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În perioada 12-16 octombrie 2016, Asociația Studenților Europeni AEGEE-Chişinău a organizat
Autumn Agora Chișinău 2016, cu tematica „Everybody in the Casa Mare”.
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a fost partener al evenimentului.
Miercuri, 12 octombrie a fost dat startul lucrărilor Autumn AGORA Chișinău 2016, ce a avut loc în
incinta Palatului de Cultură al Feroviarilor, unde au fost prezenți aproximativ 600 de participanți si 50
de voluntari veniți din mai multe țări europene.
La festivitatea de deschidere a participat și șeful Direcției Mărci și Design Industrial AGEPI, Simion
Levițchi, care a menționat că organizarea acestui eveniment la Chişinău va aduce un aport deosebit
la consolidarea unor relaţii de colaborare durabilă dintre organizaţiile de tineret din Republica
Moldova și cele din Uniunea Europeană.
În cadrul evenimentului au fost organizate o serie de activități precum târguri, ateliere de lucru,
cursuri de instruire și workshop-uri dedicate dezvoltării personale a membrilor AEGEE.
Autumn Agora Chişinău 2016 este la cea de-a 62-a Adunare Generală în istoria AEGEE-Europe, însă
este prima organizată în Republica Moldova şi găzduită de către AEGEE-Chişinău.
Obiectivul general al proiectului îl constituie incluziunea tinerilor din Republica Moldova ca partea a
marii familii europene, creşterea ponderii tinerilor moldoveni în structurile de decizie a AEGEE
Europe şi în proiectele acestora.
Asociaţia Studenţilor Europeni AEGEE – Europe reprezintă o reţea de antene pe întreg spaţiul
european, fiind una dintre cele mai importante organizaţii interdisciplinare pe plan mondial.
Promovând ideea integrării europene şi a unei Europe unite în rândul tinerilor, conştiinţa europeană,
precum şi creşterea nivelului de cultură şi informare a studenţilor, AEGEE îşi desfăşoară activitatea
prin intermediul a 260 de antene, răspândite în 260 de centre universitare din 40 de ţări ale Europei,
având peste 17.000 membri.
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