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DEZVOLTAREA DURABILĂ A ORICĂREI COMUNITĂŢI, INCLU-
SIV A ŢĂRII NOASTRE, POATE AVEA LOC PRIN IMPLICAREA 

ȘTIINŢEI, APLICAREA IDEILOR OBŢINUTE ÎN URMA CERCETĂRILOR, 
VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRILOR ÎN TOATE SFERELE 
DE ACTIVITATE. 

Actualmente, lumea este dominată de concepţia 
formării unei societăţi bazate pe cunoaștere. Cu-
noașterea știinţi$ că, creativitatea și inventivitatea 
au devenit factorul decisiv în e$ cientizarea activită-
ţii umane, în asigurarea progresului societăţii, ceea 
ce îi determină pe cercetători, ca persoane creative, 
instituţiile cu activitate de cercetare, să găsească, 
fără întârziere, soluţiile optime pentru orice proble-
me cu care se confruntă societatea. 

Activitatea știinţi$ că este in' uenţată de un nu-
măr impunător de factori, la care se adaugă Acordul 
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de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Eu-
ropeană, acest document important determinând 
și actualitatea prezentului material. 

1. Personalul antrenat în activitatea de cerce-

tare-dezvoltare

Formarea societăţii bazate pe cunoaștere, ela-
borarea și implementarea inovaţiilor și tehno-
logiilor moderne efective și e$ ciente depind, în 
proporţii considerabile, de personalul antrenat în 
cercetare. Efectivul salariaţilor din activitatea de 
cercetare-dezvoltare s-a redus în Republica Mol-
dova de la 5889 în 2000 (tabelul 1) la 4672 în anul 
2005 sau cu circa 20,7%, inclusiv cercetătorii – cu 
37,1 la sută. Acest efectiv crește până la 5216 în 
2011 sau cu 11,6% faţă de anul 2005, după care 
scade, din nou, până la 4981 în anul 2013 sau cu 
circa 4,5 la sută. 
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Tabelul 1 

Salariaţii din activitatea de cercetare-dezvoltare

2000 2005 2010 2011 2012 2013

 Efectivul salariaţilor din activitatea 
 de cercetare-dezvoltare, total  

5889 4672 5114 5216 5121 4981

        inclusiv cercetători 4101 2583 3267 3372 3338 3250

        din total  - doctori 2043 932 1288 1359 1342 1333

                          - doctori habilitaţi 501 256 378 393 390 375

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

Dacă în anul 2000 cercetătorii cu grad ştiinţi# c 
alcătuiau puţin peste 62%, inclusiv doctori habilitaţi 
– 12,2%, în anul 2013 cei cu grad ştiinţi# c constitu-
iau 34.3% din totalul cercetătorilor, inclusiv doctori 
habilitaţi – 7,5 la sută. De notat că în ultimii ani 1-2 
doctori în ştiinţe fac parte din personalul auxiliar. 

În Republica Moldova, în anii 2008 – 2010, potrivit 
expertului Ion Holban [4], la 100000 de locuitori re-
veneau 95 de cercetători. Fireşte, ţara noastră aspiră 
să se apropie măcar de nivelul mediu al ţărilor CSI 
(189), care râvnesc să se apropie de nuivelul mediu al 
statelor membre ale UE (332) care, la rândul lor, speră 

să ajungă la performanţa SUA de 447 cercetători. 
SUA, bineînțeles, tinde să se apropie de nivelul Co-
reei de Sud (692) şi de cel al Japoniei (696). Ultime-
le, la rândul lor, se orientează spre nivelul Norvegiei 
cu 894 şi spre cel al Finlandei cu 1029 de cercetători 
la 100000 de locuitori, nivel ce este de 10,8 ori mai 
mare decât cel din Republica Moldova.  

Numărul cercetătorilor cu vârsta de până la 25 
de ani s-a redus de la 206 în 2011 (tabelul 2) la 145 
în 2013, iar cel al cercetătorilor doctori în știinţe 
economice s-a diminuat respectiv cu aproape 15 
la sută. 

