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AMELIORAREA PLANTELOR NECESITĂ AMELIORARE
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Introducere
Printre cele mai valoroase și durabile creații ale civilizației umane se află și cul-

turile agricole. Selectarea și ameliorarea culturilor agricole este una dintre primele și 
cele mai fundamentale valori intelectuale. Agricultura a luat naștere atunci când omul 
primitiv, vânător și culegător de ceea ce îi oferea natura, a selectat și a plantat semințele 
acelor plante care le recolta prin eforturi la distanțe mari.

Anume selectarea și ameliorarea plantelor, care îi ofereau sursa de hrană a fost 
prima etapă (cea de geneză) a agriculturii și a civilizației umane, etapă, care fiind 
continuată sute și mii de ani s-a încununat cu crearea marelor culturi agricole: grâul, 
orezul, porumbul, cartoful și a altor multor culturi. În ultimii 200 de ani au fost create 
doar două dintre marile culturi agricole: sfecla pentru zahăr și floarea soarelui. 

Etapa, așa zisă primitivă, care a durat mii de ani, s-a încununat cu un buchet de 
creații dintre cele mai valoroase – culturile agricole, care și azi servesc civilizația umană, 
asigurînd nu doar hrana, dar și sursele de energie, de protecție a solului, a sănătății, a 
frumuseții acestui pământ. Pe parcursul realizării acestei mari și fundamentale opere au 
fost inventate și perfecționate și metodele genetice de selecție și ameliorare. 

Actualmente crearea și ameliorarea culturilor agricole este o știință foarte complexă 
și prin realizările sale asigură eficientizarea întregului complex de științe și activități 
în agricultură. Este demonstrat că peste 50% din tot progresul obținut  în agricultură 
în ultimii 50 de ani, se datorează creării și implementării de noi soiuri și hibrizi. În 
Republica Moldova potențialul noilor soiuri și hibrizi la principalele culturi e de 3-4 
ori superior potențialului soiurilor vechi, loclale. Dar nivelul mondial este încă și mai 
presus.

Actualmente selecția și ameliorarea culturilor agricole se bazează pe realizările 
științifice în științele biologice (botanica, fiziologie, genetică, fitopatologie ș.a.) și ag-
ricole și pe experiența mondială și metodele, eficiența cărora e confirmată cu rezultate 
reale. 

În acest domeniu Moldova a avut și mai are realizări competitive nu doar pe piața 
locală și regională, dar și pe cea mondială (la unele culturi). Soiurile și hibrizii de grâu, 
porumb, floarea soarelui, legume, viță de vie și alte culturi erau apreciate și utilizate 
nu doar în țările CSI dar și în multe alte țări. Hibrizii și-au demonstrat avantajele pe 
cele mai necuprinse lanuri din Rusia, Belorusia, Kazahstan, asigurînd producții de 2-3 
ori mai mari ca cele create în zonele respective (au fost obținute producții de 15,3 t/ha 
porumb boabe la hibrizii timpurii de porumb în Belorusia și de 18,4 t/ha hibrizii mai 
tardivi în Turkmenistan, iar recordul la producția de porumb în Moldova este deținut de 
hibridul M450, la sectorul Zîrnești din r-nul Cantemir și acest record (17,6 t/ha) încă nu 
a fost depășit de vre-un hibrid străin.

Actualmente în domeniul ameliorării plantelor s-au acumulat mai multe probleme, 
dar există și soluții posibile, care nu se realizează. În ceea ce urmează vom enumera 
doar unele dintre acestea.

Probleme și posibile soluții
Resursele genetice reprezintă materialul inițial pentru ameliorare, menținerea, 

evoluția, și chiar crearea, resurselor genetice cu calități, însușiri speciale, este o necesi-
tate și o problemă de interes comun, și acest domeniu e necesar să fie finanțat din 
resurse publice.

Dat fiind resursele genetice un material genetic excepțional, absolut necesar, este 
necesară și o atitudine responsabilă din partea organelor publice, întru menținerea și 
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evaluarea acestor resurse, în asigurarea accesului amelioratorilor, și a creatorilor aces-
tor resurse, la utilizarea acestora. Cazuri, când creatorii acestor resurse, care în decurs 
de zeci de ani au studiat, ba chiar au creat mai multe mostre, clone, linii cu însușiri 
valoroase, nu au acces liber în a le utiliza, sunt insuportabile.

