
Cele mai valoroase invenții și inovații, premiate în cadrul 
Expoziției „INFOINVENT” 

Cea de-a XV-a ediție a Expoziției Internaționale Specializate „INFOINVENT”, organizată de 
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), și-a desemnat câștigătorii. Festivitatea de 
premiere a avut loc pe 17 noiembrie, la Moldexpo. 
Astfel, cele aproape 400 de lucrări expuse la standuri au fost apreciate de Comisia de experți și 
Juriul Internațional al expoziției cu următoarele distincții: medalii de aur – 129, medalii de argint – 
72 și medalii de bronz – 55. 
De asemenea, invențiile prezentate au fost apreciate cu trofee, cupe, diplome și mențiuni speciale 
atât de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), cât și de partenerii naționali, dar și 
cu mențiuni speciale de către instituțiile internaționale prezente la eveniment. 
În cadrul festivității de premiere, Directorul general AGEPI, Lilia Bolocan, a felicitat participanții la 
expoziție: “Sperăm că eforturile depuse de participanţi şi organizatori să contribuie la familiarizarea 
publicului larg cu avantajele și beneficiile protecţiei juridice a invenţiilor şi a altor obiecte de 
proprietate intelectuală în beneficiul autorilor şi al titularilor de drepturi. Urez inventatorilor, 
cercetătorilor, reprezentanților întreprinderilor inovative, precum și oamenilor creativi să-și 
valorifice lucrările, să obțină finanțare și să contribuie la progresul Republicii Moldova.”, a adăugat 
Lilia Bolocan. 
Cea mai importantă distincție care se acordă în cadrul EIS “INFOINVENT” este Premiul 
Guvernului Republicii Moldova “Inventator remarcabil”. În cadrul acestei ediții, marele premiu 
i-a revenit inventatorului Victor Covaliov, pentru ciclu de invenții în domeniul ecologiei. 
Tradițional în cadrul expoziției sunt înmânate distincțiile Organizației Mondiale a Proprietății 
Intelectuale (OMPI) pentru cei mai activi inventatori și instituții inovative. 
Astfel, medalia de aur a OMPI pentru inventatori a fost acordată lui Valeriu Fala, pentru ciclu de 
invenții în domeniul medicinei (stomatologiei). 
Trofeul OMPI în domeniul proprietății intelectuale pentru Întreprinderi i-a revenit Institutului 
de Genetică, Fiziologie și Protecție a plantelor al AȘM. 
De asemenea, echipa de inventatori Bostan V., Dulgheru V., Bostan I., Dumitrescu C., Ciobanu R., 
Ciobanu O. a primit Premiul mare al AGEPI “Invenția anului” pentru “Sisteme de orientare a 
panourilor fotovoltaice.” 
Premiul AGEPI “Cea mai bună invenţie creată de o femeie inventator”, la nivel național, i-a 
revenit Galinei Lupașcu, pentru lucrarea “Controlul genetic al caracterilor de rezistență și 
productivitate la grâul comun.” La nivel internațional, premiul a fost acordat Doricăi Boțau, pentru 
lucrarea “Cioco Most“.       
AGEPI a acordat premiul “Cea mai bună invenţie creată de un tânăr inventator” din Republica 
Moldova Ninei Bogdan, pentru “Procedeu de obținere a brânzei și a băuturii din zer acid.” Premiul 



“Cea mai bună invenţie creată de un tânăr inventator” din străinătate a fost acodat Alexandrei 
Tucaliuc, pentru “Procedeu de separare a benzilmetilaminei.” 
În cadrul festivității de premiere, organizatorii au desemnat și câștigătorii Trofeului AGEPI pentru 
inovare și creativitate. Astfel, premiul în domeniul cercetare-dezvoltare și învățământ superior a 
revenit Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a plantelor al AȘM, iar în domeniul 
Antreprenoriat, premiul a fost acordat companiei EURO-ALCO SRL. 
Premiul AGEPI “Cel mai reușit design industrial” a mers la echipa de inventatori Viorica Cazac, 
Raisa Druţă, Alexandra Osoba, Lucia Adascaliţa, Natalia Onici, Ivan Osoba și Igor Vlas pentru 
“Ambalaje pentru produse lactate inofensive și inteligente.” La nivel internațional, premiul pentru 
cel mai reușit design industrial s-a acordat lui Muhammad Abdul Aziz Al Baker, pentru “Ceas al 
quds pentru pace”. 
În același timp, AGEPI a acordat Premiul “Cel mai de succes soi de plantă” grupului de 
inventatori Alexei Palancean, Elisaveta Onica, Ion Roșca pentru “Catină alba, soiul catrin”, precum 
și inventatorilor români Dobrei Alin Ionel, Sala Florin, Grozea Ioana, Poiană Mariana Atena, 
Mălăescu Ioana Mihaela, Ghiţă Alina Georgeta și Borca Victoria Ana, pentru soiul “Vitistm alb 
aromat de silagiu.” 
Premiul AGEPI “Cea mai reprezentativă participare la expoziţie” a fost acordat Universității 
Tehnice a Moldovei, Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, Forului 
Inventatorilor Români și Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, România. 
Menționăm că, Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT” este organizată în parteneriat 
cu Academia de Științe a Moldovei (AȘM), Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT) 
și CIE "Moldexpo" și cu susținerea Oficiului European de Brevete (OEB). 
La cea de-a XV-a ediţie, au participat aproape 100 de instituții și întreprinderi, tineri creatori și 
inventatori din Republica Moldova, România, Portugalia, Croația, Cehia, Coreea de Sud, Taiwan, 
Turcia, Maroc, Indonezia etc. 
Expoziția Internațională Specializată ”INFOINVENT” reprezintă un mediu ideal pentru întâlniri de 
afaceri între inventatori, cercetători și reprezentanții sectorului investițional. Este un eveniment 
major pentru întreaga comunitate științifică și inovațională a Republicii Moldova.  
Festivitatea de premiere poate fi urmărită aici: https://www.privesc.eu/Arhiva/78896/Festivitatea-de-
premiere-a-laureatilor-Expozitiei-Internationale-Specializate--INFOINVENT-#photo30233 
 