Tabelul 2 

Cercetătorii pe grupe de vârstă

2010 2011 2012 2013

total D H D Total D H D total D H D total D H D

Total 3267 378 1288 3372 393 1359 3338 390 1342 3250 375 1333

Până la 25 ani 187 - - 206 - 1 190 - - 145 - -

25-34 ani 664 2 141 684 1 155 636 1 152 621 1 132

35-44 ani 492 13 261 556 12 297 561 14 282 569 14 289

45-54 ani 619 47 298 591 51 290 602 51 288 566 53 286

55-64 ani 762 128 327 750 132 340 728 118 344 699 98 323

65 ani și peste 543 188 261 585 197 278 621 206 276 653 208 303

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

Numărul total al cercetătorilor cu vârsta de 65 de 
ani şi mai mult, altfel zis, al pensionarilor, a crescut 
de la 543 în 2010 la 653 în anul 2013 sau cu ceva mai 
mult de 20%, cel al doctorilor habilitaţi – cu 0,6%, iar 
cel al doctorilor în ştiinţe – cu 16,9 la sută. 

Pentru a soluţiona problemele cu care se con-
fruntă societatea,  activitatea de cercetare-dezvol-
tare, creativitatea și inventivitatea trebuie să # e 
susținute prin acordarea întregii game a  resurselor 
de care acestea au nevoie, inclusiv  cele # nanciare. 

2. Cheltuielile în activitatea de cercetare-dez-

voltare

În anul 2012, potrivit informaţiei prezentate de 
Ion Holban [4], Statele Unite ale Americii au alocat 
aproape 434,5 miliarde $ pentru cercetare-dezvolta-
re, ceea ce constituia 2,77% din PIB, statele membre 
ale Uniunii Europene – 337,8 miliarde $ (2,03%), Ja-
ponia – 194,4 miliarde $ (3,26%), China – 151,4 miliar-
de $ (1,84%), Coreea de Sud – 43,2 miliarde $ (3,74%), 
ţările CSI – 25,1 miliarde $ (0,95% din PIB).
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Cheltuielile interne în activitatea de cercetare-
dezvoltare din ţara noastră cresc de la 317,6 milioa-

ne de lei în 2009 (tabelul 3) la 356,0 milioane de lei 
în anul 2013 sau cu circa 12,1 la sută. Însă, ponderea 

cheltuielilor respective în PIB s-a redus respectiv de 
la 0,526% la 0,322 la sută, fapt ce se datorează creș-

terii mai accelerate a PIB-ului: de la 60,4 miliarde de 

lei în 2009 la 110.8 miliarde de lei în anul 2013 sau 
cu 83,4 la sută.   

Tabelul 3 

Categoriile de cheltuieli interne în activitatea de cercetare–dezvoltare*, mil lei

2009 2010 2011 2012 2013

Produsul Intern Brut 60430 71885 82349 87847 110510

 Cheltuieli interne în activitatea de 
cercetare-dezvoltare, total

317,6 316,2 333,5 368,2 356,0

în % din Produsul Intern Brut 0,526 0,440 0,405 0,419 0,322

din care cheltuieli interne curente 281,8 291,8 312,8 354,1 340,7

Inclusiv: - remunerarea muncii 174,2 170,5 174,8 200,5 196,5

- cheltuielile de asigurări sociale și 
asistenţă medicală obligatorii

43,4 43,2 44,4 51,7 50,0

Cheltuieli materiale 45,3 51,3 62,6 65,7 66,1

Alte cheltuieli curente 19,0 26,9 31,0 36,2 28,0

Cheltuieli interne capital 35,8 24,3 20,6 14,1 15,4

din care echipamente 25,4 17,2 16,2 13,7 -

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

Cheltuielile pentru remunerarea muncii în cerce-
tare-dezvoltare au crescut de la 174,2 milioane de 
lei în 2009 la 196,5 milioane de lei în 2013, ponde-
rea acestora în totalul cheltuielilor interne curente 
în activitatea de cercetare-dezvoltare reducându-
se, în anii de referinţă, de la 61,8%  la 57,7 la sută sau 
cu 4,1 puncte procentuale. 

Cheltuielile pentru remunerarea muncii în 
cercetare, raportate la un salariat, au sporit de la 
53321 lei în 2010 la 60461 lei în 2013 sau cu 13,4 
la sută. Media venitului lunar al celor din cercetare 
depăşeşte în 2010 de 1,49 ori câștigul salarial no-
minal mediu lunar al unui salariat din economie, 
iar în 2013 –  de 1,34 ori, ceea ce-i mult prea insu-
$ cient. 

