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INFOINVENT-2009

În zilele de 24-27 noiembrie 2009, în incinta 
Centrului Internaţional de Expoziţii „MOLDEXPO” 
a avut loc cea de-a XI-a ediţie a Expoziţiei 
Internaţionale Specializate INFOINVENT-2009, 
organizată de către Academia de Ştiinţe a Moldovei, 
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic,  
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 
Republicii Moldova (AGEPI) şi Centrul Internaţio-
nal de Expoziţii „MOLDEXPO”.

Ţinând cont de faptul, că dezvoltarea economică 
presupune promovarea pe larg a inovaţiilor şi 
tehnologiilor de ultimă oră în toate domeniile de 
activitate, Expoziţia Internaţională Specializată 
INFOINVENT-2009, în cele 4 zile de activitate, 
prin oportunitatea de a plasa faţă în faţă inventatorii 
şi cercetătorii cu reprezentanţii unor fi rme 
producătoare şi comerciale, a reuşit să devină un 
mediu propice de promovare a inteligenţei tehnice 
moldoveneşti în competiţia internaţională şi, în 
acelaşi timp, locul cel mai sigur de a găşi un debuseu 
comercial pentru invenţii. Întâlnirile la standuri, 
manifestările efectuate în cadrul programului 
EIS INFOINVENT-2009  au ajutat autorii 
să-şi facă cunoscute invenţiile şi să realizeze 
contacte utile pentru încheierea de parteneriate.  

Actuala ediţie INFOINVENT-2009 a întrunit 
circa 72 de persoane juridice şi fi zice din Republica 
Moldova şi din străinătate, inclusiv 37 de instituţii 
din sfera ştiinţei şi inovării, 10 alte instituţii şi 
universităţi din republică, 25 de persoane fi zice care 
au expus peste 400 de invenţii şi modele de utilitate, 
105 produse şi tehnologii noi, soiuri de plante, 
mărci de produse şi de servicii, peste 250 de desene 
şi modele industriale, artizanat şi meşteşuguri, 
elaborate în ultimii doi ani şi atât de necesare pentru 
redotarea tehnică a economiei autohtone. Alături 
de panourile cu postere şi machete, unii autori au 
demonstrat invenţiile implementate în producţie: 
echipament chirurgical, preparate farmaceutice, 
instalaţii energetice eoliene şi solare etc. 

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic 
a AŞM  a expus cele mai valoroase rezultate ale 
proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, 
rezultatele activităţii parcurilor ştiinţifi co-
tehnologice şi incubatorului de inovare. În paralel cu 
standurile şi machetele publicitare autorii, rezidenţii 
parcurilor ştiinţifi co-tehnologice şi incubatorului de 
inovare au demonstrat produse în baza invenţiilor 
implementate.

De asemenea, în calitate de expozanţi la 

INFOINVENT-2009 au participat reprezentanţii 
Ofi ciului European de Brevete (OEB) cu sediul 
la München, Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii 
Intelectuale (OMPI) cu sediul la Geneva, Ofi ciului 
de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România 
(OSIM), Ofi ciului Român pentru Dreptul de Autor 
(ORDA), Forumului Inventatorilor Români de 
la Iaşi, Universităţii din Suceava, Universităţii de 
Stat de Farmaceutică din Ucraina, Universităţii 
Pedagogice de Stat din or. Harkov, Academiei 
Militare-Maritime din or. Sevastopol şi Universităţii 
de Stat din Moscova. 

În cadrul expoziţiei, Agenţia pentru Proprietatea 
Intelectuală a organizat Seminarul naţional cu 
genericul Ziua informaţiei de brevet, iar Agenţia 
pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM a 
organizat Bursa invenţiilor şi tehnologiilor care 
reprezintă cea mai efi cientă platformă de întâlnire a 
mediului de cercetare cu cel de afaceri.

La Bursa invenţiilor şi tehnologiilor au fost 
prezentate 77 de oferte de tehnologii noi care se 
referă la 4 domenii specifi ce de activitate a agenţilor 
economici din R.Moldova: agricultură, industrie 
şi tehnologii alimentare, medicină şi inginerie 
electronică şi tehnologii industriale. Mediul de 
afaceri la  Bursa invenţiilor şi tehnologiilor a 
fost reprezentat de către 17 agenţi economici din 
R.Moldova, care s-au arătat interesaţi în special de 
domeniul agriculturii şi medicinii. 

În încheiere,  s-au decernat premiile Guvernului 
R.Moldova, AGEPI, AŞM, precum şi premiile, 
medaliile, diplomele delegaţiilor străine.

Pornind de la cele expuse, menţionăm că 
evenimentul reprezintă o reconfi rmare a valorii 
invenţiilor şi tehnologiilor moldave, EIS 
INFOINVENT fi ind un excelent purtător de 
imagine a creativităţii tehnice, ştiinţifi ce şi culturale 
din ţara noastră.

Secţia marketing, Agenţia pentru inovare 
şi transfer tehnologic, AŞM.


