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Pe 22 februarie curent, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), a avut loc vizita
de lucru a dlui Pascal Phlix, coordonator de țară, Direcția cooperare internațională, Oficiul European
de Brevete (OEB).
Scopul vizitei a fost consolidarea relațiilor de colaborare dintre AGEPI și OEB, evaluarea
implementării Programului activităților de cooperare dintre oficii pentru ultimii doi ani, precum şi
identificarea direcțiilor prioritare de colaborare bilaterală pentru bienala 2018-2019.
Agenda vizitei de lucru la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a reprezentatului OEB a
inclus o întrevedere cu Directorul general AGEPI, Lilia Bolocan, cu care a realizat un schimb de opinii
privind dezvoltarea cadrului de cooperare dintre Republica Moldova şi OEB, inclusiv în contextul
implementării Acordului de cooperare și validare a brevetului european dintre Guvernul Republicii
Moldova și OEB. De asemenea, au discutat despre realizările Programului activităților de cooperare
dintre AGEPI şi OEB pentru anii 2016-2017, precum și au fost identificate direcțiile prioritare de
colaborare bilaterală dintre oficii pentru următoarea bienală.
În cadrul discuțiilor, Directorul general AGEPI a apreciat suportul acordat de către OEB pentru
organizarea Expoziției Internaționale Specializate ,,INFOINVENT”, ediția a XV-a, precum și asistența
acordată pentru participarea experților AGEPI pe parcursul ultimilor ani la programele de instruire
profesională în domeniul administrării şi examinării brevetelor, organizate de către Academia OEB.
Pascal Phlix a avut o întrevedere și cu reprezentanții Direcției Brevete, Direcției Juridice și Secției
tehnologii informaționale și e-transformare, AGEPI, cu care a discutat despre necesităţile de
asistenţă din partea Oficiului European de Brevete în contextul implementării Acordului de validare a
brevetelor europene pe teritoriul Republicii Moldova.
Vizita de lucru s-a finalizat cu angajamentul AGEPI și OEB de a consolida relațiile de cooperare
bilaterală în vederea dezvoltării sistemului național de protecție a invențiilor și ajustării la
standardele europene în domeniu.
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