Cheltuielile materiale au sporit de la 45,3 mi-
lioane de lei în 2009 la 66,1 milioane de lei în anul 

2013 sau cu 45,9 la sută, iar cheltuielile interne pen-
tru echipamente s-au redus de 1,85 ori.   

Reducerea efectivului salariaţilor, venitul lunar 
insu$ cient al acestora şi  diminuarea cheltuielilor 
interne pentru echipamente au avut o in& uență 
directă asupra activității de cercetare şi dezvoltare 
tehnologică, care poate $  exprimată, cantitativ, prin 
numărul brevetelor de invenţii, cel al brevetelor 
pentru soiurile de plante, al desenelor/modelelor 
industriale, al  titlurilor de protecţie a mărcilor.  

3. Ce s-a obţinut?

Cercetările știinţi$ ce, de regulă, se încheie cu 
susţinerea tezelor de doctor sau de doctor habili-
tat. În anii 2004–2012, conform informaţiei a$ şate 
de Consiliul Naţional pentru Acreditare și Atestare, 
numărul total al tezelor după nomenclator a fost de 
1600 (tabelul 4) sau circa 178 anual.   
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Tabelul 4

 Numărul tezelor după nomenclator

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total

Științe � zico-matematice 3 8 15 15 9 9 11 14 1 85

Chimie 2 1 5 9 3 8 2 5 - 35

Biologie 3 7 12 11 13 21 19 19 2 107

Tehnică 1 7 9 8 4 11 9 11 2 62

Știinţe agricole 1 3 6 2 4 2 7 2 1 28

Sociologie 2 2 1 1 3 1 10

Psihologie 1 2 4 5 3 3 3 21

Filoso� e 4 1 2 1 2 1 11

Istorie 2 3 9 3 9 8 4 5 43

Știinţe politice 13 5 7 7 4 2 2 2 42

Filologie 15 16 18 9 20 12 12 3 105

 Economie 2 29 32 39 33 52 34 29 10 260

Geogra� e 2 1 1 2 2 2 10

Pedagogie 12 29 38 22 28 32 18 18 7 204

Drept 4 28 25 37 28 33 39 27 4 225

Medicină 14 36 45 64 38 69 41 35 6 318

Farmacie 3 3 1 1 1 1 10

Medicină veterinară 1 1 2

Studiul artelor 2 4 1 2 4 4 1 3 1 22

Total 48 198 225 246 197 282 208 190 39 1600

Sursa: http.//www.cnaa.md./statistics/theses/nomenclature 

Între specialităţile știinţi� ce indicate în nomen-
clator se evidenţiază medicina cu 318 teze, econo-
mia – cu 260, dreptul – cu 225 și pedagogia – cu 
204 teze. Comparativ, este foarte mic (62) numărul 
tezelor susţinute în domeniul tehnicii. Dar, catastro-
fal de mic (28), pentru o ţară agrară, este numărul 
tezelor susţinute în știinţele agricole.  

Valoarea cercetărilor știinţi� ce se măsoară cu 
brevetele de invenţii, cele pentru soiurile de plan-

te,  cu modelele de utilitate obţinute. Numărul ce-
rerilor depuse pentru brevet de invenţii variază de 
la 246 în 2000 la 401 în 2005 (tabelul 5), după care 
acesta are o tendinţă de reducere până la 96 în 
2013 sau de 4,18 ori. Practic, aceeași tendință este 
înregistrată și în cazul cererilor depuse de solici-
tanţii naţionali,  ponderea lor evoluând de la 90,3% 
în 1995 la 97,3% în 2005, apoi la 70% în 2013.

