
 

                      SOCIETATEA  INVENTATORILOR DIN ROMÂNIA   
                        S.       I.      R. 
 

Târgul Internaţional de Invenţii şi Idei Practice   

  „INVEST – INVENT” 
 

Cap. 1. Date generale  
1. Târgul se adresează inventatorilor cu brevet de invenţie, cu cerere de brevet sau tutore.   

Deasemeni pot participa şi cei care au avut o idee şi au realizat-o practic sub formă de machetă, 

model expermental sau prototip.  În cadrul Târgului vor exista două secţiuni: de invenţii şi de idei 

practice. 

2. Participarea se va face numai cu produse noi, fabricate pe bază de brevet de invenţie sau cerere de 

brevet de invenţii înregistrat, prototip, model funcţional sau prezentări multimedia ale acestora 

precum  şi prezentarea unor modele funcţionale,  prototipuri, etc , ce au la bazǎ idei practice. 

Autorii acestor idei vor putea sǎ-şi înregistreze cererea de brevetare ( cu descrierea adecvatǎ) în 

timpul târgului, fiind îndrumaţi de o comisie OSIM. 

3. În timpul desfăşurării Târgului Internaţional de Invenţii „INVEST –INVENT” se pot desfăşura şi 

activităţi comerciale cum ar fi : 

 Vinderea de produse pe bază de invenţii la preţul conform tarifelor de expoziţii. 

 Trasferul tehnologic al unor idei practice cǎtre diferiţi beneficiari. 

 Pot găsi potenţiali distribuitori a produselor aflate în producţie de serie. 

 Inventatorii pot duce tratative cu potenţiali investitori pentru cesionarea brevetului sau a     
cererilor de brevet în vederea producţiei de serie. 

4.  Conducerea Târgului va fi compusă din :  Preşedinte,  Vicepreşedinte, Manager General (care este 

persoana fizică sau juridică care a câştigat precedentul Trofeu INVEST –INVENT), Asistent 

Manager şi Secretar. 

Cap. 2. Instrucţiuni privind participarea la Târg 
5.  Prezentarea oricărei invenţii sau cerere de brevet în cadrul târgului se realizează demostrând acest 

lucru prezetând copie după Hotărârea OSIM, după brevet sau copie după cererea de brevet 

eliberată de OSIM; prezentarea se fecem în sectiunea invenţii. 



6.  Participarea expozanţilor în cadrul secţiunii „ idei practice” se realizează în urma selectării de 

către o comisie de specialitate, eliminând în felul acesta prezentarea unor idei lipsite de importanţă 

tehnică.   

7.  Este interzisă participarea în cadrul Târgului a invenţiilor sau ideilor practice care conţin 

substanţe explozive de orice fel,  arme sau dispozitive care atentează la viaţa omului, a animalelor, 

sau a altor forme de viaţă. 

8.  Se interzice deasemeni participarea inventatorilor, în cadrul Târgului numai cu postere,  

considerându-se că acestea prezintă date insuficiente asupra invenţiei, fiind obligatoriu ca 

prezentarea invenţilor şi ideilor practice să se realizeze pe baza unor machete, module 

expermentale, prototipuri, exceptându-se unele schiţe, fotografii care pot clarifica unele fenomene 

fizice sau detalii privind funcţionarea acestora. 

9.   În cazul în care, prototipurile, modelele expermentale ce reprezintă diferitele instalaţii au 

dimensiuni ce le fac intransportabile se vor accepta, filme pe caculator, sau alte inregistrări privind 

funcţionarea şi aplicaţiile; acelaşi lucru şi pentru ideile practice. 

10.   Participarea la Târgul de Invenţii şi Idei Practice se realizează plătind o taxă de participare*  

fixată în fiecare an de organizatori, ea fiind diferită pentru persoane fizice de cele  juridice. 

Inventatorii pensionari, elevi şi studenţi au gratuitate. 

* din taxele de inscriere şi participare se vor deconta premiile, cât şi alte cheltuieli făcute cu ocazia 

desfăşurării târgului. 