Însă nici genofondul creat (existent) nu este utilizat la maximum în programele 
de ameliorare. Nu este studiat și utilizat la reala valoare fenomenul heterozisului. La 
culturile, la care heterozisul a fost studiat și utilizat (porumb, floarea soarelui, legume, 
etc.) avem creați și implementați hibrizi competitivi, la alte culturi încă ne bazăm pe 
soiuri, deși posibilități și exemple de utilizare a heterozisului există chiar și la culturile 
autogame (grâu, de exemplu). Timpul soiurilor tradiționale a trecut. Timpul hibrizilor 
actuali, tradiționali, trece. Vine timpul soiurilor hibride cu multiplicare vegetativă, cu 
fixarea efectului maximal al heterozisului.

Cele mai evidente realizări în genetică și ameliorare în Moldova au fost obținute în 
studierea și aplicarea androsterilității, în ameliorarea și producerea de semințe. Și la po-
rumb, și la floarea soarelui, cercetările androsterilității au fost realizate la cel mai înalt 
nivel. Efecul economic de la aplicarea acestor realizări doar la porumb pe o suprafață de 
peste 2,2 mln ha (sectoare seminciere) este colosal – a fost asigurată calitatea genetică a 
semințelor (peste 2,5 mln tone) și exclusă castrarea manuală pe o suprafață de 2 mln ha, 
ceea ce a adus pe parcursul anilor 1965-2015 o economie de 16 mln zile-om, în valoare 
de 320 mln dolari. Un efect economic aproximativ de același nivel a fost determinat de 
sporirea calității genetice a semințelor. Iată doar un exemplu ce ne poate da genetica. 
La obținerea unor  realizări remarcabile în studierea și utlizarea andrsterilității au con-
tribuit acad. A.E. Covarschii, m.c. T.S. Cialîk, m.c. A.F.Palii, d.șt.a. Eugenia Partas și 
mulți alții – la porumb; acad. Maria Duca și colaboratorii la floarea soarelui. Însă tema 
nu este epuizată – androsterilitatea reprezintă mecanismul genetic, care face posibil 
utilizarea fenomenului de heterozis.

Actualmente majoritatea cercetărilor și lucrărilor de ameliorare sunt orientate spre 
îmbunătățirea culturilor agricole existente. E bine. Dar e puțin.  

E necesar crearea de noi culturi, care ar utiliza mai eficient factorii naturali (în 
primul rând factorul energetic), tehnogeni și socio-umani. Iată argumentele: actualmente 
în agricultura Moldovei culturile de câmp utilizează energia fotosintetic activă (EFA) 
doar în jur de 1% din posibilele 5%. De ce? În primul rând pe terenurile însămânțate 
cu culturi de primăvară: porumb, sfeclă pentru zahăr, floarea soarelui ș.a. – peste 750 
mii ha (50% din terenul agricol însămânțat) în lunile aprilie și mai – deci cel puțin 
60 de zile, energia solară nu este asimilată de aparatul foliar, care e abia în formare.  
Pentru a exclude acest fenomen sunt necesare culturi noi, care fiind însămânțate de cu 
toamnă, ar forma aparatul foliar începînd din primele zile de temperaturi pozitive, deci 
cu 50-60 de zile mai înainte decât culturile actuale. Aceste culturi, cu plantare de cu 
toamnă, rezistente la temperaturi scăzute, cu creștere rapidă, ar mai fi necesar să aibă 
o însușire foarte importantă: să fie multiplicate vegetativ. Înmulțirea vegetativă ar crea 
posibilități de multiplicare extinsă (pe mln de ha) a unor exemplare unicale, obținute 
prin încrucișări, modificări genetice și selecții individuale.

Crearea unor asemenea culturi este un obiectiv foarte important și greu de realizat, 
necesită cercetări fundamentale în genetică și ameliorare. Poate fi efectuat doar printr-
un program special, finanțat din buget. Cine va realiza această idee se va încununa de 
onoare.

O cultură cu unele asemenea caractere – plantare de cu toamnă, creștere intensivă și 
acumulare de biomasă, poate fi creată, prin încrucișăria unor specii din familia Apoace-
ae. Această cultură energetică ar acumula 4-5% de EFA, comparativ cu 2-2,5% maxi-
mum, obținuți la sorgul zaharat și hibrizii de sorg-iarbă de sudan, ar permite obținerea 
biomasei începînd cu luna mai  (deci cu 60-70 de zile mai timpuriu, comparativ cu cele 
mai eficiente culturi actuale).

