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În perioada 13 – 15 septembrie, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a participat
la cea de-a X-a ediţie a Expoziției Internaționale de Invenții și Forumul Internațional de Invenție și
Inovație IEI & WIIF 2018, din orașul Foshan, China. Evenimentul a fost organizat de Asociația de
Invenții din China (CAI) și Guvernul Foshan.
Expoziția este recunoscută drept un important eveniment din domeniul inovațiilor, care a reunit
peste 3000 de expozanți din 44 de țări și a atras investitori și companii din întreaga lume. La
standurile expoziționale au fost prezentate, în mare parte, invenții din domeniul sănătății, medicină,
mediu și securitate, inovare, inteligență artificială etc.
Republica Moldova a fost reprezentată la Expoziția Internaţională de Invenţii de Invenții și Forumul
Internațional de Invenție și Inovație IEI & WIIF 2018 de către Agenția de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală (AGEPI). La standul AGEPI au fost expuse trei invenții ale inventatorilor moldoveni care sau înregistrat la expoziție, fiind apreciate cu două medalii de aur și una de argint. Totodată, la
standul expozițional al AGEPI au fost prezentate materiale informative cu referire la sistemul național
de proprietate intelectuală și au fost oferite informații privind Expoziția Internațională ”INFOINVENT”,
care va avea loc în perioada 20 – 23 noiembrie 2019.
Tradițional, AGEPI a selectat și a menționat cele mai interesante invenții prezentate în cadrul
Expoziției. În cadrul evenimentului, au fost înmânate trei medalii pentru invențiile prezentate de
inventatorii din România, Federația Rusă și Franța.
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