Proiect
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÎRE
nr.____ din _____________

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”
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Hotărîrea Guvernului nr. 291/2000 „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) se modifică
după cum urmează:
1) în titlul și tot textul hotărîrii și Regulamentului:
a) cuvintele „anual al” se exclud, iar cuvintele „pentru cel mai dotat
inventator” se substituie cu cuvintele „Inventator remarcabil”;
b) la punctul 3 din Hotărîre, cuvintele „premiile se vor achita anual din fondul
de rezervă al Guvernului” se substituie cu cuvintele „premiile se vor achita de către
Cancelaria de Stat din contul alocațiilor prevăzute în acest scop în buget”.
2) în Regulament:
a) punctul 2 va avea următorul cuprins:
„2. Expoziția Internațională Specializată „Infoinvent” (în continuare expoziție) 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 Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării și Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, în incinta Centrului
Internațional de Expoziții „Moldexpo” S.A.”;
b) la punctul 5, textul „organelor de stat și ai instituțiilor de cercetare
dezvoltare, specialiști de cea mai inaltă calificare.” se substituie cu textul
„organizatorilor şi partenerilor expoziției, organizaţiilor din domeniul cercetării și
inovării, specialişti în domeniile de referință ale expoziției.”;
c) punctul 6 va avea următorul cuprins:
„6. Juriul analizează și apreciază invențiile sau ciclurile de invenţii, prezentate
la expoziţie, în baza unui sistem de criterii, punctîndu-le după cum urmează:
1) prezența unei cereri de brevet, a unui brevet de invenție, a unui brevet de
invenție de scurtă durată sau a unui brevet pentru soi de plantă valabil – 5 puncte;
2) gradul de noutate și inventivitate – pînă la 30 de puncte;

3) importanța socio-economică, tehnică și/sau ecologică – pînă la 20 de
puncte;
4) gradul de implementare în economia națională și/sau existența contractelor
de implementare, confirmate prin documente – pînă la 20 de puncte;
5) avantajul invenției expuse faţă de produsele existente pe piaţă – pînă la 15
puncte;
6) existența contractelor de transmitere a drepturilor asupra brevetului și/sau
existența unei cereri de brevet depuse/brevet obţinut în străinătate– pînă la 10
puncte.”;
d) la punctul 7, cuvîntul „considerat” se substituie cu cuvîntul „desemnat”, iar
cuvintele „drept cel mai dotat inventator și desemnat” se exclud;
e) la punctul 8, cuvîntul „confirmă” se substituie cu cuvîntul „conferă”, iar
textul „«Laureat al Premiului Guvernului Republicii Moldova»” se substituie cu
textul „«Laureat al Premiului Guvernului Republicii Moldova „Inventator
remarcabil”»”;
f) la punctul 9, cuvintele „partea bănească a premiului” se substituie cu
cuvîntul „Premiul”.
2. Se abrogă Hotărîrea 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” (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 119-120, art. 1031).
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

PRIM-MINISTRU
Contrasemnează:
Ministrul economiei
și infrastructurii
Ministrul finanțelor

