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MESAJ DE FELICITARE

Ion DANILIUC, Vicedirector general AGEPI,
la 65 de ani
Mult Stimate Domnule Ion Daniliuc,
Noi, colaboratorii AGEPI, care avem onoarea şi plăcerea de a 
colegii Dvs. de mai mulţi ani şi decenii, Vă felicităm cordial cu ocazia
acestei frumoase aniversări – prilej de a Vă aduce cele mai sincere
omagii şi urări de sănătate, de a Vă exprima sentimentele noastre de
apreciere deosebită şi stimă pentru calităţile Dvs. omeneşti şi profesionale de excepţie.
La această vârstă aniversară, veniţi cu un impresionant palmares al realizărilor obţinute de Dvs. în activitatea ştiinţico-practică,
parcurgând un itinerar marcat de căutări neobosite şi împliniri de valoare. V-aţi armat în lumea ştiinţelor zico-matematice şi în inventică prin cercetări şi idei inedite, materializate în 32 de invenţii brevetate în Republica Moldova, SUA, Germania, Elveţia, Franţa şi alte ţări şi circa 85 de articole cu tematică tehnico-ştiinţică.
Sunteţi, de asemenea, autorul a 36 de tipuri noi de instalaţii şi aparate de măsurat în baza invenţiilor brevetate
şi implementate în 30 de ţări, coautor al Convenţiei privind Brevetul Eurasiatic şi a 6 legi ale Republicii Moldova privind protecţia proprietăţii industriale; al proiectelor de regulamente, instrucţiuni şi norme de punere în
aplicare a legislaţiei în domeniu.
Valorosul capital intelectual, profesional şi managerial, pe care l-aţi acumulat de-a lungul anilor, a servit
drept punct de reper pentru desemnarea Dvs., la 19 octombrie 1992, chiar de la fondarea AGEPI, în funcţia de
Prim-vicedirector general. Din primele zile V-aţi pus spiritul inovator şi competenţa în serviciul Agenţiei, contribuind la crearea cadrului legislativ-normativ şi la constituirea sistemului naţional de protecţie a proprietăţii
industriale. Sunt peste 15 ani de muncă intensă care V-au adus notorietatea atât în domeniul proprietăţii
industriale, cât şi în viaţa social-politică a republicii, la care participaţi activ în calitate de locţiitor al reprezentantului plenipotenţiar al Republicii Moldova în Consiliul Interstatal pentru problemele PPI şi în Consiliul
Administrativ al OEAB, membru al Comitetului de cooperare a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, al
Senatului Asociaţiei oamenilor de ştiinţă, cultură şi artă din Moldova, al Consiliului pentru decernarea premiilor de stat în domeniul calităţii, al Comisiei interdepartamentale pentru realizarea angajamentelor Republicii
Moldova faţă de OMC. Toate acestea ne oferă portretul unei personalităţi moderne – Omul, Inventatorul,
Profesionistul, Colegul şi Managerul Ion DANILIUC.
Activitatea Dvs. multilaterală a fost apreciată cu nenumărate distincţii naţionale şi internaţionale. Sunteţi
deţinător al Titlului onoric “Om Emerit al Republicii Moldova”, precum şi al Titlului onoric “Inventator Remarcabil” şi al Medaliei de Aur OMPI, multiplu laureat a zeci de expoziţii şi saloane naţionale şi internaţionale
de inovaţie, cercetare şi tehnologii noi. Aţi fost distins, de asemenea, cu Medalia de Aur “В.И. Блинников”
instituită de OEAB, cu Ordinul Regatului Belgia „MERITE DE L’INVENTION, cu titlul “Constructor Emerit în
domeniul construcţiei de aparate electrice”, iar recent colectivul AGEPI a înaintat candidatura Dvs. pentru
decorarea cu ordinul „Gloria muncii”.
În aceste clipe emoţionante, împărtăşim o sinceră satisfacţie suetească pentru faptul că sunteţi alături
de noi – înţelept, de o onestitate deosebită, capabil în orice situaţie să ia deciziile adecvate. Vă urăm multă
sănătate, dragoste şi bucurii de la cei dragi, noi succese şi realizări de prestigiu în activitatea Dvs. de inventator, manager şi promotor al sistemului naţional de proprietate intelectuală.

La Mulţi Ani! Vivat! Crescat! Floreat!
18 iulie 2008
Dorian CHIROŞCA,
Director General AGEPI
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