Notă informativă
privind organizarea Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT - 2013”
În perioada 19-22 noiembrie 2013, se vor desfăşura lucrările celei de-a XIII-a ediţii a Expoziţiei
Internaţionale Specializate „INFOINVENT”, organizată de către Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) în cooperare cu Academia de Ştiinţe a
Moldovei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM şi Centrul Internaţional de
Expoziţii „MOLDEXPO” în incinta Pavilionului 2, al CIE „MOLDEXPO” (str. Ghioceilor, nr.1,mun.
Chişinău).
EIS „INFOINVENT” este un for al proprietăţii intelectuale, creativităţii şi inovării, scopul
principal al căreia constă în susţinerea şi promovarea creativităţii şi proprietăţii intelectuale, atragerea
investiţiilor în activitatea de inovare şi transfer tehnologic, realizarea proiectelor mixte privind
implementarea invenţiilor, tehnologiilor şi materialelor noi în economia naţională, dezvoltarea
cooperării tehnico-ştiinţifice internaţionale. Expoziţia va găzdui cele mai noi realizări inovaţionale ale
cercetătorilor şi inventatorilor din ţară cît şi din regiune. Expoziţia INFOINVENT se organizează
odată la doi ani şi este unicul for de acest gen din republică (proiectul programului Expoziţiei se
anexează-anexa nr.1).
Noutatea ediţiei actuale a expoziţiei constă în extinderea categoriilor de expozanţi şi de lucrări
prezentate, graţie includerii unor compartimente expoziţionale noi. Astfel, pe lîngă compartimentul
tradiţional „Invenţii, Soiuri de plante şi design industrial”, expoziţia va include încă 4 compartimente
expoziţionale, şi anume: Produse/servicii inovative; Proiecte inovaţionale şi de transfer tehnologic;
Creaţia tinerilor; Industrii culturale şi creative, fapt care permite participarea atît a inventatorilor şi
cercetătorilor, cît şi a întreprinderilor, inclusiv din sfera business-ului mic şi mijlociu, meşterilor
populari, tineretului studios, altor persoane creative din republică.
Pentru reflectarea modificărilor în formatul Expoziţiei a fost aprobat un nou Regulament de
organizare şi desfăşurare a Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT”, aprobat prin
Hotărîrea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM nr. 207 din 29 iulie
2013 (anexa nr.2)
În paralel cu lucrările Expoziţiei INFOINVENT, AGEĂI împreună cu Academia de Ştiinţe a
Moldovei (AŞM) şi Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT) şi alte instituţii interesate,
va organiza o Conferinţa inovaţională cu genericul „Rolul inovaţiilor pentru dezvoltarea durabilă a
ţării”.
În cadrul conferinţei vor fi abordate diverse aspecte privind rolul inovaţiilor în creşterea
economică, inclusiv problemele ce ţin de dezvoltarea pieţei de servicii şi produse inovative din
Republica Moldova, consolidarea parteneriatelor strategice în vederea implementării inovaţiilor şi
realizării transferului tehnologic, sursele şi mecanismele de finanţare pentru susţinerea activităţii de
inovare şi transfer tehnologic, precum şi cele mai bune practici şi strategii de afaceri în domeniul
valorificării inovaţiilor în scopul sporirii competitivităţii economiei naţionale.
Evenimentul este destinat organizaţiilor ce activează în sectorul de cercetare&inovare şi transfer
tehnologic, inclusiv instituţiilor academice, universităţilor, rezidenţilor parcurilor ştiinţificotehnologice şi incubatoarelor inovaţionale, specialiştilor în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale,
precum şi mediului de afaceri.
Lucrările Conferinţei inovaţionale se vor desfăşura conform Programului provizoriu anexat
(anexa nr.3) în incinta Casei Vinului (str. Ghioceilor, nr.1, CIE „Moldexpo” S.A.), în limbile română şi
engleză, fiind asigurată traducerea sincron.

Avînd în vedere importanţa evenimentelor pentru promovarea politicilor inovaţionale, crearea
parteneriatelor business-ştiinţă, încurajarea dezvoltării industriilor creative şi culturale, AGEPI solicita
implicarea tuturor instituţiilor publice interesate ţă
prin:
- participarea la Expoziţia INFOINVENT şi Conferinţa Inovaţională;
- diseminarea informaţiei referitor la aceste evenimente, inclusiv prin: plasarea pe paginile web
a informaţiei despre infoinvent şi a spotului publicitar despre Expoziţie;
- Desemnarea în componenţa nominală a Comitetului organizatoric, Juriului internaţional şi
Comisiei de experţi ai Expoziţiei a reprezentanţilor instituţiilor respective (a se vedea anexa 2).

