Notă informativă
privind modul de decernare a distincțiilor
Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală
Distincțiile OMPI constituie distincţii speciale instituite de OMPI în scopul
stimulării activităţii creative şi inovaţionale, creării imaginii inventatorilor şi
încurajării întreprinderilor naţionale din diverse ramuri ale economiei, în special a
celor mici şi mijlocii, care aplică eficient proprietatea intelectuală. În prezent se
acordă Medalia de Aur OMPI "Inventator remarcabil" şi Trofeul OMPI
"Întreprindere inovatoare". Procedura de selectare și desemnare a laureaților
acestor distincții este reglementată de Hotărîrea Guvernului nr. 933 din
12.09.2000 cu privire la decernarea Medaliei de Aur a Organizaţiei Mondiale de
Proprietate Intelectuală (OMPI) "Inventator remarcabil" şi Trofeului OMPI
"Întreprindere inovatoare". Astfel, conform Hotărîrii de Guvern menționate,
laureații Medaliei OMPI şi ai Trofeului OMPI sînt desemnaţi de către Comisia
pentru decernarea Medaliei de Aur OMPI "Inventator remarcabil" şi Trofeului
OMPI "Întreprindere inovatoare", cu confirmarea ulterioară de către OMPI.
Această Comisie este constituită din reprezentanţi ai organelor de stat şi ai
instituţiilor de cercetare-dezvoltare, specialişti din diverse domenii ale ştiinţei şi
tehnicii.
Corespunzător, începînd cu 1 ianuarie 2015, OMPI aduce o serie de
îmbunătățiri sub mai multe aspecte a procedurii de acordare a distincțiilor OMPI,
inclusiv prin instituirea unor noi distincții, fapt care determină necesitatea
revizuirii cadrului normativ național în domeniu. Mai mult ca atît, experiența
acumulată pe plan național, de asemenea, impune optimizarea procedurii de
acordare a distincțiilor OMPI, în special în ceea ce vizează procedura de selectare
și desemnare a laureaților acestor distincții.
Astfel, reieșind din profilul și nivelul înalt al distincțiilor acordate de către
OMPI, AGEPI consideră oportună gestionarea acestui domeniu de către Comisia
Națională pentru Proprietatea Intelectuală (CNPI). În acest sens, se propune ca
CNPI să aprobe componența Comisiei pentru decernarea distincțiilor OMPI, în
dependență de distincțiile disponibile și domeniile pentru care acestea sunt oferite,
să decidă în privința evenimentului în cadrul căruia acestea vor fi înmînate,
precum și să stabilească termenul pentru examinarea dosarelor și desemnarea
laureaților distincțiilor vizate. De asemenea, CNPI urmează să examineze
reclamațiile depuse, precum și oricare alte divergențe apărute în cadrul activității
Comisiei pentru decernarea distincțiilor OMPI.
În contextul celor expuse, este necesară elaborarea și aprobarea unui nou
Regulament cu privire la decernarea distincțiilor OMPI, care să optimizeze
mecanismul de acordare a acestora, totodată și să stabilească norme cu referire la
procedura de selectare și desemnare a laureaților noilor distincții instituite de
OMPI (Medalia OMPI pentru creativitate și Trofeul OMPI pentru elevi).
Corespunzător, solicităm suportul CNPI în vederea promovării proiectului
menționat.