Un alt program de ameliorare ar fi crearea culturilor, care ar utiliza EFA în lunile 
iulie-august-septembrie, deci în decurs de 90 de zile până la înghețurile de toamnă! 
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Această problemă poate avea două soluții (variante) distincte: 1) crearea sau selectarea 
de culturi cu perioada de vegetație scurtă, semănate după recoltarea spicoaselor, cu 
rezistență la secetă, creștere intensivă, receptivitate la irigație. O altă soluție pentru 
acumularea EFA în lunile iulie-septembrie, sau cel puțin iulie-august ar fi promova-
rea culturilor de toamnă (inclusiv grâu, triticale, culturi oleaginoase, tehnice, furajere, 
energetice), care ar vegeta și fotosintetiza activ pe durata integrală a perioadei aprilie-
septembrie. 

E actual un program de selectare și ameliorare a culturilor energetice, cu o efi-
cacitate fotosintetică de 2-3 ori mai mare,comparativ cu  culturile agricole actuale; în 
special este actuală selectarea și ameliorarea culturilor, care sintetizează hidrocarburi 
(componenți care conțin doar atomi de H și C), introducerea unor asemenea culturi din 
alte zone (deși în flora locală există astfel de plante), selectarea și ameliorarea cultur-
ilor de alge, care deasemenea sintetizează și acumulează hidrocarburi. Aceste lucrări 
de selectare și ameliorare a culturilor energetice ar necesita o perioadă mai lungă (5-6 
generații) pentru realizare și ar fi rațional să fie finanțate din buget printr-un program 
special.

O altă direcție și posibilitate strategică în ameliorare ar fi crearea culturilor, soiurilor, 
hibrizilor de culturi cerealiere cu însușiri și capacități de acumulare (fixare) a azotului 
din atmosferă. Această posibilitate poate fi realizată printr-un program special de 8 
generații, selectări și ameliorări pentru fiecare din principalele culturi cerealiere. Ar fi o 
realizare care ar reduce cu cel puțin 50% consumul de fertilizanți de N.

Ameliorarea actualmente tot mai mult se bazează și se integrează cu genetica. Baza 
genetică a creațiilor noi în ameliorare va rămâne și pentru viitorul apropiat – hibridiza-
rea și selecția, androsterilitatea, dar tot mai mult și mai intens va cuceri teren modifica-
rea genetică, recombinarea OMG. 

Programele de ameliorare ar fi necesar să fie orientate mai mult spre obținerea 
unor hibrizi rezistenți la factorii nefavorabili (în primul rând secetă, temperaturi înalte/
scăzute, boli și dăunători). Toate aceste ameliorări pot fi realizate relativ mai ușor în 
cadrul cultivarilor existente, utilizînd în primul rând (în special) metodele genetice, in-
clusiv și în special modificarea genetică – OMG – transferul însușirilor necesare, cara-
cterelor ameliorative valoroase de la alte specii, genuri de plante sau animale. Hibrizi 
de porumb rezistenți la secetă creați și lansați în ultimul timp de către compania Pioneer 
au însușirea de rezistență transmisă de la animale (scorpion).

Deci și posibilități există, resurse și mecanisme genetice, necesități acute există, 
posibilitățile materiale, tehnice, financiare, trebuie identificate, create (inclusiv și în 
special resursele financiare, tehnice, intelectuale necesare). Alfel vom fi condamnați 
la importul continuu a realizărilor în domeniu, ceea ce ne va costa mult mai scump, 
comparativ cu realizarea unor programe în țară.

Implementarea realizărilor în domeniul geneticii și selecției. Cele mai mari şi 
mai prestigioase şi fabuloase descoperiri, realizări ale geneticienilor şi în general a 
savanţilor, dacă nu se aplică în practică, dacă nu aduc bine societăţii – delicat vorbind 
rămân doar ca nişte hulubaşi, care se lansează pe la ceremonii, festivităţi, umbra zboru-
lui cărora atât doar pot să mângâie, să împace mintea şi sufletul creatorului, să-i creeze 
o iluzie că şi el a făcut ceva, că nu şi-a irosit viaţa în zadar. Atât doar! Pînă nu se 
utilizează spre binele societăţii orice realizare ştiinţifică e un capital mort. Implemen-
tarea, aplicarea creaţiilor geneticienilor, amelioratorilor, este o sarcină, o etapă, de cea 
mai mare importanţă! Întârzierea cu aplicarea creaţiilor amelioratorilor şi geneticienilor 
nu numai că devalorizează, ba chiar în unele cazuri anulează aceste creaţii, dar aduc 
prejudicii colosale nu numai ştiinţei (descurajează creatorii, devalorizează creaţiile) dar 
mai ales economiei. Şi aceste cazuri sunt multiple şi în istorie şi în timpul de faţă. Iată 
doar un exemplu.

