
APROBAT 

prin Hotărârea CSŞDT al AŞM 

nr. 217 din 25.09.2014 

 

 

REGULAMENT 

privind organizarea şi desfășurarea Concursului naţional 

“TOPUL  INOVAŢIILOR” 

 

Dispoziții generale 

 
1. Concursul național “Topul Inovațiilor” (în continuare - concurs) este organizat de către 

Academia de Științe a Moldovei (AȘM), Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic 

(AITT) și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI). 

 

2. Concursul național “Topul Inovațiilor” se organizează în scopul sporirii eficacității și 
competitivității de cercetare-dezvoltare și inovare; promovării și stimulării activității științifice  

în Republica Moldova; identificării celor mai valoroase inovații în ultimii 2 ani; creării opiniei 

publice favorabile privitor la potențialul inovațional al țării. 

 

3. Activitatea ce ține de organizarea, desfășurarea și totalizarea rezultatelor concursului 

național este efectuată de către Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic și se conduce de 

prezentul Regulament. 

 

4. Organizarea expertizei dosarelor  prezentate la concurs este efectuată de AITT, care: 

a) consultă  participanții la concurs privind perfectarea și prezentarea dosarelor; 

b) recepționează dosarele de la participanți; 
c) efectuează examinarea preventivă a dosarelor; 

d) anunță participanții la concurs, organizează prezentarea inovațiilor și evenimentul de 

premiere a câștigătorilor concursului. 

 

Condiții de participare la concurs 
 

5. Concursul este deschis pentru participarea savanților, instituțiilor/organizațiilor din sfera 

științei și inovării care activează pe teritoriul Republicii Moldova și în ultimii doi ani au 

inventat sau implementat inovații și tehnologii inovaționale. 

 

6. Dosarele depuse pentru concurs trebuie să corespundă criteriilor stipulate în anexă (Anexa 

nr. 2) și să argumenteze importanța inovației pentru dezvoltarea social- economică a țării. 

 

7. Participanții la concurs trebuie să respecte termenul limită de prezentare a dosarelor care 

este stabilit de către organizatori, cererile prezentate mai târziu nu vor fi admise. 

 

8. Dosarele prezentate la concurs nu se restituie participanților. 

 

9. La solicitarea organizatorilor, participanții trebuie să poată prezenta acte oficiale sau alte 

dovezi care să demonstreze veridicitatea informațiilor scrise în formularul de aplicare.În cazul 

depistării informației false, dosarele vor fi excluse din concurs. 



10. Depunerea dosarului pentru concurs presupune acceptarea condițiilor prezentului 

Regulament. 

 

11. Publicarea informațiilor despre invenție se va face în strict acord cu deținătorul ei. 

 

 

Cerințe de prezentare a dosarelor 

 
12. Doritorii de a participa la concurs depun o cerere- tip de participare (anexa nr.1 a 

prezentului Regulament), care poate fi obținută la oficiul AITT (str. Miorița 5, bir. 409, tel. 0-

22-88-25-66)  sau poate fi accesată pe site-ul oficial al AITT (www.aitt.md), AȘM 

(www.asm.md) și AGEPI (www.agepi.md). Materialele din dosar se vor referi la inovația din 

ultimii doi ani (conform anexei 2) și vor prezenta în varianta electronică pe adresa de e-mail 

concurs@aitt.md   sau pe suport de hârtie la oficiul AITT. 

La cerere se anexează: 

a) Descrierea inovației conform anexei nr.2 a prezentului Regulament ; 

b) Documente, care confirmă valoarea inovației și efectele economice  ale implementării ei 

în practică în țară sau peste hotare; 

c) Documentele care confirmă participarea și decernarea medaliilor la expoziții, saloane 

naționale și internaționale a invențiilor; 

d) Copia brevetului sau a cererii pentru obținerea brevetului. 

 

13. Suplimentar mai pot fi prezentate (la dorința participantului, la momentul depunerii cererii) 

documente și alte materiale care confirmă valoarea rezultatelor obținute. 

 

Premierea câștigătorilor 
 

14. Pentru primele trei locuri se vor oferi premii bănești şi cupe (locurile I-III). 

 

15. Pentru titlul “Inovația anului” organizatorii vor acorda un premiu bănesc unic și cupă. 

 

16. Mărimea premiilor bănești va fi stabilită de către organizatori și aprobată de CSȘDT al 

AȘM. 

