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Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în colaborare cu organizatorii Festivalului
Internațional de Film RAVAC (RAVAC IFF), a organizat, pe 3 octombrie a.c., pe platforma dezvoltată
de RAVAC IFF, un atelier de lucru pentru specialiștii din industria cinematografică și audiovizuală.
Intitulat generic „Proprietatea intelectuală în domeniul audiovizual”, atelierul de lucru a reunit
producători, scenariști, regizori, precum și juriști din Moldova. Evenimentul a fost deschis de
fondatorul RAVAC International Film Festival, Sergiu Cumatrenco și șeful de cabinet al Directorului
general al AGEPI, Eugeniu Rusu.
În cuvântul său de deschidere, Sergiu Cumatrenco a atras atenția asupra rolului vital pe care îl are
sistemul de proprietate intelectuală în protecția și valorificarea creațiilor din domeniul
cinematografic, evocând, totodată, calea anevoioasă pe care o mai are de parcurs cinematografia
națională în acest domeniu. „Ne-am dori să avem acest gen de întâlniri cât mai des posibil, pentru a
dobândi cunoștințe în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe, mai cu seamă pentru a ne
familiariza cu aspectele ce țin de contractul de autor și pașii care trebuie să fie urmați în procedura
de transmitere a drepturilor”, a menționat Cumatrenco.
”Unele filme îți provoacă zâmbete sau chiar hohote de râs, altele te fac să plângi sau îți trezesc
fluturi în stomac. Toate aceste sentimente se datorează faptului că autorii, pe lângă resurse
financiare, depun muncă și suflet în ceea ce fac. În acest sens, noi, în calitate de utilizatori ai
creațiilor, suntem obligați să respectăm drepturile autorilor, așa încât valorificarea să creeze un
echilibru între drepturile și obligațiile ambelor părți”, a menționat Eugeniu Rusu în discursul său.
Ulterior, specialiștii AGEPI au vorbit detaliat despre dreptul de autor și drepturile conexe în industria
creativă, precum și despre sistemul național de gestiune colectivă a acestor drepturi.
La final, participanții au venit cu propuneri de tematici pentru viitoarele întâlniri în acest format.
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