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La 29 aprilie, în incinta Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), a avut loc ședința
festivă de înmânare a certificatelor de absolvire a cursului de instruire în domeniul proprietății
intelectuale, desfășurate în perioada lunilor februarie – aprilie 2016.
Cursurile de instruire sunt organizate de către AGEPI anual și au ca scop informarea, instruirea,
perfecționarea și pregătirea cadrelor în domeniul proprietății intelectuale. La finalizarea cursurilor
absolvenților li se oferă calificarea ”Consilier în Proprietatea Intelectuală”.
În urma ediției curente a cursului, 15 persoane au obținut calificarea de “Consilier în Proprietatea
Intelectuală”. Printre consilierii noi se numără atât specialiști din cadrul AGEPI, cât și din alte instituții
precum și persoane fizice din Republica Moldova.
Directorul general AGEPI, Octavian Apostol, a felicitat absolvenții cu finalizarea cursurilor și obținerea
noii calificări, urându-le succes și perseverență pe tot parcursul activității în domeniul proprietății
intelectuale.
Totodată, Directorul general adjunct AGEPI, Andrei Popa, președintele Comisiei de examinare, a ținut
să menționeze faptul că totul ce ne înconjoară de fapt este din domeniul Tehnologiilor Informaționale
și Proprietății Intelectuale de aceea, acest curs reprezintă un început frumos de cale în cunoașterea
acestor mari direcții.
La rândul lor, absolvenții au remarcat profesionalismul lectorilor, calitatea predării materialului și
importanța cunoștințelor din domeniul proprietății intelectuale dobândite în cadrul cursurilor.
Planul de învățământ al cursurilor de instruire a inclus șapte discipline din domeniul Proprietății
Intelectuale, cu un număr total de 148 de ore.
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