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Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Lilia Bolocan, a
participat astăzi la Conferința GEWPublic, organizată de Rețeaua Globală a Antreprenoriatului din
Moldova (GEN Moldova), cu ocazia Săptămânii Globale a Antreprenoriatului, care se desfășoară în
perioada 13 – 19 noiembrie în Republica Moldova.
În deschiderea evenimentului, Lilia Bolocan, a menționat că în prezent, avem un mecanism relativ
matur și eficient, armonizat cu legislația europeană în domeniul proprietății intelectuale, ce permite
asigurarea unui grad suficient de protecție tuturor obiectelor proprietății intelectuale, care este la
dispoziția antreprenoriatului din Republica Moldova. Legislația Republicii Moldova este armonizată
cu prevederile directivelor europene în domeniul proprietății intelectuale. Doar prin obținerea
protecției asupra rezultatelor creativității umane, prin adoptarea unor acte normative speciale,
menite să interzică utilizarea lor ilicită de către terți, este în stare să se asigure dominația
proprietății private asupra produselor intelectuale, a subliniat Directorul general AGEPI.
Conferința GEWPublic a cuprins paneluri de discuție privind modelele de dezvoltare a
antreprenoriatului și politicile de suport a ecosistemului antreprenorial. Scopul activității a fost de a
prezenta experiențe similare de antreprenoriat din diferite state și dezvoltarea antreprenorială.
GEWPublic a adunat 6 speakeri internaționali și 6 naționali.
Activitățile de marți din cadrul Săptămânii Globale a Antreprenoriatului vor fi orientate spre
antrepenoriatul feminin și cel al tinerilor. Ziua de miercuri va fi dedicată antreprenoriatului
responsabil și sustenabil. În cadrul activităților de joi vor fi discutate aspecte ce țin de cum se face
din artă și cultură afacere în cadrul GEW Innovation: Culture & Creativity. Vineri, tinerii care s-au
înscris în competiția internațională DECA Idea Challenge, vor avea ocazia să testeze abilitățile de
prezentare în cadrul DECA National Finals.
Săptămâna Globală a Antreprenoriatului este la cea de-a cincea ediție și reprezintă celebrarea
inovatorilor și creatorilor de locuri de muncă, persoanelor care lansează startup-uri a căror idei prind
viață, stimulează creșterea economică și ajuta la bunăstarea persoanelor.
GEW inspiră persoanele din peste 170 de state, prin intermediul activităților locale, naționale și
globale, să exploreze potențialul inovativ și creativ. Aceste activități, de la competiții desfășurate la
scară globală, la evenimente de networking, care conectează participanții, mentorii și investitorii,
aduc oportunități noi de dezvoltare. Milioane de persoane „fură” din sfaturi și se inspiră de la
reprezentanți de vază ai antreprenoriatului global, precum Richard Branson, Michael Dell și
Muhamad Yunus.
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