritatea litigiilor de transmisie sunt rezolvate fără controverse, altele au fost
puternic mediatizate, deoarece abordau tehnologii sau modele de afaceri noi, implicate în procesul de retransmisie şi fiecare participant în litigiu, precum şi diverşi experţi,
abordau în mod diferit problema. [5]
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Cauza: Companii de radiodifuziune americane vs. Aereo (SUA)
În anul 2012, în SUA, un litigiu de transmisie de un alt gen (alta decât cele ce ţin
de retransmisia tradiţională) a apărut între
Aereo, un distribuitor mic de programe din
New York, şi câţiva radiodifuzori importanţi,
inclusiv, CBS, NBC, ABC, Fox, Univision şi PBS.
Aereo utiliza baterii de mici antene pentru
a primi prin aer («over-the-air») semnale de Imagine:
la radiodifuzori, apoi le punea la dispoziţia h t t p : / / a m e r i c a s m a r k e t s . u s a t o d a y .
com/2014/06/25/media-stocks-jump-on-scoabonaţilor prin intermediul Internetului. Dar, tus-aereo-ruling/
spre deosebire de alţi distribuitori, compania
a susţinut că în calitate de companie de «tehnologie antenă», a fost scutită de la plata
taxelor de consimţământ de retransmisie, la fel ca orice spectator de acasă care foloseşte o antenă.
Conform legii SUA privind protecţia consumatorilor de televiziune prin cablu şi
concurenţa (Cable Television Consumer Protection an Competition Law of 1992), companiile de cablu sunt impuse să negocieze acordul de retransmisie, de obicei achitând
taxe radiodifuzorilor pentru dreptul de a transmite semnalele lor.
Radiodifuzorii au contracarat, afirmând că serviciul prestat de compania Aereo a
mers mult mai departe decât al unei antene convenţionale, deoarece ea nu doar a înregistrat programe pentru a fi vizionate mai târziu, dar a şi perceput o taxă lunară de la
abonaţi, acţionând astfel ca un intermediar. Radiodifuzorii au susţinut că Aereo a fost o
amenințare atât pentru modelul lor de afaceri, prin subminarea taxelor de retransmisie,
cât şi pentru mărimea publicului audiovizual al lor, veniturile majore ale radiodifuzorilor
fiind din taxele companiilor de cablu achitate pentru conţinutul difuzat (cca 10% din
totalul veniturilor) şi cele percepute pentru publicitate.
Consorţiul celor mai mari radiodifuzori din SUA a susţinut în faţa Curţii Federale că Aereo le-a încălcat dreptul de autor asupra materialelor sale, deoarece fluxurile
(streams) Aereo reprezintă comunicări publice (public performance). Radiodifuzorii
au cerut instanţei o dispoziţie preliminară împotriva Aereo. Curtea Federală a respins
această dispoziţie citând un precedent judiciar (Cazul Cablevision din 2008 în care s-a
stabilit legalitatea de streaming bazat pe cloud şi serviciile DVR).
Aereo a avut câştig de cauză în toate instanţele inferioare (în afară de una singură), inclusiv în hotărârea Curţii de Apel al celui de al doilea Circuit, unde reclamanţii au
contestat decizia curţii inferioare. Curtea de Apel a susţinut hotărârea curţii inferioare,
constatând că fluxurile Aereo pentru abonaţi nu reprezintă «comunicări publice» şi, astfel, nu constituie o încălcare a dreptului de autor.
Cu toate acestea, Curtea Supremă a fost de partea radiodifuzorilor, hotărând că
Aereo a încălcat legea dreptului de autor a SUA şi a remis cazul jurisdicţiilor inferioare.
În 2013 radiodifuzorii au depus o petiţie la Curtea Supremă de Justiţie pentru a prelua cazul. Aici este necesar de menţionat faptul că anterior preluării cazului de Curtea
Supremă, un judecător de la Curtea de Apel al celui de al 10-lea Circuit (care include un şir
de state ca Oklahoma, Colorado, Kansas etc.) a emis o dispoziţie primară împotriva Aereo.
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În acest proces au fost implicate pentru a se expune foarte multe părţi (Societatea
Americană a Compozitorilor, Autorilor şi Editorilor (ASCAP), Business Soft Alliance (BSA),
Federaţia Internaţională a Industriei Fonografice (IFPI) etc.), Liga Naţională de Fotbal şi
Premier League de Baseball. Acestea au afirmat că Aereo poate impune SUA să încalce
câteva tratate internaţionale care interzic retransmiterea semnalelor de difuzare prin
Internet fără consimțământul titularului dreptului de autor.
De asemenea, şi Departamentul de Justiţie, şi Oficiul Dreptului de Autor ale SUA
s-au expus în dosar susţinând că «sistemul Aereo reprezintă clar o încălcare». Într-un
final, Curtea a decis în favoarea radiodifuzorilor şi a clasat cazul. Decizia Curţii descrie
Aereo ca nefiind «pur şi simplu un furnizor de echipament», având o «asemănare copleşitoare cu companiile de cablu», care comunică public «lucrările petiţionarului». Mai
mult, Curtea a adăugat că decizia sa nu trebuie să descurajeze apariţia sau utilizarea
diferitelor tipuri de tehnologii.
Trei dintre judecători, însă, şi-au exprimat o opinie separată într-o disidenţă în care
au susţinut că Aereo doar oferă o platformă pentru client de a o utiliza cum crede de
cuviință. Deoarece Aereo nu joacă niciun rol în selectarea conţinutului, deci nu «comunică» în niciun sens semnificativ şi nu poate fi tras la răspundere pentru alegerea de
către client a conţinutului de transmisie. Judecătorii în cauză au opinat că decizia majorităţii a fost bazată pe presupunerea greşită că serviciile Aereo sunt asemănătoare cu
cele ale televiziunilor prin cablu, care creează o regulă atât de largă, încât să fie inutilă.
Ei au pledat pentru faptul ca, în asemenea cazuri, să fie abordată o conduită volitivă şi
sa nu se lase loc de interpretări, au menţionat şi faptul că Curtea Supremă ar trebui să
fie în măsură de a face judecăţi cu privire la tehnologiile noi recente, şi că este funcţia
Congresului de a determina dacă legislaţia dreptului de autor trebuie să fie modificată
pentru a aborda aceste probleme. [5]
Cauza: ITV Broadcasting Ltd. și alții vs. TVCatchup Ltd. (UE)
Mai multe organisme comerciale
britanice de radiodifuziune televizată
(ITV Broadcasting Ltd. și alții) au înaintat la Înalta Curte de Justiţie a Marii Imagine: https://en.wikipedia.org/wiki/TVCatchup
Britanii o acţiune împotriva TVCatchup
Ltd. cu privire la difuzarea de către aceasta prin Internet și aproape în timp real a emisiunilor lor televizate, respectiv, la încălcarea drepturilor lor de autor cu privire la emisiunile și la filmele lor, în special pentru motivul unei comunicări publice interzise atât de
dreptul național, cât și de Directiva 2001/29. La rândul său, instanța națională a solicitat
Curții de Justiție Europene (instanțele din statele membre în cadrul unui litigiu în care
sunt sesizate, pot să adreseze Curții întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii
sau la validitatea unui act al Uniunii) să stabilească dacă un organism precum TVCatchup
Ltd. efectuează o comunicare publică în sensul Directivei 2001/29 (Directiva privind societatea informaţională) atunci când difuzează prin Internet emisiuni radiodifuzate unor
membri ai publicului care ar fi avut dreptul să acceseze semnalul de radiodifuziune inițial
prin utilizarea propriilor televizoare sau a propriilor calculatoare portabile la locuința sa.
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TVCatchup Ltd. este o companie ce furnizează prin Internet servicii de difuzare a
unor emisiuni televizate. Aceste servicii permit utilizatorilor să recepționeze „în direct”
prin Internet fluxuri de emisiuni televizate gratuite.
TVCatchup Ltd. se asigură că abonații săi obțin accesul doar la un conținut pe care
îl pot viziona deja în mod legal în Regatul Unit în baza abonamentului TV. Condițiile
la care utilizatorii trebuie să consimtă, includ deținerea unui abonament TV valabil și
restricționarea utilizării serviciilor oferite de TVCatchup Ltd. la Regatul Unit. Siteul Internet al TVCatchup Ltd. dispune de echipamente care îi permit să identifice locul în
care se află utilizatorul și să refuze accesul atunci când condițiile impuse utilizatorilor
nu sunt îndeplinite.
Iniţial, instanţa europeană a stabilit conţinutul noţiunii „comunicare” în sensul Directivei menţionate și a verificat dacă, în speță, activitatea TVCatchup Ltd. intră în domeniul de aplicare al acestei noțiuni. Astfel, potrivit Curții, în cazul în care o anumită
operă face obiectul unor utilizări multiple, fiecare transmisie sau retransmisie a acestei
opere care utilizează o modalitate tehnică specifică trebuie să fie autorizată în mod individual de autorul său.
Curtea a mai stabilit că, prin retransmisia în discuție, operele protejate sunt comunicate efectiv unui public în sensul Directivei.
Astfel, Curtea a răspuns că noțiunea „comunicare publică” în sensul Directivei
2001/29 trebuie interpretată în sensul că acoperă o retransmisie a operelor incluse întrun program televizat difuzat pe cale terestră, efectuată de alt organism decât organismul de radiodifuziune sau de televiziune inițial, printrun flux continuu prin Internet pus
la dispoziția abonaților organismului menționat, care pot recepționa această retransmisie prin conectare la serverul său, chiar dacă acești abonați se află în zona de recepție a
programului televizat difuzat pe cale terestră menționat și pot recepționa în mod legal
acest program printrun receptor de televiziune.
Decizia finală a Curţii este că organismele de radiodifuziune televizată pot interzice retransmiterea
prin Internet a emisiunilor sale de către o altă societate. Astfel, această retransmitere constituie, în anumite condiții, o comunicare publică a operelor care
trebuie să fie autorizată de autorul acestora. [15]
Curtea Europeană de Justiţie nu soluționează Imagine: http://hdsatelit.blogspot.ro
litigiul național, însă instanța națională care a sesizat
Curtea are obligația de a soluționa cauza conform deciziei Curții. Această decizie este
obligatorie, în egală măsură, şi pentru celelalte instanțe naționale care sunt sesizate cu
o problemă similară. Dreptul Uniunii conform Directivei privind societatea informaţională urmărește să instituie un nivel ridicat de protecție în favoarea autorilor operelor,
permițândule acestora să obțină o remunerație adecvată pentru utilizarea operelor lor,
în special cu ocazia unei comunicări publice. În acest scop, autorii au dreptul exclusiv de
a autoriza sau de a interzice orice comunicare publică a operelor.
Autorul sau alt titular al dreptului de autor are dreptul exclusiv să efectueze, să permită sau să interzică valorificarea operei (drepturile patrimoniale). Valorificarea reprezentând, prin prisma legii, orice tip de acţiune ce ţine de utilizarea sub orice formă şi în
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orice mod a obiectelor dreptului de autor, ale drepturilor conexe sau ale altor drepturi
protejate de legea dreptului de autor. Autorul sau alt titular al drepturilor patrimoniale
exclusive de autor dispune, de asemenea, de dreptul la o remuneraţie echitabilă pentru
munca sa intelectuală.
Tehnologia digitală şi Internetul modifică foarte rapid modul în care este produs,
comercializat şi distribuit conţinutul. În prezent, consumatorii doresc să poată avea acces prin orice mijloc disponibil, la orice dispozitiv, oriunde şi oricând. Astfel, noile modelele comerciale sau de afaceri trebuie să evolueze cu rapiditate pentru a ţine pasul
cu evoluţiile accelerate ale tehnologiilor, care oferă noi oportunităţi pentru creatori şi
distribuitori. Cadrul legal trebuie să se racordeze la schimbările ce intervin, deoarece
aceste evoluţii ale tehnologiilor nu trebuie să lase loc de interpretări în ceea ce priveşte
remuneraţia echitabilă şi inalienabilă a titularilor de drepturi pentru valorificarea operelor audiovizuale şi invers, existenţa unor anumite drepturi nu trebuie să împiedice
evoluţia societăţii per general.
Referinţe bibliografice:
1) http://agora.md/stiri/1930/parlamentul-a-impus-un-moratoriu-in-conflictuldintre-cca-si-starnet
2) http://www.oirposdru-vest.ro/Documente%20utile/pdr/Capitolul%20IX%20
Societatea%20Informationala.pdf
3) http://www.infolegal.ro/valentin-mircea-operatorii-de-cablu-din-romania-isitin-in-%E2%80%9Ecaptivitate-clientii/2012/03/06/
4) http://politic.ngo.ro/?cmd%5B222%5D=i-223-27022
5) www.wikipedia.org
6) Авторское право ХХI век: Сборник научных статей. – М.: МФГС, РАП, 2010
7) Dreptul de autor şi drepturile conexe, Manual, AGEPI, Chişinău 2012
8) Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe
9) Legislaţia şi politicile în domeniul proprietăţii intelectuale, Chişinău, iulie 2010
10) Acordul privind drepturile de proprietate intelectuală cu privire la comerţ
(TRIPS)
11) Tratatul OMPI privind dreptul de autor
12) http://www.inm-lex.ro/arhiva/fisiere/pag_35/det_67/224.doc
13) Directiva 2002/21/CE privind societatea informaţională
14) Cartea Verde: privind difuzarea online a operelor audiovizuale în UE: oportunităţi şi provocări pentru o piaţă digitală unică (2011)
15) www.europa.eu/rapid/press-release_CJE-13-25_ro.doc
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Dreptul de autor şi drepturile
conexe în sistemul de drept
romano-germanic
masterand Artiom PILAT,
expert al Centrului Tehnico-Criminalistic
și Expertiză Judiciară al IGP al MAI al RM

Î

n literatura de specialitate, sistemul de drept romano-germanic este considerat a
fi unul european continental, dar care-şi găsește aplicare şi în unele ţări din America Latină, Orientul Apropiat sau Nordul Africii, precum şi în sistemul nostru de drept.
Rădăcinile dreptului roman şi cutumele germanice
Izvorul fundamental de drept pentru sistemul de drept romano-germanic este
actul normativ – legea în sens larg, adică regula scrisă şi adoptată de către organele
abilitate ale statului [3].
Din punct de vedere juridic, sistemul de drept romano-germanic, numit şi „drept
continental”, prevede că orice hotărâre a judecăţii trebuie să se bazeze pe dreptul scris,
pe lege, şi nu în baza unor hotărâri anterioare ale judecătorilor. Un alt aspect specific al
sistemului de drept continental este codificarea ca o condiţie obligatorie în organizarea
normelor ramurale. Sistemul continental de drept se deosebeşte de cel anglo-saxon nu
numai prin izvoarele sale, dar şi prin structura internă, institutele principale de drept,
tehnica juridică [1, p. 531-532].
Multe particularităţi structurale ale sistemului de drept continental parvin din normele de drept roman, preluate şi adaptate condiţiilor noi. Astfel, atât pentru statele sistemului continental, cât şi pentru dreptul roman, este caracteristică structura de drept
public şi drept privat.
Primul este legat de interesele publice, civice, unind persoanele private sub egida
puterii statale într-un colectiv unic, „pentru binele întregii societăţi”. Al doilea este orientat spre indivizi separaţi şi uneşte cetăţenii în procesul apărării intereselor personale,
fără intervenţia statului în această sferă de activitate [1, p. 531-532].
În continuare, ne vom referi la particularităţile generale ale legislaţiei din domeniul
dreptului de autor şi drepturilor conexe în statele cu sistemul de drept romano-germanic.
În Federaţia Rusă, reglementările ce ţin de dreptul de autor şi drepturile conexe sunt
cuprinse în Cartea a IV-a, Secţiunea a VII-a, Capitolul 70 al Codului Civil, adoptat de către
Duma de Stat la 24 noiembrie 2006 şi aprobat de Adunarea Federală la 8 decembrie 2006.
În conformitate cu prevederile legislaţiei Federaţiei Ruse, prin drept de autor se
înţelege o totalitate de drepturi ce aparţin autorului unei opere de ştiinţă, literatură sau
artă.
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Însăşi legislaţia din domeniul dreptului de autor este definită ca o totalitate de norme juridice ce reglementează raporturile din sfera creaţiei ştiinţifice şi artistice.
Obiectul dreptului de autor îl constituie opera. În doctrina juridică rusă, prin operă se înţelege rezultatul unei activităţi intelectuale a autorului, exprimată într-o formă
materializată.
În literatura de specialitate, dreptul de autor se clasifică în felul următor:
1) Dreptul de autor în sens obiectiv - reprezintă un concurs de norme juridice,
care reglementează raporturile născute din crearea şi utilizarea operelor ştiinţifice, literare şi artistice.
2) Dreptul de autor în sens subiectiv - constituie înseşi drepturile nepatrimoniale
şi patrimoniale ce aparţin persoanelor care au creat opera literară, ştiinţifică sau artistică [2, p. 5].
Principalele obiective ale legislaţiei Federaţiei Ruse în domeniul dreptului de autor
sunt:
••
Apărarea drepturilor nepatrimoniale şi patrimoniale ale autorilor;
••
Asigurarea unui cadru legislativ adecvat, menit să creeze condiţii favorabile
pentru crearea operelor de ştiinţă şi artă;
••
Utilizarea într-un spectru larg a rezultatelor creaţiilor artistice şi ştiinţifice [2, p. 5].
Izvoarele dreptului de autor rus cuprind totalitatea actelor legislative, emise de către organele de stat, în care se cuprind norme juridice ce reglementează relaţiile ce ţin
de crearea şi valorificarea operelor ştiinţifice, artistice şi literare.
Conform doctrinei ruse, izvoarele dreptului de autor se clasifică în două categorii,
şi anume:
1. Actele emise de organele federale:
a) Constituţia Federaţiei Ruse, ce dispune de forţă juridică supremă şi constituie baza întregii legislaţii federale;
b) Actele emise de Adunarea Federală: constituţia federală, legile federale,
declaraţiile, dispoziţiile, regulamentele etc.;
c) Actele de genul decretelor, hotărârilor, ordinelor şi instrucţiunilor emise
de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale etc.
2. Actele emise de autorităţile publice locale ce produc forţă juridică doar în limitele teritoriale în care a fost emis actul normativ.
3. Actele internaţionale cu forţă obligatorie pe întreg teritoriul Federaţiei Ruse
şi cu o influenţă enormă asupra întregului cadrul legislativ din domeniul proprietăţii
intelectuale al Federaţiei Ruse [2, p. 7].
În România, prima lege ce a reglementat dreptul de autor a fost Legea presei, adoptată la 13 aprilie 1862, pe timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza.
La 28 iunie 1923 intră în vigoare o lege specială, consacrată dreptului de autor,
denumită „Legea proprietăţii literare şi artistice”. Această lege reglementează două aspecte esenţiale ale protecţiei drepturilor autorilor, şi anume:
••
asigurarea protecţiei dreptului de autor independent de îndeplinirea vreunei
formalităţi;
••
recunoştea dreptului de autor al străinilor în aceleaşi condiţii ca şi pentru cetăţenii români, în baza principiului tratamentului naţional.
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Prevederile acestei legi au fost modificate prin:
••
Legea privind contractul de editură şi dreptul de autor asupra operelor literare, adoptată la 24 iulie 1946 şi ulterior abrogată parţial prin Decretul nr. 16 din data de
14 ianuarie 1949, denumit – „Decret privind difuzarea şi editarea cărţii”.
••
Decretul nr. 19 din anul 1951 privind dreptul de autor asupra operelor literale
susceptibile de a fi tipărite, decret care a suferit o modificare în ianuarie 1952 prin Decretul nr. 428 din anul 1952 [4].
Următorul pas în evoluţia sistemului legislativ al României a fost adoptarea la 18
iunie 1956 a Decretului nr. 321 privind dreptul de autor, care a abrogat toate legislaţiile
anterioare.
Decretul nr. 321 prevedea în art. 7 trei termene de folosinţă a drepturilor patrimoniale:
••
20 de ani de la apariţia operei cu privire la autorii care alcătuiesc enciclopedii,
dicţionare şi culegeri;
••
10 ani de la apariţia unei serii de fotografii artistice;
••
5 ani de la apariţia unei fotografii artistice separate.
Pentru restul cazurilor, Decretul nr. 321 prevede că autorul se bucură de drepturile
de autor pe durata vieţii sale (art. 2) [4].
Art. 6 al Decretului prevede că, după moartea autorului, de drepturile de autor se
bucură:
••
soţul şi ascendenţii (părinţii) autorului, pe tot timpul vieţii fiecăruia;
••
descendenţii lui (copiii şi urmaşii lor), timp de 50 de ani de la moartea autorului;
••
ceilalţi moştenitori (fraţi, surori, unchi, mătuşi, veri, verişoare, moştenitori testamentari) - timp de 15 ani de la moartea autorului, fără ca, în acest caz, dreptul să
poată fi transmis din nou prin moştenire [4].
Pentru persoanele juridice, termenul de protecţie a fost de 50 de ani de la apariţia
operei.
Prin „apariţie” se înţelege orice mod de aducere la cunoştinţa publicului a operei,
deoarece în acea perioadă forma electronică încă nu era dezvoltată, modul respectiv
constând în publicarea operei în cărţi, reviste, ziare, prezentarea acesteia în expoziţii,
evenimente culturale, radiodifuziune şi televiziune [4].
Ulterior, Decretul nr. 321 a fost modificat prin Decretul nr. 358 din 3 august 1957
şi Decretul nr. 1172 din 30 decembrie 1968 și care au rămas în vigoare până la 23 iunie
1996 inclusiv, iar unele prevederi chiar până la 29 iulie 2004 inclusiv. [4].
O altă etapă în reglementarea legală a dreptului de autor în România a constituit
adoptarea Legii nr. 8 din anul 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Această lege a abrogat Decretul nr. 321 din 18 iunie 1956 privind dreptul de autor, producând
efecte din 24 iunie 1996.
Legea nr. 8 din anul 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe fixează termenele de protecţie ale drepturilor de autor în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene, adică:
••
70 de ani de la aducerea la cunoştinţa publică a operelor colective (art. 28) sau
a operelor publicate fără indicarea autorului, sau a celor publicate sub pseudonim, iar
autorul nu a fost identificat în cei 70 de ani de la publicare (art. 26 alin. (1));
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••
70 de ani de la moartea autorului, indiferent când a fost adusă opera la cunoştinţa publică (art. 25);
••
25 de ani de la aducerea la cunoştinţa publică a operelor postume, a căror
durată de protecţie de 70 de ani de la moartea autorului a expirat.
Legea a fost modificată în anul 2004 prin Legea nr. 285, Ordonanţa de Urgenţă nr.
123 din 2005 şi Legea nr. 329 din anul 2006, fără a fi modificate termenele.
Prin modificările Legii nr. 8 nu s-a instituit protejarea retroactivă a drepturilor de autor a căror durată de protecţie expirase şi nici nu s-a restabilit protejarea drepturilor de
autor pe eventualul rest de timp conform noilor termene, ci doar s-a prelungit durata
protejării operelor pentru care nu au expirat termenele de protecţie calculate conform
procedurilor legislaţiei anterioare (art. 149 alin. (3)).
Textul iniţial al legii a fost formulat ambiguu (lipsea particula„nu” sus-menţionată). Se pare
că formularea iniţială intenţiona să restabilească protecţia - lucru care s-a dovedit imposibil.
Ca urmare, s-a avansat ideea că lipsa particulei „nu” a fost o greşeală de tipar şi că
sensul este cel din forma actuală a legii. Astfel, aplicarea art. 149 alin. (3) se poate face
doar de la data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 285 din anul 2005 care a făcut
corecţia, adică din 30 iulie 2004, deşi unii jurişti consideră că sensul legii era clar încă din
forma iniţială, deci, ar putea fi aplicată din 24 iunie 1996.
În această ordine de idei, menţionăm că evoluţia dreptului de autor şi drepturilor
conexe în statele cu sistemul de drept romano-germanic este dictată de importanţa
majoră a acestei instituţii pentru societate, fiind considerată ca una dintre cele mai
apreciate, deoarece protejează cel mai sacru drept – dreptul la rezultatul creaţiei sale
intelectuale din domeniul ştiinţei, literaturii sau artei.
Ca rezultat al unei ample cercetări al dreptul de autor şi a drepturile conexe în sistemul de drept romano-germanic, se impun următoarele concluzii:
••
Sistemul de drept romano-germanic se caracterizează prin faptul că izvorul
fundamental de drept este actul normativ – legea în sens larg, adică regula scrisă şi
adoptată de către organele abilitate ale statului.
••
O dezvoltare a instituţiei dreptului de autor şi a drepturilor conexe în statele
ce fac parte din sistemul de drept romano-germanic o întâlnim, în mod special, în Federaţia Rusă şi România.
••
Principalele obiective ale legislaţiei Federaţiei Ruse în domeniul dreptului de
autor sunt:
a) Apărarea drepturilor nepatrimoniale şi patrimoniale ale autorilor;
b) Asigurarea unui cadru legislativ adecvat menit să creeze condiţii favorabile
pentru crearea operelor de ştiinţă şi artă;
c) Utilizarea într-un spectru larg a rezultatelor creaţiilor artistice şi ştiinţifice.
••
În România, prima lege ce a reglementat dreptul de autor a fost Legea presei
adoptată la 13 aprilie 1862 pe timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza.
••
La 28 iunie 1923 intră în vigoare „Legea proprietăţii literare şi artistice”, care
reglementează două aspecte esenţiale ale protecţiei drepturilor autorilor, şi anume: asigurarea protecţiei dreptului de autor independent de îndeplinirea vreunei formalităţi şi
recunoştea dreptul de autor al străinilor în aceleaşi condiţii ca şi pentru cetăţenii români
în baza principiului tratamentului naţional.
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••
Paşii ulteriori în evoluţia sistemului legislativ al României au constat în adoptarea decretelor şi a legilor ce cuprind întreg spectrul de probleme din domeniul dreptului de autor: Legea privind contractul de editură şi dreptul de autor asupra operelor
literare, adoptată la 24 iulie 1946; Decretul nr. 16 din 14 ianuarie 1949 privind difuzarea
şi editarea cărţii; Decretul nr. 19 din anul 1951 privind dreptul de autor asupra operelor
literale susceptibile de a fi tipărite; Decretul nr. 321 privind dreptul de autor din 18 iunie
1956; Legea nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; Legea nr. 285
din 2004; Ordonanţa de Urgenţă nr. 123 din 2005; Legea nr. 329 din anul 2006 etc.
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I

