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Stimați prieteni,
Astăzi, 26 aprilie, este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale. Această zi este sărbătorită
anual încă din anul 2000, pentru a omagia contribuţia pe care proprietatea intelectuală o aduce
inovaţiei şi creativităţii.
Tematica Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale din acest an este „Proprietatea intelectuală și IMMurile: comercializați-vă ideile”.
Într-un moment în care imperativul redresării economice este înalt, Ziua Mondială a Proprietății
Intelectuale evidențiază rolul critic al IMM-urilor în economie și modul în care acestea pot utiliza
drepturile de proprietate intelectuală pentru a construi afaceri mai puternice, mai competitive și mai
rezistente.
IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiilor naționale. Aceste întreprinderi mici și mijlocii
livrează bunuri și servicii de care avem nevoie în fiecare zi; creează inovații revoluționare și creații
inspiraționale și generează locuri de muncă.
Sectorul IMM-urilor din Republica Moldova are un rol de bază în dezvoltarea economică şi socială a
ţării. Acesta deţine circa 98% din numărul total de întreprinderi, asigură circa 59% din locurile de
muncă, contribuie cu 39 la sută la cifra totală de afaceri pe economie şi asigură 61% din profitul net
total pe economie.
Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale ne invită să sărbătorim cu toţii inventivitatea şi
creativitatea care stă la baza tuturor IMM-urilor, curajul lor de face lucruri notabile şi contribuţia lor la
îmbunătăţirea vieţii noastre de zi cu zi. Susţineţi IMM-urile locale şi susțineți inovația locală.
Stimați colegi,
Am deosebita onoare, în numele meu personal și al întregului colectiv al Agenției de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală, să adresez un mesaj de felicitare tuturor celor care muncesc în domenii de
activitate legate direct sau tangențial de crearea, protecția și valorificarea proprietății intelectuale.
Vă doresc perseverență, inspirație și noi realizări în activitatea profesională.
Viorel IUSTIN,
Director general AGEPI
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