 

Activitatea Comisiei de evaluare 

 
17. Comisia de evaluare va fi creată din reprezentanți ai Academiei de Științe a Moldovei, 

Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova și ai Agenției pentru 

Inovare și Transfer Tehnologic în baza hotărîrii aprobate de CSȘDT a AȘM. Comisia de 

evaluare va examina dosarele și va evalua prezentarea invenției conform criteriilor de evaluare 

(anexa nr.3 a prezentului Regulament). 

 

18. Comisia de evaluare se obligă: 

a) Să examineze și să evalueze transparent și obiectiv dosarele în conformitate cu criteriile 

stabilite în anexa nr.3 a prezentului Regulament; 

b) Să respecte condițiile de confidențialitate. 

 

http://www.aitt.md/
http://www.asm.md/
http://www.agepi.md/
mailto:concurs@aitt.md


19. În conformitate cu rezultatele obținute se va adopta decizia finală privind stabilirea 

inovațiilor de top, precum și se va selecta participantul căruia i se va acorda titlul “Inovația 

anului”, întocmindu-se procesul verbal al Comisiei. 

 

20. Prioritate se va acorda inovațiilor care au un impact pozitiv asupra dezvoltării sectoarelor 

prioritare ale economiei naționale, precum și asupra soluționării problemelor ce țin de 

necesitățile curente ale societății și contribuie la dezvoltarea acesteia. 

 

Dispoziții finale 

21. Evenimentul festiv are loc odată la doi ani și este organizat la finele anului. 

 

22. Rezultatele concursului “Topul Inovațiilor” vor fi plasate pe paginile web ale AŞM, AITT 

şi AGEPI şi vor fi publicate în mass-media din Republica Moldova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa  nr. 1 

la Regulamentul cu privire la  

organizarea şi desfășurarea concursului  

“TOPUL INOVAȚIILOR” 

 

CERERE 

de participare la concursul “TOPUL INOVAŢIILOR” 
 

Numele________________________________________________________________ 

 

Prenumele_____________________________________________________________ 

 

Funcția________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Denumirea instituției/organizației 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Adresa: 

 

Localitatea_____________________________________________________________ 

 

Strada_________________________________________________________________ 

 

Telefon________________________________________________________________ 

 

Fax___________________________________________________________________ 

 

E-mail_________________________________________________________________ 

 

 

Solicit participarea la concursul “TOPUL INOVAȚIILOR” cu următoarea inovație 

(denumirea): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Data______________________________ 

 

Semnatura_________________________ 



Anexa nr. 2 

la Regulamentul cu privire la  

organizarea şi desfăşurarea concursului  

“TOPUL INOVAȚIILOR” 

 

CERINŢE DE PREZENTARE A INOVAŢIEI 

 

Nr. Criterii  Descriere 

1. Numele, Prenumele 

Autorului 
 

 

 

2. Denumirea instituției/ 

organizației 

 

 

 

3. Denumirea inovației   

 

 

4. Numarul brevetului/ 

cererii 
 

 

 

5. Descrierea succintă a 

inovației  

 

 

 

6. Domeniul de aplicare. 

Necesitatea 

implementării inovației 

în Republica Moldova. 

Legatura cu strategiile 

locale de dezvoltare 

social-economică 

 

7. Avantajul acestei 

inovații față de 

produsele existente pe 

piață 

 

8. Factorii de risc  

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 

la Regulamentul cu privire la  

organizarea și desfășurarea concursului  

“TOPUL INOVAȚIILOR” 

 
CRITERII DE EVALUARE A INOVAȚIILOR 

 
Numărul de referinţă al inovației_____________ 

Denumirea inovației__________________________________________________________________ 

Numele/Prenumele autorului___________________________________________________________ 

 

Nr. Criterii de evaluare Punctaj* 

(0 - 10) 

1. Existența brevetului/ cererii  

2. Gradul de inovativitate  

3. Existența posibilității de implementare a inovației în economia națională sau 

domeniul de implementare (dacă e implementată) 

 

4. Rentabilitatea investițiilor utilizate/necesare pentru implementarea inovației  

5. Existența impactului pozitiv al inovației asupra dezvoltării științei, mediului, de 

afaceri și economiei naționale 

 

6. Legătura cu strategiile locale de dezvoltare social – economică  

7. Avantajul acestei inovații față de produsele existente pe piață   

8. Existența posibilității de export a inovației/produsului finit  

 TOTAL  

 

 

Argumentarea: 



  

 

Argumentarea: 

 

COMISIA DE EVALUARE: 

 

 

Preşedintele comisiei _______________________________________________ 

 

 

Membrii comisiei __________________________________________________ 

 

                             __________________________________________________ 

 

                             __________________________________________________ 

 

                             __________________________________________________ 

 

                             __________________________________________________ 

 

 

Data _________________________ 

 


