Anexa nr. 2
Lista activităților de sensibilizare și instruire în domeniul protecției proprietății intelectuale
Data
Evenimentul
Participanți/organizatori
Instruirile pentru reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal, Procuraturii Generale și
altor instituții competente privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală
1 martie
Masă rotundă privind eficientizarea procedurii de
SV, MAI, Ministerul
Mediului, AGEPI, EUBAM,
distrugere a marfurilor contrafăcute
titularii de drepturi
14 martie
Masă rotundă privind combaterea pirateriei în mediul AGEPI, MAI, PG, CCA
audiovizual
14‐15 martie
Seminar de instruire pe probleme de anti‐contrafacere SV, AGEPI, EUBAM,
reprezentanții titularilor
de drepturi
18‐19 aprilie
Seminar de instruire pe probleme de anti‐contrafacere AGEPI, REACT, SV, MAI,
PG, reprezentanții Canon,
LVMH, BJORN BORG,
PROCTER&GAMBLE
30 aprilie
Seminar privind particularitățile soluționării litigiilor
Magistrații sistemului
din domeniul proprietății intelectuale
judiciar
12 august
Seminarul de instruire cu genericul „Combaterea
Business Software,
pirateriei programelor pentru calculator”
Alliance, IGP, PG, AGEPI
3 septembrie
Desfășurarea ședinței privind elaborarea
SV, AGEPI, Consiliul
Regulamentului privind intervenţia organelor vamale
Concurenței
împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere
anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum
şi măsurile care trebuie aplicate mărfurilor care aduc
atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală
6 decembrie
Seminar privind particularitățile soluționării litigiilor
Magistrații judecătoriei
din domeniul proprietății intelectuale
Rîșcani și Centru mun.
Chișinău, Curții de Apel
Chișinău
Activitățile de sensibilizare a societății asupra fenomenelor de contrafacere și piraterie
30‐31 ianuarie

Seminar cu tema: „Modificări intervenite în sistemul
de evaluare a conformităţii produselor alcoolice şi
vitivinicole”

06 februarie

Seminar cu genericul: „Protecţia, promovarea şi
valorificarea proprietății intelectuale în Republica
Moldova”

26 martie

Seminarul cu genericul: „Protecţia proprietăţii
intelectuale în Republica Moldova”, catedra
Administrarea Afacerilor, Universitatea de Stat din
Moldova

Reprezentanţii Î.S.
„Centrul Naţional de
Verificare a Calităţii
Producţiei Alcoolice”
Studenţii catedrei
Marketing şi REI,
Universitatea de Stat din
Moldova
Studenţii catedrei
Administrarea Afacerilor,
Universitatea de Stat din
Moldova

27 martie

15 aprilie

29 aprilie
mai

17‐18 mai
23 mai

4 octombrie
10 octombrie

21 noiembrie
04, 12, 16
decembrie
17‐18 decembrie

Seminarul de informare cu genericul: „Protecţia
proprietăţii intelectuale în Republica Moldova”, la
Universitatea Cooperatist‐Comercială din Moldova
Seminar practic de instruire cu genericul „Surse de
informare în domeniul brevetelor. Modalităţi de
accesare gratuită a documentelor de brevet”
Masa rotundă la Universitatea de Medicină şi
Farmacie „N. Testemiţanu”
Publicarea primului Raport național privind
respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în
Republica Moldova
Expoziţia lucrărilor de creaţie ale studenţilor UTM
„Creaţia deschide universul”
Seminarul „Proprietatea Intelectuală – suport în
dezvoltarea unei afaceri de succes”, organizat în cadrul
EIS „Food&Drinks”
Desfășurarea conferinței de presă privind pirateria
programelor pentru calculator
Seminar de instruire AGEPl‐OMPl „Medierea în
domeniul proprietăţii intelectuale”

Studenţii UCCM

Reprezentanţii instituţiilor
academice, universităţilor
Studenţii și doctoranzii
USMF„N.Testemiţanu”
AGEPI, IGP, SV, PG,
Misiunea EUBAM
Studenţii UTM

Premierea laureaților Concursului republican de desen
”STOP contrafacerea și pirateria”
Seminarul cu genericul: „Protecţia proprietăţii
intelectuale în Republica Moldova”

Reprezentanţii instituţiilor
academice, mediului de
afaceri
Business Software,
Alliance, IGP, PG, AGEPI
Mediatori, avocați,
reprezentanţi ai
Ministerului Justiţiei şi
Institutului Naţional al
Justiţiei
Laureații concursului,
AGEPI
Studenții Colegiului de
Transporturi din Chişinău

Seminarul de instruire în domeniul proprietăţii
intelectuale pentru colaboratorii instituțiilor AŞM

Reprezentanţii instituţiilor
academice, UnAŞM

