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Pe 30 decembrie 2015, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a avut loc
ceremonia de premiere a cîștigătorului concursului pentru crearea logo-ului Observatorului
respectării drepturilor de proprietate intelectuală. Este vorba despre Luțcan Alexandru. Autorul celui
mai reușit logo a beneficiat de un premiu bănesc în sumă de 2000 lei.
La eveniment au fost prezenți participanții la concurs, specialiști din cadrul AGEPI, precum și
reprezentanți ai Serviciului Vamal și Ministerului Afacerilor Interne.
În deschiderea festivității, directorul general al AGEPI, Octavian Apostol, a mulțumit participanților
pentru implicare și i-a îndemnat să mai aplice la concursurile organizate de AGEPI.
În continuare, directorul general adjunct al AGEPI, Ion Țiganaș, a inițiat o discuție despre fenomenele
pirateriei și contrafacerii şi, în general, despre încălcările drepturilor de proprietate intelectuală.
Participanții s-au arătat deschiși, implicîndu-se activ în discuții. Spre final, tinerii au fost îndemnați să
fie activi și să reacționeze corespunzător atunci cînd se vor confrunta cu astfel de fenomene.
Totodată, participanții și-au prezentat lucrările, explicînd celor prezenți ideile care au stat la baza
creării logo-urilor propriu-zise.
La concurs au participat 13 persoane cu 19 lucrări. Cererile prezentate la concurs au fost examinate
de către membrii Comitetului organizatoric. În analizarea conceptelor s-a ținut cont de originalitatea
logo-ului, creativitatea design-ului și reprezentativitatea logo-ului în raport cu tematica solicitată.
Menționăm că, Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelectuală a fost instituit la data
de 29 iulie 2011, în baza ordinului Directorului general AGEPI. Activităţile Observatorului sunt axate
pe patru direcţii prioritare și anume monitorizarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală;
promovarea respectării drepturilor de PI; colaborarea cu autorităţile publice şi titularii de drepturi și
informarea Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind implementarea Acordului TRIPS.
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