Porumbul hibrid, cea mai mare realizare a geneticii secolului XX – în SUA a fost 
introdus în agricultură începînd cu a.1932, în 1940 ocupa 90% din suprafaţa cultivată 
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şi a dublat producţia de porumb la hectar. În fosta URSS implementarea a fost lansată 
cu 33 de ani mai târziu şi de la lansare (1955) până la extinderea pe toată suprafaţa a 
durat 25 de ani (în Moldova implementarea hibrizilor de porumb a fost finisată către 
1963, deci mai înainte cu 17 ani decât în alte regiuni). Întârzierea cu implementarea 
hibrizilor de porumb a costat – 1 mln de tone de porumb anual la un milion de hectare, 
în fosta URSS la 20 mln de hectare (echivalentul a 20 mln tone), în 33 de ani de reţinere 
– 660 mln de tone de porumb. La preţul de 150 dolari tona, suma pierderilor depăşeşte 
100 mlrd de dolari sau 3 mlrd anual. Iată preţul aproximativ al ignoranţei, al reţinerii 
realizărilor genetice doar într-o ţară, deşi mare, dar nu unica. Au pierdut, dar mai puţin, 
şi toate ţările care au întîrziat cu 10-12 ani. Dar asta a fost demult. 

Acum, cea mai mare realizare a geneticienilor în fitotehnie o prezintă organismele 
modificate genetic, OMG. La multe culturi – soia, bumbac, porumb soiurile şi hibrizii 
OMG ocupă zeci de mln de hectare, în total peste o sută șaizeci de milioane de hectare 
în 30 de țări. Avantajele OMG sunt clare şi demonstrate. Pericolele – mai mult imagin-
are, mai mult inventate de interesele de concurenţă. Noi, şi nu numai noi – mai multe 
ţări europene, am inventat multe bariere legislative, economice, informaţionale în calea 
acestei realizări genetice. Dacă această repulsie faţă de OMG va mai dura, noi vom fi 
scoşi din cursa pentru piaţă, când se va deschide poarta, când se vor lua baricadele din 
calea OMG. 

Până nu-i tîrziu, pân’ încă nu am pierdut şansa, trebuie să revedem atitudinea faţă 
de OMG, păstrînd prudenţa şi vigilenţa, să admitem potenţa. Parlamentul UE a scos 
restricțiile la implementarea OMG (în ianuarie 2015). Acum fiecare țară decide, vom 
decide și noi.

Implementarea realizărilor ştiinţifice în genetică, în ameliorare, este un proces 
complex. Dar iniţiativa trebuie să vină de la creatori, ei trebuie să facă primii paşi, 
să-și scoată creaţiile la dans în hora economiei de piaţă, să le vadă cea mai capricioasă 
doamnă – Economia de Piaţă, care poate respinge azi ceea ce căuta ieri cu lumânarea, 
şi poate căuta cu înfrigurare ceea ce respingea mai ieri categoric. Aşa-i hora pieţii, aşa-i 
hora vieţii. 

Promovarea e mult mai uşoară dacă este susţinută de conducerea ţării. Există mul-
tiple exemple.

Regele Franţei, Ludovic XIV, ca să promoveze cartoful, purta la haină un buchet de 
flori de cartof. În cinstea cercetătorului Parmantie, în suburbia Parisului au fost ridicate 
2 monumente, pe unul fiind reproduse cuvintele regelui:”Credeţi-mă, că va veni ziua 
când Franţa vă va fi recunoscătoare pentru că aţi dat pâine lumii flămânde.”.

Senatul Imperiului Rus în a.1765-1766, la 23 de şedinţe a discutat problemele leg-
ate de implementarea cartofului. Parlamentului nostru numai asta nu-i ajunge! Însă nu-i 
vorba de cartof dar de agricultură în general, de implementare!

