
Stimaţi prieteni și colegi!
În fiecare an, la 26 aprilie, statele-membre ale Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) 

sărbătoresc Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale, ce reprezintă un bun prilej de a promova rolul 

proprietăţii intelectuale în scopul încurajării inovaţiei şi creativităţii. Sărbătoarea se marchează din anul 

2000, iar 26 aprilie este ziua când a intrat în vigoare Convenţia de constituire a OMPI (1970). 

Deoarece în această zi celebram nu doar forţa enormă a creativităţii umane, ci și drepturile de proprietate 

intelectuală, adresez cu această ocazie sincere felicitări tuturor specialiștilor a căror activitate este legată 

direct sau tangenţial de crearea, protecţia și valorificarea proprietăţii intelectuale! 

Tematica Zilei Mondiale de Proprietate Intelectuală din anul 2018 este: „Puterea schimbării: Femeile în 

domeniul inovării și creativităţii.”

De rând cu alte importante acţiuni dedicate Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, AGEPI a lansat, în 

perioada 1 martie – 26 aprilie 2018, un concurs de fotografie pe tema „Femei care inspiră", punând în 

evidenţă rolul important pe care femeile îl au astăzi în domeniul inovării și creativităţii.

Programul manifestaţiilor dedicate acestei sărbători va culmina cu un Networking cu genericul „Puterea 

schimbării: Femeile în domeniul inovării și creativităţii”, organizat de AGEPI, în colaborare cu Asociaţia An-

treprenorilor cu Dizabilităţi, la Muzeul Naţional de Artă al Moldovei. Evenimentul va reuni mai multe femei 

de succes din Republica Moldova. De asemenea, în cadrul Networking-ului vor fi anunţate totalurile con-

cursului de fotografie pe tema „Femei care inspiră" și vor fi premiate de AGEPI cele mai active inventatoare 

din Republica Moldova.

Așadar, vă invităm să sărbătorim împreună Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale și să celebrăm geniul, 

ingeniozitatea, curiozitatea și curajul femeilor care, prin munca lor, aduc schimbarea în lumea noastră.

În această zi de sărbătoare le doresc tuturor oamenilor de creaţie, cercetătorilor, inventatorilor, scriitorilor, 

artiștilor plastici, muzicienilor, interpreţilor, scenariștilor, regizorilor, într-un cuvânt, tuturor celor înzestraţi 

cu harul creaţiei, precum și oamenilor de afaceri din Republica Moldova, să utilizeze cât mai eficient 

posibilităţile oferite de sistemul  naţional și internaţional de proprietate intelectuală, să creeze noi valori, 

să transforme resursele lor de creaţie în active economice capabile să genereze bunuri materiale întru 

făurirea unui viitor prosper pentru toţi cetăţenii ţării. Să fim mereu conștienţi de faptul că respectarea 

drepturilor de proprietate intelectuală aduce beneficii nu numai autorilor şi inventatorilor, dar şi societăţii 

în ansamblu.

Cu urări de sănătate şi noi realizări de prestigiu mă adresez și către specialiştii din domeniul proprietăţii 

intelectuale, dorindu-le multă sănătate, inspiraţie, putere de muncă și noi succese pe tărâmul activităţii 

profesionale!
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