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Pe 2 februarie, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), cu
suportul proiectului UE VIP4SME „Valoarea PI pentru IMM-uri”, organizează un Atelier de lucru cu
genericul „Trei oportunități oferite de proprietatea intelectuală pentru dezvoltarea antreprenorială”
Evenimentul va avea loc în Sala de conferinţe a pavilionului central al C.I.E. „Moldexpo” S.A. Atelierul
de lucru este organizat în cadrul Expoziţiei naţionale „Fabricat în Moldova”, care se va desfășura la
C.I.E Moldexpo S.A. în perioada 31 ianuarie – 04 februarie 2018 sub egida Camerei de Comerţ şi
Industrie a Republicii Moldova.
La Atelierul de lucru sunt invitați să participe reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii din diverse
sectoare ale economiei naționale, atât din centru, cât și din teritoriu, inclusiv participanții la
expoziție, specialiști din cadrul AGEPI, Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova etc.
În cadrul atelierului de lucru vor fi puse în discuție cele mai importante aspecte ce ţin de rolul
proprietății intelectuale în atragerea consumatorilor, sporirea competitivității și consolidarea
capitalului întreprinderii. De asemenea, vor fi propuse unele recomandări practice privind
gestionarea obiectelor de proprietate intelectuală, specificul și rolul protecției acestora pe plan
național și internațional, ținând cont de necesitatea dezvoltării afacerii în condițiile de concurență
sporită.
Toți cei interesați să participe la Atelierul de lucru sunt rugați să transmită formularul de înregistrare
la adresa de e-mail: seminare@agepi.gov.md [1], până la data de 25 ianuarie 2018. De asemenea,
mai multe detalii puteți afla la numerele de telefon: 022/400-660 sau 022/400-661.
Atelierul de lucru este organizat cu suportul proiectului “Valoarea Proprietății Intelectuale pentru ÎMM
- VIP4SME”, la care AGEPI este partener asociat. Proiectul VIP4SME este finanțat prin programul de
cercetare și inovare al Uniunii Europene ORIZONT 2020 și are drept scop dezvoltarea serviciilor de
suport pentru afaceri în domeniul proprietății intelectuale acordate IMM-urilor.
Formularul de înregistrare precum și programul Atelierului de lucru pot fi găsite mai jos.
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