ntroducere. 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, care au creat lucruri uimitoare. Nu-i cunoaştem 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. Toţi cunosc despre disputa dintre Thomas Alva
Edison şi Pavel Iablocikin referitoare la becul cu incandescenţă, dintre Aleksandru Popov şi Guglielmo Marconi referitoare la radio etc.
Noile etape de dezvoltare ale 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 specificul şi caracterul complex al temei investigate, în calitate de metode de cercetare au fost folosite metoda logică, sistematică, de comparare. Cercetările întreprinse se
bazează pe studierea doctrinei, legislaţiei naţionale şi internaţionale.
Rezultatul discuţiei. Primele reglementări juridice cunoscute şi-au făcut apariţia
în domeniul proprietăţii în general şi s-au materializat, exprimând dreptul de posesiune
a bunurilor, dreptul de dispoziţie asupra obiectului proprietăţii, dreptul de gospodărire,
administrare şi gestionare a bunului şi dreptul de a culege roadele utilizării proprietăţii.
I. Fisher menţionează că, din punct de vedere economic, proprietatea reprezintă „libertatea sau acceptul de a se bucura de beneficiile unei averi cu asumarea costurilor ce
decurg din obţinerea acestor beneficii” [1, p. 45].
Cu toate că reglementările în domeniul proprietăţii s-au materializat mai întâi în
domeniul bunurilor tangibile, este interesant faptul că proprietatea intelectuală, care
este legată doar de fiinţa umană, iar rezultatul acestei activităţi materializat în opere
ştiinţifice sau de artă, a fost legiferată şi recunoscută mult mai târziu.
Din perspectiva istorică, proprietatea intelectuală 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 fiecare categorie de drepturi, respectiv,
dreptul de autor, drepturile conexe şi proprietatea industrială [1, p. 45].
Ţinând cont de perioadele istorice de dezvoltare a proprietăţii intelectuale, ne propunem o abordare sistematică a cauzelor care au generat tendinţele de dezvoltare a
domeniului proprietăţii intelectuale şi determinarea, combaterea, prevenirea factorilor
ce alimentează existenţa anti-copyright.
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În literatura de specialitate se menţionează existenţa a patru perioade 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 beneficiat de protecţie încă din antichitate, este marca. Aceste semne figurative se înfăţişau sub forma unor litere (de regulă, iniţiale), a unor combinaţii de linii, motive din natură, orice alte semne simbolice etc.,
ce se puneau pe cărămidă, pe articolele din piele, pe vasele de ceramică, ţesături, arme
etc. Astfel, marca avea drept scop identificarea unui bun, individualizarea unui produs,
totodată, având şi funcţia de certificat de calitate. Ulterior, aplicarea mărcii a devenit
obligatorie şi reprezenta un privilegiu acordat de rege, împărat. Acest privilegiu, în opinia noastră, a generat apariţia monopolului în domeniu. De acum, nu se punea accentul
numai pe calitate şi protejarea clienţilor, dar şi pe aspectul financiar.
La începutul sec. al XVI-lea, subliniază G. Isnard, apar primele tentative de apărare
a acestui drept împotriva încălcărilor. Exemplu elocvent în acest sens sunt acţiunile artistului plastic Albrecht Durer, care cere plata dreptului de autor pentru reproducerea
neautorizată a gravurii „Apocalipsa” 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 falsificate [1, p. 47].
2. Perioada reglementărilor naţionale. Revoluţia industrială şi-a lăsat amprenta şi în domeniul proprietăţii intelectuale. Odată cu apariţia tiparului cu litere mobile,
după cum afirmă 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 ruşinoasă meseria plagiatorilor şi autorilor de contrafacere. De aceea, toţi
cei care, în mod mai mult sau mai puţin direct, obţin un profit tranzitoriu din activitatea
intelectuală, simt nevoia de a recurge la protecţia socială [3, p. 35].
Autorul Jules-Mara Baudel în lucrarea „La Legislation des Etats-Units sur le droit
d’auteur” menţionează că invenţia lui Gutenberg a fost cauza exclusivă a naşterii dreptului de autor [3, p. 35].
În această perioadă, tipărirea şi vânzarea cărţilor trebuia autorizată, în acest sens
existau privilegii. E important că privilegiile de librărie, conferirea monopolului tipăririi
şi difuzării unei opere, aveau rostul de protecţie nu a autorilor, ci a tipografiilor contra
concurenţilor. Autorul care ceda manuscrisul unui tipograf pierdea orice drept asupra
acestuia, tipografiile fiind cele care dobândeau dreptul de proprietate asupra manuscrisului, precum şi dreptul de exploatare şi difuzare a operei [3, p. 36].
Apare sistemului copyright, în care protecţia 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 drepturile morale şi interesele autorului, acordându-se prioritate interesului
industrial.
În acea perioadă are loc schimbarea valorilor şi scopului muncii intelectuale. Scriitorii (autori de cărţi) care, mai mult ca oricine înţeleg valoarea educaţiei, se transformă
în persoane ce folosesc literatura ca pe un mijloc de a face bani.
Pentru a dezrădăcina această opinie, trebuia soluţionată problema literaturii pe
care anti-copyrait o identifică drept mijloc de profit al unei clase, în detrimentul alteia,
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prin urmare, procesul de educare şi de răspândire a şcolilor reprezintă un mijloc de
consolidare a vânzărilor produsului de carte – cât costă chiria cărţilor în clasele primare,
cât de des se schimbă manualele? Oare aceasta nu reprezintă o exploatare prin carte a
societății – învăţământul obligatoriu reprezintă o nouă taxă de exploatare a populaţiei
în favoarea scribilor – „homo homini lupus”. Oamenii participă la viaţa literară numai cu
bani, nu cu mintea şi sufletul, scribii rămân cu munca fizică şi distracţia mentală (care
este dată popularizării).
Pornind de la o astfel de definire a literaturii, constatăm că ea nu are scop de educare şi de răspândire a valorilor sociale sănătoase, ci se recurge la analiza condiţiilor
de vânzare a operelor literare în scopul determinării acelor condiții care ar amplifica
creşterea vânzărilor, adică sunt definite acele proprietăţi cerute de o operă literară care
să aducă profit autorului său.
În goana după profit, „taxă pentru gânduri şi cuvinte”, se pierde completamente
esenţa şi importanţa ştiinţei, culturii, educaţiei etc. Fapt despre care a menţionat şi marele M. Eminescu: „E uşor a scrie versuri / Când nimic nu ai a spune, / Inspirând cuvinte
goale / Ce din coada au să sune.” [2].
Lev Tolstoi caracterizează epoca dată ca: „Timpul fiilor risipitori, epoca pierderii sensului şi scopului, când scriitori şi savanţii formează o castă aparte. Atâta timp cât există
o separare între omul învăţat şi neînvăţat, atât timp va exista acest comerţ imoral, iar
literatura tot mai mult va avea caracteristicile unei industrii, care oferă distracţie, care,
prin urmare, nu va constitui o necesitate, iar oamenii o vor vedea doar ca pe un agrement” [4].
3. Perioada internaţionalizării. Se caracterizează prin instituirea unei protecţii la
nivel internaţional a drepturilor de proprietate intelectuală. Apare Biroul Unit Internaţional pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale, care, mai apoi, s-a transformat în Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), recunoscută ulterior ca agenţie
specializată în cadrul Naţiunilor Unite (ONU).
4. Globalizarea. A generat o evoluţie mai rapidă a schimburilor comerciale şi a
fluxurilor financiare. Apar reglementări juridico-penale care să protejeze proprietatea
intelectuală şi care să încerce să stopeze fenomenul contrafacerilor şi al pirateriei. Astfel,
fiecare om are dreptul să beneficieze de protecţia drepturilor morale şi materiale ce
decurg din orice lucrare ştiinţifică, literară sau artistică al cărui autor este. Doar că, în
prezent, sunt puţine persoane fizice ce deţin brevete pentru invenţiile sale.
Stabilitatea în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale, în această perioadă,
este bulversată de apariţia internetului, care reprezintă produsul cel mai mare al democraţiei. Astfel, se democratizează şi liberalizează nu numai accesul, dar şi generarea de
informaţii şi de cunoaştere. Nu mai există un simplu consumator, ci un contribuitor care
doreşte să îmbunătăţească sau să contribuie la apariţia produsului final (de exemplu,
faci un remix, faci o traducere, postezi în altă parte puţin modificat etc.). Apare fenomenul creativităţii sociale – toată lumea creează.
Globalizarea intensifică necesitatea existenţei unui instrument de stabilire a dreptăţii, mai ales atunci când fiecare din părţi îşi are dreptatea sa.
Copyright-ul, ca instrument ce reglementează dreptul la copiere sau, mai corect
spus, dreptul la limitarea copierii, reprezintă o necesitate reală şi obiectivă. Astfel, co-
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pyright-ul asigură ca autorul să fie remunerat pentru activitatea sa intelectuală şi oferă mijloace băneşti pentru creaţii noi. Totodată, în opinia susţinătorilor anti-copyright,
copyright-ul reprezintă un monopol care, chiar dacă în unele domenii aduce beneficii,
privit în ansamblu, pentru societate aduce doar pagube. Omenirea îşi pierde calitatea
ce o diferenţiază de lumea animalelor, şi anume, aptitudinea de a învăţa nu numai din
propriile activităţi şi observări, dar din experienţele şi observările altora.
Pentru argumentarea necesităţii existenţei copyright-ului trebuie soluţionate tezele adepţilor anti-copyright, care pledează pentru desfiinţarea copyright-ului, bazânduse pe următoarele argumente:
1. sectoarele, precum dezvoltarea tehnologilor informaţionale, medicină, învăţământ etc., cele mai importante pentru dezvoltarea unei societăţi şi a omenirii în ansamblu, în care dreptul de autor are o poziţie importantă, se află în sfera de influenţă a
corporaţiilor. În aceste sectoare renta aparţine corporaţiilor, iar dreptul de autor e folosit
în interese proprii, nu ale omenirii;
2. părţile terţe care obţin drepturile de autor speculează cu ele;
3. dezvoltarea domeniilor sus-numite să se facă prin microfinanţare, granturi
(din partea statului, organizaţiilor obşteşti, fonduri private etc.).
4. nu este corect să limitezi accesul omului la cultură, ştiinţă, educaţie, medicină
etc., din motivul că este sărac. Marea majoritate a omenirii nu are surse financiare ca să
plătească renta celor care parazitează pe contul autorului.
Concluzii. În ipoteza studiului realizat, generalizând cele consemnate în conţinutul
propriu-zis al lucrării, înaintăm următoarele concluzii:
1. Proprietăţii intelectuale i se acordă o atenţie sporită deoarece:
•• scad vânzările produsului material şi cresc vânzările obiectului proprietăţii intelectuale – motiv financiar;
•• ca şi în cazul lui Gutenberg, inventatorul tiparului mobil, au apărut noi mijloace simple de multiplicare a activităţii intelectuale;
•• copyright-ul reprezintă un catalizator în lupta cu pirateria.
2. Societatea modernă trebuie să identifice noi mecanisme de protejare a proprietăţii intelectuale, astfel încât legea să nu admită îmbogăţirea ilicită.
3. Copyrastia – taxa cuvântului, în opinia noastră, reprezintă treapta cea mai înaltă a
individualismului, care împiedică răspândirea gândului şi utilizarea eficientă a acestuia –
a educaţiei în general.
4. Problematica dreptului de autor are la bază două poziţii. Pe de o parte, tot ce este
inventat şi creat reprezintă tezaurul omenirii de care pot să se folosească toţi. Pe altă
parte se află autorul, care dorește să-și primească plata pentru munca efectuată şi nu
doreşte să fie răsplătit de cineva, cumva, cândva. Între aceste două poziţii apare 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 dezvoltate unde oamenii doresc să cumpere un produs calitativ la un preţ mic. Aceasta reprezintă o problemă
socială, fiindcă un stat trebuie să se gândească la asigurarea accesibilităţii valorilor intelectuale, care există în lume, dar totodată trebuie să ia în calcul şi drepturile autorului.
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5. Autorul trebuie să fie independent de stat sau oricare organizaţie obştească sau
de alt gen, dar dependent de publicul care-i vizionează filmul, citește cartea.
6. Astăzi nu există un mecanism clar în domeniul protejării proprietăţii intelectuale
care ar conveni tuturor părţilor (autorul îşi vrea plata, societatea doreşte bunuri intelectuale, iar părţile terţe doresc să protejeze ceea ce nu este creat de ei).
Credem că situaţia dată va fi soluţionată cândva, cumva, iar noi, până atunci, nu
vom face cópii şi descărcări ilegale şi, sperăm, nu vom citi, viziona, crea mai puţin decât
până acum.
Rezumat
La începutul istoriei sale, copyright-ul reprezenta o necesitate care avea scopuri
nobile. Progresul tehnico-ştiinţific a democratizat şi liberalizat mecanismul de cunoaştere şi de generare a informaţiei, impunând noi reguli. Astfel, apare disputa între autor
şi societate, unde fiecare dintre părţi îşi are dreptatea sa.
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Dezvoltarea sistemul inovațional
din Republica Moldova
drd. Vadim IAȚCHEVICI,
șef secție Transfer Tehnologic,
Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic al AȘM