Tabelul 5 

Evoluția cererilor depuse pentru protecţia invenţiilor, soiurilor de plante,

modelelor de utilitate, desenelor/modelelor industriale și mărcilor

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013

Cereri depuse pentru brevet de invenţie   299 246 401 143 108 115 96

inclusiv,  solicitanţi naţionali 270 240 390 139 97 93 67

Brevet pentru soiuri de plante - 12 22 18 15 20 43

inclusiv,  solicitanţi national - 11 22 18 15 20 39

Au fost eliberate brevete de invenţie 227 234 269 132 63 51 61

inclusiv,  solicitanţi naţionali 124 200 261 125 61 47 57

Brevet pentru soiuri de plante - - 3 25 15 20 25

inclusiv,  solicitanţi naţionali - - 2 25 15 20 21

Titluri de brevete de invenţie valabile 266 1316 1108 1018 799 613 471

Titluri de brevet pentru soiuri de plante - - 13 74 86 104 121

Desene/modele industriale eliberate 1383 1735 1469 1167 1114 1484 1546

Titluri eliberate de protecţie a mărcilor 3827 3289 4742 4487 4451 4250 5220

Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova, Ed. Statistica, Chișinău
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Numărul cererilor depuse pentru brevet pentru 
soiuri de plante creşte de la 12 în 2000 până la 22 
în 2005 și până la 43 în anul 2013. Evident, acest 
număr de cereri rămâne a �  inacceptabil de mic 
pentru o ţară agrară cum este Republica Moldova.   

Aceeaşi tendinţă o constatăm la brevetele de 
invenţii eliberate. Numărul acestora creşte de la 227 
în 1995 până la 269 în 2005, după care se micşorează 
până la 61 în anul 2013. Calitatea invenţiilor este în 
declin, fapt con� rmat  prin reducerea ponderii bre-
vetelor de invenţii eliberate în raport cu cererile de-
puse de la 76% în 1995 până la 69% în 2005 și până 
la  63 la sută în anul 2013.   

Totalul titlurilor de brevet pentru soiuri de plante 
creşte de la 13 în anul 2005 până la 104 în 2012 sau 
de 8 ori, însă rămâne mult prea insu� cient, consti-
tuind doar 17% din totalul titlurilor de brevet de 
invenţii din ţara noastră. 

Desenele/modelele industriale eliberate au sporit 
de la 1383 în 1995 până la 1735 în anul 2000 sau cu 
circa 25,5%, după care s-a înregistrat o reducere lentă 
a acestora până la 1114 în anul 2011 sau cu circa o 
treime, urmată apoi de o majorare de până la 1546 
în 2013 sau cu 38,8 la sută. Numărul titlurilor elibe-

rate pentru protecţia mărcilor oscilează astfel: crește 
de la 3827 în 1995 până la 4742 în anul 2005 sau cu 
34,9%, apoi se reduce până la 4250 în anul 2012 sau 
cu circa 10,4%, după care se majorează până la 5220 
în 2013 sau cu 22,8 la sută. Numărul impunător al tit-
lurilor eliberate pentru protecţia mărcilor în raport cu 
numărul desenelor/modelelor industriale eliberate 
se datorează creşterii afacerilor mici și mijlocii.

Cererile pentru protecţia invenţiilor, soiurilor de 
plante, modelelor de utilitate, desenelor/modelelor 
industriale și mărcilor, de regulă, sunt depuse atât 
de către instituţii universitare, instituţii de cercetare 
știinţi� că, întreprinderi și organizaţii (persoane juri-
dice), cât și de către orice individ (persoane � zice).   

 Numărul total al persoanelor juridice care solicită 
protecţia invenţiilor și a modelelor de utilitate (tabelul 
6) variază de la 128 în anul 2000 la 232 în anul 2005. 
Solicitările instituţiilor academice cresc de la 29 în 2000 
până la 84 în anul 2011. Dacă în anul 1995 numărul 
solicitărilor pentru protecţia invenţiilor și a modele-
lor de utilitate din instituţiile de cercetare ramurală 
era de 2,06 ori mai mare decât cel al solicitărilor din 
instituţiile academice, în anul 2013 acesta era de circa 
7,3 ori mai mic. 

Tabelul 6 

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

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013

Persoane juridice (total) 191 128 232 218 166 166 158

Din care: instituţii academice 32 29 64 82 84 77 81

Instituţii de cercetare ramurală 66 26 38 41 22 26 11

Instituţii de învăţământ superior 71 51 104 91 53 62 56

Întreprinderi și organizaţii 22 22 26 4 7 1 10

Persoane � zice 85 126 184 121 109 99 120

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

Numărul solicitărilor de protecţie a invenţiilor și 
a modelelor de utilitate din partea instituţiilor de 
învăţământ superior variază de la 51 în anul 2000 
la 104 în 2005, micșorându-se, practic, continuu -
până la 56 în anul 2013. Solicitările de protecţie a 
invenţiilor și modelelor de utilitate din partea în-
treprinderilor și organizaţiilor se menţin la 22 în 
perioada anilor 1995–2000, ajungând la 26 în 2005, 
după care se reduc până la 1 în anul 2012. 