Asta a fost demult. Dar iată exemple mai proaspete. Porumbul hibrid a fost imple-
mentat în fosta URSS inclusiv şi în Moldova prin efortul conducerii de vîrf a ţării de 
atunci CC al PCUS, Nikita Hruşciov. Aşa a fost în majoritatea ţărilor europene, şi nu 
numai în cele comuniste. În Moldova crearea şi implementarea hibrizilor de porumb, 
floarea-soarelui, crearea A.Ș.P., institutelor şi laboratoarelor de genetică şi ameliorare 
– toate s-au realizat la decizia şi cu contribuţia categorică a conducerii ţării. Toate ace-
stea au contribuit radical la dezvoltarea cercetărilor de genetică şi ameliorare. Ultima 
reformare, despre care nu putem spune nimic bun, realizată în 2008, tot este opera 
conducerii de atunci a ţării. Sperăm că intervenţia conducerii de vârf în problemele 
cercetărilor de genetică şi ameliorare să fie mai eficientă decât reformarea din 2008.

Activitatea instituțiilor de cercetare de profil agrar în condițiile economiei de piață
Etapele şi direcţiile principale de cercetare• 

Problemele, rezolvarea cărora necesită aplicarea ştiinţei agrare, sunt multiple şi de 
o importanţă vitală şi includ: asigurarea securităţii alimentare, energetice, scologice, 
sociale, demografice, intelectuale precum și renaşterea satului.
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Evoluţia economiei naţionale spre o economie de piaţă este ireversibilă. Activitatea 
instituţiilor de cercetare trebuie să fie adaptată la condiţiile economiei de piaţă. Capaci-
tatea de a se acomoda adecvat şi operativ la cerinţele pieţii este decisivă în asigurarea 
succesului activităţii. Acest proces de acomodare este de lungă durată şi include mai 
multe etape şi componente obligatorii, precum şi o mare diversitate de modalităţi con-
crete.

Etapele principale ale activităţii Institutului de cercetare-dezvoltare în condiţiile 
economiei de piaţă sunt următoarele:

1) Aprecierea pieţii; 2) Crearea valorilor intelectuale (soiuri și hibrizi); 3) Protecţia 
proprietăţii intelectuale; 4) Aplicarea (utilizarea) produselor intelectuale.

Direcţiile principale ar fi următoarele:
Păstrarea şi valorificarea resurselor naturale, genofondului de plante şi ani-1.  

male.
Crearea şi aplicarea soiurilor şi hibrizilor de plante şi animale.2.  
Producerea de seminţe şi material săditor pentru piaţa internă şi pentru export.3.  
Pregătirea cadrelor științifice. 4.  
Informatizarea și instruirea agricultorilor în vederea aplicării realizărilor 5.  

ştiinţifice.
Comercializarea realizărilor ştiinţifice.6.  

Modalităţile de finanţare• 
Ştiinţa e raţional să fie finanţată de beneficiarii, care aplică rezultatele realizărilor 

ştiinţiifce. Însă acest principiu nu trebuie absolutizat. În ceea ce priveşte ştiinţa agrară 
se propun următoarele variante de finanţare:

1. Prin alocarea din buget a 4-5% din impozitul obţinut de la complexul agro-
industrial.

2. Prin comercializarea directă a realizărilor ştiinţifice beneficiarilor.
Fondul bugetar de dezvoltare a ştiinţei agrare se repartizează de către Minister-

ul Agriculturii instituţiilor de cercetare de profil conform contractelor şi proiectelor 
de cercetare prin concurs. Din acest fond bugetar se finanţează prioritar următoarele 
direcţii:

1. Protecţia solului, apelor, resurselor naturale;
2. Păstrarea şi evaluarea genofondului de plante şi animale;
3. Informatizarea şi propagarea realizărilor ştiinţifice;
4. Pregătirea cadrelor şi instruirea agricultorilor;
5. Cercetările fundamentale în ştiinţele biologice şi agrare;
6. Cercetările privind argumentarea actelor normative.
Ca excepţie pot fi finanţate din buget şi unele programe de creare a soiurilor şi 

hibrizilor, care cer o durată de realizare de peste 5 ani. Însă ca regulă aceste direcţii 
trebuie să fie finanţate prin comercializarea directă a rezultatelor către beneficiari, prin 
defalcarea a 12-15% din venitul obţinut de la aplicarea acestor realizări. 

