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Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea
Hotărârii Guvernului nr. 291 din 28 martie 2000 (în continuare, Hotărârea
Guvernului nr. 291/2000) a fost elaborat de către Agenția de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală (AGEPI) și are drept scop actualizarea mecanismului de acordare a
Premiului Guvernului Republicii Moldova pentru cel mai dotat inventator, precum
și a celui ce ține de selectarea și desemnarea candidatului la acest Premiu.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 291 din 28 martie 2000 a fost instituit Premiul
anual al Guvernului Republicii Moldova pentru cel mai dotat inventator (în
continuare, Premiul Guvernului), a cărei procedură de acordare este reglementată de
Regulamentul privind premiul anual al Guvernului Republicii Moldova pentru cel
mai dotat inventator (în continuare, Regulament), aprobat prin actul normativ
prenotat.
În speță, acordarea Premiului Guvernului are drept scop stimularea activității
inovaționale, susținerea și stimularea inventatorilor din Republica Moldova care
prin munca lor creativă contribuie la soluţionarea problemelor de importanţă socioeconomică sau tehnică, conform direcţiilor prioritare de dezvoltare a ştiinţei,
economiei, politicii ecologice şi sociale a ţării.
Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 291/2000, Premiul Guvernului se acordă din
fondul de rezervă al Guvernului urmare desfășurării Expoziției Internaționale
Specializate „Infoinvent” (EIS „Infoinvent”).
Începând cu anul 2007, EIS „Infoinvent” se organizează la fiecare doi ani,
respectiv Premiul Guvernului se decernează o dată la doi ani.
În context, în scopul racordării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 291/2000
la situația de facto, prin proiectul supus examinării se propune reglementarea clară a
periodicității organizării EIS “Infoinvent”, care are drept finalitate și acordarea
Premiului Guvernului, respectiv, excluderea din titlul și tot textul actului normativ
menționat a cuvintelor “anual al” și expunerea în redacție nouă a pct. 2 din
Regulament, în sensul precizării că EIS „Infoinvent” se desfășoară la fiecare doi ani,
sub auspiciile AGEPI și Centrului Internațional de Expoziții „Moldexpo” în
parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei și Agenția pentru Inovare și Transfer
Tehnologic.
Concomitent, prin expunerea în redacție nouă a pct. 5 din Regulament se
precizează că selectarea și desemnarea candidatului se efectuează de către juriul
expoziției, în calitate de organ colegial. Sub aspect practic, în componența juriului
expoziției sunt desemnați reprezentanți ai organizatorilor și partenerilor EIS
“Infoinvent” (instituțiile menționate la pct. 2 din Regulament), inclusiv reprezentanți
ai Ministerului Economiei, Ministerului Culturii, Ministerului Educației, instituțiilor
de cercetare-dezvoltare, etc.
Subsecvent, prin proiectul hotărârii Guvernului se propune și revizuirea titlului
distincției “pentru cel mai dotat inventator”, care denotă un caracter ambiguu, prin
substituirea acestuia cu denumirea Premiului Guvernului Republicii Moldova

„Inventator remarcabil”, precum și revizuirea sistemului de criterii în baza cărora
juriul EIS „Infoinvent” analizează invențiile sau ciclurile de invenții prezentate la
expoziție (pct. 6 din Regulament).
Hotărârea Guvernului nr. 933 din 12.09.2000 (Hotărârea Guvernului nr.
933/2000) cu privire la decernarea Medaliei de Aur a Organizației Mondiale de
Proprietate Intelectuală (OMPI) “Inventator remarcabil” și Trofeului OMPI
“Întreprindere inovatoare” prevede acordarea în calitate de distincție medalia OMPI
“Inventator remarcabil” în scopul stimulării activităţii creative şi inovaţionale.
Menționăm că, de către OMPI au fost actualizate Instrucțiunile cu privire la
Programele de Distincții, iar medalia OMPI “Inventator remarcabil” nu se va mai
acorda, fapt ce impune necesitatea revizuirii Hotărârii Guvernului nr. 933/2000 și,
prin urmare nu va exista o suprapunere dintre două acte normative ce vor
reglementa aceiași denumire - “Inventator remarcabil”.
În acest context, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a elaborat un
nou proiect de act normativ prin care se propune a fi reglementată procedura de
acordare a distincțiilor instituite (revizuite) de către OMPI, iar în termen proxim,
acesta va fi remis spre coordonare autorităților interesate, potrivit procedurii
regulamentare.
Modificările propuse la punctele 7-9 din Regulament sunt de ordin redacțional
și nu afectează conceptul proiectului de act normativ.
Amendamentele propuse la Hotărârea Guvernului nr. 291 din 28 martie 2000
nu implică cheltuieli financiare suplimentare, cu excepția celor aprobate deja, în
speță, a sumei de zece mii de lei ce reprezintă Premiul Guvernului, care se achită din
fondul de rezervă al Guvernului (pct. 1 și 3 din actul normativ menționat).
În contextul celor expuse, în scopul susținerii și stimulării activității
inovaționale și a inventatorilor din Republica Moldova care prin munca lor creativă
contribuie la soluţionarea problemelor de importanţa socio-economică sau tehnică
pentru îmbunătățirea calității vieții, se propune spre examinare și aprobare proiectul
hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului
nr. 291 din 28 martie 2000.
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