
TEMATICA SIMPOZIONULUI:

Probleme actuale ale protecţiei, respectării 
şi valorificării drepturilor asupra obiectelor 

de proprietate intelectuală

Lucrările Simpozionului se vor desfăşura
în cadrul a 5 sesiuni cu următoarea tematică:

Sesiunea 1: Evoluţii recente în domeniul 
protecţiei şi respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală

Sesiunea 2: Protecţia drepturilor de prop-
rietate industrială: aspecte juridice şi proce-
durale:

brevete de invenţie şi soiuri de plante

mărci

desene şi modele industriale

indicaţii geografice, denumiri de origine, 
specialităţi tradiţionale garantate

Sesiunea 3: Probleme actuale ale drep-
tului de autor şi drepturilor conexe

Sesiunea 4: Managementul proprietăţii 
intelectuale

Sesiunea 5: Valorificarea potenţialului 
economic al proprietăţii intelectuale

INVITĂM
specialiştii interesaţi de probleme 

din domeniul proprietăţii intelectuale 
la lucrările Simpozionului 
ştiinţifico-practic anual 

„Lecturi AGEPI”,

care va avea loc 
la 24-25 aprilie 2014

în incinta AGEPI 

24-25 aprilie 2014
Chişinău

Agenţia de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală 
a Republicii Moldova

Invitaţie

Simpozionul 
ştiinţifico-practic anual
”LECTURI AGEPI”
(ediţia a XVI-a)
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PROGRAMUL SIMPOZIONULUI:

va fi perfectat în baza ofertelor primite de 
la participanţi până la 14 aprilie 2014 şi va 
fi distribuit la deschiderea Simpozionului.

Deschiderea Simpozionului va avea loc 
la 24 aprilie 2014, ora 10.00, în sala de 
conferinţe a AGEPI (str. Andrei Doga 24/1, 
mun. Chişinău).

Înregistrarea participanţilor: 9.30-10.00. 

Timpul prevăzut pentru prezentarea unui 
raport – 15 min. 

Materialele ce vor corespunde tematicii 
Simpozionului vor fi publicate în revista de 
proprietate intelectuală „Intellectus”, pe par-
cursul anului 2014.

Informaţia prezentată în comunicare şi 
redactarea materialului este pe răspunderea 
participatului la Simpozion.

Lucrările vor fi transmise în format elec-
tronic nu mai târziu de data limită indicată.

*** Comitetul organizatoric îşi rezervă drep-
tul de a respinge materialele care nu cores-
pund tematicii simpozionului şi/sau cerinţelor 
de prezentare a materialelor.

PERSOANE DE CONTACT:

Ecaterina POPA – telefon (+373 22) 40 05 93,
e-mail: ecaterina.popa@agepi.gov.md

Alina FODEA – telefon (+373 22) 40 05 92,
e-mail: alina.fodea@agepi.gov.md

OFERTA DE PARTICIPARE:

În speranţa că Simpozionul prezintă 
interes pentru specialiştii instituţiei Dvs. şi 
acceptaţi invitaţia de a participa la acest 
eveniment, solicităm respectuos să ne expe-
diaţi formularul de înregistrare:

prin poştă, la adresa: str. A. Doga nr. 24,
bloc 1, MD-2024, Chişinău;

prin fax: (+373 22) 44-01-19;
prin e-mail, la adresa: 

lecturi@agepi.gov.md
sau, direct la sediul AGEPI (pe suport 

hârtie) - biroul 520

Termenul de prezentare a ofertei – 
până la 14 aprilie 2014

Comunicarea/materialul pentru publica-
re trebuie prezentat în format Word şi va 
conţine: 

Numele şi prenumele participantului, 
gradul ştiinţific,

Titlul ştiinţifico-didactic, locul de muncă, 
funcţia, numărul de telefon, adresa de e-mail

Textul maxim 10 pagini format A4, font 
12, Times New Roman, spaţiu 1,5, câmp: 
stânga – 3,0 cm, sus/jos – 2,0 cm, dreapta – 
1,5 cm.

Lucrările în format Word şi PowerPoint 
vor fi transmise în format electronic nu mai 

târziu de 18 aprilie 2014


