
FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

* Obligatoriu

Simpozionul anual de proprietate intelectuală „LECTURI AGEPI”, 
ediţia a XX-a, 

25 aprilie 2018

Nume, prenume: *

Gradul științific/Titlul științifico-didactic: 

Denumirea Instituţiei sau Organizaţiei: * 

Domeniul de activitate: * 

Date de contact (telefon, e-mail, adresă) : * 

La Simpozion doresc să: *

Transmit informația doar pentru publicare

Particip în calitate de ascultător

Prezint comunicarea

Tema comunicării: 

selena
AGEPI logo alb



Persoana de contact: Alina Fodea, specialist categoria I, Secţia comunicare şi consultanță, 
tel. 022-400-592, e-mail: lecturi@agepi.gov.md.

Selectați secțiunea:

Evoluţii legislative în domeniul proprietății intelectuale

Respectarea drepturilor de proprietatea intelectuală

Valorificarea proprietății intelectuale

Cerințe pentru comunicări:

- Titlul  - Times New Roman, 14, Bold, Centrat 

- Textul  - maxim 10 pagini de format A4, font Times New 
Roman, 12, normal, spaţiu 1,5, câmpuri: stânga  - 3,0 cm, 
sus/jos  - 2,0 cm, dreapta  - 1,5 cm;  

- Dacă, comunicarea conține materiale grafice, acestea vor fi 
prezentate în format JPG; 

- Lucrările în format Microsoft Word vor fi transmise în format 
electronic la adresa indicată cel târziu până pe data de 6 
aprilie 2018; 

- Comunicările vor fi selectate în baza  rezumatelor transmise.

Responsabilitatea pentru conținutul comunicărilor şi prezentărilor în PowerPoint, le revine în exclusivitate 
participanților la Simpozion; 

Materialele ce vor corespunde tematicii Simpozionului vor fi publicate în revista de proprietate intelectuală 
„Intellectus”,  pe parcursul anului 2018.

- Titlul 

- Informație prezentată grafic;  

- 10  - 15 slide-uri (cel mult 6 rânduri pe slide); 

- Timpul alocat pentru o prezentare este de 15 min; 

- Prezentările în PowerPoint vor fi transmise în format 
electronic la adresa indicată cel târziu până pe data 
de  20 aprilie 2018.

Cerințe pentru prezentări în PowerPoint:

mailto:lecturi@agepi.gov.md?subject=Lecturi%20AGEPI%202017
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La Simpozion doresc să: * 
Persoana de contact: Alina Fodea, specialist categoria I, Secţia comunicare şi consultanță, tel. 022-400-592, e-mail: lecturi@agepi.gov.md.
Selectați secțiunea:
Cerințe pentru comunicări:
- Titlul  - Times New Roman, 14, Bold, Centrat
- Textul  - maxim 10 pagini de format A4, font Times New Roman, 12, normal, spaţiu 1,5, câmpuri: stânga  - 3,0 cm, sus/jos  - 2,0 cm, dreapta  - 1,5 cm; 
- Dacă, comunicarea conține materiale grafice, acestea vor fi prezentate în format JPG;
- Lucrările în format Microsoft Word vor fi transmise în format electronic la adresa indicată cel târziu până pe data de 6 aprilie 2018;
- Comunicările vor fi selectate în baza  rezumatelor transmise.
Responsabilitatea pentru conținutul comunicărilor şi prezentărilor în PowerPoint, le revine în exclusivitate participanților la Simpozion;
Materialele ce vor corespunde tematicii Simpozionului vor fi publicate în revista de proprietate intelectuală „Intellectus”,  pe parcursul anului 2018.
- Titlul
- Informație prezentată grafic; 
- 10  - 15 slide-uri (cel mult 6 rânduri pe slide);
- Timpul alocat pentru o prezentare este de 15 min;
- Prezentările în PowerPoint vor fi transmise în format electronic la adresa indicată cel târziu până pe datade  20 aprilie 2018.
Cerințe pentru prezentări în PowerPoint:
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