Aprecierea pieţii• 
Dat fiind că în condiţiile economiei de piaţă dictează cumpărătorul este necesar ca 

în primul rând să analizăm şi să apreciem real, în dinamică, piaţa cu toate elementele 
ei:

1. Ce producem? Soiuri, hibrizi, seminţe, material săditor, recomandări.
2. Volumul pieţii. Cât producem – pentru intern şi pentru export.
3. Pentru cine producem? Cine sunt cumpărătorii – destinatarii.
4. Capacitatea de plată a cumpărătorilor.
5. Preţul de producere şi preţul de realizare.
6. Concurenţii.
7. Legislaţia, licenţierea, restricţiile.
8. Cerinţele faţă de calitatea producţiei.
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9. Dinamica pieţii, inclusiv factorii geopolitici.
10. Stimularea, dirijarea, evoluţiei pieţii în direcţia necesară.

Crearea proprietăţii (valorilor) intelectuale.• 
Despre rolul şi importanţa ştiinţei am putea vorbi mult, cu argumente multiple. 

Menţionăm doar câteva exemple: 1) crearea şi implementarea hibrizilor de porumb 
asigură peste 50% din creşterea producţiei la această cultură, obţinută în ultimii 60 de 
ani, iar reținerea cu 33 de ani a implementării hibrizilor de porumb în URSS a adus 
pierderi de peste 100 mlrd dolari;  2) revoluţia verde, soiurile de grâu intensive, au 
salvat de la foame sute de milioane de oameni. 

Crearea valorilor intelectuale este poate cea mai complexă etapă a procesului de 
cercetare-dezvoltare. Succesul în această activitate depinde de mai mulţi factori şi 
mai ales de interacţiunea lor. Factorii decisivi care determină succesul în cercetare 
şi aplicare: 1. Ideea; 2. Informaţia; 3. Cadrele; 4. Tehnica, tehnologia, materialele; 5. 
Finanţele; 6. Aplicarea (utilizarea) rezultatelor în producţie. Nici un factor separat nu 
asigură succesul. Numai îmbinarea lor favorabilă asigură succesul. 

În linii mari instituţiile de cercetare acoperă mecesităţile principalelor ramuri ale 
complexului agroindustrial, însă unele modificări ar putea fi operate ca să asigure o 
funcţionare mai bună, o finanţare şi o dotare materială corespunzătoare. Cea mai gravă 
situaţie este în pregătirea cadrelor, asigurarea cu tehnică şi materialele, care practic 
depind de nivelul de finanţare. Dacă ştiinţa agrară (precum şi toată ştiinţa), nu va fi 
susţinută şi finanţată la nivelul cuvenit, Moldova va fi nevoită să plătească foarte scump 
pentru realizările ştiinţifice din import (soiuri, hibrizi, rase de animale) ceea ce va 
agrava şi mai tare criza din economia ţării. Deja în anii 2014-2015 importul de seminţe 
ne costă de zeci de ori mai mult decât ar fi necesar pentru finanţarea ştiinţei agrare, care 
ar putea produce tot necesarul în acest domeniu.

Protecţia proprietăţi intelectuale• 
Protecţia creațiilor intelectuale e un obiectiv important şi greu de realizat ca şi crea-

rea acestei proprietăţi. Ignorarea acestei axiome de cele mai multe ori duce la devalori-
zarea realizărilor ştiinţifice, demolarea procesului de cercetare.

Există mai multe metode (procedee) şi posibilităţi de protecţie a valorilor intelectu-
ale, care pot fi clasificate (convenţional) în următoarele clase:

1. Legislativ-administrative – legi, decizii ale guvernului, ministerului, decizii 
judecătoreşti. Obligaţia de protejare legislativă a proprietăţii intelectuale îi revine statu-
lui, dar şi creatorii de valori trebuie să adopte o poziţie activă.

2. Economico-financiare – principalul să fie cointeresaţi şi creatorii şi beneficiarii 
de produse intelectuale în protecţia proprietăţii intelectuale. 

3. Genetice (de origine): a) Produsele intelectuale trebuie să conţină elementele, 
care nu pot fi reproduse fără acceptul (participarea) autorilor; b) Produsul intelectual 
trebuie să posede caractere (însuşiri) deosebite, inconfundabile, care ar evidenţia acest 
produs.

4. Informaţionale – orice informaţie, care poate servi la penetrarea protecţiei val-
orilor intelectuale trebuie să fie accesibilă numai unui cerc restrâns de persoane. Orice 
informaţie care poate servi la protecţia creaţiei intelectuale trebuie răspândită pe larg 
tuturor consumatorilor produsului intelectual.