Numărul acelorași solicitări venite din partea  per-
soanelor � zice crește de la 85 în 1995 până la 184 în 

2005, după care urmează o scădere a acestuia până la 
99 în 2012 și, din nou, o creștere până  la 120 în anul 
2013. Raportul  solicitărilor venite din partea  persoa-
nelor � zice faţă de cele ale  persoanelor juridice a fost 
de 44,5% în 1995, 79,3% în 2005, 59,6% în 2012 și 76% 
în anul 2013.

Dat � ind faptul că nu dispunem de date o� ciale 
cu privire la aportul valoric al brevetelor, invenţiilor, 
soiurilor de plante, modelelor de utilitate obţinute, 
vom apela la informaţiile oferite de președintele 
AȘM, Gheorghe Duca: „În ultimii ani, veniturile 
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din activitatea științi� că și din prestarea servicii-
lor au 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 
� nanțării științei. Acest lucru nu înseamnă că noi 
transformăm AȘM într-o afacere, ci că rezultatele 
științi� ce și inovaționale ale savanților sunt solici-
tate pe piața națională”.  

Sperăm că activitatea inovaţională, promovarea 
creativităţii, dezvoltarea cercetărilor știinţi� ce, va-
lori� carea rezultatelor știinţei și lansarea și realiza-
rea ideilor noi în toate domeniile activităţii umane 
din ţara noastră se vor ampli� ca odată cu punerea 
în aplicare a Acordului de asociere între Republica 
Moldova  și Uniunea Europeană.

4. Cooperarea în domeniul cercetării, dezvol-

tării tehnologice și activităților demonstrative

Atricolul 127 din Acordul de asociere între Re-
publica Moldova și Uniunea Europeană speci� că: 
„Părțile promovează cooperarea în toate domeniile 
activităților de cercetare științi� că civilă, de dezvoltare 
tehnologică și demonstrative (CTD) pe baza interesu-
lui reciproc și cu condiția ca drepturile de proprietate 
intelectuală să � e protejate în mod adecvat și e� cace”. 

Cooperarea, potrivit articolului 128, va cuprinde: 
(a) dialogul politic și schimbul de informații 

științi� ce și tehnologice; 
(b) facilitarea accesului corespunzător la progra-

mele respective ale părților; 
(c) creșterea capacității de cercetare și participarea 

entităților de cercetare ale Republicii Moldova la pro-
gramele-cadru de cercetare ale UE; 

(d) promovarea proiectelor comune de cercetare în 
toate domeniile CTD; 

(e) desfășurarea unor activități de formare și a unor 
programe de mobilitate pentru oameni de știință, cer-
cetători și pentru alte categorii de personal din dome-
niul cercetării implicat în activități  CTD din cele două 
părți; 

(f ) facilitarea, în cadrul legislației aplicabile, a libe-
rei circulații a lucrătorilor din domeniul cercetării care 
participă la activitățile reglementate de prezentul 
acord, precum și facilitarea circulației transfrontaliere 
a mărfurilor destinate  acestor  activități; precum și 

(g) alte forme de cooperare în materie de CTD (in-
clusiv prin abordări și inițiative regionale), pe  baza 
acordului comun al părților. 

O atenţie deosebită se acordă procedurilor și 
formalităţilor de licenţiere și cali� care care, conform 
articolului 221, „…trebuie să � e clare, făcute publice 
în prealabil și să � e astfel încât să asigure solicitan-
ţilor o garanţie că cererea lor va �  tratată obiectiv și 
imparţial”. Acestea, potrivit acelorași prevederi, ”tre-
buie să � e cât mai simple posibil și să nu complice sau 
întârzie nejusti� cat prestarea de servicii. Eventualele 
taxe de licenţă care pot decurge pentru  solicitanţi ca 
urmare a cererii lor sunt rezonabile și proporţionate 
cu costul procedurilor de autorizare în cauză”. 