I

ntroducere
Timpul abordărilor sectoriale şi al viziunilor fragmentare a rămas în trecut.
Republica Moldova are nevoie de o viziune sistemică asupra propriei societăţi, care ar
însuma atât tradiţia religioasă, culturală, juridică şi economică, cât şi performanţele ştiinţei şi tehnicii mondiale. O abordare de ansamblu a interesului naţional presupune
înţelegerea caracterului complementar al ştiinţelor socio-umane şi al celor exacte, al
planului metafizic și al celui fizic, al realităţilor spirituale și al celor materiale. Această
perspectivă presupune depăşirea clişeelor şi dezvoltarea unui exerciţiu intelectual autonom, izvorât din înţelegerea profundă a profilului identitar, precum şi a necesităţilor
spirituale şi materiale ale poporului nostru.
Este necesară o reformă profundă a sistemului de învăţământ, punându-se accentul pe dezvoltarea învăţământului profesional, deoarece anume specialiştii calificaţi din
instituţiile preuniversitare reprezintă veriga de bază pentru asigurarea unei bune funcţionări a tuturor sectoarelor economiei naţionale.
Statul trebuie să acorde sprijinul financiar necesar cercetărilor ştiinţifice. Acestea
nu trebuie să vizeze doar domeniile cu aplicare directă în economie, dar şi ştiinţele: filosofia, geopolitica, sociologia, antropologia, istoria, culturologia şi alte discipline socioumane. Ultimele nu trebuie privite ca preocupări intelectuale sterile, ci ca o necesitate
organică de a defini unicitatea, rostul şi vocaţia poporului nostru.
Activităţile ştiinţifice şi cele inovaţionale constituie, în condiţiile contemporane, cea
mai importantă forţă motrice a creşterii economice, pentru care se impune cu necesitate integrarea ştiinţei cu procesul industrial. În practica mondială, ştiinţa este administrată de ministere, departamente, agenţii, comitete, adică de organe publice centrale.
Conform sondajelor realizate de Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic,
mulți dintre oamenii de afaceri din Republica Moldova, ca și în alte țări, reacţionează
foarte pozitiv la toate inovaţiile care ar putea conduce la sporirea profiturilor, reducerea
cheltuielilor şi îmbunătăţirea semnificativă a calității produselor şi serviciilor.
În contextul dat am dori să explicăm doi termeni: inovare și sistem.
Astfel, inovarea reprezintă aplicarea rezultatului final, nou sau perfecţionat, al activităţii din domeniul cercetării ştiinţifice şi transferului tehnologic materializat în formă
de produs, serviciu și tehnologie, implementat în practică şi/sau comercializat pe piaţă.
Sistemul reprezintă un ansamblu de elemente (principii, reguli, forțe etc.) dependente între ele și formând un întreg organizat, care pune ordine într-un domeniu de
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gândire teoretică, reglementează clasificarea materialului într-un domeniu de științe
ale naturii sau face ca o activitate practică să se desfășoare potrivit scopului urmărit.
În continuare vom caracteriza actorii sistemului inovaţional din ţară.
Actorii sistemului inovaţional din Republica Moldova
Evaluările cadrului de politici, realizate de câteva echipe separate de experți
naționali și străini independenți, demonstrează în mod unanim că acesta nu este propice pentru susținerea activităților inovaționale și pentru valorificarea eficientă a resurselor private și publice alocate pentru inovare. Sistemul de luare a deciziilor în sfera de
cercetare-inovare este excesiv de centralizat, prioritatea absolută fiind acordată generării cunoștințelor și mai puțin utilizării și difuziei acestora, sectorul privat și societatea
nefiind implicate în dialogul de politici. Nu există un nivel orizontal de coordonare a politicilor inovaționale și nu este clar stabilită autoritatea națională care definește politicile
de inovare. Guvernul practic s-a autoeliminat din procesul de politici în domeniul inovării, politicile sunt evaluate și monitorizate inadecvat, iar calitatea guvernării sectorului suferă din cauza unor aranjamente instituționale improprii, generatoare de conflicte
de interese și de alocări ineficiente ale resurselor. Lipsesc indicatorii statistici de bază
pentru evaluarea impactului politicilor și pentru monitorizarea procesului inovațional
în sectorul privat.
1. Parlamentul Republicii Moldova. Parlamentul este forul suprem care adoptă
acte legislative ce reglementează organizarea şi funcţionarea sferei ştiinţei şi inovării,
aprobă direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării, aprobă cuantumul mijloacelor publice care se alocă pentru sfera ştiinţei şi inovării și ratifică tratatele
internaţionale privind cooperarea în sfera ştiinţei şi inovării. Comisiile de specialitate
ale Parlamentului, în special Comisia pentru Educaţie, Cercetare, Tineret şi Sport și Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe, au nevoie de consolidarea semnificativă a
capacităților pentru evaluarea mai bună a politicilor și priorităților propuse în domeniul
inovațional.
2. Guvernul Republicii Moldova. În conformitate cu prevederile Codului cu privire
la știință și inovare, Guvernul împuternicește Academia de Științe a Moldovei (AȘM)
să definească și să realizeze politica de stat în sfera inovării, AȘM devenind instituţie
publică grevată cu competenţe ale autorităţilor publice în acest domeniu de politici.
După aprobarea Codului cu privire la știință și inovare, prioritățile de stat în domeniul
cercetării și inovării au fost elaborate doar de către AȘM, ceea ce nu este în conformitate
cu bunele practici de delimitare a competențelor în domeniul politicilor. În consecință,
programul de stat pentru proiecte de inovare și transfer tehnologic a beneficiat de 5%
din volumul de finanțare acordat sectorului de cercetare și inovare pe parcursul perioadei 2005–2015.
3. Ministerul Economiei. Funcțiile și atribuțiile Ministerului Economiei în domeniul inovațiilor sunt în mare măsură limitate la sectoarele industrie și energetică,
care, luate împreună, reprezintă circa 14% din PIB. În conformitate cu Regulamentul
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, structurii şi efectivuluilimită ale aparatului central al acestuia (aprobat prin Hotărâre de Guvern nr. 690 din
13.11.2009), Ministerul Economiei are printre funcțiile sale de bază și participarea la
promovarea implementării documentelor de politici ale statului în domeniul inovaţi-
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ilor şi transferului tehnologic, inclusiv în scopul creării instrumentelor de dezvoltare/
susţinere a antreprenoriatului inovaţional (parcurilor industriale şi ştiinţifico-tehnologice, incubatoarelor de inovare, structurilor de consultanţă şi asistenţă tehnică etc.)
în domeniile industriei şi energeticii. O altă funcție importantă este elaborarea şi promovarea politicii statului în vederea implementării rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic în industrie şi energetică. În domeniul
inovațiilor, Ministerul Economiei are și atribuția de a promova participarea şi cooperarea agenţilor economici la activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare. Exercitarea
acestor atribuții a fost dificilă în lipsa bazei normative adecvate, a unor instrumente
adecvate de finanțare și din cauza alocării suboptimale a resurselor în sfera de cercetare și inovare. Ministerul Economiei implementează prin Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) o serie de programe pentru
susținerea generală a afacerilor (Programul de Atragere a Remitențelor în Economie
PARE 1+1, Programul Național pentru Abilitarea Economică a Tinerilor, Gestiunea Eficientă a Afacerii, Fondul Special de Garantare a Creditelor), dar aceste programe nu
sunt suficiente şi bine ţintite pentru susținerea unor activități autentic inovaționale.
4. Academia de Științe a Moldovei. În conformitate cu prevederile Codului cu privire la știință și inovare, AȘM execută rolul de coordonator în promovarea inovaţiilor şi
transferului tehnologic. Codul cu privire la știință și inovare prevede că AȘM: elaborează
şi promovează strategia dezvoltării sferei ştiinţei şi inovării; realizează politica de stat şi
desfăşoară activităţi conceptuale în sfera ştiinţei şi inovării; identifică direcţiile strategice ale sferei ştiinţei şi inovării; distribuie alocaţiile bugetare conform direcţiilor strategice ale sferei ştiinţei şi inovării; organizează elaborarea programelor de stat, a programelor ştiinţifice şi tehnico-ştiinţifice internaţionale, precum şi a mecanismelor de realizare
a acestora; elaborează mecanismele de monitorizare şi de stimulare a implementării
rezultatelor programelor de stat în sfera ştiinţei şi inovării, precum şi cele de formare a
pieţelor de produse ale acestei sfere. Alocarea acestor competențe este contrară standardelor de bună guvernare, deoarece o singură instituție a devenit responsabilă de
formularea, implementarea, monitorizarea, evaluarea impactului politicilor de inovare
și raportarea către Guvern și public. Ca rezultat, suportul financiar din partea statului
a fost acordat aproape în întregime doar pentru generarea de cunoștințe în institutele subordonate AȘM, respectiv o pondere foarte modestă revenind pentru preluarea,
absorbția și difuziunea cunoștințelor de către întreprinderile din economia reală și de
către societate în general.
5. Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică (CSȘDT). CSȘDT este
organul executiv al AȘM care stabilește modul și criteriile de repartizare a mijloacelor
publice în sfera de cercetare și inovare, elaborează mecanismele de monitorizare şi de
stimulare a implementării rezultatelor programelor de stat în sfera ştiinţei şi inovării,
precum şi cele de formare a pieţelor de produse ale acestei sfere. CSȘDT este responsabil și de promovarea activității de inovare şi transfer tehnologic. CSȘTD este compus din
17 membri care provin din comunitatea academică, dar nu reprezintă suficient de bine
sectorul privat, Guvernul și societatea civilă.
6. Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT). AITT se află în subordonarea AȘM și este o organizație specializată ce asigură extensiunea tehnologică. AITT a
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fost creată in 2004 pentru coordonarea, stimularea şi implementarea mecanismelor activităţii de inovare şi transfer tehnologic. Agenţia organizează colectarea proiectelor de
transfer tehnologic, expertiza independentă, selectarea pe bază de concurs, finanţarea
din surse publice, monitorizarea realizării, corectitudinea cofinanţărilor, evaluarea şi diseminarea rezultatelor acestora. AITT monitorizează şi evaluează activităţile parcurilor
ştiinţifico-tehnologice, ale incubatoarelor de inovare, susţine dezvoltarea acestora prin
implementarea politicilor şi strategiilor de inovare şi de transfer tehnologic. În prezent,
AITT utilizează doar două instrumente pentru suportul inovațiilor: proiectele de inovare
și transfer tehnologic și suportul acordat parcurilor științifico-tehnologice și incubatoarelor de inovare.
7. Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare (CNAA). CNAA are un rol-cheie
în procesul inovațional deoarece numai entitățile acreditate de CNAA au acces plenar
la finanțarea de stat pentru activitățile de cercetare și inovare.
8. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). AGEPI organizează
şi efectuează protecţia juridică a proprietăţii intelectuale sub formă de proprietate industrială, a drepturilor de autor şi drepturilor conexe pe teritoriul Republicii Moldova.
AGEPI gestionează registrele naţionale de cereri şi titluri de protecţie acordate pentru
invenţii, pentru noi soiuri de plante, pentru mărci de produse şi servicii, pentru denumiri de origine și indicații geografice, pentru desene şi modele industriale, pentru
modele de utilitate, pentru topografii ale circuitelor integrate, pentru alte obiecte ale
proprietăţii industriale, registrele naţionale ale contractelor de licenţă şi cesiune, ale
mandatarilor autorizați și evaluatorilor în domeniul proprietăţii industriale. AGEPI furnizează și importante date statistice utile pentru evaluarea unor aspecte ale procesului
inovațional (invenții, mărci, design industrial).
9. Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii
(ODIMM). ODIMM este o agenție implementatoare subordonată Ministerului Economiei. Printre funcțiile ODIMM se numără elaborarea şi implementarea programelor şi proiectelor de dezvoltare a sectorului IMM, acordarea serviciilor de consultanţă şi instruire
a managerilor şi angajaţilor IMM, crearea şi dezvoltarea unei reţele de incubatoare de
afaceri, susţinerea formării de clustere şi reţele inovative. ODIMM implementează programele de suport aprobate de Ministerul Economiei, dar aceste programe sunt generale și nu țintesc în mod expres firmele inovatoare.
10. Biroul Național de Statistică (BNS). BNS este instituția de stat abilitată cu furnizarea de date statistice. Totuși, statistica activităților inovaționale în Republica Moldova
este puțin dezvoltată. Lipsesc o serie de indicatori-cheie necesari pentru a monitoriza
starea și dinamica activităților inovaționale și pentru evaluarea impactului politicilor.
Totodată, datele colectate de BNS acoperă numai activitățile de cercetare și inovare
care au loc în cadrul unor entități academic acreditate și nu includ inovațiile de produs,
proces, de marketing și organizaționale, care au loc în cadrul firmelor din economia
reală.
11. Cluster ştiinţifico-tehnologic – grupare de persoane juridice şi persoane fizice constituită în baza unui contract de asociere, încheiat între organizaţiile din sfera
ştiinţei şi inovării acreditate şi/sau instituţiile de învăţământ superior acreditate, alte
organizaţii necomerciale, pe de o parte, şi agenţi economici, autorităţi ale adminis-
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traţiei publice locale, asociaţii patronale sau asociaţii profesionale, persoane fizice,
instituţii financiare, organizaţii internaţionale, investitori autohtoni sau străini, pe de
altă parte, în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică, de învăţământ şi de
transfer tehnologic al rezultatelor ştiinţifice şi inovaţiilor, valorificării lor prin activităţi
economice.
12. Parc ştiinţifico-tehnologic – grupare de persoane juridice şi persoane fizice,
constituită în baza unui contract de asociere, care include organizaţii din sfera ştiinţei şi
inovării, alte subiecte reprezentând domenii ale activităţii de inovare şi de transfer tehnologic, agenţi economici care valorifică rezultatele ştiinţifice şi inovaţiile prin activităţi
economice.
13. Incubator de inovare – grupare de persoane juridice şi persoane fizice constituită în baza unui contract de asociere, încheiat între administratorul incubatorului, pe
de o parte, şi rezidenţii acestui incubator, pe de alta, care valorifică rezultatele ştiinţei şi
inovaţiile din unul sau din mai multe domenii tehnologico-ştiinţifice prin activităţi de
inovare şi transfer tehnologic şi efectuează cercetări menite să acorde suport ştiinţific
activităţilor menţionate.
14. Instituţiile de învăţământ din Republica Moldova.
15. Agenţii economici. Aceştia grupează toate unităţile instituţionale având ca
funcţie principală producerea de bunuri materiale şi servicii (nonfinanciare) destinate
pieţei, alcătuind, de fapt, sectorul productiv al economiei de piaţă. Veniturile acestor
agenţi economici provin din vânzarea producţiei, iar scopul producţiei constă în obţinerea de profit.
16. Incubatoarele de afaceri. Sunt structuri create pentru a sprijini dezvoltarea
afacerilor aflate la început de activitate.
Firmele selectate sunt găzduite într-un Incubator de Afaceri pe o perioadă determinată de timp (ciclul de incubare), interval în care beneficiază de suport financiar, servicii de consultanţă şi spaţii pentru birouri.
Alături de sprijinul logistic necesar demarării activității, Incubatorul oferă un mediu
prielnic dezvoltării afacerilor prin facilitarea activităţilor de networking, a transferului
de know-how şi prin acordarea de sprijin în dezvoltarea de parteneriate.
Firmele incubate au ocazia să participe la traininguri, seminare şi conferinţe, să primească asistență în realizarea strategiilor de afaceri, în scrierea de proiecte necesare
atragerii finanțărilor sau în alte domenii relevante.
Toate acestea au rolul de a susţine dezvoltarea firmelor, astfel încât acestea să poată
ajunge la un nivel de stabilitate și autonomie care să le permită părăsirea Incubatorului
și funcționarea pe cont propriu, cu șanse crescute de a face față mediului concurențial
și de a supraviețui pe termen lung.
Aspecte legislative și politice în domeniul inovării
Cadrul politic
In cadrul politicii guvernamentale, activitățile de inovare nu au avut până la momentul
actual o susținere reală. Totuși, prin decizia de a reforma sistemul național de cercetare-dezvoltare-inovare și aprobarea Strategiei inovaţionale a Republicii Moldova pentru perioada
2013–2020 „Inovaţii pentru Competitivitate”, precum și altor documente de politici, Guvernul a demonstrat interes față de acest domeniu.
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Cadrul normativ
În prezent, cadrul normativ al Sistemului Inovaţional din Republica Moldova este
alcătuit din:
••
Codul cu privire la știință și inovare nr.259-XV din 15.06.2004;
••
Legea cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare
nr. 138 din 21.07.2007;
••
HG nr. 809 din 29.10.2015 cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2015.
••
* Academia de Ştiinţe încheie Acord de parteneriat pe un termen de 4 ani cu precizarea şi confirmarea obligatorie a acordului până la data de 25 decembrie a anului în curs.
Începând cu anul 2013, acest acord se aprobă anual;
••
HG nr. 808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni
pentru implementarea Acordului de Asociere RM – UE în perioada 2014–2016;
••
HG nr. 952 din 27.11.2013 cu privire la aprobarea Strategiei inovaționale a Republicii Moldova pentru perioada 2013–2020 ”Inovații pentru competitivitate”;
••
HG nr. 685 din 13.09.2012 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a
sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012–2020;
••
HG nr. 4 din 14 ianuarie 2014 cu privire la aprobarea Foii de parcurs pentru
ameliorarea competitivității Republicii Moldova;
••
Alte acte normative (în domeniul PI, de dezvoltare a industriei, regionale, dezvoltare agricolă și rurală).
••
Este de menționat faptul că, prin implementarea actelor normative enumerate mai sus, se preconizează atingerea următoarelor obiective (au fost selectate cele mai
valoroase obiective):
••
Elaborarea Legii cu privire la Fondul de inovare şi transfer tehnologic;
••
Elaborarea Legii 138 și Codului cu privire la știință și inovare în redacție nouă;
••
Crearea noilor entități de infrastructură inovațională;
••
Dezvoltarea unei reţele de mentorat a start-up-urilor inovaţionale şi a întreprinderilor de tip spin-off;
••
Implementarea programelor educaţionale aferente procesului inovaţional la
facultăţile de management şi inginerie;
••
Implementarea programului de stat „Moldova Inovaţională” de susţinere a noilor afaceri inovaţionale (start-up) orientate spre export;
••
Identificarea şi implementarea schemelor şi modelelor de investiții inovative
(venture capital, crowdfunding şi business-angels).
Infrastructura inovaţională din Republica Moldova
Infrastructura Inovaţională reprezintă totalitatea organizaţiilor care contribuie la
desfăşurarea activităţii ştiinţifice şi de inovare, incluzând în această categorie Academia de Ştiinţe, alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, instituţii financiare, fonduri şi agenţii de susţinere a activităţii în domeniu, incubatoare de inovare, parcuri
științifico-tehnologice, întreprinderi private şi alte organizaţii specializate.
În prezent, cele mai reprezentative organizaţii din această listă sunt Parcurile Ştiinţifico-Tehnologice şi Incubatoarele de Inovare, în cadrul cărora sunt implementate
proiecte de inovare şi transfer tehnologic de către întreprinderile care obţin statutul de
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rezident în cadrul acestora. Prin facilitarea colaborării între mediul academic și cel de
afaceri, entitățile infrastructurii inovaționale reprezintă unul dintre factorii-cheie care
determină succesul economiei. Ele acționează ca o punte de legătură, facilitând comunicarea între lumea de afaceri și comunitatea științifică.
Constituindu-se ca un mediator între aceste structuri (comunitatea științifică şi mediul de afaceri), Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic sprijină crearea şi dezvoltarea parcurilor științifico-tehnologice și incubatoarelor de inovare, inclusiv prin suport
financiar, finanţând proiectele anuale de dezvoltare a infrastructurii acestora.
La ora actuală, în Republica Moldova activează 2 parcuri ştiinţifico-tehnologice şi 7
incubatoare de inovare, având diferite specializări:
 Parcul Științifico-Tehnologic ”Academica”, creat în 2007 (prima structură de
inovare din țară) la propunerea clusterului științifico-tehnologic ”Academica” cu specializare universală;
 Parcul Științifico-Tehnologic ”Micronanoteh”, creat în 2009 la propunerea clusterului științifico-tehnologic în domeniul microelectronicii și nanotehnologiilor ”Micronanoteh”;
  Incubatorul de Inovare ”Inovatorul”, creat în 2007 la propunerea clusterului științifico-tehnologic ”Academica” cu specializare universală;
 Incubatorul de Inovare ”Politehnica”, creat în 2011, având specializare universală;
 Incubatorul de Inovare ”Innocenter”, creat în 2012 la propunerea clusterului
inovaţional educaţional “InnoCluster” în scopul concentrării dezvoltării inovațiilor în
regiuni;
 Incubatorul de Inovare ”Inventica-USM”, creat în 2012 la propunerea Clusterului de ”Incubatoare de Antreprenoriat Inovațional” în mun. Chişinău;
 Incubatorul de Inovare ”Antreprenorul Inovativ”, creat în 2013;
 Incubatorul de Inovare moldo-lituanian ”Media Garaj”, creat în 2014 la propunerea unui cluster științifico-tehnologic cu participarea partenerilor din Lituania;
 Incubatorul de Inovare ”IT4BA”, creat în 2015 în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei.
Aspectul finanţării sferei ştiinţei şi inovării din Republica Moldova
În conformitate cu articolul 125 „Finanţarea activităţii din sfera ştiinţei şi inovării”
din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259-XV din 15.06.2004, sursele de finanţare a
sferei ştiinţei şi inovării sunt:
a) mijloacele de la bugetul de stat;
b) mijloacele de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale;
c) mijloacele proprii ale subiectelor activităţii din sfera ştiinţei şi inovării;
d) mijloacele organizaţiilor interesate în activitatea din sfera ştiinţei şi inovării;
e) investiţiile (donaţiile, granturile etc.) persoanelor fizice şi juridice, inclusiv străine;
f ) defalcările în proporţie de 50% din sumele obţinute din vânzarea patrimoniului
nefolosit, inclusiv a imobilelor;
g) alte surse legale.
Dinamica de finanţare a sferei ştiinţei şi inovării și volumul de finanțare alocat pentru proiectele de inovare și transfer tehnologic le putem urmări în Tabelul de mai jos.
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Dinamica de finanţare a sferei ştiinţei şi inovării și volumul de finanțare alocat
pentru proiectele de inovare și transfer tehnologic
Anul

„Ştiinţă şi inovare” (mii lei)

Proiectele de inovare și transfer tehnologic
(mii lei)

2010

353 627,2

9 789,8

2011

336 915,2

7 350, 0

2012

350 504,1

6 950, 0

2013

345 757,5

6 822, 0

2014

401 857,5

8 665,7

2015

418 686,5

6 013,1

În anul 2015, pentru proiectele de inovare şi transfer tehnologic a fost repartizat un
volum de finanțare de 6 013,1 mii lei. Totodată, suma totală alocată din bugetul de stat
pentru „Ştiinţă şi inovare” constituie 418 686,5 mii lei (cca.0.39 la sută din PIB). Aşadar,
alocaţiile pentru proiectele de inovare şi transfer tehnologic constituie 1.43 % din suma
totală preconizată pentru „Ştiinţă şi inovare”.
Principalele puncte slabe în actualul sistem de organizare a sectorului CDI
Conform Raportului elaborat de Centrul Analitic Independent Expert Grup, punctele slabe în actualul sistem de organizare a sectorului CDI sunt:
- Centralizarea instituţională excesivă limitează valorificarea eficientă a resurselor
financiare şi impactul pozitiv al sferei CDI asupra economiei naţionale;
- Cheltuielile relativ înalte pentru sfera CDI nu asigură rezultate inovatoare şi ştiinţifice proporţionale în acest sector;
- Politica de stat în sfera CDI nu este în mod adecvat evaluată de nicio autoritate
de politică;
- În actualul model de organizare a sectorului CDI lipseşte o separare clară între
autorităţile responsabile de formularea/implementarea/monitorizarea/ raportarea politicilor.
Concluzii și recomandări
Sfera ştiinţei şi inovării, ca şi celelalte sectoare din Republica Moldova, are nevoie de
reforme structurale, investiţii atrase şi o abordare modernă, în pas cu tendinţele globale
din domeniu. Ca orice alt sector, această sfera necesită strategie, planificare, organizare,
promovare a rezultatelor practice obținute, corelate cu direcţiile prioritare de dezvoltare.
Un rol important are dezvoltarea centrelor ştiinţifice şi de cercetare în cadrul universităţilor, cu atragerea celor mai experimentaţi specialişti. Astfel, va avea loc un transfer
de cunoştinţe de la specialiştii din domeniu la tinerii cercetători (studenţi, masteranzi),
asigurându-se aplicabilitatea cunoştinţelor însuşite de către studenţi şi masteranzi. Experienţa acumulată în decursul a zeci de ani de către specialiştii din cadrul unor domenii ştiinţifice mai înguste va perpetua prin atragerea tinerilor specialişti în studierea
acestor domenii. Astfel, potenţialul intelectual al oamenilor de ştiinţă va fi valorificat
în cadrul centrelor universitare, rămânând a fi pus oricând la dispoziţia întreprinderilor
private cointeresate în colaborarea cu centrele universitare, asigurându-se în acest mod
o dezvoltare prodigioasă a ştiinţei și inovării în Republica Moldova. Tot la acest capitol
se recomandă modificarea conceptului de studii liceale dintr-unul pur teoretic şi general într-unul mult mai specializat şi aplicativ.
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Atenția deosebită trebuie să fie acordată tinerilor antreprenori și Întreprinderilor
Mici și Mijlocii, care practică activități de inovare. În acest sens, se impune cu necesitate
diversificarea infrastructurii inovaționale, a fondurilor și programelor de susținere, precum și simplificarea accesului la acestea. Susținerea companiilor inovatoare, prin încurajarea lor și acordarea de facilități, va conduce la sporirea numărului de întreprinderi,
produse, servicii si tehnologii noi, la creșterea valorii adăugate a companiilor și impozitelor în bugetul de stat, la crearea locurilor de muncă, la atragerea investițiilor private, la
perceperea la nivel național a inovării și la ridicarea nivelului de trai al populației.

Rezumat. În condiţiile unei ponderi economice şi geopolitice modeste, Republica
Moldova trebuie să-şi dezvolte şi să-şi afirme potenţialul intelectual. Anume din acest
motiv principala investiţie a statului trebuie să fie orientată în direcţia unui sistem
de învăţământ şi cercetare academică care ar răspunde intereselor naţionale ale
ţării. Generaţia tânără trebuie să fie educată în spirit patriotic şi formată profesional
în funcţie de strategia de dezvoltare a economiei naţionale. Scopul articolului
este analiza politicii de stat în sfera de cercetare și inovare în Republica Moldova.
Metoda de cercetare utilizată se bazează pe analiza sistemului inovațional existent în
Republica Moldova. Rezultatul principal constă în identificarea pașilor de dezvoltare
a sistemului inovațional din Republica Moldova. Totodată, se propune preluarea celor
mai performante modele educaţionale, ştiinţifice şi tehnologice existente în lume,
care urmează a fi adaptate la realităţile moldoveneşti. Însă, preluarea unor modele din
exterior nu trebuie să creeze iluzia că ar fi posibilă copierea mecanică a unor sisteme
ce şi-au demonstrat viabilitatea în alte ţări. Îmbinarea experienţei internaţionale cu
soluţiile originale, elaborate în funcţie de specificul naţional, nivelul de dezvoltare a
economiei şi strategia de construcţie a unei societăţi bazate pe cunoaștere, reprezintă
cheia succesului Republicii Moldova în domeniul de cercetare și inovare.
Bibliografie
1) IAȚCHEVICI, Vadim. Impactul Inovațiilor în Republica Moldova. Revista ”Intellectus” nr. 2/2014.
2) IAȚCHEVICI, Vadim, MAZURU, Sergiu. Mechanisms for stimulating innovation and
technology transfer in the Republic of Moldova. Revista ”Intellectus” nr. 3/2014.
3) Centrul Analitic Independent Expert Grup. Raport ”Sectorul de cercetare, dezvoltare și inovare din Moldova: este oare necesară o reformă?”, publicat pe http://www.expert-grup.org/old/library_upld/d359.pdf în 2011.
4) Centrul Analitic Independent Expert Grup. Studiu ”Cercetare, dezvoltare și inovare
în Republica Moldova, probleme și opțiuni”, 2011.
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Monetizarea creativităţii
în Republica Moldova.
Exemple din diferite domenii
ale economiei reale
autor de texte, producător muzical Iurie BADICU,
director Fabrica de Hituri SRL

Î

n condiţiile Republicii Moldova, valorificarea creativităţii este un lucru dificil,
uneori îndelungat, dar realizabil. Chiar dacă economia statului este una fragilă şi
imatură, dezvoltarea şi stabilizarea acesteia nu se poate efectua fără elemente, procedee şi procese creative. Produsele şi curentele creative venite din exterior, penetrează
ușor sectoarele economiei reale, dictând direcțiile de dezvoltare ale acestora, uneori,
chiar monopolizează integral sectoare şi segmente economice penetrate.
Valorificarea ideilor creative ţine, condiţionat, de managementul procesului de valorificare, dar putem identifica şi alte elemente adiacente, la fel de importante, în monetizarea creativităţii şi anume:
99 asumarea riscului,
99 investiţii adecvate pe parcursul traseului de valorificare,
99 conjunctura pieţii ce ţine de relaţia cerere-ofertă.
99 ţintirea corectă a noii pieţe de desfacere (marketing-ul de target).
O idee genială poate sta, ani în şir, „în mapă”, „pe poliţă” sau poate bântui mult timp
în gândul unui creator, până în momentul în care acesta hotărăşte să rişte, hotărăște
să creadă în finalitatea ideii creative şi să-şi asume, în primul rând, eşecul. Monetizarea
este etapa ce mulțumește efortul, dar ea este ultima în șirul de acțiuni ce cuprinde managementul și valorificarea proprietății intelectuale. De asemenea, planificarea corectă
a investiţiilor necesare valorificării devine, în timp, matematica logicii. Însă, dacă conjunctura, momentul pieţii, nu oferă loc liber pentru lansarea ideii creative, acest spațiu
urmează a fi identificat prin intermediul unei noi pieţi de desfacere, prin țintirea unui
target sensibilizat la viitorul produs, rezultat al ideii creative a autorului.
În contextul celor expuse, plasăm, într-un tabel, traseul de valorificare a ideilor creative, cu indicarea etapelor şi exponenţilor acestor etape, în versiunea autorului.
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Tabel 1. Monetizarea creativității. Exemple din Republica Moldova,
din diferite domenii ale economiei reale. Perioada: 2005 - 2015.