5. Socio-umane – acest nivel de protecţie a creaţiei intelectuale presupune soli-
daritatea tuturor creatorilor, excluderea a oricăror forme de discreditare reciprocă a 
produselor intelectuale, excluderea sub orice formă a preluării produselor intelectuale 
ale altor creatori. Creatorii trebuie să fie ei însuşi un exemplu în protecţia valorilor in-
telectuale ale altor autori.

6. Restabilirea şi respectarea dreptului decisiv al autorilor asupra creaţiilor in-
telectuale.

7. Combinative sau complexe – nici unul din procedeele (metodele) indicate mai 
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sus, separat nu asigură integral protecţia proprietăţii intelectuale. Ea poate fi asigurată 
doar printr-o îmbinare eficientă a mai multor metode şi procedee. 

Protecţia trebuie să fie relativă, limitată în spaţiu şi timp, altfel se va stopa progresul 
tehnico-ştiinţific.

Implementarea (comercializarea) creațiilor intelectuale• 
Implementarea (utilizarea) realizărilor ştiinţifice reprezintă o etapă foarte importantă 

în complexul cercetare-dezvoltare. Această etapă la rândul ei conţine mai multe com-
ponente obligatorii:

1. Aprecierea pieţii posibile de implementare.
2. Crearea modelului funcţionabil.
3. Testarea inovaţiei în laborator, instituţie, Comisia de Stat.
4. Înregistrarea în Registul de Stat, patentarea.
5. Organizarea producerii inovaţiei (hibrid, soi, procedee, etc.)
6. Familiarizarea beneficiarilor cu avantajele inovaţiei.
7. Încheierea contractelor de utilizare a inovaţiei (comercializarea).
8. Instruirea beneficiarilor în procesul utilizării inovaţiei.
9. Cointeresarea beneficiarilor în utilizarea inovaţiei.
10. Alte componente inclusiv instruirea cadrelor, care se ocupă de implementare.
Realizarea acestor componente a procesului de implementare poate fi efectuată cu 

succes de structuri speciale, de specialişti bine pregătiţi în problemele relaţiilor cu ben-
eficiarii. Încercările de a include cercetătorii ştiinţifici ca responsabili de implementare 
nu este cea mai bună soluţie, ba chiar dimpotrivă – vor fi dereglate ambele procese – şi 
cercetarea şi implementarea.

În instituţiile de cercetare de profil agrar e necesar să fie realizat un program special 
de promovare, implementare şi comercializare a creaţiilor intelectuale, care poate fi 
executat cu succes doar de o structură specializată în domeniul relaţiilor comerciale cu 
produsele intelectuale.

Stimularea activităţii de cercetare şi inovare• 
În contextul economiei de piaţă succesul în activităţile de ceretare-inovare este de-

terminat nu doar de idee (baza teoretică), informatizarea şi competenţa cadrelor, utila-
jul şi tehnologiile moderne, dar în mare măsură de cointeresarea participanţilor la acest 
proces. Baza legislativă pentru stimularea materială a participanţilor la crearea şi utili-
zarea valorilor intelectuale, în primul rând la crearea şi implementarea soiurilor, hibriz-
ilor de plante, serveşte Legea nr. 915-XIII din 11.07.96, despre protecţia soiurilor de 
plante. Articolul 12, p.6 al acestei legi prevede pentru remunerarea autorilor utilizarea 
a cel puţin 15% din profitul obţinut de la comercializarea soiului, hibridului. Existenţa 
unei baze legislative este o condiţie necesară, dar nu şi suficientă pentru a stimula au-
torii. Se mai cer şi bani. Sursele financiare necesare pentru cointeresarea autorilor pot 
şi trebuie să fie obţinute prin comercializarea creaţiilor intelectuale. 

Utilizând modelul expus mai sus fostul Institut ”Porumbeni” a implementat hibrizi 
de porumb în 10 ţări, în 8 dintre care prezenţa Institutului era permanentă şi vizibilă. 
Cota hibrizilor ”Porumbeni” în Moldova constituia 95-97%, iar în Belorusia – 65-70%. 
Producerea de seminţe în 22 ani (1987-2008) a depăşit 1369 mii tone, inclusiv 700 mii 
tone în Moldova. Sursele obținute de la comercializarea semințelor,constituiau baza 
financiară a modelului de stimulare – fondul de premiere a autorilor constituia anual 
1,5-2 mln lei.