Potrivit aceluiași articol, „fiecare parte se asigu-
ră că deciziile și procedurile utilizate de  autoritatea 
competentă în procesul de acordare a licenţei sau 
de autorizare sunt imparţiale față de toţi solicitan-
ţii”. De asemenea, ”autoritatea competentă iniţiază 
soluționarea unei cereri fără întârzieri nejusti� cate. În 
cazul în care este posibil, cererile ar trebui să � e accep-
tate în format electronic în aceleași condiţii de auten-
ticitate ca documentele depuse pe suport de hârtie.” 

Documentul mai arată că, în cazul în care o cerere 
este respinsă de autoritatea competentă, solicitantul 
trebuie să � e informat în scris și fără întârzieri nejusti� -
cate. În principiu, solicitantul este informat, de aseme-
nea, la cerere, cu privire la motivele pentru care a fost 
respinsă cererea și cu privire la termenul în care poate 
contesta decizia respectivă. Fiecare parte garantează 
că o licenţă sau o autorizație, odată acordată, intră în 
vigoare fără întârzieri nejusti� cate, în conformitate cu 
clauzele și condiţiile speci� cate.

Acordul cuprinde, de asemenea, prevederi refe-
ritoare la protecţia și punerea în aplicare a dreptu-
rilor de proprietate intelectuală.  Articolul 278 pre-
conizează: 

1. Părţile asigură punerea în aplicare adecvată și 
efectivă a acordurilor internaţionale care reglemen-
tează proprietatea intelectuală și la care acestea sunt 
părţi, inclusiv a Acordului  privind aspectele legate 
de comerţ ale drepturilor de proprietate intelectua-
lă al Organizației Mondiale a Comerțului („Acordul 
TRIPS”). Dispoziţiile prezentului capitol completează și 
precizează drepturile și obligaţiile care revin părţilor în 
temeiul Acordului TRIPS și al altor acorduri internaţio-
nale în domeniul proprietăţii intelectuale. 

2. În sensul prezentului acord, sintagma „proprie-
tate intelectuală” se referă la cel puţin toate categori-
ile de proprietate intelectuală care fac obiectul artico-
lelor 280-317 din prezentul acord. 
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3. Protecţia drepturilor de proprietate intelectua-

lă include protecția împotriva concurenţei neloaiale, 

astfel cum este menţionată la articolul 10bis din Con-

venţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii indus-

triale  din 1967 („Convenţia de la Paris”). 

Articolul 281 din Acord prevede că părţile vor 
asigura autorilor dreptul exclusiv de a autoriza sau 
interzice: 

(a) reproducerea directă sau indirectă, temporară 

sau permanentă, totală sau parțială, prin orice mijloc  

și sub orice formă  a operelor lor; 

(b) orice formă de distribuție către public, prin vân-

zarea originalului sau a copiilor operelor lor ori prin 

alte mijloace; și
(c) orice comunicare către public a operelor lor, 

prin mijloace tehnice cu # r sau fără # r, inclusiv pune-

rea la dispoziţia publicului a operelor lor, astfel încât 

oricine să poată avea acces la acestea din orice loc și 

în orice moment. 
Protecţia informațiilor privind regimul dreptu-

rilor este reglementată în articolul 288,  care arată: 
1. Fiecare parte prevede o protecţie juridică adec-

vată împotriva oricărei persoane care desfășoară fără 

autorizaţie următoarele acte: 

(a) eliminarea sau modi# carea oricăror informaţii 

referitoare la gestionarea drepturilor în format elec-

tronic; 

(b) distribuirea, importul în vederea distribuirii, ra-

diodifuzarea sau televizarea, comunicarea către pu-

blic sau punerea la dispoziţia publicului a unor opere 

sau a altor elemente protejate în temeiul prezentului 

acord, din care au fost eliminate sau modi# cate fără 

autorizaţie informaţiile referitoare la gestionarea 

drepturilor în format electronic, dacă persoana re-

spectivă știe sau are motive întemeiate să știe că, fă-

când acest lucru, provoacă, permite, facilitează sau 

ascunde  încălcarea unui drept de autor sau a oricăror 

drepturi conexe prevăzute de legislația naţională. 

