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În perioada 16-17 iunie 2016, în or. Třinec, Cehia, s-a desfășurat Expoziţia Internaţională de inovații
tehnice, brevete și invenții „INVENT Arena”.
Evenimentul, aflat la prima ediţie, a fost organizat de către Oficiul de Proprietate Industrială și
Academia de Științe din Cehia, sub patronajul Ministerului Industriei și Comerțului și Ministerului
Educației, Tineretului și Sportului din Republica Cehă. La expoziție au participat inventatori din 21
țări, care au prezentat peste 200 de invenții și tehnologii noi. Un juriu format din experți
internaționali a apreciat invențiile participanților expuse la expoziție. Cele mai bune exponate au fost
premiate cu medalii de aur, argint și bronz precum și cu premii speciale.
Republica Moldova a fost reprezentată la Expoziția Internațională de inovații tehnice, brevete și
invenții „INVENT Arena”de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).
La standul AGEPI au fost expuse, de asemenea, 5 invenții ale inventatorilor moldoveni care s-au
înregistrat la expoziție, apreciate cu o medalie de aur și una de bronz.
Totodată, la standul expozițional al AGEPI au fost prezentate materiale informative cu referire la
sistemul național de Proprietate Intelectuală, au fost promovate produsele cu indicație geografică din
Republica Moldova și au fost oferite informații privind validarea brevetelor europene pe teritoriul
Republicii Moldova. De asemenea, specialiștii AGEPI au lansat invitația de participare la Expoziția
Internațională Specializată „INFOINVENT”, ediția a XV-a, care va avea loc în luna noiembrie 2017.
Tradițional, AGEPI a acordat 3 medalii pentru lucrările prezentate la expoziție de către: tinerii
inventatori din Macedonia pentru ”Dispozitivul electric pentru dezinfectarea încălțămintei cu lichide
volatile”, femeile inventatoare din Taiwan pentru ”Tricicletă multifuncțională” și inventatorii din
Cehia pentru ”Test și alphabet multimedia interactiv”.
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