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din 19. FEB. 2020 în atenţia instituţiilor, universităţilor, 
mandatarilor autorizaţi, altor categorii de 
participanţi la Simpozionul ştiinţifico-
practic anual „Lecturi AGEPP 

Stimate Domn/Stimată Doamnă, 

Prin prezenta, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova 
(AGEPI) Vă invită să participaţi la Simpozionul ştiinţifico-practic anual „Lecturi AGEPP, 
ediţia a XXII-a. Simpozionul se va desfăşura pe data de 14 aprilie 2020, în sala de 
conferinţe a AGEPI. 

Simpozionul este un eveniment anual ce se încadrează în seria de manifestări dedicate 
Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, sărbătorite pe data de 26 aprilie, genericul din acest 
an fiind „Inovează pentru un viitor verde". 

Activitatea simpozionului va fi structurată pe trei secţiuni după cum urmează: 
1. Evoluţii recente în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale; 
2. Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală; 
3. Valorificarea proprietăţii intelectuale. 
Evenimentul este destinat atât specialiştilor care activează în domeniul protecţiei 

proprietăţii intelectuale, cât şi reprezentanţilor instituţiilor şi organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 
inovării, autorităţilor administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în domeniul asigurării 
respectării drepturilor de proprietate intelectuală, mandatarilor autorizaţi şi consilierilor în 
proprietate intelectuală, inventatorilor, profesorilor, studenţilor, masteranzilor şi 
doctoranzilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior din republică. 

înscrierea participanţilor se va efectua prin completarea formularului de înregistrare 
accesibil la adresa: http://agepi.gov.md/ro/content/formular-lecturi-2020, până la data de 
1 aprilie curent. 

Pentru întrebări şi detalii ne puteţi contacta la adresa: lecturi@,agepi.gov.md sau la 
numerele de telefon: 022-400-592, 022-400-597. 

Vom fi onoraţi să fiţi alături de noi şi suntem convinşi că Veţi aduce o contribuţie 
valoroasă la acest eveniment special. 

Viorel IUSTIN, 
Director general 

Ex.: Rodica Crîjanovschi 
Tel.: 022-400-597 
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