Cap. 3.  Premiile care se vor acorda în cadrul  Târgului Internaţional 
11. Premiile vor fi propuse şi acordate de către un juriu internaţional format din specialişti pe fiecare 

domeniu. 
12. Premiile vor fi stabilite în funcţie de secţiunea de participare, adică SECŢIUNEA INVENŢII şi 

SECŢIUNEA IDEI PRACTICE.  
  Marele Premiu va fi ales din secţiunea „ INVENŢII” , premiile sunt după cum urmează: 

a) MARELE TROFEU „ INVEST –INVENT”. 
b) Premiul „Târgului de Invenţii şi Idei Practice”, Secţiunea Invenţii. 
c) Premiul „Târgului de Invenţii şi Idei Practice”, Secţiunea Idei practice. 
d) Premiul „ Publicului vizitator” , Secţiunea Invanţii. 
e) Premiul „ Publicului vizitator” , Secţiunea Idei practice. 

   Premiile acordate la punctele (d) şi (e) vor fi stabilite de către publicul vizitator, care va primi la 
intrare două bilete unul pentru sectiunea invenţii şi celălalt pentru secţiunea idei practice. La ieşire 
cele două bilete vor fi introduse în două urne, după ce vizitatorul a notat numărul de ordine a 
standului şi a invenţiei sau idei practice care i s-a părut mai importantă. 

f) Premii acordate de diferite organizaţii sau firme care pot fi şi în bani. 
g) Premiul tânărului inventator. 
h) Premiul acordat pentru cea mai valoroasă ideie practică. 
i) Premiul „ FEMEIA INVANTATOARE”. 
j) Premiul inscrierii la OSIM pentru patru din cele mai valoroase idei practice.  

   Premiul constă în achitarea de către conducerea Târgului a taxelor de inscriere şi publicarea a 
cererii de brevet de invenţie sau a cererii de model de utilitate. 



k) Premii acordate de către municipalitate sau consiliu judeţean sau a unor universităţi de 
prestigiu. 

l) Premii acordate de către delegaţiile participante din strănătate. 
m) Alte premii şi distincţii. 

13.  Marele Trofeu este din secţiunea invenţii şi se acordă celei mai valoroase invenţii care a fost 
contractată pentru producţia de serie de către un investitor interesat, ţinându-se cont şi de 
posibilitâţile financiare a câştigătorului, deoarece el va organiza, viitorul Târg de invenţii şi Idei 
Practice INVEST – INVEST în calitate de manager în localitatea sau ţara de origine. 

 Cap.4 . Concluzii 
14.  Târgul  de Invenţii şi Idei Practice „ INVEST – INVENT” va constitui un bun prilej de realizare a 

unui transfer de idei ştiinţifice  şi tehnice din sfera academică  în sfera productivă şi a mediului de 
afaceri. Târgul  este un prilej pentru afirmare si promovare a  creativităţii tehnice, pentru a oferi 
agenţilor  economici  posibilitatea de a aplica rezultatele cercetărilor inovative. 

15.  Scopul acestui Târg este să se constituie în diseminarea informaţiilor ştiinţifice ale cercetătorilor 
şi inventatorilor din domenii diferite; evidenţierea preocupărilor cercetătorilor şi inventatorilor 
români care să permită stimularea creativităţii şi agenţilor economici să realizeze tehnologii,  
produse şi servicii noi sau cu îmbunătăţiri semnificative şi cu nivel crescut de competitivitate, în 
special datorită caracterului de noutate tehnică. 

16. Stimularea inovării şi creşterea gradului de sensibilizare a mediului economic privind importanţa 
aplicării rezultatelor cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice. 

17. Creşterea vizibilităţii şcolii româneşti de inventică  şi a contribuţiei acesteia la patrimoniul 
ştiinţific internaţional, integrarea colectivelor şi centrelor de cercetare cu rezultate ale cercetării 
inovativ-inventive în activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale. 

18.  Prezentele  Instrucţiuni de funcţionare şi desfăşurare a târgului pot fi modificate, adăugate 
funcţie de experenţa acumulată.  

 

                                                                                      Comitetul Director al Târgului, 