Nr.

1.

2.

3.

4.

5.
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Autor

Iurie
Badicu
100%

Iurie
Badicu
100%
50%
33%

Iurie
Badicu
100%
70%

Etapa monetizării
prin
formalizare

Etapa
monetizării prin
raţionalizare

Cărţi

6 Cărți
Descrierea CIP
a Camerei Naţionale a Cărţii (6)
ISBN

Editura Pontos,
ASEM - catedra
Drept Public,
Editura Elan Poligraf,
M. Rotaru,
M. Mardare,
V. Cerneavschi
V. Tocarenco
M. Neagu,
V. Dolganiuc,
Gr.Belostecinic,
V. Cemartan.

Texte
pentru piese
muzicale
(cântece)

19 Texte
Contracte
cu titularii drepturilor conexe &
autorii.
Declaratii
O.G.C.-uri:
AsDAC,
ORDA,
Copyright.

Studio-uri de creație:
HaHaHa production
Romania,
Fabrica de Hituri
Calancea Alex
Musteaţă Sergiu
Dj Tiganash,
Gorgos Sandu

8 Melodii
Contracte
cu titularii drepturilor conexe &
autorii.
Declarații
O.G.C.-uri:
AsDAC,
ORDA,
Copyright.

Studio-uri de creație:
Igor Sîrbu,
Igor Stribiţchi,
HaHaHa production
Romania,
Fabrica de Hituri,
Calancea Alex
Musteaţă Serj.
Dj Tiganash,
Gorgos Sandu,
Teaca Sergiu

Ideea
creativă

Muzică
pentru piese
muzicale,
ori linii
melodice
cu cântece,
track-uri.

Etapa
Etapa
monetizării
monetizării
prin
prin producere
vânzare
Tipografia
Elena V.I.
Tip. Centrală,
Tip. Elan
Poligraf,
Combinatul
Poligrafic
Chișinău.

Studio-uri de
executare:
A. Lazariuc,
Catharsis,
Akord,
Ion Razza,
S.Cuzencoff,
V. Lungu,
Boris Covali,
D. Marchitan,
Roman Zes,
T. Heghea,
Doina Sulac.

Studio-uri de
executare:
Anastasia
Lazariuc,
Catharsis,
Akord,
Doina Sulac,
Ion Razza,
C. Croitoru
S. Cuzencoff,
V. Lungu,
Boris Covali,
D. Marchitan
Roman Zes,
T. Heghea.

Reţele librării:
PRO NOI,
Cartea ChişiIurie Badicu
nău,
Cartea
Moldovei.

Remuneraţia
de autor de la
O.G.C.-uri
(MD):
Iurie Badicu
AsDAC
&
ORDA,
coautorii
Copyright,
(RO)
UCMR - ADA.

Remuneraţia
de autor de la
O.G.C.-uri
(MD):
Iurie Badicu
AsDAC
&
ORDA,
coautorii
Copyright,
(RO)
UCMR - ADA.

1 CD
Contracte
cu autorii & tit.
Rețea de
Iurie
drepturilor autor și Fabrica de Hituri SRL, Trimedial Music
chioşcuri,
CD-uri
Badicu
SRL,
Trimedial Music SRL,
conexe,
Audio - Video,
(Album
producăTofanAGON
Music Master SRL
Certificat AGEPI
Magazine
Muzical)
tor
Records Î.I.
Nr. 170/20.01.09
specializate.
100%
nr. DA3297208
Certificat AGEPI
nr.18659
Agenţi economici,
Segmente
1- SRL
O.G.C.-uri
Fabrica de
Publisher,
&
Fabrica de Hituri,
Iurie
(MD):
Hituri
Royalti manaLocații
Camera ÎnregisBadicu
AsDAC
SRL
gement,
specifice
trării
asociat
ORDA,
&
impresariat,
industriei
de Stat,
unic
Copyright,
partenerii
producţie de
muzicale
AGEPI
100%
(RO)
de afacere.
fonograme.
Marca Comercială
UCMR - ADA.

Lecturi AGEPI 2016

Beneficiar

Iurie Badicu
&
titularii
de drepturi

Iurie Badicu
&
Fabrica de
Hituri
SRL

Nr.

6.

7.

Autor

Iurie
Badicu
100%

Iurie
Badicu
coautor
50%

Etapa monetizării
prin
formalizare

Etapa
monetizării prin
raţionalizare

Etapa
Etapa
monetizării
monetizării
prin
prin producere
vânzare

Formulă
proprie, meto1 Operă științifică:
dologie,
de apreciere CASAP - Formula
de calcul a eficia eficienței
economice enţei economice a
restaurantului,
a unităților
Cerere AGEPI
comerciale
28.03.2016
din
alimentația
publică

Restaurantele:
Sala de Aur,
Oliva,
Tucano,
Quinne of Coffee,
Lounge Cafe
& alte unități
din alimentația
publică

Locaţii specializate:
Consulting,
Training,
Masterclass,
Workshop

Ideea
creativă

Mobilă,
seturi

DMI 19 buc.
Cerere AGEPI
2006.12.12.
CERTIFICAT nr.
947/ 2007
de înregistrare a
desenelor
și modelelor
industriale

Anturaj-Nou
SRL

Ambianţa
SRL

Beneficiar

Locația
Summit
Events
&
Iurie Badicu
Workshopuri
cu
Iurie Badicu

Ambianţa
SRL
&
alți agenți
comerciali

Iurie Badicu
Anturaj-Nou
Ambianța,
& coautorul
Gh. Boleacu

Managementul valorificării proprietății intelectuale ține, evident, de tipul (domeniul) proprietății intelectuale înregistrate, dar și de abilitățile și experiența factorului
managerial care decide și administrează etapele de monetizare. Un indice important
poate fi și curriculum vitae al autorului, care în confluenţă cu alți factori, precum conjunctura pieţii şi investiţiile adecvate, la diferite etape de valorificare, pot cataliza traseul
de valorificare și monetizare spre un rezultat final bun. Din CV-ul autorului menţionăm:
domeniul industriei uşoare, producţia de mobilier − peste 8 ani de experienţă, domeniul servicii alimentaţia publică − peste 8 ani de experienţă, domeniul industriilor creative, (show business) − peste 11 ani de experiență, domeniul editare, publishing şi royalti management − peste 9 ani de experienţă, domeniul didactic & consulting − peste 5
ani experiență. De asemenea, menționăm studiile juridice, licențiere în drept economic,
studiile administrative, magistratura în administrația publică.
Confluența mai multor experienţe de succes, au dat, în cazul nostru, roade bune în
valorificarea proprietății intelectuale pe segmente diferite ale economiei reale. Rezultatele și diversitatea acestora sunt expuse în imaginile nr.1-11.
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Imaginile 1-5. Cărți: Avânt din Labirint; Stejarul rezistenței;
Aforisme pe bani pentru businessmani;
Tot ce am – poezii de dragoste; Locul și Rolul statului de drept în economia de piață.

Imaginea 6. CD – Albumul Cerul care ne-a unit.

Imaginea 7. Formula CASAP – operă științifică,
formulă de deducere a eficienței economice a unui restaurant.

Imaginea 8. Woucher la Workshopul 5 factori pentru un restaurant
de succes, în baza formulei CASAP.
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Imaginea 9. Desen/Model Industrial: Set de mobilă pentru dormitor.

Imaginea 10. Desen/Model Industrial: Set de mobilă pentru bucătărie.

Imaginea 11. Desen/model Industrial: Set de mobilă – grup de colț în bucătărie.
Dacă valorificarea proprietăţii intelectuale ţine de mai multe domenii ale economiei reale şi este realizată cu succes, atunci managementul şi marketingul corect al ideilor
creative duce la monetizarea brandului, atât a celui personal, în cazul nostru − Iurie
Badicu, cât și a mărcii comerciale – Fabrica de Hituri. În acest sens, aprecierile de domeniu, mențiuni, premii, diplome, concursuri și trofee, vin să confirme ortoline-ul managementului. Drept exemplu, pot fi prezentate:
Menţiuni pentru cărţile editate (menționate în Tabelul 1).
••
Salonul Internaţional de Carte din Iaşi, Romania şi Salonul Internaţional de
Carte şi Presă din Chişinău, Republica Moldova.
Premii naţionale în domeniul muzicii pentru piese muzicale (menționate în Tabelul 1):
••
Şlagărul Anului; Potcoava de Aur; Unda de Platină; Premiile Anuale Fashion
VIP; Premiile anuale Aquarelle; Cea mai difuzată piesă; Cea mai difuzată trupă; Top 200
European Charts.
Premiile de specialitate în managementul etapelor de valorificare a proprietăţii intelectuale (menționate în Tabelul 1):
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••
Directorul Lunii; Directorul Anului; 100 Manageri de TOP din Republica Moldova; Premiul VIP − priceperea de a modela stele.
Oferte de servicii, reieșind din monetizarea mărcii personale:
••
Preşedinte al Comisiei de Stat pentru susţinerea tezelor de licenţă în cadrul
Universității Tehnice a Moldovei; Preşedinte al Comisiei de Stat pentru susţinerea tezelor de licenţă şi a tezelor de master la Academia de Studii Economice a Moldovei;
Lector, asistent universitar; Publicist și editorialist la publicațiile periodice tipărite și online din Republica Moldova: Jurnal de Chișinău, Apropo Magazin, VIP Magazin, Viața
Studențească, Curierul economic, Acasă, unimedia.md, voxpublika.md; Membru al juriului la diverse evenimente și concursuri de specialitate.
În concluzie, putem afirma că, odată ce creatorul creează şi valorifică operele sale în
interesul comunităţii, pentru și în favoarea societății, atunci acesta este acceptat şi încurajat s-o facă şi în continuare pentru semenii săi, iar cu cât businessul este mai aproape
de artă, cu atât această afacere este mai pură și mai corectă.
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Проблемы инновационного
восхождения экономики
Республики Молдова
д-р хабилитат экон. наук,
профессор Дмитрий ПАРМАКЛИ,
Кагульский государственный университет им. Б.П. Хашдеу

В

конце ХХ и начале ХХI веков ведущие государства мира ускорили
социально-экономическое развитие, сконцентрировав свои усилия на
развитие инновационной экономики. Необходимость перехода к инновационному
типу экономического роста объясняется тем, что экстенсивные факторы роста –
возможность использования незадействованных производственных мощностей
и новых внешних рынков товаров винодельческой промышленности и сельского
хозяйства – скоро исчерпают себя. Повышение конкурентоспособности продукции
промышленности, сельского хозяйства и других отраслей в условиях высокой
их энергоемкости при одновременном дефиците энергетических ресурсов в
стране возможно только на путях технологического переоснащения и подъема
наукоемкости производства. Рассуждения о том, что пока не выведем экономику
из кризиса невозможно добиться существенных сдвигов в инновационном
развитии, являются в корне неверными. Переориентация промышленности,
сельского хозяйства и других отраслей на современный тип развития, когда
инновации становятся тем мультипликатором, который позволит многократно
повысить отдачу от использования имеющихся в стране трудовых, земельных
и материальных ресурсов, обеспечить перелом в развитии отечественной
экономики.
Следуя идеям известного экономиста Й. Шумпетера о конкуренции на основе инноваций как главном факторе экономической динамики многие страны на
собственном опыте убедились, что знания становятся важнейшим экономическим
ресурсом, а информационные технологии коренным образом изменили мировую
систему экономики.
Как можно описать контуры будущей нашей экономики? Мы много слышим,
читаем и видим различные варианты экономического развития страны. Все они,
как правило, сводятся к тому, что следует реанимировать промышленность, создавать новые рабочие места. На основе консолидации земель восстановить или
приблизить достигнутые в предреформенный период объемы производства сельскохозяйственной продукции. Все это, конечно, верно, так как позволит вернуть в
значительной мере наших соотечественников, работающих, как правило, за рубе-
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жом на унизительных условиях. Однако все это не более чем полумера. Ныне человечество перешло к постиндустриальному обществу, основанному на росте наукоемкой продукции, повышении значимости деятельности, связанной с производством, хранением и передачей знаний, активным использованием интеллектуальных ресурсов. Появился термин «экономика, основанная на знаниях».
Устойчивое экономическое развитие общества зависит не только от запаса
природных ресурсов или материальной базы предприятий, но и от запаса и использования человеческого капитала. Если мы хотим реально изменить структуру производства и добиться стабильного экономического роста, то наиболее эффективным направлением является развитие интеллектуальной основы производства: разработка, внедрение и реализация патентов на изобретения, компьютерных программ, информационных технологий, рационализация отечественного
производства. Это убедительно подтверждает зарубежный опыт. Индия, не имея
достаточно высокого научного потенциала, за последние 30 лет, последовательно
осваивая инновационный тип развития, превратилась в одного из мировых лидеров по производству такого интеллектуального продукта, как программное обеспечение, и экспортирует его более чем на 15 млрд долларов в год. Заметим, что
производство инновационных продуктов, в том числе и таких как программное
обеспечение, не требует больших материальных затрат, которых так не достает у
нас в стране.
Отечественной экономике предстоит обеспечить инновационное развитие,
отойти от развития, базирующегося преимущественно на использовании земельных ресурсов и имеющейся материальной базы промышленных предприятий, к
развитию на основе самого мощного воспроизводимого ресурса человечества
– знаниях. Дело в том, что для восстановления промышленности и сельского хозяйства страны требуются огромные инвестиции, которых у нас нет и которых не
следует ожидать в обозримом будущем из-за политической непредсказуемости и
экономической неразберихи. Ведь послевоенная Япония, Южная Корея и другие
страны начинали свое развитее в еще более опустошенных условиях. И не располагая, как и мы, существенными природными ресурсами, положив в основу инновационный тип развития, стали мировыми лидерами по экономическому развитию и уровню жизни своего населения. Можно привести много примеров активного участия работников предприятий указанных стран в рационализации производства.
Проведем анализ современного состояния некоторых показателей творческого вклада нашей науки, изобретателей и новаторов производства и выявим,
насколько они соответствуют нашим возможностям, а, точнее говоря, нашим потребностям. В таблице 1 представлены показатели затрат на научные исследования и эффективность использования изобретений и рационализаторских предложений в Республике Молдова за 2009-2014 годы. Если в среднем за год затраты на
научные исследования возрастали на 10,88 тыс. леев, то экономия от использования изобретений и рационализаторских предложений – лишь на 0,67 тыс. леев.
Краткий анализ показателей изобретательской и рационализаторской деятельности показывает (табл. 2), что, по данным Национального бюро статистики, в сред-
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нем за последние 10 лет каждый вложенный лей на внедрение изобретений и рационализаторских предложений возвращается предприятием в виде 1,5 лея чистой прибыли, т.е. уровень рентабельности превышает 150%. Где еще можно найти столь высокую отдачу вложенных средств?! В среднем за эти годы на одно изобретение приходилось 3,54 тыс. леев годового экономического эффекта, на одно
рационализаторское предложение – 8,64 тыс. леев, что более чем в 2,4 раза выше.
Таблица 1. Показатели затрат на научные исследования и эффективность
использования изобретений и рационализаторских предложений
в Республике Молдова за 2009-2014 годы (млн лей)
Год

Затраты на научные исследования

Сумма годовой экономии от
использования изобретений и
рационализаторских предложений

всего

в том числе на прикладные
исследования

2009

317,6

164,2

1,1

2010

316,2

162,7

0,25

2011

333,5

176,3

0,54

2012

368,2

190,7

6,86

2013

356,1

198,9

1,16

2014

372,0

199,4

4,46

В среднем

343,9

182,0

2,4

Источник: форма статистической отчетности №4-tn за 2009-2014 гг.
Таблица 2. Показатели изобретательской и рационализаторской
деятельности в Республике Молдова за 2005-2014 годы
Год

Использовано
изобретений

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
в среднем

131
142
169
180
192
200
162
130
152
142
160,0

Расходы на
изобретательство и
рац. предлорационализацию,
жений
тыс. лей
99
164
188
163
134
166
191
225
228
156
171,4

968,0
456,3
840,8
701,3
832,4
689,8
308,4
977,8
197,0
8447,8
1441,96

Сумма
годовой
экономии,
тыс. лей

в том числе по
изобретениям

рац.
предложениям

4323,6
254,8
2416,9
265,7
1115,1
249,4
539,3
6860,8
1155,3
4445,8
2162,67

728,8
33,4
572,6
131,0
952,4
114,8
5,5
75,4
3046,9
566,08

3594,8
221,3
1844,3
110,8
125,9
60,9
539,3
6815,0
108,0
1398,9
1481,9

Источник: форма статистической отчетности № 4-tn за соответствующие годы.

Выявляется еще одна закономерность: прирост годовой суммы экономии
от внедрения изобретений и рационализаторских предложений существенно
опережает ежегодный прирост затрат на их создание и использование. Так, если в
среднем за год затраты увеличивались на 174,8 тыс. лей, то годовой экономический
эффект – уже на 397,5 тыс. лей или почти в 2,3 раза быстрее (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика затрат и суммы годовой экономии от использования
изобретений и рационализаторских предложений за 2005-2014 годы
Источник: выполнено по данным таблицы 2.

За последние 7 лет изобретательская активность в стране снизилась. Ежегодно число заявок на изобретения, подаваемых национальными заявителями за
2007-2013 годы, снижалось почти на 16 единиц (рис. 2).

Рис. 2. Динамика числа заявок на изобретения национальных заявителей
в Республике Молдова за 2007-2013 годы
Источник: [2, c. 154]

Рассмотрим следующий пример. Население, занятое в экономике страны составило в 2013 году 1173 тыс. человек [1, c. 69]. Если бы 4% из них (около 47 тыс.
работников) внесли хотя бы одно предложение по совершенствованию выпускаемой продукции, улучшению технологического процесса или организации производства, то годовой экономический эффект превысил бы 405 млн лей. (46920 предложений по 8,46 тыс. леев годовой экономии). То есть полученная экономия превысила бы сумму ежегодных затрат государства на научные исследования.
А пока мы наблюдаем негативную тенденцию снижения творческой активности
новаторов науки и производства. Если с 2006 по 2013 годы численность работников,
выполняющих научные исследования и разработки, ежегодно росла на 64 человека,
то число выданных патентов из года в год снижалось в среднем на 40 единиц (рис. 3).
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Рис. 3. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками,
и число выданных патентов в Республике Молдова за 2006-2013 годы
Источник: Статистический ежегодник Республики Молдова, 2014 г.

Как сопоставить расходы государства на развитие науки и их эффективность? Представляется необходимым в корне изменить сложившуюся систему статистической отчетности экономических агентов. Следовало бы ежегодно предприятиям представлять
отчеты об объемах выпуска новой техники, освоении инновационных технологий, современных методов организации производства и обязательно приводить данные об
экономическом эффекте. Такой отчет налажен во многих странах, но не у нас. И еще.
Почему статистические данные о внедрении изобретений и рационализаторских предложений, внедрении научных разработок не публикуются в открытых
статистических сборниках. Еще хуже ситуация в сельском хозяйстве. Из статистической отчетности, начиная с 2013 года, снята отчетность по затратам. Их отсутствие не позволяет оценить прибыльность, рентабельность производства и реализации сельскохозяйственной продукции.
Профессор Хрищев Е.И. указывал, что при оценке инновационного уровня предприятия следует выделять научно-технический и научно-экономический
уровень производства. Если первый характеризует степень совершенства выпускаемой продукции и производственной базы, то второй – степень эффективности использования инноваций [3, c. 67].
А как оценить творческий вклад работников предприятий, какие можно использовать инструменты для этого? Объемы внедренных изобретений, компьютерных программ, рационализаторских предложений, равно как и размер годового экономического эффекта являются абсолютными показателями и потому не сопоставимы при анализе творческой активности работников. Возможно, более подходящими для этого является относительный показатель, например, удельный вес
заработной платы в виде гонорара за разработанные и/или внедренные инновации в общих доходах работников. Рост заработной платы может быть достигнут во
всех отраслях экономики страны на основе внедрения изобретений, рационализаторских предложений, новых сортов растений и пород животных, современных
форм организации производства и других разработок, прямо или косвенно дающих
предприятию-производителю возможность выпускать более совершенные товары
и услуги, а потребителю этих товаров – социальный или экономический эффект.
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Как известно, знания увеличиваются, если они передаются, тиражируются и
используются, и, наоборот, если они не используются, то уменьшаются и разрушаются. Этим они отличаются от основных средств предприятий, которые чем больше используются, тем в большей мере изнашиваются, уменьшая свою стоимость.
Экономика, основанная на знаниях, требует наличия развернутых систем образования, охватывающих все более широкие слои населения. Нужно, чтобы эти
системы обеспечивали рост доли высококвалифицированных специалистов в составе рабочей силы, создавали благоприятные условия для непрерывного образования граждан. В нашей стране высших учебных заведений достаточно. Задача,
как нам представляется, состоит не в их сокращении, а в повышении качества образования. Почему, к примеру, не налажена как в развитых странах система повышения квалификации специалистов при университетах? В каких высших учебных
заведениях есть факультеты повышения квалификации?
В странах Западной Европы в последние годы растет доля работников с высшим образованием, равно как и экономическая отдача от него. В этих странах доля
взрослого населения, имеющего высшее образование, в период с 1975 по 2000 г.
возросла с 22 до 41%, т.е. почти удвоилась. Например, в Японии более 90% молодежи получают высшее образование.
По данным статистики за 2014 год, число лиц в возрасте 25-35 лет составило в Республике Молдова 658 тыс. человек, а численность студентов университетов едва достигает 97 тыс., что составляет менее 15%. Предприниматель, развивая
свой бизнес, не может обучать в университете за оплату жену, детей по специальности бухгалтер, маркетолог, менеджер, юрист и другим профессиям. Централизованное планирование набора в высшие учебные заведения привело к снижению
численности студентов. Так, за последние 8 лет число студентов в стране в расчете на 10 000 жителей сократилось почти на 1/3 (рис. 4). И эта негативная тенденция сохраняется.