2. … sintagma „informaţii privind regimul de 

gestionare a drepturilor” înseamnă orice informaţie 

furnizată de titularii drepturilor care permite identi# -

carea operei sau a oricărui alt element protejat care 

face obiectul protecției în temeiul prezentului capitol, 

a autorului sau a oricărui alt titular al drepturilor, ori 

informații despre condițiile și modalitățile de utilizare 

a operei sau a oricărui alt element protejat, precum 

și orice numere sau coduri care reprezintă aceste 

informații… ” 

În ' nal, considerăm că este necesar:
1. a intensi' ca măsurile privind dezvoltarea 

armonioasă a cercetărilor știinţi' ce, promovarea 
creativităţii, antrenarea a cât mai multor persoane 
în activitatea inovaţională, precum și în vederea 
asigurării valori' cării rezultatelor știinţei, lansării 
și realizării ideilor noi în toate domeniile activităţii 
umane din ţara noastră;

2. a recurge la pârghiile e' ciente de punere în 
aplicare a cooperării în toate domeniile activităților 
de cercetare științi' că civilă, de dezvoltare tehno-
logică și demonstrative prevăzute în Acordul de 
Asociere între Republica Moldova și Uniunea Euro-
peană.
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REZUMAT

Dezvoltarea cercetărilor știinţi� ce în condi-

ţiile aplicării Acordului de asociere între Repu-

blica Moldova și Uniunea Europeană. Oamenii 
sunt tot mai conștienți de necesitatea formării 

unei societăți bazate pe cunoaștere. Orice țară, 

pentru a deveni prosperă, trebuie să dezvolte ar-

monios  cercetarea științi� că, să promoveze cre-

ativitatea și să angajeze mai multe persoane în 

activitatea inovativă. Funcționalitatea sistemului 

economic al țării noastre, adesea marcată de incer-

titudine și risc, uneori chiar ostilitate, depinde, în 

mod esențial, de cercetarea științi� că și rezultatele 

ei. Acest articol abordează situația din domeniul 

cercetării, problemele cu care se confruntă comu-

nitatea științi� că din țara noastră în procesul de  

aplicare a Acordului de Asociere între Republica 

Moldova și Uniunea Europeană.

ABSTRACT

Re! ections on the Development of Scienti� c 

Research in the Conditions of Application of the 

Association Agreement between the Republic 

of Moldova and the European Union. People are 

increasingly aware of the necessity of forming a so-

ciety based on knowledge. Any country that wants 

to prosper must develop harmoniously scienti� c 

research, promote creativity and engage more peo-

ple in innovative activity, to ensure the best science 

results and penetration of new ideas in all areas of 

human activity. The functionality of the economic 

system of our country, often marked by dynamism, 

uncertainty and risk, sometimes even hostility, 

depends on, crucially, the scienti� c research. The 

article addresses the situation in research, the pro-

blems faced by scienti� c community in our country 

and the development of scienti� c research in terms 

of applying the Association Agreement between 

the Republic of Moldova and the European Union.

РЕФЕРАТ

Развитие научно-исследовательской дея-

тельности в условиях применения Соглаше-

ния об ассоциации между Республикой Мол-

дова и Европейским союзом. Граждане все 
больше осознают необходимость создания об-
щества, основанного на знаниях. Любая стра-
на, которая хочет процветать, должна гармонич-
но развивать научно-исследовательскую дея-
тельность, продвигать творчество и вовлекать 
все большее количество людей в инновацион-
ную деятельность, чтобы достичь лучших на-
учных результатов и обеспечить проникнове-
ние новых идей во все сферы человеческой де-
ятельности. Функциональность экономической 
системы нашей страны, часто отмеченной ди-
намизмом, неопределенностью и рисками, ино-
гда даже враждебностью, по сути, зависит от 
научно-исследовательской и инновационной 
деятельности и ее результатов. В данной статье 
рассматривается ситуация в области научных ис-
следований, проблемы, с которыми сталкивает-
ся научное сообщество нашей страны, а также 
сценарий развития научно-исследовательской 
деятельности в контексте применения Соглаше-
ния об ассоциации между Республикой Молдова 
и Европейским союзом.


