Proiect

HOTĂRÂRE
nr._____din __________

cu privire la modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr. 291 din 28 martie 2000
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Hotărârea Guvernului nr. 291 din 28 martie 2000 „Cu privire la instituirea
Premiului anual al Guvernului Republicii Moldova pentru cel mai dotat inventator”
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 37-38, art. 374), cu
modificările ulterioare se modifică și se completează după cum urmează:
1) în hotărâre:
a) în titlul și tot textul hotărârii, cuvintele „anual al” se exclud, iar cuvintele “
pentru cel mai dotat inventator” se substituie cu cuvintele „“Inventator
remarcabil””;
b) la punctul 3, cuvântul „anual” se exclude;
2) în Regulament:
a) în titlul și tot textul Regulamentului, cuvintele „anual al” se exclud, iar
cuvintele “pentru cel mai dotat inventator” se substituie cu cuvintele “„Inventator
remarcabil””;
b) punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
“2. Expoziția Internațională Specializată “Infoinvent” (în continuare expoziția) se desfășoară la fiecare doi ani, la Chișinău sub auspiciile Agenției de
Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare - AGEPI) și Centrului
Internațional de Expoziții “Moldexpo”, în parteneriat cu Academia de Științe a
Moldovei și Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic.”;
c) punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
“5. Selectarea și desemnarea candidatului la Premiu se efectuează de către
juriul expoziției, format din reprezentanți ai organizatorilor și partenerilor, inclusiv
reprezentanți ai autorităților publice și instituțiilor de cercetare-dezvoltare.
Componența nominală a juriului expoziției se aprobă de către Directorul General al
AGEPI.”;
d) punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
“6. Juriul analizează și apreciază invențiile sau ciclurile de invenţii, prezentate
la expoziţie, în baza unui sistem de criterii, punctându-le după cum urmează:
1) pentru gradul de noutate și inventivitate - până la 50 de puncte;
2) pentru importanța social-economică, tehnică sau ecologică - până la 30 de
puncte;
3) pentru nivelul de implementare în economia naţională şi/sau existenţa
contractelor de implementare confirmate documentar - până la 20 de puncte.”;
e) la punctul 7, cuvântul “considerat” se substituie cu cuvântul “desemnat”,
iar cuvintele “drept cel mai dotat inventator și desemnat” se exclud;

f) la punctul 8, sintagma “Laureat al Premiului Guvernului Republicii
Moldova” se substituie cu sintagma “Laureat al Premiului Guvernului Republicii
Moldova “Inventator remarcabil””;
g) la punctul 9, cuvintele “partea bănească a premiului” se substituie cu
cuvântul “Premiul”.
PRIM-MINISTRU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei
Ministrul finanțelor

