AGEPI susține realizările inovaționale din domeniul construcțiilor
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În perioada 22 - 25 septembrie 2016, C.I.E. Moldexpo a găzduit Expoziţia internaţională specializată
de proiecte arhitecturale, soluții de design, materiale de construcții, tehnologii şi echipamente
pentru o casă modernă CONSTRUCT-HOME, ediţia a V-a, și Expoziţia internaţională specializată de
tehnologii, mijloace de protecţie şi securitate SECURITY, ediţia a XV-a.
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a participat la eveniment cu un stand
expozițional la care au fost prezenți mai mulți inventatori din domeniul construcțiilor. Toate invențiile
care au fost expuse la stand sunt brevetate la AGEPI. Acest lucru demonstrează atât noutatea
lucrărilor dar și faptul că inventatorii au înțeles importanța protejării protecției proprietății
intelectuale, și anume a invențiilor, a precizat Directorul general AGEPI, prezent la ceremonia de
inaugurare a evenimentului. Octavian Apostol a mai adăugat că AGEPI încurajează inventatorii din
toate domeniile, inclusiv din sfera construcțiilor, să continue activitatea de creare a noilor produse și
tehnologii care să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai și viața de zi cu zi a oamenilor.
La expoziția CONSTRUCT-HOME au fost prezentate produse și servicii pentru construcții individuale și
de renovare, design interior și soluții de planificare. În atenția vizitatorilor au fost expuse proiecte de
arhitectură; inginerie și sisteme termo; fațade, ferestre, uși, porți automate; materiale de finisare;
soluții de proiectare; ceramică; articole sanitare și pentru băi etc.
Programul de afaceri al CONSTRUCT-HOME a inclus și expoziția-concurs de proiecte arhitecturale,
concursul soluțiilor inovative în domeniul construcțiilor și securității, precum și Bussiness Networking
Event - un instrument modern de stabilire a contactelor de afaceri.
Expoziția SECURITY a reunit producători și furnizori de tehnologii și servicii în domeniul securității și
pazei. Participanții au oferit consumatorilor soluții de modernizare a sistemelor de securitate,
sporirea eficienței pazei persoanelor fizice, caselor, oficiilor, obiectelor administrative.
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