
 
Societatea Inventatorilor din 

România (SIR),  
 

Societatea inventatorilor din 
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și  
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Târgul Internațional de 
Invenții și Idei Practice  

 
 

INVENT-INVEST 
 2018 

 Ediția a IX-a  
 

 
 

Informații Generale 
Acest eveniment științific internațional 
este dedicat promovării rezultatelor 
cercetării și facilitării legăturii dintre 
inventatori, cercetători și investitori.  
Evenimentul va oferi ocazia de a pro-
mova creativitatea tehnică dezvoltată în 
cadrul comunității academice și de a 
răspunde cerințelor companiilor și 
nevoilor pieței, coducând la posibili-
tatea de a aplica rezultatele cercetărilor 
inovative. 
 

Înregistrarea 
Înregistrarea participanților se va realiza 
on-line până la data 28 octombrie 
2018, folosind următorul link: 
http://edu.asm.md/md/content/formul
ar-de-inregistrare-la-invent-invest-2018 
sau în momentul sosirii participanților, 
adică în prima zi a evenimentului 
INVENT-INVEST 2018. 
 În momentul înregistrării, vă rugăm să 
selectați una dintre excursiile propuse a  
fi efectuate în ultima zi a evenimentului, 
după ceremonia de premiere. Pentru 
excursie se va plăti un cost suplimentar 
în funcție de alegerea dumneavoastă, în 
conformitate cu oferta prezentată 
alăturat. 
 

 Programul evenimentului 
Acest eveniment științific se va 
desfășura pe parcursul a trei zile, de 
vineri până duminică, în vederea 
asigurării unei mari diversități de 
activități. Vineri, la ora 11:00, va începe 
ceremonia oficială de deschidere. În cea 
de-a doua parte a zilei se va organiza 
expoziția dedicată prezentării celor mai 
recente realizări ale inventatorilor din 
diferitele părți ale lumii. În ziua de 
sâmbătă se va continua jurizarea 
lucrărilor prezentate în cadrul târgului 
expozițional, iar duminică, în prima 
parte a zilei va avea loc ceremonia de 
premiere pentru cele mai bune lucrări 
prezentate. În cea de-a doua parte a 

zilei de duminică se vor efectua 
excursiile prevăzute în cadrul 
evenimentului, în funcție de solicitările 
participanților.  
 

Domenii prioritare 
 Sisteme inteligente 
 Mediul  și Schimbările climatice 
 Energie 
 

Taxe de participare  

 Taxă de participare “Student 
(Basic)”  (participare la toate sesiunile 
științifice și materiale de bază ale 
evenimentului) - 15 Euro 
 Taxă de participare “Standard” 
(acces la toate sesiunile și materiale 
evenimentului,  2 prânzuri și 2 cine, 
inclusiv Cina Festivă (Banquet) în 
09.11.18 la Castelul MIMI (scurtă 
excursie) -100 Euro 
 Taxă de participare “Premium” 
(valabile toate ofertele de mai sus la care 
se asigură 3 nopți de cazare ) - 145 Euro 
 Excursie la Pivnițele de la Cricova 
(inclusiv transport și o cină specială cu 
degustare de vinuri moldovenești) - 
11.11.18 - 75 euro 
 Excursie la Orheiul Vechi (inclusiv 
transport și o cină tradițională  
moldovenească) - 25 euro 
 

Detalii de plată 
Taxa de participare (se poate plăti prin 
transfer bancar precum și alte 
modalități de plată electronică) trebuie 
plătită integral înainte de eveniment, 
conform instructiunilor primite la 
înregistrare. În cazuri excepționale plata 
poate fi efectuată local  în numerar. 
Factura va fi emisă la cerere și va fi 
efectuată pe baza informațiilor furni-
zate de dvs. conform formularului de 
înregistrare on-line. 
Termenul limită pentru efectuarea 
plății  taxei de participre este  28 
octombrie 2018. 

Venue 
Invent-Invest 2018 va fi găzduit de 
Universitatea de Stat "Dimitrie 
Cantemir", aflată în partea centrală a 
municipiului Chișinău, capitala 
Republicii Moldova.  
(Adresa str. Academiei 3/2, Chișinău). 
Evenimentul va avea loc la în  Sala 
Polivalentă, situată în Blocul de Studii 
B al Universitatii de Stat "Dimitrie 
Cantemir".  
 

Organizatori 
Președinte 
Acad. dr. hab. Gh. DUCA, AȘM  
Vice-președinte  
Prof. dr.  C. ANTOHI,  SIR 
Președinte Juriu Internațional 
Acad., dr. hab.  Ion  TİGHİNEANU, AȘM 
Președinte Comitet Internațional 
de Organizare 
Prof., dr. Igor CRETESCU, 
Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”  
din Iași 
Președinte Comitet Local de 
Organizare:  
Acad., dr. hab. Maria DUCA, 
Universitatea  de Stat  ”D. Cantemir” 
 
Membrii cheie ai Comitetului de  
Organizare : 
Dr. Natalia VELIȘCO,  
Universitatea  de Stat  ”D. Cantemir” 
Dr. Lidia ROMANCIUC,  
Universitatea de Stat ”D. Cantemir”  
Conf. univ., dr. Costel DATCU, 
Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din  
Iași  
Dr. Elena DRAGOI,  Universitatea 
Tehnică “Gh. Asachi” din Iași 
 

Contacte Secretariat 
E-mail: 
invent.invest.2018@gmail.com, 
mrda@mrda.md 
Web page: http://sir-
inventica.ro/eninvent-invest-2018/ 
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