
Anexa nr. 3 
Proiect 

CONFERINŢA INOVA ŢIONAL Ă   
cu genericul  

„Rolul inovaţiilor pentru  dezvoltarea durabilă a ţării” 
organizată de  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republici Moldova 
în parteneriat cu  

Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic 
Chişinău, 19-20 noiembrie 2013 

 
PROGRAM  PROVIZORIU 

 
Mar ţi, 19 noiembrie 

 
1100 – 1200      Inaugurarea festivă a Expoziţiei Internaţionale Specializate 

„Infoinvent”  
 

1200 – 1300      Vizitarea standurilor expoziţionale 
 

1300 – 1400      Înregistrarea participanţilor la Conferinţă 
 

1330 – 1400      Pauza de cafea pentru participanţii la Conferinţă  
 

1400 – 1430      Deschiderea oficială a Conferinţei Inovaţionale 
- reprezentantul AGEPI 
-    reprezentantul Ministerului Economiei al RM 
- reprezentantul AŞM 
-     reprezentantul OEB (urmează a fi confirmat) 
 

1430 – 1600      ŞEDINŢA PLENARĂ  
Tema I   Rolul inovaţiilor pentru sporirea competitivit ăţii 

economiei naţionale 
Moderator – dr. Lilia BOLOCAN, Director general AGEPI 

 • Politicile actuale în domeniul susţinerii activităţii de inovare şi 
transferului tehnologic în vederea atingerii obiectivelor de 
dezvoltare ale R Moldova 

 • Rolul  PI pentru dezvoltarea inovaţiilor şi 
valorificarea/exploatarea acestora  

 • Rolul ştiinţei pentru dezvoltarea inovaţiilor şi tehnologiilor noi  
 • Programe UE de susţinere a inovaţiei şi competitivităţii  

• Inovaţiile deschise şi rolul lor în dezvoltarea produselor şi 
serviciilor noi   

1600 – 1630      Dezbateri. Închiderea primei zile de lucru a Conferinţei 
 

1700-1900 Coctail festiv pentru participanţii Conferin ţei inovaţionale şi EIS 
„INFOINVENT”  
Organizator: AGEPI  
Localul: Casa Vinului, CIE „Moldexpo”  

 



Miercuri, 20 noiembrie  
   

0930 – 1000 Înregistrarea participanţilor la şedinţă 
 

1000 – 1130 Tema II Dezvoltarea, promovarea şi susţinerea unui mediu 
inovativ 

Moderator: reprezentantul Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
 

 • Promovarea cunoştinţelor privind rolul inovaţiilor şi PI pentru  
dezvoltarea economică a ţării şi pregătirea cadrelor naţionale în 
domeniul 

 
 • Rolul universităţilor în dezvoltarea, promovarea şi valorificarea 

rezultatelor ştiinţifice şi inovaţiilor 
 

 • Cooperarea instituţiilor de cercetare  şi mediului antreprenorial 
/privat în promovarea inovaţiilor şi  comercializarea rezultatelor 
ştiinţifice 

 
 • Utilizarea indicatorilor statistici din domeniul inovării în 

identificarea soluţiilor de dezvoltare economică 
 

 • Surse  şi  mecanisme de finanţare disponibile pentru susţinerea 
eforturilor de cercetare&inovare şi dezvoltare şi procedura de 
aplicare la  aceste tipuri de finanţări: Programul Horizont 2020, 
Proiectul STCU etc. 

 
 Întrebări, răspunsuri 
1130 – 1300 Pauza de cafea oferită de AGEPI/OEB 

Prezentarea OEB  „Surse de informare in domeniul brevetelor” 
 

1300 – 1530 Tema III  
Valorificarea inovaţiilor. Studii de caz şi cele mai bune practici şi 
strategii de afaceri in domeniu  
Moderator: reprezentantul  Ministerului economiei/AITT 
 

 • Piaţa obiectelor de PI 
 • Valorificarea potenţialului inovaţional pentru  sporirea 

competitivităţii întreprinderilor şi dezvoltarea pieţei 
 • Colaborarea ştiinţa & business.  

• Istorii de succes privind dezvoltarea şi implementarea inovaţiilor 
în anumite domenii: 

 a) Servicii 
 b) Agricultură şi industrie alimentară 
 c)    Medicină şi farmaceutică 
 c) Nanotehnologii 
 d) Inovaţiile verzi şi surse alternative de energie 
 e)    Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţii 
 Întrebări, răspunsuri 
1530 – 1600 Pauza de cafea oferită de AGEPI 



 
1600 – 1700 SESIUNEA DE INCHIDERE 

Tema IV Parteneriatul strategic între sfera cercetare & dezvoltare 
şi antreprenoriat  pentru dezvoltarea durabilă a ţării   
Moderator: reprezentantul Ministerului economiei sau AGEPI 

 • IMM-urile – factor/motor al inovării şi creşterii economice 
 

 • Colaborarea sectorului public-privat în domeniul promovării 
antreprenoriatului inovativ 

 
 • Experienţe naţionale privind instrumentele de susţinere şi 

promovare a inovaţiilor şi transferului tehnologic (RM, China, 
România, alte ţări participante) 

 
1700 – 1730 Concluzii. Declaraţia Conferinţei inovaţionale  

Moderator: reprezentantul AGEPI 
 

 
 

 


