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Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) lansează invitația de a participa la cea de-a
XXII-a ediție a Simpozionului științifico-practic anual „Lecturi AGEPI”. Acesta va avea loc pe data
de 14 aprilie 2020, în sala de conferințe a AGEPI.
Simpozionul este un eveniment anual ce se încadrează în seria de manifestări dedicate Zilei
Mondiale a Proprietății Intelectuale, sărbătorite pe data de 26 aprilie, iar genericul din acest an este
„Inovează pentru un viitor verde” (Innovate for a Green Future).
Evenimentul constituie un bun prilej de promovare a celor mai noi realizări în domeniul proprietății
intelectuale (PI), de realizare a schimburilor de experiență, informații și bune practici,identificare a
noilor perspective pentru gestionarea eficientă a celor mai mari provocări în materie de PI.
Această manifestare ştiinţifică reuneşte la fiecare ediţie atât specialiști care activează în domeniul
proprietăţii intelectuale, cât și reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor din sfera științei și inovării,
ai autorităților administraţiei publice centrale cu responsabilități în domeniul asigurării respectării
drepturilor de proprietate intelectuală, mandatari autorizați și consilieri în PI, inventatori, profesori,
studenți, masteranzi și doctoranzi din cadrul instituțiilor de învăţământ superior din republică și din
regiune.
Activitatea simpozionului va fi structurată pe 3 secțiuni după cum urmează:

Evoluții recente în domeniul protecției proprietății intelectuale;
Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală;
Valorificarea proprietății intelectuale.
Înscrierea participanților se va face până la data de 1 aprilie 2020 prin completarea formularului de
înregistrare. Participarea la simpozion este gratuită. Evenimentul va avea loc în limba română.
Formularul de înregistrare și condițiile de participare pot fi accesate aici:

Formular de înregistrare [1]
Condiții de participare cu comunicări [2]
Pentru întrebări și detalii ne puteți scrie la adresa: lecturi@agepi.gov.md [3] sau ne puteți contacta
telefonic la numerele: 022-400-592, 400-597.

[4]

Источник: http://agepi.gov.md/ru/node/14152
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