Рис. 4. Динамика числа студентов университетов и учащихся колледжей
в Республике Молдова за 2006-2013 годы
Источник: Статистический ежегодник Республики Молдова, 2014 г.
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Для инновационного восхождения молдавской экономики необходимы не
столько иностранные инвестиции, о которых так много мы слышим из уст чиновников, сколько устранение субъективных причин, тормозящих процесс экономического развития. Ученые говорят: «Инновации победят экономический кризис».
Литература
1. Статистический ежегодник Республики Молдова. Ch.: Statistica, 2014, 558 р.
2. Пармакли Д.М. Модель отечественного образования: взгляд изнутри. Dialogul civilizațiilor: etica, educație, libertate și responsabilitate într-o lume în schimbare.
Chișinău: S.n., 2015, 567 p.
3. Хрищев Е.И. Инновационный менеджмент. Учебник. Издательство МЭА,
Кишинэу, 2001, 555 р.
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Asociația Obștească ”Centrul pentru Promovarea
Proprietății Intelectuale și Concurenței (PICON)”

M

anagementul Proprietății Intelectuale (PI) se află în continuă mișcare de la
teorie spre aplicații în practică. Perioada actuală înaintează cerințe înalte față
de eficientizarea acestei activități. Managementul Proprietății Intelectuale a cunoscut
o dezvoltare și perfecționare esențială în cadrul companiilor mari, lucru de care au beneficiat mai mult țările dezvoltate, unde companiile au, cu preponderență, oficii centrale. Conștientizând importanța PI pentru dezvoltarea economică modernă, țările au
excelat prin a crea sisteme de înregistrare și protecție a proprietății intelectuale la nivel
de stat, preluând, uneori cu exces de zel, prevederile tratatelor internaționale, la care au
aderat. Ca rezultat, sistemele de proprietate intelectuala din țările în curs de dezvoltare
sunt axate mai mult pe protecție și mai puțin pe creare de proprietate intelectuală.
Succesul unei afaceri, în condițiile economiei de piață, este bazat pe valorificarea
avantajului competitiv al companiei. Republica Moldova trece printr-o perioadă de
constituire a economiei de piață, cu o concurență inițial foarte slabă. Avantajul competitiv al companiei, deseori, îl constituia însuși faptul lansării în afacere.
Dacă la constituirea piețelor, un avantaj competitiv al companiei putea fi posedarea unor active materiale și financiare - utilaje, terenuri agricole, mijloace circulante ieftine, cu timpul, toate acestea au devenit indispensabile la intrarea pe piață. În domeniul
agricol, de exemplu, datorită subsidiilor îndreptate spre suportul achiziționării de utilaj
și terenuri agricole, costurile de intrare pe piață au scăzut.
Odată cu intensificarea concurenței, devine evident că avantajul competitiv poate să-l
constituie doar aspectele legate de proprietatea intelectuală. Compania poate face față
concurenței prin produse unice, tehnologii deosebite, cunoștințe acumulate despre modul
eficient de desfășurare a afacerii (parteneri, relațiile cu ei, cunoașterea pieței relevante, etc.).
Astfel, ajungem la una din definițiile proprietății intelectuale ale companiei ca fiind
cunoștințele despre modul de desfășurare a afacerii.
Avantajul competitiv legat de PI îl constituie cunoștințele pe care le posedă compania și nu le posedă concurenții.
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În Moldova se observă o tendință timidă a companiilor autohtone de conștientizare
a rolului PI, de identificare și valorificare a aspectelor ce țin de avantajul competitiv.
După o perioadă lungă de economie planificată din perioada sovietică a venit o perioadă de constituire a economiei de piață, constituire care a avut loc, în unele ramuri, în
condițiile unei piețe artificiale. Capacitatea enormă a pieței de desfacere din Est pentru
produsele agricole, de exemplu, a perpetuat apariția producătorilor agricoli ce activau
practic în lipsa concurenței - toată producția agricolă era vândută direct de la producător.
Autorii au constatat mai multe cazuri în care companiile se interesau de produse și
tehnologii noi, dar renunțau la ele în favoarea modelului simplu de activitate, cu vânzarea producției en gros la momentul producerii.
Concurența impune conștientizarea necesității asimilării inovațiilor, dar și aici companiile nu au experiența necesară pentru a gestiona eficient proprietatea intelectuală.
Ciclul de viață al proprietății intelectuale presupune următoarele etape:
99 Colectarea, prelucrarea, asimilarea cunoștințelor existente din domeniu;
99 Generarea cunoștințelor noi;
99 Captarea cunoștințelor create;
99 Protejarea PI;
99 Valorificarea PI.
Managementul PI ar trebui să asigure o continuitate a bunei desfășurări a etapelor
menționate mai sus.
În consecință, managementul PI constituie tratarea sistemică a PI existente pentru
a genera și valorifica PI proprie.
Pentru a promova proprietatea intelectuală la nivel 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 fiind nesolicitarea din partea întreprinderilor a acestor reglementări, dar și dificultatea unificării
procedurilor din cauza particularităților industriilor și obiectelor de proprietate intelectuală (OPI). Din păcate, nivelul de management al PI la majoritatea întreprinderilor din
Moldova se află la etapa incipientă.
Pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) din Moldova, care constituie majoritatea întreprinderilor, necesitatea creării şi valorificării creaţiilor intelectuale este de o
importanţă deosebită. Aceasta este condiţionat nu doar de problemele specifice sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (acces limitat la diferite tipuri de resurse), dar şi de
situaţia economică 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, elaborarea sau aplicarea inovaţiilor la scară largă în IMM-urile din Moldova, ţin de: costurile ridicate pentru achiziţionarea de tehnologii sau elaborarea noilor
produse sau servicii; susţinerea insuficientă din partea statului; resurse financiare insuficiente; lipsa personalului calificat; o colaborare slabă sau lipsa unei colaborări între
întreprinderi şi alte instituţii, nivelul scăzut al abilităţilor manageriale etc.
Persistă în rândul întreprinzătorilor și ignoranţa privind drepturile de proprietate
intelectuală. Majoritatea dintre ei nu cunosc ce beneficii pot fi obţinute de la utilizarea
OPI. De asemenea, antreprenorii cunosc puţin cu privire la efectele juridice şi economice de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală.
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Printre problemele proprietăţii intelectuale în ţara noastră, menționăm şi comercializarea slabă pe piaţă a obiectelor proprietăţii intelectuale. Cauzele acestei probleme
sunt diferite, spre exemplu, neconştientizarea de către managerii întreprinderii a potenţialului comercial al obiectelor de PI, lipsa sau insuficienţa specialiştilor de comercializare a proprietăţii intelectuale.
Utilizarea instrumentelor de PI de către IMM-urile din Moldova este percepută ca
fiind foarte joasă.
Este de menționat experiența unor țări (cel mai elocvent exemplu fiind Australia)
care au elaborat ghiduri și manuale de management al proprietății intelectuale ramurale, în care maximal s-a ținut cont de specificul ramurii [4-8]. Călăuzindu-se de aceste
ghiduri, companiile din ramură le pot ajusta ușor și eficient pentru utilizare internă.
Astfel, în funcție de strategiile naționale, regionale, ramurale de dezvoltare, pot fi
formulate strategii 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 managementul PI ale companiilor.
În concluzie, putem identifica două căi de elaborare a strategiei PI la companie:
1. Metoda top-down - concretizarea următoarelor compartimente, fiecare fiind
condiționat de obiectivele precedentului:
99 Strategia de dezvoltare a țării, aliniată, la rândul său, la strategiile și programele europene;
99 Strategia Națională de dezvoltare a PI;
99 Strategiile și programele naționale ramurale;
99 Obiectivele ramurale de PI;
99 Ghiduri, manuale pentru managementul PI ramurale;
99 Strategia de dezvoltare a companiei;
99 Strategia PI a companiei.
2. Metoda bottom-up - formularea regulilor de gestiune a PI la companie (elaborarea regulamentului de management al PI).
În ambele cazuri, strategia de dezvoltare a PI la companie urmează să fie elaborată,
ținând cont și de următorul context:
99 Obiectivele strategice generale ale companiei;
99 Tipurile de obiecte de PI necesare;
99 Obiectivele strategice pentru fiecare tip de PI necesar.
Prima metodă poate fi implementată eficient doar în cazul existenței unei certitudini, la nivel național, pentru toate aspectele menționate, lucru care se întâmplă rar, și
nu doar în cazul țării noastre.
Implementarea celei de-a doua metode presupune mai multe incertitudini care,
în opinia autorilor, pot fi depășite utilizând procedura de management al PI descrisă în
continuare.
Astfel, managementul PI la companie va fi organizat 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 finanțărilor programelor de dezvoltare au loc cu utilizarea metodologiei Managementul Ciclului Proiectelor (PCM - Project Cycle Management) [1].
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Una din definițiile proiectului - un set de acțiuni asupra unui grup target pentru a trece de la starea inițială la o stare îmbunătățită. Unitatea de implementare a proiectului elaborează și implementează strategia și asigură cu resurse (materiale, financiare, umane).
Ciclul Proiectului - o consecutivitate de etape interconecte de activități necesare
pentru atingerea eficientă a obiectivelor.
PCM presupune existența unui cadru-program amplu și/sau misiune a unei companii, fundații. Acest cadru determină proiectul, ciclul căruia este definit prin următoarele
etape:
••
Identificarea proiectului;
••
Etapa pregătitoare și designul proiectului;
••
Planificarea detaliată;
••
Implementarea;
••
Monitorizarea;
••
Revizuirea și evaluarea proiectului;
••
Evaluarea impactului.

Figura 1. Managementul Ciclului Proiectului

Sursa: [1]
PCM este implementat, de obicei fiind însoțit 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 îmbunătățirea sistemului de planificare și evaluare a proiectelor al USAID (United
Staites Agency of International Development). LFA a devenit un instrument eficient pentru
aplicarea metodologiei PCM. LFA este utilizat la diferite etape ale PCM, cum ar fi:
••
Identificarea - LFA asistă prepararea analizelor necesare, investigarea
relevanței proiectului și la identificarea potențialelor obiective și strategii;
••
Formularea - LFA asistă prepararea planului proiectului cu obiective clare, rezultate măsurabile, strategia de management al riscurilor și definirea responsabilităților
manageriale;
••
Implementarea - LFA este instrumentul managerial cheie pentru planificarea
activității operaționale și monitorizării;

Lecturi AGEPI 2016

261

••
Evaluarea și audit - Matricea LFA cu obiective, indicatori, presupuneri de bază
constituie baza evaluării performanței și a impactului.
Cadrul Logic este un instrument analitic utilizat eficient în procesul de planificare
și management al proiectului. Deși poate fi tratat doar ca un ”ajutor de gândire”, Cadrul Logic asigură structurarea și sistematizarea ideii de proiect. Aplicarea Cadrului Logic furnizează formatul prezentării obiectivelor proiectului și a relațiilor cauzale dintre
obiective prin Matricea Cadrului Logic.
Managementul Proprietății Intelectuale
Managementul Proprietății Intelectuale la companie poate fi realizat ca managementul
prin proiecte de elaborare, protecție, exploatare a proprietății intelectuale. La baza obiectivelor managementului 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 actualizat/ajustat la terminologia și specificul proprietății intelectuale.
Formularea și selectarea proiectelor de management al PI vor fi condiționate și de
oportunitățile potențiale ale PI:
99 Crearea sau achiziționare;
99 Managementul drepturilor de proprietate și/sau de exploatare a obiectelor de PI;
99 Decizii de protecție și monitorizare a PI;
99 Determinarea scopului dezvoltării PI:
•
Utilizare în produse;
•
Comercializare;
•
Licențiere;
•
Blocarea legală a concurenților;
•
Securizarea împotriva acțiunilor de blocare a concurenților; Etc.
Pentru utilizarea metodei Cadrului Logic împreună cu Managementul Ciclului de
Proiect, sunt recomandate câteva etape premărgătoare:
99 Analiza participanților - elaborarea tabloului comprehensiv al tuturor
entităților implicate în elaborarea și exploatarea PI vizate de proiect.
99 Analiza problemei - identificarea contextului, în care va derula proiectul, și a
problemelor majore, care urmează să fie soluționate în rezultatul desfășurării proiectului. De obicei, ca rezultat este elaborat arborele problemelor.
99 Analiza obiectivelor - arborele problemelor este transformat în arborele
obiectivelor, care este analizat.
99 Analiza alternativelor - identificarea alternativelor posibile, evaluarea
fezabilității lor și definitivarea strategiei proiectului.
99 Descrierea proiectului - în funcție de strategia aleasă identificarea elementelor de bază ale proiectului (scopul final, obiectivele, rezultatele preconizate, activitățile)
rezultate din arborele obiectivelor și transmise către matricea planificării proiectului.
99 Presupuneri. Sunt determinate condițiile și factorii externi necesari pentru realizarea fiecărei etape.
99 Indicatori și măsuri de verificare. Indicatori de performanță și de impact cantitativi și calitativi sunt determinați pentru măsurarea rezultatelor în vederea unei monitorizări eficiente și evaluarea proceselor de obținere a rezultatelor, depistarea modificărilor și devierilor în desfășurarea proceselor.
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Esența aplicării cadrului logic poate fi formulată ca identificarea obiectivelor, indicatorilor de evaluare a atingerii acestor obiective, metodelor de măsurare a acestor
indicatori și a presupunerilor (condițiilor externe) în care obiectivele vor fi atinse.
Cu alte cuvinte, pornind de la o viziune, este generat un scop, care determină obiectul general al proiectului, asigurat prin atingerea unor obiective specifice, la rândul său
garantate de rezultatele unor activități și procese ale proiectului. Astfel, se creează o
ierarhie cu 4 nivele a 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 soluție pentru companiile din Republica Moldova, pentru alte
țări în curs de dezvoltare, nevoite să înfrunte realitatea severă a economiei de piață, în
lipsa unor condiții social-economice prielnice procesului inovațional.
Rezumat
Tot mai des metodologia de Management al Ciclului Proiectelor (Project Cycle
Management) este utilizată cu succes la managementul proiectelor de majoritatea
fundațiilor internaționale, dar și de corporațiile private mari.
Acest articol are ca scop examinarea metodologiei de Management al Ciclului
Proiectelor (Project Cycle Management) în vederea aplicării acesteia în managementul
proprietății intelectuale și identificarea posibilităţilor de utilizare a acestei metodologii
la întreprinderi.
Cuvinte cheie: management al proprietății intelectuale, management al ciclului
proiectelor, cadrul logic.
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Concepţia de reformare a sferei
ştiinţei şi inovării: confirmare
a dezvoltării în spirală?
dr. hab. Gheorghe CUCIUREANU,
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale,
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare

L

a 10 noiembrie 2015, Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) a adoptat, în cadrul
Adunării Generale, Concepţia reformării sferei ştiinţei şi inovării, propusă
ulterior spre discuţii publice [1]. În prezentul articol ne-am propus să analizăm această concepţie în raport cu actele aprobate anterior în Republica Moldova, cu cerinţele
pentru un astfel de document de politici, cu bunele practici internaţionale, precum şi
cu alte aspecte.
Documentul este expus pe 1,5 pagini şi include 6 acţiuni/elemente:
1. Constituirea Agenției Naționale pentru Cercetare și Inovare (ANCI);
2. Crearea Consiliului Național pentru Cercetare-Dezvoltare (CNCD);
3. Revizuirea mecanismului de finanțare a științei prin introducerea următoarelor modalități de finanțare a cercetării: finanţare instituţională, în bază de concurs,
cofinanţare;
4. Reconstituirea și dezvoltarea structurilor de administrare și autoadministrare
ale Academiei de Științe a Moldovei;
5. Reorganizarea Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare (CNAA) prin
comasarea acestuia cu Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional (ANACIP);
6. Asigurarea cadrului normativ care ar stimula încadrarea tinerilor în funcții
științifice [1].
Care este scopul şi finalitatea acestei iniţiative?
În anul 2013, AŞM a aprobat Pachetul de reforme în cercetare-inovare [2], iar în
anul 2014 Guvernul a aprobat Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020, elaborată de AŞM, cu un plan de acţiuni de reforme [3]. Sunt logice
întrebările: au fost aprobate aceste două documente fără a avea o concepţie? au fost
îndeplinite prevederile acestora şi acum sunt necesare alte acţiuni? Mai mult decât atât,
acţiuni indicate în Concepţie au fost deja aprobate în Strategie (Plan de acţiuni), cu
termenul de realizare indicat:
¾¾ Instituirea Agenţiei Naţionale pentru Cercetare-Dezvoltare – trimestrul II, 2015;
¾¾ Crearea Comitetului Consultativ pentru Cercetare şi Inovare – trimestrul II, 2015;
¾¾ Introducerea cotei obligatorii de cofinanţare din surse private a proiectelor de
cercetări ştiinţifice aplicative – 2015.
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În astfel de condiţii, nu este clar care ar fi necesitatea acestei noi concepţii şi cum ar
putea fi ea aprobată: prin hotărâre de guvern care ar repeta ceea ce este deja aprobat
printr-o altă hotărâre?
Concepţia este un document de politici?
Concepţia nu conţine aspecte şi mecanisme concrete de reformare, fundamentare
a acţiunilor propuse şi nici nu indică ce funcţie preponderentă va avea ştiinţa în rezultatul implementării acesteia (spre deosebire de propunerile din cadrul proiectului
EUniAM, care rezervă ştiinţei mai mult o funcţie de instruire [4]). Totodată, regulile de
elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici, aprobate de guvern [5],
stipulează că o Concepţie ar trebui să includă, cel puţin:
 descrierea situaţiei;
 definirea detaliată a problemei;
 indicarea documentelor de politici şi a actelor legislative relevante pentru soluţionarea problemelor abordate în concepţia respectivă;
 instrumentele şi căile de soluţionare a problemei;
 indicarea actelor normative ce urmează a fi elaborate/modificate pentru soluţionarea problemei;
 evaluarea impacturilor (specificând impactul social, economic etc.), inclusiv
pentru situaţiile în care problema nu va fi soluţionată.
Concepţia propusă, evident, nu include toate aceste elemente şi nu corespunde
structurii şi concepţiei unui document de politici. De fapt, ea nu este o Concepţie propriu-zisă, ci doar 6 teze.
Cum este dezbătută concepţia?
Intervenţiile unanime în favoarea propunerilor din Concepţie, selectate şi plasate
cu regularitate pe site-ul AŞM, precum şi alte elemente ce amintesc de campanii din
alte vremuri, se pare că urmăresc să inoculeze ideea falsă că „lipsa susţinerii integrale
a propunerilor din Concepţie echivalează cu dorinţa de distrugere a ştiinţei în Republica Moldova”. Or, în sec.XXI şi în condiţiile republicii noastre, s-ar cere dezbateri sincere
asupra problemelor sistemului şi căilor de soluţionare, iar discuţiile critice ar trebui privite ca o oportunitate de a îmbunătăţi lucrurile. Totodată, nu este foarte clar de ce sunt
necesare consultări publice cu privire la o nouă concepţie, dacă propunerile acesteia se
regăsesc în Strategia aprobată la sfârşitul anului trecut de Guvern, în textul căreia este
indicat că are la bază viziunea elaborată în cadrul unui exerciţiu de Foresight, realizat cu
participarea experţilor naţionali şi internaţionali şi supusă dezbaterilor publice la care
au participat circa 400 persoane [3].
O revenire la vechea concepţie?
În Republica Moldova prima şi, deocamdată, unica concepţie de reformare a cercetării-dezvoltării a fost aprobată de Parlamentul Republicii Moldova în anul 1998 [6].
Chiar dacă ea nu a fost abrogată şi, de jure, este în vigoare, implementarea ei a fost
stopată odată cu aprobarea Codului ştiinţei şi inovării în 2004. Compararea acesteia cu
propunerile actuale ale AŞM arată că ultimele se regăsesc, în aspectele sale esenţiale,
în Concepţia din 1998. În tabelul 1 sunt date doar câteva din aceste corespondenţe.
Mai mut decât atât, Concepţia asupra reformei sferei cercetare-dezvoltare, aprobată de
Parlament, descrie şi fundamentează mult mai clar şi detaliat principiile, mecanismele
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şi acţiunile necesare pentru reformarea sistemului. Astfel, în compartimentul dedicat
finanţării activităţilor de cercetare-dezvoltare, autorii Concepţiei din 1998 descriu principiile de finanţare, cotele de finanţare pentru diferite tipuri de activităţi, elementele de
bază ale mecanismelor de finanţare. În Concepţia recentă se vorbeşte doar de introducerea unor modalităţi de finanţare care, de fapt, există şi în prezent: finanţare instituţională, prin concurs sau co-finanţare (!).
Ce ne spun experţii în domeniu?
Există mai multe analize ale sistemului naţional de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova, făcute de experţi naţionali şi internaţionali. Ne vom opri la câteva studii
prestigioase, publicate în exterior (care au fost făcute cu ceva timp în urmă şi recomandările puteau fi deja luate în considerare):
••
Rapoartele ERAWATCH Moldova 2010-2013 [7]. Erawatch este serviciul informaţional al Comisiei Europene în domeniul sistemelor, politicilor şi programelor de
cercetare;
••
Raportul UNESCO 2010. Este fundamentat pe numeroase date statistice, iar
autorii sunt experţi de la importante centre ştiinţifice [8];
Tabelul 1. Exemple de corespundere a propunerilor din Concepţia AŞM
cu cele din Concepţia asupra reformării sferei cercetare-dezvoltare
Concepţia reformării sferei ştiinţei şi inovării;
AŞM, 2015
1. Constituirea Agenției Naționale pentru Cercetare și Inovare (ANCI).
ANCI va reprezenta autoritatea administrativă centrală, responsabilă de elaborarea și realizarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării, de
distribuirea alocațiilor bugetare pentru proiectele de
cercetare-dezvoltare și inovare pe bază de concurs.
ANCI va elabora în parteneriat cu ministerele, AŞM și
Consiliul Rectorilor Programul Naţional de Cercetare-Dezvoltare… În acest mod va avea loc separarea
structurilor de administrare a sferei științei și inovării la nivel național de structurile de administrare.

