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Peste 90 de instituții din sfera științei și inovării, învățământului superior, inventatori particulari și
oameni creativi, din republică și de peste hotare, și-au anunțat participarea în cadrul Expoziției
Internaționale Specializate “INFOINVENT”, ediția a XIV-a. Participanții vor prezenta spre apreciere
vizitatorilor, dar și juriului internațional peste 300 de noi realizări tehnico-științifice, materializate în
invenții, produse și tehnologii moderne.
Evenimentul va avea loc în perioada 25-28 noiembrie 2015 și este organizat de către Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova în parteneriat cu Academia de Științe a
Moldovei, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic și Centrul Internațional de Expoziții (CIE)
„Moldexpo” S.A.
Expoziția Internațională Specializată ”INFOINVENT” are drept obiectiv principal susținerea și
promovarea creativității și proprietății intelectuale, atragerea investițiilor în activitatea de inovare și
transfer tehnologic, realizarea proiectelor mixte privind implementarea invențiilor, tehnologiilor și
produselor creative în economia națională și dezvoltarea cooperării tehnico-științifice internaționale.
Lucrările prezentate la standurile EIS „INFOINVENT” vor fi expuse la 5 compartimente: invenții, soiuri
de plante și design industrial, produse/servicii inovative; proiecte inovaționale și de transfer
tehnologic; creația tinerilor; industrii culturale și creative.
Tradițional, în cadrul expoziției se va desfășura un program adițional de manifestări tehnicoștiințifice, care cuprinde ateliere de lucru și bursa invențiilor.
Expoziția Internațională Specializată ”INFOINVENT” reprezintă un mediu ideal pentru întâlniri de
afaceri între inventatori, cercetători și reprezentanții sectorului investițional. Este un eveniment
major pentru întreaga comunitate științifică și inovațională a Republicii Moldova.
Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să vină, în perioada 25-28 noiembrie, la EIS “INFOINVENT”
și să descopere cele mai noi invenții, produse și tehnologii din diverse domenii ale științei și tehnicii.
Informații mai detaliate despre EIS „INFOINVENT” pot fi găsite pe site-ul: www.infoinvent.md [1].
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