Nota informativă
la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea
Hotărîrii Guvernului nr. 291/2000 cu privire la instituirea Premiului anual al
Guvernului Republicii Moldova pentru cel mai dotat inventator și abrogarea
Hotărîrii Guvernului nr. 933/2000 cu privire la decernarea Medaliei de Aur a
Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator
remarcabil" şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare"
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite
Premiul anual al Guvernului Republicii Moldova pentru cel mai dotat inventator (în
continuare - Premiul Guvernului) a fost instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 291/2000,
procedura de acordare fiind 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 socio-economică sau tehnică, conform
direcţiilor prioritare de dezvoltare a ştiinţei, economiei, politicii ecologice şi sociale a ţării.
De-a lungul desfășurării Expoziției Internaționale Specializate „Infoinvent” (EIS
„Infoinvent”) și acordării Premiului Guvernului au fost sesizate unele carențe procedurale
privind aplicarea unor norme, care necesită a fi reglementate în modul corespunzător.
Respectiv, proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.
291/2000 cu privire la instituirea Premiului anual al Guvernului Republicii Moldova pentru cel
mai dotat inventator și abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 933/2000 cu privire la decernarea
Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator
remarcabil" şi Trofeului OMPI "Întreprindere inovatoare" (în continuare - proiectul Hotărârii
Guvernului) are drept scop actualizarea mecanismului ce vizează selectarea și desemnarea
candidatului la acest premiu, precum și a celui de acordare a Premiului Guvernului Republicii
Moldova.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Proiectul Hotărîrii Guvernului nu vizează armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia
UE.
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 291/2000, Premiul Guvernului se acordă din fondul de
rezervă al Guvernului urmare desfășurării EIS „Infoinvent”. În scopul identificării resurselor
financiare și asigurării clarității, se expune în redacție nouă pct. 3 din hotărâre în partea ce ține
de cheltuielile aferente acordării Premiului Guvernului care urmează a fi planificate de către
Cancelaria de Stat din contul alocațiilor prevăzute în acest scop în buget.
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 respectiv se propune reglementarea clară a periodicității organizării EIS
“Infoinvent”, care are drept finalitate și acordarea Premiului Guvernului. Astfel, în acest sens,

conform proiectului se propune 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 organizează la fiecare doi ani, la Chișinău, de către Agenția de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală (în continuare - AGEPI) și Centrul Internațional de Expoziții
„Moldexpo” S.A., în parteneriat cu Miniterul Educației, Culturii și Cercetării și Agenția
Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, în incinta Centrului Internațional de Expoziții
„Moldexpo” S.A.”.
Concomitent, în vederea excluderii caracterului interpretativ al normelor, se propune în pct.
5 din Regulament o specificare, a domeniilor din care vor fi selectați membrii juriului, care
trebuie să fie specialişti în domeniile de referință ale expoziției.
Subsecvent, prin proiectul nominalizat se propune și revizuirea titlului distincției,
denumirea propusă fiind „Premiul Guvernului Republicii Moldova „Inventator remarcabil”,
precum și revizuirea sistemului de criterii în baza cărora juriul EIS „Infoinvent” apreciază
invențiile sau ciclurile de invenții prezentate la expoziție (pct. 6 din Regulament).
Modificările propuse la punctele 7-9 din Regulament sunt de ordin redacțional și nu
afectează conceptul implementării actului normativ.
De asemenea, prin proiectul prenotat se propune abrogarea Hotărârii Guvernului nr.
933/2000 cu privire la decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate
Intelectuală (OMPI) „Inventator remarcabil” şi Trofeului OMPI „Întreprindere inovatoare”,
deoarece aceste distincții sunt oferite de OMPI și, respectiv, mecanismul de acordare a acestora
este stabilit de organizația dată.
Conform pct. 3 al prezentului, acesta urmează să intre în vigoare la data publicării.
Propunerea respectivă se justifică prin faptul că ediția a XVI-a a EIS ”Infoinvent-2019” se va
organiza în perioada 20-23 noiembrie 2019. În acest context, intrarea în vigoare a prezentei
hotărâri a Guvernului la data publicării, va face posibilă aplicarea normelor privind mecanismul
ce vizează selectarea și desemnarea candidatului la acest premiu, precum și a celui de acordare
a Premiului Guvernului Republicii Moldova acesteia pentru ediția curentă a expoziției.
5. Fundamentarea economico-financiară
Amendamentele propuse la Hotărârea Guvernului nr. 291/2000 nu implică cheltuieli
financiare suplimentare, cu excepția celor aprobate deja, în speță, a sumei de zece mii de lei ce
reprezintă Premiul Guvernului. Astfel, cheltuielile ce țin de punerea în aplicare a proiectului în
sumă de zece mii de lei o dată la doi ani, urmează a fi efectuate în limita alocațiilor bugetare ale
Cancelariei de Stat (pct. 1 și 3 din actul normativ menționat).
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Prezentul proiect, se încadrează perfect în cadrul normativ în vigoare, întrucât are drept scop
actualizarea unui act normativ aprobat și aplicabil, din care considerente nu necesită modificarea
cadrului legal conex.
7. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În conformitate cu punctul 179 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 610/2018, proiectul hotărîrii Guvernului a fost examinat în cadrul ședinței
secretarilor generali de stat (din data de 03.09.2019).
În baza indicației Cancelariei de Stat nr. 18-23-5734 din 03.09.2019, proiectul de act
normativ a fost avizat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Agenția Proprietății
Publice, Centrul de Implementare a Reformelor, Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor,
observațiile și propunerile cărora se regăsesc în sinteza obiecțiilor și propunerilor. Nu a prezentat
avizul în termenul stabilit în indicația menționată Academia de Științe a Moldovei, dar reieșind
din prevederile pct. 192 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
610/2018, proiectul se consideră avizat.

8. Constatările expertizei anticorupție
Proiectul urmează a fi supus expertizei anticorupţie în conformitate cu procedura
regulamentară.
9. Constatările expertizei juridice
Propunerile și observațiile efectuate în raport cu proiectul de act normativ în procesul
expertizei juridice se regăsesc în sinteza obiecțiilor și propunerilor.
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