2. Crearea Consiliului Național pentru CercetareDezvoltare (CNCD) în calitate de organ consultativ al
Prim-ministrului, fără personalitate juridică, care examinează în consens și recomandă Guvernului proiectele de politici în domeniul cercetării-dezvoltării și
inovării propuse de ANCI, …, asigură comunicarea
și cooperarea dintre principalii factori implicați în
elaborarea și implementarea politicilor în domeniu
la nivel guvernamental, al antreprenoriatului și al
comunității științifice.
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Concepţia asupra reformei sferei cercetare-dezvoltare; Parlament, 1998
IV. 1. Reforma sistemului instituţional Aplicarea
principiului separării direcţiilor de activitate în sfera cercetare-dezvoltare impune cu necesitate ca
gestionarea şi coordonarea activităţilor administrative să fie exercitate la nivel republican de către un
departament de stat al cercetării şi dezvoltării (denumit în cele ce urmează departament), instituit pe
lângă Guvern, pe lângă Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei
sau pe lângă Ministerul Economiei şi Reformelor. Departamentul va promova, va coordona şi va unifica,
la nivel republican, elaborarea şi aplicarea strategiei
şi politicii statului în domeniul transformării, al funcţionării şi al modernizării sferei cercetare-dezvoltare.
Departamentul va fi responsabil de păstrarea şi dezvoltarea potenţialului ştiinţific al ţării în conformitate
cu cerinţele dezvoltării durabile a societăţii.
În calitate de organ menit să asigure interacţiunea
dintre autorităţile publice centrale şi organele centrale executive ale cercetării-dezvoltării, se va institui
un consiliu suprem cercetare-dezvoltare, în a cărui
componenţă vor intra primele persoane cu funcţii
decizionale în probleme de cercetare-dezvoltare din
organele de stat, reprezentanţi ai comunităţii ştiinţifice, precum şi conducerea consiliului consultativ de
expertiză. Consiliul suprem cercetare-dezvoltare va
racorda politica de cercetare-dezvoltare la priorităţile
politicii de stat, la necesităţile societăţii şi la interesele
diferitelor ramuri ale economiei.

Concepţia reformării sferei ştiinţei şi inovării;
AŞM, 2015
4. Reconstituirea și dezvoltarea structurilor de administrare și autoadministrare ale Academiei de
Științe a Moldovei. Conform modificărilor la Cod,
AȘM va fi o instituție publică autonomă, de interes
național în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării,
persoană juridică de drept public, care funcționează
pe principiile autoadministrării. AŞM va fi finanțată
de la buget, conform unui compartiment distinct al
Legii cu privire la bugetul de stat, și din alte surse de
alternativă.

Concepţia asupra reformei sferei cercetare-dezvoltare; Parlament, 1998
VIII. Academia de Ştiinţe a Moldovei
Prin valoarea membrilor săi, Academia de Ştiinţe
a Moldovei este cel mai înalt for ştiinţific din ţară.
În ansamblu cu instituţiile ştiinţifice din subordine, Academia reprezintă un centru multidisciplinar
de cercetare fundamentală şi aplicativă cu statut
autonom care, în calitate de persoană juridică,
funcţionează pe principii de autoadministrare.
Finanţarea activităţii Academiei se asigură de la
bugetul de stat.

••
Raportul OECD 2011 privind întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova, focusat pe politica de inovare [9]. E de menționat că OECD are un directorat special în problemele ştiinţei, tehnologiei şi industriei;
••
IncoNet EECA S&T Policy Mix Review 2013 [10]. A fost realizat de un grup de 6
experţi din UE şi Europa de Est în cadrul PC7, fiind examinate critic politicile ştiinţei şi
tehnologiei din Moldova și sistemul.
În aceste rapoarte se face o diagnosticare detaliată a sistemului național de cercetare-dezvoltare şi se propun soluţii pentru problemele identificate. Menţionăm doar
câteva:
••
Modelul de organizare a sistemului CDI trebuie revizuit în conformitate cu bunele practici recunoscute internaţionale [8, 9];
••
Delegarea funcţiei de implementare a politicilor CDI (repartizarea finanţelor)
către o agenţie independentă [10];
••
Reconsiderarea sistemului de susţinere publică a activităţilor de CDI din sectorul privat [7, 10];
••
Introducerea stimulentelor pentru cercetătorii din universităţi şi institute ştiinţifice în vederea stabilirii companiilor inovative spin-off şi start-up [10];
••
Implicarea sectorului privat în elaborarea politicilor CDI şi schimbarea misiunii
AITT [9];
••
Asigurarea unei evaluări obiective prin implicarea experţilor de peste hotare,
în primul rând a diasporei şi experţilor din România [7];
••
Îmbunătăţirea culturii de evaluare şi apreciere a impactului, stabilirea legăturii
între performanţă şi finanţare [10].
După cum vedem, experţii au identificat mai demult soluţii care ar trebui implementate pas cu pas, nu neapărat să elaborăm noi documente de politici.
Este o abordare modernă?
Ceea ce se propune în Concepţie sunt mecanisme elementare care trebuie să funcţioneze într-un sistem naţional de cercetare-dezvoltare, dacă să comparăm cu ţările europene. În prezent, aceste lucruri nu se mai discută, politicile ştiinţei trecând în aceste
state la un alt nivel de înţelegere şi detaliere. Una din abordările de bază, promovare
intens în Uniunea Europeană, este specializarea inteligentă. Specializarea inteligentă
este o abordare strategică a dezvoltării economice prin sprijinirea specifică a cercetării şi inovării. Ea se bazează pe conectarea cercetării şi inovării cu mediul de afaceri şi
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dezvoltarea legăturilor pentru adoptarea de noi tehnologii, selectarea unor priorităţi
în temeiul specializării şi integrării în lanţurile valorice internaţionale, masă critică de
resurse şi talente şi implicarea părţilor interesate din mediul academic, cel de afaceri,
administraţie publică şi societatea civilă [11].
Este evident, Concepţia propusă nu are o astfel de abordare, nici în aspect tematic
sau regional, nici în modul de elaborare a documentului. Spre exemplu, nu se menţionează deloc direcţiile prioritare de cercetare, rămânând în vigoare până în anul 2020
cele 5 direcţii prioritare aprobate de Parlament în 2013. Dar ele sunt formulate atât de
larg, încât pot include orice activitate ştiinţifică sau tehnologică. Lipsa unor nişe ştiinţifice şi tehnologice bine definite, în care să fie concentrate finanţele, fac dificilă susţinerea
de către cercetare-dezvoltare a ramurilor competitive a economiei.
Concluzii
 Concepţia AŞM nu reprezintă o viziune nouă asupra reformării sferei ştiinţei şi
inovării din Republica Moldova, ci include prevederi ale unor acte în vigoare sau principii general recunoscute (care este atunci necesitatea?);
 Implementarea propunerilor din Concepţia AŞM ar fi o revenire la organizarea sistemului naţional CD de până la aprobarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare
(2004);
 Revenirea la situaţia de până la 2004 reprezintă o recunoaştere a eşecului modelului de organizare a sistemului CD implementat prin Codul ştiinţei şi inovării (de ce
abia acum se recunoaşte?);
 Concepţia AŞM nu este un document de politici, ci reprezintă mai degrabă
nişte teze fără indicarea unor mecanisme (cum se va implementa atunci?);
 Concepţia AŞM se înscrie într-un şir de iniţiative de reformare a ştiinţei din
ultimii 5-6 ani care erau însoţite de o intensă mediatizare şi apoi se “uitau” (care e scopul
ultimului document?).
Se pare că, într-adevăr, în politica ştiinţei revenim la situaţia de până la anul 2004.
Însă, modul de abordare şi întrebările care reies din concluziile de mai sus ne arată că,
în Republica Moldova, noi nu discutăm problemele ştiinţei în termenii în care se elaborează şi se dezbat viziunile de politică a ştiinţei în lumea modernă. De aceea, nu-mi
asum răspunsul la întrebarea din titlu, ci las cititorii să aleagă una din următoarele două
variante: „dezvoltare în spirală” sau „istoria se repetă sub formă de farsă”.
Rezumat: În lucrare se analizează Concepţia reformării sferei ştiinţei şi inovării, propusă de către Academia de Ştiinţe a Moldovei spre dezbateri la sfârşitul anului 2015.
Documentul este cercetat în raport cu actele aprobate anterior în Republica Moldova,
cu cerinţele pentru un astfel de document de politici, cu bunele practici internaţionale,
precum şi cu alte aspecte. Concluzia principală care rezultă este că documentul nu aduce elemente cu adevărat noi în organizarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare,
ci repetă, într-o formă simplistă şi schematică, unele propuneri care se conţin deja în
documentele de politici, aprobate la nivel naţional, şi în recomandările experţilor.
Cuvinte-cheie: cercetare-dezvoltare, reformare, Academia de Ştiinţe a Moldovei,
politica ştiinţei, specializare inteligentă.
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Accepțiuni și semnificații privind
motivația în cercetarea științifică
prof. univ. ,dr. hab. Simion CERTAN,
Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
dr. Ion CERTAN,
Institutul de Relații Internaționale din Moldova
Introducere

Dezvoltarea durabilă a oricărei comunități, inclusiv a țării noastre, poate avea loc
prin implicarea științei, prin aplicarea ideilor obținute ca rezultat al cercetărilor,
prin valorificarea rezultatelor cercetărilor în toate sferele de activitate. Firește, actualmente lumea este dominată de concepția formării unei societăți bazate pe cunoaștere.
Cunoașterea științifică, creativitatea și inventivitatea au devenit factori decisivi în
eficientizarea activității umane, în asigurarea progresului societății, ceea ce impune
instituțiilor cu activitate de cercetare și salariaților-cercetători, ca persoane creative, să
găsească, fără întârziere, soluții efective și/sau eficiente pentru orice problemă cu care
se confruntă societatea.
În condițiile semnării și ratificării Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană
și Republica Moldova, activitatea științifică este influențată de un număr impunător de
factori, printre care se evidențiază motivația.
1. Personalul antrenat în activitatea de cercetare-dezvoltare
Economia oricărei țări, în condițiile relațiilor de piață, se dezvoltă efectiv și eficient
doar bazându-se pe cunoaștere, pe elaborarea și implementarea inovațiilor și tehnologiilor moderne, ceea ce depinde, în proporții considerabile, de personalul antrenat în
cercetare.
Efectivul salariaților Republicii Moldova, angajați în activitatea de cercetaredezvoltare se află într-o creștere-descreștere continuă (vezi tabelul 1).
Tabelul 1. Numărul salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare
Nr. salariaţi din activitatea
de cercetare-dezvoltare

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

Efectivul salariaților din activitatea
de cercetare-dezvoltare (total )

5889

4672

5114

5216

5121

4981

5038

4101

2583

3267

3372

3338

3250

3315

inclusiv: cercetători
doctori

2043

932

1288

1359

1342

1333

1314

doctori habilitaţi

501

256

378

393

390

375

384

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

Dacă în anul 2000 cercetătorii alcătuiau 69.6%, apoi în 2014 − 65.8% din efectivul
salariaților antrenați în activitatea de cercetare-dezvoltare. Numărul cercetătorilor cu grad
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științific s-a micșorat de la 2544, câți activau în anul 2000, până la 1698 în 2014 sau, aproximativ, cu o treime. Dacă în 2000 cercetătorii cu grad științific formau puţin peste 62%, inclusiv
doctori habilitaţi – 12.2%, în anul 2014 erau, respectiv, 51.2% și 11.6% din totalul cercetătorilor.
Mai menționăm că, în ultimii ani, unul sau doi doctori în ştiinţe fac parte din personalul auxiliar.
După numărul de cercetători, raportat la 1 000 de locuitori, Republica Moldova se
plasează pe unul din ultimele locuri în Europa. În conformitate cu datele EUROSTAT-ului,
Danemarca și Finlanda dispun de cel mai mare număr de cercetători științifici, raportat
la 1 000 de locuitori (figura 1). Peste media europeană se situează Slovenia și Lituania,
state descendente din sistemul comunist de organizare a economiei. Nu este clar cum
se structurează indicatorul în cazul Federației Ruse, dar aceasta este unica țară din lotul
respectiv în care numărul de cercetători persoane fizice este inferior numărului de cercetători, conform indicatorului Echivalent Normă Întreagă (ENI).

Figura 1. Numărul cercetătorilor-persoane fizice la 1 000 de locuitori, anul 2012.
Notă: în cazul Chinei, nu s-au preluat indicatorii pe regiunea Hong Kong, raportați aparte în
bazele de date internaționale.
Sursa: Akademos 3/2015, p. 30-38 Vitalie Minciună și Gheorghe Cuciureanu „Și totuși, câți și
unde suntem, cercetătorii din Republica Moldova?”

Numărul cercetătorilor, raportat la 1 000 de locuitori, în Republica Moldova este mult
mai redus decât media Uniunii Europene (5 cercetători – persoane fizice) și constituie:
••
1,9 cercetători, la calcularea conform metodologiei propuse (6,8 mii persoane);
••
2,5 cercetători, la includerea tuturor cadrelor științifico-didactice și a doctoranzilor cu frecvența la zi (8,9 mii persoane);
••
1 cercetător, la excluderea personalului știinţifico-didactic, dar cu indicarea
doctoranzilor cu frecvența la zi (3,8 mii persoane);
••
0,9 cercetători, la includerea în calcul doar a persoanelor cu funcție de cercetător în proiecte (3,4 mii persoane).
Fireşte, ţara noastră aspiră să se apropie măcar de nivelul mediu al ţărilor CSI (189),
care visează să se apropie de nivelul mediu al statelor membre ale UE (332), care speră
să ajungă la performanţa SUA de 447 de cercetători. SUA tinde să se apropie de nivelul
Coreei de Sud (692) şi Japoniei (696). La rândul lor, ultimele se orientează spre nivelul
Norvegiei cu 894 şi Finlandei cu 1029 de cercetători la 100 000 de locuitori, ceea ce este
de 10.8 ori mai mult decât în Republica Moldova.
Schimbări considerabile se produc în structura după vârsta cercetătorilor. Astfel,
dacă numărul total al cercetătorilor a sporit de la 3267 în 2010, la 3315 în 2014, sau cu
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1.5 la sută, apoi a celor cu vârsta până la 25 ani se reduce de la 187 în 2010, la 144 în
2014, sau cu 23 la sută. Cel mai semnificativ, de la 543 la 688 sau cu 26.7%, a crescut
numărul cercetătorilor cu vârsta peste 65 de ani, altfel zis, al pensionarilor (tabelul 2).
Tabelul 2. Cercetătorii pe grupe de vârstă
Cercetătorii
pe grupe
de vârstă
până la 25 de ani
25-34 de ani
35-44 de ani
45-54 de ani
55-64 de ani
65 de ani și peste
Total

2010

2011

total D H
187
664
492
619
762
543
3267

2
13
47
128
188
378

D
141
261
298
327
261
1288

Total D H
206
684
556
591
750
585
3372

1
12
51
132
197
393

2012
D
1
155
297
290
340
278
1359

total D H
190
636
561
602
728
621
3338

1
14
51
118
206
390

2013
D
152
282
288
344
276
1342

total D H
145
621
569
566
699
653
3250

1
14
53
98
208
375

2014
D
132
289
286
323
303
1333

total D H
144
592
574
581
736
688
3315

15
52
102
215
284

D
120
288
284
329
315
1314

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

Numărul total al doctorilor în ştiinţă crește de la 1288 în 2010, la 1314 în 2014, sau
cu 16.9 la sută, iar al doctorilor habilitaţi s-a micșorat, respectiv, de la 378 la 284 sau cu
aproape un sfert. În anii 2010-2014 cei mai mulți au fost doctorii în știință cu vârsta de
55-64 de ani.
Numărul doctorilor habilitați cu vârsta de 65 de ani şi peste crește de la 188 în 2010,
la 215 în anul 2014, iar ponderea lor s-a majorat, respectiv, de la 49.7 la 75.7 la sută din
totalul acestora.
În conformitate cu art. 58 din Regulamentul privind organizarea studiilor superioare
de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea nr. 1007 din 10.12.2014 − „Un conducător de
doctorat poate solicita înmatricularea de noi studenți-doctoranzi până la împlinirea vârstei de 65 de ani. După împlinirea acesteia, conducătorii de doctorat continuă să îndrume
studenți-doctoranzi deja înmatriculați până la finalizarea studiilor de doctorat, însă pot
solicita înmatricularea de noi studenți-doctoranzi numai în cotutelă cu un alt conducător
de doctorat, care nu a împlinit vârsta de 65 de ani.”
2. Motivația activității de cercetare-dezvoltare
Activitatea în cercetare-dezvoltare este puternic influențată de motivație, care determină comportamentul oamenilor la locul de muncă, inclusiv al cercetătorilor.
Motiv − potrivit DEX-ului, este cauză, rațiune, temei subiectiv al unei acțiuni, al unui
fapt, imbold care împinge la o acțiune. A motiva înseamnă a aduce argumente în favoarea unei acțiuni, a mobiliza.
Motivația este „forța” care determină un anume comportament. Motivația desemnează acele elemente formale sau informale, de natură economică sau moral-spirituală,
care se administrează celor antrenați în cercetare satisfăcându-le anumite necesități
individuale și de grup, pentru a-i determina ca, prin atitudinile, eforturile, deciziile,
acțiunile și comportamentele lor să contribuie la desfășurarea activităților și îndeplinirea obiectivelor.
Un moral ridicat conduce la dedicare cvasi-totală și la loialitate în favoarea cercetării.
Un moral scăzut poate conduce la dezinteres față de cercetare, rată scăzută a productivității
și, ca rezultat, cercetătorii se dezic de investigații pentru a căuta locuri de muncă sau a iniția
afaceri, în speranța că vor avea acolo mai multă satisfacție prin motivație.
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Oamenii, inclusiv cei din cercetare, îşi formează anumite modele de comportament, uneori acţionând în virtutea mai multor motive, care pot fi grupate în motivații
relativ stabile. Activitatea celor ce activează în cercetare poate fi influențată de:
- ambiţie: realizare (învingerea obstacolelor), recunoaștere (descrierea rezultatelor), exhibiție (tendința de a-i surprinde pe cei din jur), achiziții (obținerea de lucruri,
cunoștințe), conservare (apărarea „posesiunilor”);
- inviolabilitate: evitarea situațiilor neplăcute (prin ascunderea unor handicapuri,
inferiorități), apărare (cererea continuă de scuze sau oferirea de explicații), contracțiune
(răzbunare, recurgere la represalii);
- dominanţă sau direcționarea celorlalți: se referă la deferență (comportament de
supunere sau cooperare), similaritate (comportament de imitare), autonomie (comportament de împotrivire față de autoritate), contrarietate (comportament de opoziție),
agresiune (atacarea celorlalți), umilire/degradare (comportament de scuzare, confesare), blamarea eschivărilor (înăbușirea impulsurilor condamnabile);
- afecţiune: afiliere (petrecerea timpului cu ceilalți), rejectare (mustrarea, umilirea
celor din jur), îngrijire și acordare de ajutor (comportament de ajutorare a celor din jur),
îngrijire și acordare de ajutor propriei persoane (solicitarea acestui comportament),
comportament ludic („joacă” prin/cu ceilalți);
- schimb de informaţii: expunere informațională (acordă informații celorlalți),
cunoaștere (răspunde întrebărilor celorlalți).
Pentru a asigura o motivație efectivă și eficientă a comportamentului cercetătorilor, ei trebuie să dispună de toată gama resurselor necesare și, în primul rând, de resursele financiare.
Totalul cheltuielilor interne în activitatea de cercetare-dezvoltare din țara noastră a
crescut de la 317.6 milioane lei în 2009, la 415.2 milioane lei în anul 2014 sau cu 30.7
la sută (tabelul 3). Totodată, ponderea cheltuielilor interne în activitatea de cercetaredezvoltare în PIB-ul național s-a redus de la 0.526% în 2009, la 0.371 la sută în anul 2014.
Tabelul 3. Categoriile de cheltuieli interne în activitatea de cercetare-dezvoltare*, mil. lei
Categoriile de cheltuieli interne
în activitatea de cercetare-dezvoltare

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Produsul Intern Brut

60430

71885

82349

87847

110510

111757

Cheltuieli interne în activitatea
de cercetare-dezvoltare (total)

317.6

316.2

333.5

368.2

356.0

415.2

în % din Produsul Intern Brut

0.526

0.440

0.405

0.419

0.322

0.371

din care: cheltuieli interne curente

281.8

291.8

312.8

354.1

340.7

388.2

remunerarea muncii

174.2

170.5

174.8

200.5

196.5

222.3

cheltuielile de asigurare socială
și asistență medicală obligatorii

43.4

43.2

44.4

51.7

50.0

56.5

Cheltuieli materiale

45.3

51.3

62.6

65.7

66.1

63.7

Alte cheltuieli curente

19.0

26.9

31.0

36.2

28.0

45.3

Cheltuieli interne capital

35.8

24.3

20.6

14.1

15.4

26.9

din care: echipamente

25.4

17.2

16.2

13.7

-

24.6

* Notă: Până în 2009 nu sunt informații privind cheltuielile interne în activitatea de cercetare-dezvoltare
Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova, Ed. Statistica, Chișinău

În anul 2012, potrivit informației prezentate de Ion Holban [4], Statele Unite ale
Americii au alocat aproape 434.5 miliarde $ pentru cercetare-dezvoltare, ceea ce formează 2.77% din PIB, statele membre ale Uniunii Europene – 337.8 miliarde $ (2.03%),

Lecturi AGEPI 2016

273

Japonia – 194.4 miliarde $ (3.26%), China – 151.4 miliarde $ (1.84%), Coreea de Sud –
43.2 miliarde $ (3.74%), țările CSI – 25.1 miliarde $ (0.95%). În Republica Moldova, cheltuielile interne în activitatea de cercetare-dezvoltare în 2012 formau doar 0.42 la sută
din PIB. În același an 2012, volumul alocațiilor per cercetător-ENI în țara noastră a fost
cel mai mic, în raport cu statele indicate în figura 2.

Figura 2. Volumul alocațiilor per cercetător-ENI, anul 2012 (mii euro)
Sursa: Akademos 3/2015, p. 30-38, Vitalie Minciună și Gheorghe Cuciureanu „Și totuși, câți și unde suntem,
cercetătorii din Republica Moldova?”

