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In perioada 27-30 iunie 2007, in incinta Centrului International de Expozitii „Moldexpo”, se va
desfasura cea de-a X editie a Expozitiei Internationale Specializate "Infoinvent-2007". Organizatorii
acestei Expozitii sunt Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova
(AGEPI) si Centrul International de Expozitii „Moldexpo”.

"Infoinvent-2007", in calitate de reuniune a inventatorilor, cercetatorilor si reprezentantilor unor mari
firme producatoare si comerciale, este un mediu ideal de promovare a inteligentei tehnice
moldovenesti in competitia internationala si, in acelasi timp, locul cel mai sigur de a gasi un debuseu
comercial pentru inventiile elaborate. Vor fi expuse inventiile si modelele de utilitate, produsele si
tehnologiile noi, soiurile de plante si rasele de animale, marcile de produse si /sau de servicii,
desenele si modelele industriale, obiectele de artizanat si mestesugaresti.

Obiectivele principale ale expozitiei sunt:

propagarea obiectelor de proprietate industriala, precum si a produselor si tehnologiilor noi;
schimbul de informatii tehnico-stiintifice
proprietatii industriale;

si normativ-legislative in domeniul protectiei

stimularea activitatii inovative;
initierea proiectelor privind implementarea obiectelor de proprietate industriala in productie;
acordarea sprijinului promotional in scopul atragerii investitiilor la realizarea proiectelor
inovationale;
crearea conditiilor pentru incheierea si realizarea contractelor de transmitere a drepturilor
asupra obiectelor de proprietate industriala;
familiarizarea publicului larg cu avantajele protectiei juridice a obiectelor de proprietate
industriala.

Vor fi inmanate urmatoarele distinctii:

Medalia de aur a Organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectuala (OMPI) „Inventator
remarcabil” (1);
Trofeul OMPI „Intreprindere inovatoare” (1);
Premiul Guvernului Republicii Moldova (1);
Mentiuni ale Forului Inventatorilor Romani;
Medalii de aur acordate de AGEPI;
Medalii de argint acordate de AGEPI;
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Medalii de bronz acordate de AGEPI;
Diplome de mentiuni;
Premiul Mare al AGEPI;
Diplome ale Ministerului Industriei si Energeticii;
Diplome ale Ministerului Agriculturii si Industriei Prelucratoare;
Diplome si premii ale Academiei de Stiinte a Republicii Moldova;
Premii ale Camerei de Comert si Industrie;
Diplome si premii ale Uniunii Inventatorilor si Rationalizatorilor din Republica Moldova
„Inovatorul”.
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