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Pe 25 ianuarie, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) a
organizat o masă rotundă cu genericul „Protecția proprietății intelectuale”, în cadrul Școlii de Iarnă
Jean Monnet "Managementul Inovațional al Uniunii Europene", desfășurată în perioada 24-26
ianuarie, în incinta Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM). La eveniment au participat
studenți și profesori din cadrul ASEM, percum și antreprenori interesați de domeniul inovațiilor și al
proprietății intelectuale.
În cadrul Mesei rotunde, Andrei Moisei, specialist coordonator, Secția instruire AGEPI, a vorbit
participanților despre oportunitățile oferite și sistemele de protecție a mărcilor și a altor obiecte de
proprietate intelectuală, rolul semnelor distinctive în promovarea imaginii întreprinderii, inclusiv
recomandări practice privind elaborarea și utilizarea mărcii și a designului industrial pentru
promovarea unei afaceri de succes și rolul protecției acestora la nivel național și internațional.
Participanții la eveniment au fost informați despre cum pot să creeze un brand valoros și care este
impactul acestuia în dezvoltarea afacerii, ce trebuie să conțină mesajul comunicat de o marcă
consumatorilor. De asemenea, în cadrul evenimentului au fost abordate subiecte actuale ce țin de
design, modele industriale, invenții care pot fi înregistrate, obiecte ale protejate de dreptul de autor
etc.
În final, reprezentantul AGEPI a reiterat faptul că obiectele de proprietate intelectuală le permit
antreprenorilor să-și gestioneze afacerea într-un mod nou și inovativ, le oferă oportunitatea de a fi
prezenți atât piețele interne, cât și cele externe.
Masă rotundă s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri.
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