Cheltuielile pentru remunerarea muncii în cercetare-dezvoltare au crescut de la
174.2 mil. lei în 2009, la 222.3 mil. lei în 2014, ponderea acestora în totalul cheltuielilor
interne curente în activitatea de cercetare-dezvoltare s-a redus în anii de referință de
la 61.8% în 2009, la 53.5 la sută în anul 2014 sau cu 8.3 puncte procentuale (tabelul 3).
La baza motivării activității umane, potrivit lui Abraham Maslow, sunt plasate nevoile/trebuințele fiziologice, care includ hrana și apa, îmbrăcămintea, adăpostul etc.,
Maslow afirma că atunci când unui om îi lipsește «totul» în viață [...], o persoană care
este lipsită de mâncare, securitate, dragoste și stimă se va focaliza, cel mai probabil,
pe rezolvarea trebuinței de hrană, decât pe orice altceva». Aceste nevoi sunt satisfăcute print-un salariu adecvat.
Câștigul salarial nominal mediu lunar al unui salariat din țara noastră a sporit de
la 408 lei în anul 2001, la 4090 în 2014 sau de 10 ori (tabelul 4). Dacă în 2001 câștigul
salarial nominal mediu lunar alcătuia 87 la sută de la minimul lunar de existență, apoi
în anul 2014 câștigul salarial nominal mediu lunar era mai mare decât minimul lunar de
existență de 2.5 ori.
Câștigul salarial nominal în învățământul universitar a crescut de la 830 de lei pentru luna octombrie 2001 la 5450 de lei în luna octombrie 2014 sau doar de 6.57 ori. În
2001 câștigul salarial nominal în învățământul universitar îl depășea pe cel mediu de
2.03 ori, iar în 2014 – de 1.33 ori.
Tabelul 4. Câștigul mediu lunar, lei

Câștigul mediu lunar, lei

2001

2005

2010

2011

2012

2013

2014

Câștigul salarial nominal mediu lunar

408

1319

2972

3042

3386

3674

4090

Minimul de existență

469

766

1373

1503

1508

1612

1627

Câștigul salarial nominal în octombrie
în învățământul universitar

830

1731

3402

3831

4057

4589

5450

inclusiv: profesor universitar

1294

3353

5834

6555

6863

7328

7732

conferențiar

1119

2474

4477

5614

6032

6107

6623

lector universitar

658

1227

2909

3263

3574

3645

3736

Sursa: Calculele autorului în baza „Câștigul salarial nominal mediu lunar”, www.statistica.md.
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Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 195 din 13.03.2013 privind
condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ superior de stat cu autonomie financiară, grila de salarizare a profesorului universitar forma 3300 – 6000 de lei,
a conferențiarului universitar 2970 – 5400 de lei și a lectorului universitar 2420 – 4400 de
lei. Raportul grilei de salarii de funcție a categoriilor sus nominalizate este 1 la 0.9 și la 0.73.
Câștigul salarial nominal al profesorului din învățământul universitar național s-a
majorat de la 1294 de lei în octombrie 2001, la 7732 de lei în octombrie 2014 sau de 5.98
ori, a conferențiarului și lectorului universitar a sporit, respectiv, de 5.92 ori și 5.68 ori.
Mutații nesemnificative s-au produs în raportul câștigului salarial nominal al profesorului, conferențiarului și al lectorului din învățământul universitar. Astfel, în anul 2001
acest raport era de 1 la 0.865 și la 0.5085, iar în anul 2014 –1 la 0.857 și la 0.483.
Reducerea efectivului salariaților, venitul lunar insuficient al acestora și diminuarea
cheltuielilor interne pentru echipamente s-a reflectat în activitatea de cercetare și dezvoltare tehnologică și, evident, sunt necesare măsuri pentru a eficientiza acest domeniu
de activitate. Incontestabil, activitatea științifică, creativitatea și inventivitatea pot fi eficientizate prin sporirea nivelului de motivație apelând la creșterea alocațiilor financiare în acest domeniu și asigurarea câștigurilor salariale decente pentru cei antrenați în
cercetarea științifică.
3. Ce s-a obținut
Cercetările științifice, de regulă, se finisează cu susținerea tezelor de doctor sau de
doctor habilitat. În anii 2004-2012, conform informației afișate de Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare, totalul tezelor după nomenclator a numărat 1600 (tabelul 5)
sau circa 178 anual.
Tabelul 5. Numărul tezelor după nomenclator
Numărul tezelor după
nomenclator
1
Științe fizico-matematice
Chimie
Biologie
Tehnică
Științe agricole
Sociologie
Psihologie
Filozofie
Istorie
Științe politice
Filologie
Economie
Geografie
Pedagogie
Drept
Medicină
Farmacie
Medicină veterinară
Studiul artelor
Total

2004 2005 2006 2007
2

3

4
15

3

8

2
3
1
1
2

1
7
7
3
2
1
4
3
13
15
29
2
29
28
36
3

5
12
9
6
1
2

4
198

1
225

2

2
12
4
14

2
48

9
5
16
32
1
38
25
45
3

2008 2009 2010 2011 2012 Total

5

6

7

15

9

9

9
11
8
2
1
4
1
3
7
18
39
1
22
37
64
1
1
2
246

3
13
4
4

8
21
11
2
3
3
1
8
4
20
52
2
32
33
69

5
2
9
7
9
33
28
28
38
1
4
197

4
282

8
11

9
14

2
19
9
7

5
19
11
2
1
3
1
5
2
12
29
2
18
27
35
1

2
2
1

3
190

1
39

3
2
4
2
12
34
2
18
39
41
1
1
1
208

10
1

2
3
10
7
4
6

11
85
35
107
62
28
10
21
11
43
42
105
260
10
204
225
318
10
2
22
1600

Sursa: http.//www.cnaa.md./statistics/theses/nomenclature
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Între specialitățile științifice indicate de nomenclator se evidențiază medicina − 318
teze, economia − 260, dreptul – 225 și pedagogia cu 204 teze. Comparativ, este foarte
mic numărul tezelor susținute în domeniul tehnic − 62 de teze. Dar, catastrofal de mic
pentru o țară agrară este numărul tezelor susținute în științele agricole − 28.
Cercetătorii Vitalie Minciună și Gheorghe Cuciureanu susțin că, în conformitate
cu informația statistică, furnizată de baza de date SCOPUS, în 2013 reprezentanții țării
noastre au lansat în circuitul internațional 386 de publicații, fapt care constituie 9,4 lucrări editate, raportate la 100 de cercetători-ENI finanțați” (figura 3).
Indicatori superiori mediei europene sunt caracteristici Ciprului, Croației, României, țări cu o finanțare relativ modestă a domeniului științific. În același timp, SUA, Coreea
de Sud, Japonia și alte țări cu alocații considerabile în sfera științei și inovării, raportează
indicatori inferiori mediei europene. Desigur, în evaluarea publicațiilor trebuie să se țină
cont de numărul citărilor acestora, element care, indirect, reflectă calitatea, vizibilitatea
și relevanța acestora.
Danemarca, Olanda, Suedia sunt țările cu cele mai multe citări ale publicațiilor recente. În vecinătatea acestora se poziționează Marea Britanie și SUA. România și Federația
Rusă sunt țările cu cel mai mic număr mediu de citare a lucrărilor științifice incluse în circuitul internațional pe parcursul ultimilor 5 ani. Publicațiilor autorilor din Republica Moldova le revin 3,5 citări per lucrare, valorile fiind de 1,4 ori inferioare mediei UE.

Figura 3. Publicații la 100 de cercetători-ENI, anul 2013 (SCOPUS).
Sursa: Akademos 3/2015, p. 30-38, Vitalie Minciună și Gheorghe Cuciureanu „Și totuși, câți și unde suntem,
cercetătorii din Republica Moldova?”

Valoarea cercetărilor științifice se măsoară prin teze susținute și publicații, dar și
prin numărul de brevete de invenții, soiuri de plantă obținute. Numărul cererilor depuse pentru brevet de invenție variază de la 246 în anul 2000, la 401 − în 2005, apoi are
o tendință de reducere până la 96 în 2013, sau de 4.18 ori și de creștere spectaculoasă
până la 139 în anul 2014 (tabelul 6). Aceleași oscilații le observăm la cererile depuse de
solicitanții naționali, chiar dacă ponderea lor evoluează de la 90.3% în 1995, la 97.3% în
2005, până la 70% în 2013.
Tabelul 6. Evoluția numărului de cereri depuse pentru protecția invențiilor,
soiurilor de plante, desenelor/modelelor industriale și mărcilor

Evoluția numărului de cereri depuse pentru 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
protecția invențiilor, soiului de plantă,
desenelor/modelelor industriale și mărcilor
1

276

2

3

4

5

6

7

Cereri pentru brevet de invenție

299

246

401

143

108

115

96

139

inclusiv, solicitanți naționali

270

240

390

139

97

93

67

67
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8

9

1
Cereri de brevet pentru soi de plantă

2
-

3
12

4
22

5
18

6
15

7
20

8
43

9
34

inclusiv, solicitanți naționali

-

11

22

18

15

20

39

27

Brevete de invenție eliberate

227

234

269

132

63

51

61

54

inclusiv, solicitanți naționali

124

200

261

125

61

47

57

49

Brevete pentru soi de plantă eliberate

-

-

3

25

15

20

25

29

2

25

15

inclusiv, solicitanți naționali

-

-

20

21

26

Brevete de invenție valabile

266

1316 1108 1018 799

613

471

384

Brevete pentru soi de plantă valabile

-

-

104

121

131

13

74

86

Desene/modele industriale eliberate

1383

1735 1469 1167 1114 1484 1546 1793

Titluri de protecție a mărcilor eliberate

3827

3289 4742 4487 4451

4250 5220 4939

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

Numărul cererilor depuse pentru brevet pentru soi de plantă crește de la 12 în
2000, la 22 în 2005 și la 43 în anul 2013, însă se micșorează până la 34 în 2014, ajungând
la un nivel inacceptabil de mic pentru o țară agrară, precum este Republica Moldova.
Aceeași tendință o constatăm la brevetele de invenții eliberate, care crește de la 227
în 1995, la 269 în 2005, apoi se micșorează până la 54 în anul 2014. Calitatea invențiilor
este în declin, fapt ce se confirmă prin reducerea ponderii brevetelor de invenție eliberate în raport cu numărul de cereri depuse − de la 76% în 1995, la 69% în 2005, la 63%
în 2013 și la 38.8 la sută în anul 2014.
Totalul titlurilor de brevet pentru soiuri de plante crește de la 13 în anul 2005, la 104
în 2012 sau de 8 ori, însă rămâne mult prea mic, constituind doar 17% din totalul titlurilor
de brevet de invenție din țara noastră.
Numărul certificatelor pentru desene/modele industriale eliberate a sporit de la
1383 în 1995, la 1735 în anul 2000 sau cu circa 25.5%, apoi lent s-a redus până la 1114
în anul 2011, sau cu circa o treime, ca mai apoi să se majoreze până la 1793 în 2014, sau
cu 60.9 la sută. Numărul titlurilor eliberate pentru protecția mărcilor oscilează, crescând
de la 3827 în 1995 la 4742 în anul 2005 sau cu 34.9%, apoi se reduce până la 4250 în
anul 2012 sau cu circa 10.4% și se majorează la 5220 în 2013, sau cu 22.8%, micșorânduse în 2014 la 4939 sau cu 5.4 la sută. Numărul impunător al titlurilor eliberate pentru
protecția mărcilor, comparativ cu numărul desenelor/modelelor industriale eliberate,
se datorează creșterii afacerilor mici și mijlocii, care doresc să se deosebească pe piață.
Cererile pentru protecția invențiilor, soiurilor de plante, desenelor/modelelor industriale și mărcilor, de regulă, sunt depuse atât de instituțiile universitare, instituțiile de cercetare științifică, întreprinderi și organizații (persoane juridice), cât și de persoane fizice.
Totalul persoanelor juridice care solicită protecția invențiilor și modelelor de utilitate
variază între 128, în anul 2000, și 232, în anul 2005 (tabelul 7). Solicitările instituțiilor academice cresc de la 29, în 2000, până la 84, în anul 2011. Dacă în anul 1995 solicitanții protecției
invențiilor și modelelor de utilitate din instituțiile de cercetare ramurală erau de 2.06 ori mai
mulți decât cei din instituțiile academice, apoi în anul 2013 au fost de circa 7.3 ori mai puțini.
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Tabelul 7. Evoluția categoriilor de solicitanți naționali
ai protecției invențiilor și modelelor de utilitate
Evoluția categoriilor de solicitanți
naționali ai protecției invențiilor
și modelelor de utilitate

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

Persoane juridice (total)

191

128

232

218

166

166

158

din care: instituții academice

32

29

64

82

84

77

81

instituții de cercetare ramurală

66

26

38

41

22

26

11

instituții de învățământ superior

71

51

104

91

53

62

56

întreprinderi și organizații

22

22

26

4

7

1

10

Persoane fizice

85

126

184

121

109

99

120

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

Solicitările de protecție a invențiilor din partea instituțiilor de învățământ superior variază de la 51 în anul 2000, la 104 în 2005, în descreștere continuă, până la 56 în anul 2013. Solicitările de protecție a invențiilor din partea întreprinderilor și organizațiilor se mențin la 22
în anii 1995-2000, ajungând la 26 în 2005, apoi se reduc până la 1 în anul 2012, ceea ce demonstrează cu certitudine scăderea interesului acestora pentru creativitate, pentru invenții.
Interesul persoanelor fizice pentru dezvoltarea gândirii creative, care permite elaborarea ideilor noi și neobișnuite, crește de la 85 de solicitări în 1995 la 184 în 2000, apoi se
micșorează până la 99 în 2012, ajungând la 120 în anul 2013. Raportul acestora față de persoanele juridice a fost de 44.5% în 1995, 79.3% în 2005, 59.6% în 2012 și 76% în anul 2013.
Dat fiind faptul că nu dispunem de informații privind aportul valoric al brevetelor
pentru invenții, soiuri de plante, certificatelor pentru modele de utilitate obținute, îl
vom cita pe președintele AȘM, Gheorghe Duca, care afirma: „În ultimii ani, veniturile
din activitatea științifică și din prestarea serviciilor a constituit 160 de milioane de lei.
În total, în 2014, am adus în sistem, din surse nebugetare, 72 de milioane de lei sau
aproximativ 20% din totalul finanțării științei. Acest lucru nu înseamnă că noi transformăm AȘM într-o afacere, acest lucru înseamnă că rezultatele științifice și inovaționale
ale savanților sunt întrebate pe piața națională”.
Republica Moldova se plasează pe ultima poziție cu un număr foarte redus de
brevete obținute peste hotare, fapt ce se explică, pe lângă calitatea cercetării, și prin
costurile ridicate ale brevetării la aceste oficii, costuri care variază de la 12 mii de euro
(USPTO), până la 30 mii de euro (EPO).

Figura 4. Brevete eliberate de EPO și USPTO, la 100 de cercetători-ENI.
Sursa: Akademos 3/2015, p. 30-38 Vitalie Minciună și Gheorghe Cuciureanu „Și totuși, câți
și unde suntem, cercetătorii din Republica Moldova?”
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Spre deosebire de costul publicațiilor incluse în circuitul internațional, după care
Republica Moldova se poziționează printre primele țări (cele mai reduse costuri), la costul brevetelor suntem printre ultimele state, la fiecare 10 mil. euro alocații fiind eliberate
doar 0,02 brevete.
Sperăm că activitatea inovațională, promovarea creativității, dezvoltarea cercetărilor științifice, valorificarea rezultatelor științei și pătrunderea ideilor noi în toate domeniile activității umane din țara noastră se va schimba spre mai bine prin punerea în
aplicare a Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova.
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Munca creativă – garantul
dăinuirii unui popor
dr. Ion HOLBAN
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova;
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale;
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu”

D

upă obţinerea independenţei, comunitatea ştiinţifică a Republicii Moldova a
conştientizat faptul că, fără o dezvoltare a societăţii pe baze ştiinţifice, țara
noastră nu are perspective istorice. În anii 1992–1993, a fost format sistemul naţional de
pregătire şi atestare a cadrelor ştiinţifice, cea mai creativă parte a populaţiei care produce cunoştinţe noi [1–5]. De asemenea, a fost elaborat întregul set de acte normative
cu referire la activitatea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi a celor de pregătire
a cadrelor ştiinţifice, bazat pe standarde ale Uniunii Europene [5]. Începând cu 2004, a
demarat şi procesul de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, de abilitare a acestora ca instituţii organizatoare de doctorat [2–5]. Una dintre ţintele principale
urmărite de CNAA a fost propulsarea tinerei generaţii în cunoaştere la nivelul de creativitate ştiinţifică la cea mai fragedă vârstă posibilă, când mintea omului se află în faza
ei cea mai creativă. Este îmbucurător faptul că în munca de scientifizare a societăţii,
chiar de la întemeierea sa, s-a inclus activ şi AGEPI, instituţia care stă la straja proprietăţii intelectuale din Republica Moldova, prin intermediul revistei „Intellectus”, a cărei
denumire dezvăluie clar intenţiile conducerii instituţiei: de a spori nivelul intelectual al
societăţii. Autorul acestor rânduri a publicat în primele numere ale revistei un articol în
sprijinul cercetătorilor, oamenilor de creaţie, inventatorilor [6].
După cum reiese din datele acumulate de la începutul activităţii CNAA (la început
CSA) (fig. 1), pregătirea cadrelor ştiinţifice în Republica Moldova decurge mai mult sau
mai puţin ritmic. Anual, sunt acordate grade ştiinţifice, de doctor şi de doctor habilitat, în
medie, unui număr de circa 192 de persoane. Fluctuaţiile indicilor sunt inerente în cazul
unor date numerice nu prea mari şi al unor influenţe, încă existente, ale politicului, care
perturbă activitatea ritmică a sistemului de pregătire şi atestare a cadrelor ştiinţifice.
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Fig. 1. Grade ştiinţifice de doctor (D) și de doctor habilitat în ştiinţe (DH), acordate anual în
Republica Moldova în perioada 1993–2015, separat, şi totalul (D+DH) acestora

Părţile tari şi părţile slabe ale sistemului de pregătire
a cadrelor ştiinţifice din Republica Moldova
În cele ce urmează, vom scoate în evidenţă câteva dintre părţile forte şi părţile slabe
ale sistemului de cercetare şi de pregătire a cadrelor ştiinţifice din Republica Moldova.
Partea bună, după cum am menţionat deja, este că acest sistem funcţionează mai mult
sau mai puţin ritmic, este asigurat cu toate actele normative necesare, elaborate în mare
parte după criteriile şi standardele Uniunii Europene. Fără a exagera, putem spune că comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova activează ca o societate deschisă, cooperează
din an în an tot mai intens cu comunitatea ştiinţifică internaţională (adăugând valoare
sinergetică muncii). Republica Moldova a aderat la Procesul de la Bologna [7], se aliniază
la standardele europene în domeniu [8], a încadrat cercetătorii în programele europene
PC7 şi Horizon 2020 [9–11]. Se conştientizează tot mai mult faptul că temele de cercetare
(inclusiv cele ce ţin de doctorat) trebuie să fie orientate atât spre rezolvarea unor probleme ştiinţifice fundamentale, cât şi spre soluţionarea unor probleme naţionale, regionale
sau locale, legate de sănătate, infrastructură, mediu, valorificarea resurselor naturale ş.a.,
probleme ce reies din contextul economic, social şi cultural concret al țării [12–13].
Graţie rezultatelor obţinute în cercetare, raportării acestora în cadrul conferinţelor
internaţionale, precum și publicării lor tot mai frecvente în reviste de circulaţie internaţională, comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova capătă vizibilitate internaţională, care creşte de la an la an [14–18]. De exemplu, pe parcursul anilor de existenţă
a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare (1993–2015) în Republica Moldova
au fost elaborate şi susţinute teze de doctorat (/dintre care de doctor habilitat) de către
617/15 cetăţeni din 41 de ţări ale lumii: Afganistan (1), Azerbaidjan (4/1), Angola (2),
Belarus (4/2), Belgia (1/1), Bulgaria (3), Camerun (1), China (1), Columbia (1), Danemarca (2), Egipt (1), Federația Rusă (2/1), Franţa (1), Germania (6), Guineea (4), India (1),
Iordania (54), Irak (1), Iran (2), Israel (6), Iugoslavia (1), Laos (1), Liban (1), Libia (1), Mali
(2), Nepal (2), Palestina (3), Peru (1), Polonia (1/1), România (420/3), Siria (21), Sri-Lanka
(1), SUA (5), Sudan (1), Suedia (2), Turcia (9), Turkmenistan (1/1), Ucraina (14/4), Vietnam
(13/1), Yemen (17), Zimbabwe (2).
În acelaşi timp, pe parcursul aceleiaşi perioade, 599/83 de cetăţeni ai Republicii
Moldova au obţinut grad ştiinţific (/dintre care de doctor habilitat) în centre ştiinţifice
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(sau de învăţământ superior) din 18 ţări ale lumii: Anglia (1), Azerbaidjan (2), Belarus
(5/1), Bulgaria (14), Cehia (1), China (1), Federația Rusă (177/69), Franţa (16/1), Germania (6), Italia (1), Polonia (1), România (327), Spania (4), SUA (3), Suedia (1), Turcia (1),
Ucraina (37/12), Ungaria (1).
Nu mai puţin important este şi faptul că, încă de la începutul activităţii sale, CNAA
foloseşte practica de expertizare parţială a tezelor de doctorat de către specialişti în
domeniu din străinătate, numărul acesta crescând de la an la an. Bunăoară, pe parcursul anilor 2007– 2014 la expertizarea tezelor de doctorat au participat specialişti din
domeniile corespunzătoare din 16 ţări, 337 în calitate de membri ai consiliilor ştiinţifice
specializate şi (/) 590 în calitate de referenţi oficiali: Austria (0/1), Belarus (3/12), Bulgaria (2/3), Cehia (0/1), Federația Rusă (11/32), Franţa (2/2), Georgia (0/1), Germania (1/3),
Italia (1/0), Polonia (2/5), România (269/464), Regatul Unit (0/1), Slovenia (0/1), SUA
(0/3), Ucraina (45/61), Ungaria (1/0). Acest fapt contribuie la sporirea calităţii tezelor
de doctorat elaborate şi susţinute în Republica Moldova, precum şi la acumularea de
noi experienţe şi însuşirea unor practici bune în domeniul pregătirii şi atestării cadrelor
ştiinţifice.
Rezultatele prezentate mai sus arată că în Republica Moldova sunt create toate premisele pregătirii şi atestării cadrelor ştiinţifice de calificare înaltă la orice specialitate, de
sine stătător sau prin intermediul colaborării cu instituţii de învăţământ superior şi de
cercetare din lume. De altfel, la 1.01.2016, în Republica Moldova existau 52 de instituţii
organizatoare de doctorat, care pregăteau cadre ştiinţifice la 217 specialităţi.
Partea slabă a sistemului naţional de pregătire a cadrelor ştiinţifice este că doar
2–10 % din persoanele care îşi fac studiile prin doctorat susţin tezele de doctorat în
termenele prevăzute de actele normative [19], în timp ce scopul studiilor doctorale este
de a-i determina pe tinerii studioşi să obţină cât mai devreme posibil gradul de doctor,
diploma de doctor fiind actul de calificare care certifică că persoana în cauză are capacitatea de a formula şi rezolva probleme ştiinţifice.
Pe de altă parte, după cum demonstrează procesul susţinerii tezelor de doctorat de
către beneficiarii Bursei de excelenţă a Guvernului (13 în 2004, 15 în 2005 şi câte 20 în
anii ce urmează) şi ai Burselor nominale (7 la număr, anual, începând cu 2006), urmărit
cu atenţie de CNAA pe parcursul anilor, acest indice poate fi îmbunătăţit esenţial (fig.
2), dacă s-ar face o selecţie mai riguroasă la admitere în doctorat, iar doctoranzii ar fi
mai bine înzestraţi tehnic şi ar avea o susţinere financiară substanțială. Este lesne de
observat (fig. 2) că, pe parcursul a 7–10 ani de la obţinerea Bursei de excelenţă sau a
Bursei nominale, peste 80% dintre beneficiarii acestora susţin tezele de doctorat, cu
mult mai mulţi decât în cazul doctoranzilor obişnuiţi. Pe parcursul mai multor ani de
la admiterea la doctorat, cu mare întârziere, în medie în jurul la 40% din cei înscrişi la
doctorat în Republica Moldova susţin tezele. Potrivit unor surse, în SUA circa 57% din
doctoranzi susțin tezele, în cazul ştiinţelor exacte, şi 49%, în cazul ştiinţelor umanitare,
iar termenul în care persoanele respective obțin titlul de doctor în științe este de 10 ani
de la admiterea în doctorat [20].
O altă problemă este eficienţa instituţiilor organizatoare de doctorat. În prezent,
în Republica Moldova activează 52 de instituţii organizatoare de doctorat, anual, sunt
conferite grade ştiinţifice, de doctor şi doctor habilitat, în medie, unui număr de circa
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192 de persoane. Pentru comparaţie, prezentăm acelaşi tip de informaţii (numărul de
instituţii organizatoare de doctorat/numărul de persoane cărora li se acordă grad ştiinţific anual) pentru Elveţia (12/cca 3400), Germania (97/ cca 25000), SUA (420/ cca 56000)
[12]. Comentariile sunt de prisos.