Împroprietărirea autorilor. Privatizarea creaţiilor intelectuale• 
În concepţia impusă de Hotărârea Guvernului nr.761 din 24.06.2008 şi în formula 

şi structura de organizare şi funcţionare actuală, institutele de profil agrar nu vor putea 
realiza programe de cercetare competitive. Prin această Hotărâre s-a efectuat diviza-
rea Institutelor de stat în instituţii publice şi gospodării de stat, separarea cercetării 
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de structurile de producere şi implementare. Această divizare contravine experienţei 
mondiale şi locale, de integrare a procesului de cercetare şi implementare, chiar însuşi 
scopului declarat în Hotărâre, care prevede concentrarea resurselor, nu divizarea. Di-
vizarea institutelor în cele două unităţi a condus la scumpirea serviciilor reciproce (cel 
puţin cu 20% TVA), între aceste două structuri a apărut conflict de interese. 

Reforma nu a rezolvat nici o problemă a instituţiilor de cercetare din complexul 
agroindustrial (problema menţinerii şi atragerii cadrelor, dotării tehnice, comercializării 
producţiei intelectuale şi altele) dar a creat noi dificultăţi în activitatea de cercetare şi 
implementare.

În scopul asigurării ţării cu hibrizii performanţi, seminţe de calitate şi tehnologii 
eficiente pentru piaţa internă şi export, menţinerii şi renovării potenţialului intelectual 
şi material, asigurării unei protecţii sociale şi sporirii nivelului de trai a colaboratorilor 
se propune o soluţie bazată pe analiza profundă a experienţei mondiale şi locale să fie 
restabilite institutele de cercetare-dezvoltare ca întreprinderi de stat și să fie transfor-
mate în societăți pe acţiuni cu participarea membrilor colectivelor (în favoarea mem-
brilor colectivelor).

Dreptul decisiv asupra creațiilor intelectuale (soi, hibrid, metodă, clonă, tehnologie, 
etc.) trebuie să fie acordat creatorilor (autorilor),nu statului.

Argumente în favoarea privatizării institutelor și creațiilor intelectuale:
1) Proprietatea privată şi-a demonstrat eficacitatea în toate domeniile, inclusiv şi 

în domeniile de activitate cercetare-dezvoltare;
2) Instituţiile de Stat de profil în ţările fostei URSS şi lagărului socialist şi-au 

demonstrat ineficacitatea totală în condiţiile economiei de piaţă;
3) Capitalul privat nu este interesat să facă investiţii în instituţiile de stat;
4) Toată sfera agriculturii, inclusiv producerea, prelucrarea şi comercializarea 

seminţelor, materialului săditor este privată;
5) Privatizarea va atrage capitalul privat în modernizarea instituţiilor;
6) Transfomarea institutelor în societăți pe acţiuni ale colectivelor și acordarea 

autorilor dreptului decisiv asupra creațiilor, vor spori interesarea colaboratorilor în 
obţinerea unor rezultate performante, vor spori salarizarea, protecţia socială, va stopa 
exodul cadrelor.

E necesară urgentarea privatizării dat fiind că valoarea institutelor scade considera-
bil (anual cu 20-25%), datorită reducerii cotei produselor intelectuale pe piaţa internă 
şi externă 

Numai revenirea urgentă la o formă eficientă de organizare și funcționare a insti-
tutelor, care ar garanta cointeresarea creatorilor, respectarea drepturilor autorilor asupra 
creațiilor intelectuale, vor asigura menținerea potențialului intelectual, genetic și mate-
rial, sporirea bunăstării colaboratorilor, continuitatea și eficacitatea cercetării, creării și 
implementării valorilor intelectuale.

Concluzii și propuneri
Genetica și ameliorarea prezintă cel mai eficient domeniu de cercetare și impleme-

tare pentru a asigura eficientizarea agriculturii și securitatea alimentară, energetică, 
demografică și ecologică a țării. Alocațiile pentru acest domeniu e necesar să fie radical 
sporite;

Să fie lansat și realizat (în 3-5 ani) un program de stat de studiere, ameliorare și 
implementare a culturilor energetice;

Să fie aplicate toate modalitățile  și posibilitățile de stimulare materială și morală a 
creatorilor de valori în domeniul ameliorării plantelor;

Dreptul de proprietate asupra creațiilor intelectuale (soi, hibrid, clonă, metodă, teh-
nologie, etc.) să fie acordat autorilor (cercetătorilor), nu statului.


