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În aten ia managerilor institu iilor 

i întreprinderilor din republic  
 
 
 

Stimate Domn / Stimat  Doamn , 
 

Prin prezenta avem onoarea s  V  inform m c  în perioada 25-28 noiembrie 2015, la Centrul 
Interna ional de Expozi ii (CIE) „MOLDEXPO” S.A. din mun. Chi in u, Republica Moldova, se vor desf ura 
lucr rile celei de-a XIV-a edi ii ale Expozi iei Interna ionale Specializate „INFOINVENT”. 

EIS „INFOINVENT” este un for al propriet ii intelectuale, creativit ii i inov rii, organizat de c tre 
Agen ia de Stat pentru Proprietatea Intelectual  a Republicii Moldova în cooperare cu Academia i tiin e a 
Moldovei, Agen ia pentru Inovare i Transfer Tehnologic i CIE „MOLDEXPO” SA. 

EIS „INFOINVENT”  are drept obiectiv principal sus inerea i promovarea creativit ii i propriet ii 
intelectuale, atragerea investi iilor în activitatea de inovare i transfer tehnologic, realizarea proiectelor mixte 
privind implementarea inven iilor, tehnologiilor i materialelor noi în economia na ional , dezvoltarea 
cooper rii tehnico- tiin ifice interna ionale, fiind o platform  ideal  pentru  întâlniri de afaceri  între 
inventatori, cercet tori i reprezentan i ai sectorului real al economiei, inclusiv din sectorul ÎMM.  

Lucr rile prezentate la standurile expozi ionale ale EIS „INFOINVENT” pot fi expuse la 5 
compartimente, i anume:  inven ii, soiuri de plante i design industrial, produse/servicii inovative; proiecte 
inova ionale i de transfer tehnologic; crea ia tinerilor; industrii creative, fapt care va permite participarea atît a 
inventatorilor i cercet torilor, cît i a întreprinderilor, inclusiv din sfera business-ului  mic i mijlociu, 
me terilor populari, tineretului studios, altor persoane creative. Fi a publicitar  a expozi iei, se anexeaz . 

La  fiecare  edi ie  a  EIS  „INFOINVENT”  se  înregistreaz  o  cre tere  a  num rului  de  participan i  i  de  
lucr ri prezentate la standurile expozi ionale, atît din Republica Moldova, cît i din România, Ucraina, 
Federa ia Rus , Republica Belarus, Italia, Slovenia, China. Printre oaspe ii de onoare a expozi iei se num  
reprezentan ii Oficiului European de Brevete, oficiilor na ionale de proprietate intelectual i saloanelor 
interna ionale de inven ii de peste hotare. 

Tradi ional, în perioada EIS „INFOINVENT” se desf oar  un program adi ional de manifest ri tehnico-
tiin ifice, care cuprinde seminare, mese rotunde, ateliere de lucru, organizate cu participarea co-

organizatorilor expozi iei. Unul din cele mai importante evenimente, care urmeaz  a fi organizate  în perioada 
23-24 noiembrie 2015 este Conferin a Inova ional  Interna ional , axat  pe rolul inova iilor i propriet ii 
intelectuale în dezvoltarea cu succes a afacerilor. 

În speran a c  evenimentele men ionate prezint  interes pentru institu ia pe care o conduce i, V  invit m 
 lua i parte la lucr rile EIS „INFOINVENT-2015” i la Conferin a Inova ional  Interna ional i s  le 

include i în programul Dvs. de lucru pentru anul 2015.  
 inform m c  institu iile/organiza iile din sfera tiin ei i inov rii, precum i întreprinderile mici i 

mijlocii vor beneficia de o scutire de 50% din taxa de înregistrare i de arend  a spa iului expozi ional solicitat.   
 mul umim pentru informarea speciali tilor din cadrul institu iei Dvs. despre posibilitatea de a 

participa la EIS „INFOINVENT-2015” i programul adi ional al expozi iei. 
O informa ie detaliat  despre EIS „INFOINVENT-2015”, inclusiv Regulamentul de organizare i 

desf urare a expozi iei i formularele de participare, pot fi accesate pe paginile web http://www.agepi.gov.md/ 
i http://www.infoinvent.md/. 

 
Anexe conform textului –      fil .  

 
Cu  deosebit respect, 

Lilia BOLOCAN, 
Director General 