Fig. 2. Ponderea beneficiarilor Bursei de excelenţă şi ai Burselor nominale care au susţinut
tezele de doctorat începând cu anul 2004, când a fost instituită pentru doctoranzi Bursa

de excelenţă a Guvernului, şi 2006, când au fost instituite Bursele nominale

Trezește îngrijorare, de asemenea, și situația necorespunderii tabloului reproducerii
cadrelor ştiinţifice după domenii/ramuri ale ştiinţei cerinţelor reale ale societăţii (fig. 3).

Fig. 3. Tabloul reproducerii cadrelor ştiinţifice pe ramuri
în perioada anilor 1993–2015 în raport cu numărul de persoane
cu grad ştiinţific existent în Republica Moldova în 1995

Pe de o parte, în unele ramuri ale ştiinţei, cum ar fi ştiinţele fizico-matematice, tehnica, agricultura, cadrele ştiinţifice nu se reproduc, pe de altă parte, în domenii ca politologia, economia, dreptul, pedagogia este înregistrat un proces mult mai intens de
reproducere a cadrelor științifice, în unele cazuri putem vorbi chiar de „explozii demografice”, care ar putea fi explicate şi prin calitatea scăzută a tezelor.
Această discrepanţă se observă mult mai lesne dacă reprezentăm datele în funcție
de domeniile ştiinţifice (1. Ştiinţe ale naturii; 2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii; 3. Ştiinţe
medicale; 4. Ştiinţe agricole; 5. Ştiinţe sociale şi economice; 6. Ştiinţe umaniste.), fig. 4.
Pentru comparaţie, în fig. 5 este arătată situația la același capitol din anul 2014 [21], iar
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în fig. 6 – situația din anul 1995 [1], când CSA a făcut primul recensământ al persoanelor cu grad ştiinţific.

Fig. 4. Repartiţia după domenii ştiinţifice a
numărului de persoane care au obţinut grade
ştiinţifice în Republica Moldova pe parcursul
anilor 1993 – 2015

Fig. 5. Repartiţia după domenii ştiinţifice a
numărului de cercetători cu grad ştiinţific
care activau în Republica Moldova în 2014

Fig. 6. Repartiţia după domenii ştiinţifice a
numărului de persoane care deţineau grad
ştiinţific în Republica Moldova în 1995

Fig. 7. Repartiţia după domenii ştiinţifice
a numărului de persoane ce activau în
cercetare în România în 2010 [22]

Fig. 4 s-ar cuveni să se potrivească cu fig. 5 şi 6 ca mănuşa cu mâna. Din păcate,
acest lucru nu se întâmplă, fapt care denotă discrepanţa dintre priorităţi în cazul cercetării şi cel al pregătirii cadrelor ştiinţifice, lipsa unor strategii bine chibzuite ale dezvoltării ştiinţei în RM. Aceasta înseamnă că în anumite domenii schimbul generaţiilor de
cercetători nu va avea loc la timp, lucru care poate provoca convulsii atât în sistemul
de cercetare, cât şi în cel de pregătire a cadrelor ştiinţifice. Ca să nu mai vorbim despre
faptul că osatura organismului ştiinţific ar trebui să fie constituită din ştiinţele naturii,
că în ţările dezvoltate accentul în ştiinţă se pune pe ramurile actuale, ramurile lider.
Repartiţia din fig. 4 nici pe departe nu reflectă tendinţele care se conturează în ştiinţa
mondială. Pentru comparaţie, în fig. 7 este prezentată repartiţia după domenii a cercetătorilor ştiinţifici din România [22], ţară care în perioada comunistă a urmat practic
acelaşi traseu de dezvoltare pe care l-au urmat fostele republici ale URSS.
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SUA şi ţările UE – exemple elocvente de dezvoltare
a unei societăţi durabile, bazate pe ştiinţă
La începutul formării sistemului naţional de pregătire şi atestare a cadrelor ştiinţifice, în anii 1992–1995, puterea reproşa CSA (CNAA) că în Republica Moldova se pregătesc prea multe cadre ştiinţifice. Accesul, prin intermediul Internetului, la datele statistice internaţionale ne-a întărit în convingerea că pentru asemenea îngrijorări nu existau
motive. Numărul mediu de persoane care au obţinut anual grad ştiinţific per 100 000 de
locuitori în Republica Moldova în perioada 1993–2015 este de 5,4. Acest indicator însă
este la nivelul celui pe care îl atinseseră SUA în anii ‘50 ai secolului trecut. Astăzi, acest
indicator al SUA este de 16,3, fără a lua în calcul numărul de grade acordate în cazul
doctoratului profesional, care îl depăşeşte pe cel al doctoratului ştiinţific. Un şir întreg
de ţări din Uniunea Europeană, dezvoltarea cărora a fost impulsionată de SUA, au atins
indicatori ce-l depăşesc pe cel al SUA. Bunăoară, Germania, ţara care dă tonul în UE, are
un indicator egal cu 31,3 (în 2010, calculat în baza datelor [23]).
În ultimul timp, ţările lumii au început să includă în datele recensământului şi indicatorul privind numărul de persoane care deţin grad ştiinţific, indicator care determină cel
mai mult nivelul intelectual al unei ţări. De exemplu, în Australia, în 2011, 0,52% din populaţie deţineau grad ştiinţific [24], în SUA, în 2009 – 0,77% [25], în Germania, în 2011 –
1,1% [26] (la aceste date ar fi bine de adăugat şi numărul de brevete elaborate). Din
păcate, nu dispunem de date privind numărul de persoane cu grad ştiinţific din RM,
evaluările noastre [27] arătând o mărime de circa 0,1 %. Prin urmare, pentru a crea o
piaţă a muncii cu nivel intelectual înalt, comparativ cu cel al ţărilor avansate, avem încă
mult de muncit.
Atingerea unor rezultate performante privind nivelul intelectual al ţării presupune
eforturi susținute pe parcursul a mai multor ani şi aplicarea consecventă a unor politici de dezvoltare bine chibzuite. Concludentă în acest sens este sporirea numărului
de persoane care obţineau anual grad ştiinţific în SUA pe parcursul a circa o sută de
ani. SUA au însușit necesitatea de a se dezvolta pe baze ştiinţifice urmărind cum evoluează lucrurile în ţările europene la sfârşitul secolului XIX – începutul secolului XX. În
acea perioadă, SUA au început să trimită mii şi mii de studenţi talentaţi să facă studii în
cele mai prestigioase universităţi europene, acordându-le burse de mărimea salariilor
profesorilor europeni. Procedând astfel, SUA au devenit ţara cu cel mai mare potenţial
ştiinţific şi economic din lume (urmată fidel în această privinţă de comunitatea ţărilor
Uniunii Europene). În fig. 8 este prezentată dinamica pregătirii cadrelor ştiinţifice (cu
grad ştiinţific PhD) în SUA începând cu anul 1910 şi terminând cu anul 2013 [28–34]
(până în anul 1949 a fost folosită media anuală pe 10 ani [28]). După cum am menţionat
mai sus, cheia succesului unei ţări se află în resursele ştiinţifice umane, cea mai creatoare parte a populaţiei, capabilă să formuleze şi să soluţioneze probleme ştiinţifice, economice şi culturale majore ale ţării, să aducă contribuţii proprii în domeniul cunoașterii.
După cum se poate de observat din fig. 8, în cazul SUA avem de a face cu o dezvoltare
seculară dinamică, progresivă, sigură, durabilă, bazată atât pe dezvoltarea ştiinţei, cât
şi pe cea a întregii societăţi. Continuitatea acestei dezvoltări este asigurată de fluxul
continuu de cadre pregătite la primele două trepte ale studiilor superioare – licenţă şi
masterat, prezentate în fig. 9.
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Fig. 8. Dinamica numărului de grade ştiinţifice (PhD) acordate anual
în SUA în perioada anilor 1910 – 2013

Fig. 9. Dinamica numărului de persoane ce au obţinut diplome de licenţă,
masterat şi doctorat în SUA în perioada anilor 1970 – 2012 [35]

Raportul numărului de persoane ce au obţinut diplome de licenţă, masterat şi doctorat în SUA în ultimii ani s-a stabilizat şi constituie aproximativ 100:42,2:9,5 (calcule
făcute după datele prezentate în [35]).
Aceste date le-am prezentat cu scopul de a le compara cu indicii care reflectă starea
de lucruri la acest capitol din Republica Moldova. Dinamica numărului de persoane care
obţin diplome de licenţă, masterat şi doctorat în Republica Moldova în ultimii 6 ani este
reflectată în fig. 10 (datele BNS [36], CNAA).
În cazul Republicii Moldova, în ultimii ani se observă o scădere esenţială a numărului de persoane ce obţin diplome de licenţă, scădere cauzată de migraţia masivă a
populaţiei.
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Fig. 10. Dinamica numărului de persoane ce au obţinut diplome de licenţă,
masterat şi doctorat în Republica Moldova în perioada anilor 2010 – 2015

Spre exemplu, în 2015 raportul dintre numărul de persoane ce au obţinut diplome de licenţă, masterat şi doctorat în Republica Moldova constituia 100:34,5:1,2 şi este
departe de a se stabiliza. În afară de aceasta, se observă şi o mare discrepanţă între
numărul de persoane ce obţin diplome de licenţă şi cel al persoanelor ce obţin diplome
de doctor. Acest lucru demonstrează că încă mulţi ani înainte vom fi percepuți ca o țară
cu indice intelectual (de creativitate) redus.
SUA şi UE au contribuit cel mai mult la progresul ştiinţei şi tehnicii în lume
După cum am menţionat deja, la începutul secolului XX, ţările europene şi SUA au
conştientizat printre primele faptul că fără o ştiinţă modernă nu se poate prospera. Nu
e întâmplător faptul că aceste ţări au contribuit cel mai mult la dezvoltarea ştiinţei şi a
progresului tehnic în lume. Drept mărturie serveşte numărul mare de persoane ale căror descoperiri ştiinţifice, elaborate în laboratoarele ştiinţifice şi la catedrele universitare
din aceste ţări, au fost apreciate cu Premiul Nobel (tab. 1, fig. 11), număr net superior
celor ale altor ţări ale lumii [37]. Nimeni în lume nu poate pune la îndoială valoarea
cercetărilor menţionate cu acest premiu, caracterizate printr-un nivel suprem de creativitate ştiinţifică, prin eliberarea celor mai mari energii creatoare ale omului.
Tabelul 1.

Repartiţia numărului de laureaţi ai Premiului Nobel pe ramuri
de cercetare şi ţări (situaţia la 1.01.2016)
Numărul de laureaţi ai Premiului Nobel repartizaţi pe ramuri ştiinţifice şi ţări
Ramurile
GerToate ţările SUA+
Franţa
SUA
UE
RU
ştiinţei
mania
lumii
UE
Fizică
Chimie
Fiziologie +
medicină
Economie
Toate ramurile
ştiinţei
Literatură

201
172

176
153

87
68

89
85

22
27

25
30

14
8

Celelalte
ţări
ale UE
28
20

210

195

98

97

31

15

10

41

Celelalte
ţări
ale lumii
25
19
15

76

70

52

18

7

1

2

8

6

659

594

305

289

87

71

34

97

65

112

86

9

77

9

9

14

45

26
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Fig. 11. Repartiţia pe ţări a numărului de laureaţi ai Premiului Nobel din domeniul științelor

Din numărul total de persoane, 659, menţionate cu Premiul Nobel în domeniul ştiinţelor pe parcursul anilor 1901–2015 (tab. 1, fig. 11), 594 și-au desfășurat cercetările
în mari centre ştiinţifice din SUA şi UE şi doar 65 – în centre ştiinţifice din alte ţări ale
lumii. Iar din cei 289 de laureaţi ai Premiului Nobel care au realizat cercetările în centrele
ştiinţifice din Uniunea Europeană, 87 le-au făcut în Regatul Unit, 71 – în Germania, 34
– în Franţa şi 97 – în alte ţări europene. Important în ultimul caz este faptul că în Uniunea Europeană oamenii pot să se realizeze (afirme) profesional, creativ, la cel mai înalt
nivel, practic în fiecare ţară membră a comunităţii, nu numai în cele mari. Şi în domeniul
literaturii întâietatea la Premiul Nobel le revine tot UE şi SUA (tab. 1). A devenit deja un
adevăr axiomatic certitudinea că ţara care doreşte să scape de exodul de creiere, să
prospere, să dăinuie, trebuie să creeze cercetătorilor săi condiţii adecvate de lucru ca
aceştia să poată să se afirme profesional, creativ în propria lor ţară.
Nu este întâmplător nici faptul că în UE şi SUA activează şi cei mai mulţi cercetători
din lume (tab. 2, fig. 12), pe deasupra aceştia fiind susţinuţi şi financiar cel mai bine
(bibliografia datelor statistice utilizate este prezentată în [38]).
Tabelul 2.
Numărul de persoane angajate nemijlocit în cercetare (fără personalul auxiliar)
în câteva ţări/regiuni avansate ale lumii şi capitalul financiar anual pus la dispoziţia acestora

Ţara / regiunea

Toate ţările
UE28
SUA
China
Japonia
CSI
Coreea de Sud
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Numărul
de locuitori
[Wikipedia]

Numărul
de cercetători
ştiinţifici

PIB (milioane
$ SUA)

Parte de PIB
(%) destinat
C&D

Finanţe pentru
C&D
(milioane $ SUA)

504 361 856

1 672 014

315 712 000

1 412 639

16 641 111

2,03

337 777,794

15 684 750

2,77

434 467,575

1 350 695 000

1 152 311

8 227 037

1,84

151 377,481

127 799 000

889 341

5 963 969

3,26

194 425,389

279 256 333

528 606

2 635 655

0,95

25 106,948

50 004 441

345 912

1 155 872

3,74

43 229,613

71 707 302
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Fig. 12. Numărul de cercetători ştiinţifici (săgeţile din imagine) şi resursele financiare cu care
aceştia sunt înzestraţi (sferele din imagine) alor câtorva ţări / regiuni avansate ale lumii

Dat fiind faptul că rezultatele prezentate sunt foarte instructive pentru Republica
Moldova, vom prezenta mai jos şi datele (raportate la numărul populaţiei) ce se referă
la toate ţările UE (fig. 13), ţările CSI (fig. 14), precum şi la alte ţări ale lumii (bibliografia
datelor statistice utilizate poate fi găsită în [38]).

Fig. 13. Numărul de cercetători ce revin la 100 000 de locuitori în ţările UE (anii 2008-2010)

Fig. 14. Numărul de cercetători ce revin la 100 000 de locuitori în ţările CSI

şi unele ţări ale lumii (liniile prezintă: 1 - valoarea medie ce revine ţărilor CSI,
2 - valoarea medie ce revine ţărilor UE,
3 şi 4 – valorile medii ce se referă la SUA şi Japonia
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Vom sublinia că ţările care au urmat, aidoma SUA şi UE, acelaşi curs de scientifizare
(ştiinţifizare) a societăţii, precum Japonia, China, Coreea de Sud şi altele, au atins şi ele
rezultate performante la capitolul cercetare-dezvoltare-inovare şi progres economic
(tab. 2, fig. 12).
Deşi UE şi SUA se află în fruntea clasamentului, ele nu se limitează la rezultatele
obţinute. La începutul acestui deceniu, Uniunea Europeană, bunăoară, a planificat să
creeze până în 2020 un milion de noi locuri de muncă în domeniul cercetării [39], ca
să se apropie de SUA. SUA, la rândul lor, și-au propus să sporească către 2022 numărul angajaţilor ce activau în economia naţională în 2012, a celor ce deţineau grad ştiinţific /profesional (4 002 400), diplome de master (2 432 200) şi diplome de licenţă
(26 033 000), până la 4 640 800 și, respectiv, 2 880 700 şi 29 176 700 de persoane [40],
ceea ce înseamnă o creştere substanţială a pregătirii cadrelor la toate treptele de învăţământ superior, o sporire importantă a nivelului intelectual al ţării.
Concluzii
La începutul secolului XX, ţările europene şi SUA, conştientizând faptul că o dezvoltare durabilă a societăţii poate fi asigurată doar în baza ştiinţei, au păşit pe calea edificării unei societăţi bazate pe cunoaştere, cale de dezvoltare corectă, fapt demonstrat prin
numărul mare de savanţi din aceste ţări cărora li s-au decernat Premiul Nobel. Ţările care
au urmat drumul SUA şi UE în dezvoltare au cunoscut şi ele progresul ştiinţific şi economic: dispun astăzi de un număr mare de cercetători înzestraţi cu echipament ştiinţific
performant şi finanţaţi substanţial.
Concepţia care domină azi lumea civilizată este formarea unei societăţi bazate pe
cunoaştere, angajarea plenară a ştiinţei în soluţionarea problemelor economice, sociale
şi culturale ale ţării, proces în care să domine spiritul şi metodele ştiinţifice, transferul
operativ de cunoştinţe de la un domeniu la altul, implementarea rezultatelor cercetării,
utilizarea pe larg a tehnologiilor informaţionale, organizarea şi gestionarea ştiinţifică a
muncii, optimizarea fiecărei operaţii. În acest context, factorul-cheie care asigură progresul societăţii (ţării), dezvoltarea ei durabilă, îl prezintă resursele umane înalt calificate, capabile a folosi la maximum cunoştinţele acumulate, a scoate în evidenţă şi a
formula problemele majore ale societăţii şi a găsi soluţiile optime ale acestora. Factorul
creativ devine azi garantul dăinuirii unui popor. Asigurarea ţării cu resurse umane calificate însă este determinată de un sistem de învăţământ calitativ. Important este ca de
la an la an să sporească numărul de persoane care urcă tot mai sus pe scara ierarhică
a învăţământului superior şi să se stabilească un raport judicios între numărul de absolvenţi ai studiilor de licenţă, masterat şi doctorat pentru fiecare ramură a ştiinţei şi
concordarea acestui raport cu numărul de cercetători ştiinţifici ce activează în fiecare
dintre aceste ramuri.
Şi în Republica Moldova s-a conştientizat necesitatea alegerii căii de dezvoltare
a unei societăţi bazate pe cunoaştere, lucru care a determinat țara noastră să aleagă
vectorul european de dezvoltare şi de integrare în UE. În acest scop au fost făcuţi paşi
concreţi: a fost elaborat întregul set de acte normative privind activitatea sferei cercetare-dezvoltare-inovare şi a celei de pregătire şi atestare a cadrelor ştiinţifice în conformitate cu actele normative ale UE; a fost formată o reţea de organizaţii din sfera ştiinţei
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şi inovării, acreditate, cu program clar de cercetare, şi a fost creat un sistem de pregătire
şi atestare a cadrelor ştiinţifice ce constă din 52 de instituţii organizatoare de doctorat,
care pregătesc cadre ştiinţifice la circa 217 specialităţi, prin colaborarea cu instituţii de
învăţământ superior şi de cercetare din 17 ţări ale lumii, prin cotutelă sau prin studii
doctorale cu destinaţie specială, RM având posibilitatea să pregătească cadre ştiinţifice
la toate specialităţile de care are nevoie. Sistemul de pregătire şi atestare a cadrelor ştiinţifice are vizibilitate internaţională: la expertizarea tezelor de doctorat, în calitate de
membri ai consiliilor ştiinţifice specializate şi referenţi oficiali, participă experţi din 16
ţări ale lumii, sporindu-se astfel calitatea cercetărilor şi a tezelor de doctorat, în RM vin
să elaboreze şi să susţină teze de doctorat persoane din 41 ţări ale lumii.
Pentru ameliorarea situaţiei în domeniu, se cere: elaborarea unor strategii coerente de cercetare şi de pregătire a cadrelor ştiinţifice pe termen mediu şi lung; formularea clară a criteriilor de finanţare a instituţiilor; diversificarea formelor de finanţare
prin participarea la proiecte de cercetare, inclusiv internaţionale; crearea unui sistem
de remunerare în funcţie de rezultatele obţinute, de performanţa acestora (stimulând
astfel cercetătorii să realizeze cercetări şi tehnologii avansate, la nivel internaţional); o
interacţiune mai eficientă a sferei CDI cu factorii economici, cu sectorul privat, implementarea pe scară largă a rezultatelor cercetării; atribuirea doctoranzilor a statutului
de cercetător ştiinţific, sporind astfel interesul tineretului pentru cariera de cercetător
şi făcând posibilă schimbarea la timp a gărzii de vârstă în ştiinţă; găsirea de pârghii care
să înlesnească transferarea rezultatelor investigaţiilor ştiinţifice în economie, ca acestea
să aducă beneficii directe societăţii; eliminarea discrepanţei existente între repartiţia
pe domenii a numărului de persoane ce activează în cercetare-dezvoltare şi repartiția
pe domenii a numărului de cadre ştiinţifice pregătite prin studii de doctorat, masterat,
licenţă; reformarea sistemului de acumulare a datelor statistice astfel încât să fie asigurate veridicitatea şi relevanţa acestora, completarea bazelor de date la timp, on-line,
pentru a avea un tablou real al domeniului ştiinţei, inovării, pregătirii cadrelor, evidenţierea performanţelor şi rezultatelor slabe în cercetare şi în pregătirea cadrelor ştiinţifice,
pentru a identifica operativ persoanele active în ştiinţă, potenţialii parteneri de colaborare şi de promovare a progresului, a redresa la timp situaţia şi a introduce corecţiile
necesare în politica priorităţilor; armonizarea specializărilor la toate treptele de învăţământ: liceu – licenţă – masterat – doctorat, pornind de la specializările din doctorat.
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