La Chișinău va avea loc Conferinţa Internațională Inovaţională
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În perioada 23-24 noiembrie 2015, la Chișinău, va avea loc Conferinţa Internațională Inovaţională
cu genericul „Inovațiile, Proprietatea Intelectuală și Dezvoltarea Economică”, organizată de către
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu suportul Organizației
Mondiale a Proprietății Intelectuale şi în parteneriat cu Ministerul Economiei al Republicii Moldova,
Academia de Științe a Moldovei (ASM) şi Agenția pentru Inovare si Transfer Tehnologic (AITT).
Conferința Internațională Inovațională se încadrează în Programul de manifestări organizate în cadrul
săptămânii E.I.S „INFOINVENT”, ediția a XIV - a, care va avea loc în perioada 25-28 noiembrie 2015.
În cadrul Conferinţei vor fi abordate subiecte ce țin de politicile și strategiile naționale în domeniul
inovaţiilor și a proprietății intelectuale pentru creșterea economică şi sporirea competitivității; rolul
proprietății intelectuale în procesul transferului de cunoștințe și tehnologii de la cercetare către
business; parteneriatul public-privat în procesul de valorificare a inovațiilor și proprietății
intelectuale: cele mai bune practici de dezvoltare a afacerilor în domeniu; valorificarea proprietății
intelectuale de către ÎMM; managementul proprietății intelectuale și marketingul produselor și
serviciilor inovative.
Evenimentul este destinat instituțiilor și organizaţiilor ce activează în sfera 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, în special din sectorul IMM.
Lucrările Conferinţei Internaționale Inovaţionale se vor desfăşura în incinta Sălii Azurii a AȘM (bd.
Ștefan cel Mare, 1 ) în limbile română şi engleză, fiind asigurată traducerea sincron.
Participarea este gratuită, iar înregistrarea se face pînă la data de 1 octombrie.
Formularul de înregistrare completat poate fi transmis prin fax: 022440094 sau e-mail:
seminare@agepi.gov.md [1]
Locurile sunt limitate, iar înscrierea la Conferinţa se va face după principiul: primul venit primul
servit.
Informaţii adiţionale la numerele de tel. 022400580, 022400582.
Ataşament
Formular_de_inregistrare.pdf [2]
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