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05.06.2019 Evenimente

În perioada 5 – 6 iunie 2019, la Chișinău, se desfășoară cea de-a doua ediție a Seminarului regional
cu genericul „Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”, organizat de către
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova în cooperare cu Organizaţia
Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) și Institutul Național al Justiției din Republica Moldova.
Locația evenimentului este Sala de conferințe a Palatului Republicii.
Seminarul are drept scop consolidarea cunoştinţelor în domeniul proprietății intelectuale (PI),
identificarea provocărilor cu care se confruntă autoritățile responsabile de asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) și realizarea unui schimb de experiențe, bune practici și
instrumente de contracarare a contrafacerii și comerțului ilicit. Lucrările ediției curente vor aborda
problematica de investigare și examinare a litigiilor în domeniul PI, cu precădere încălcarea
drepturilor asupra mărcii.
Evenimentul întrunește reprezentanţi ai instituțiilor și autorităților publice cu atribuţii în domeniul
protecției și asigurării respectării DPI (reprezentanți ai oficiilor de PI, ofiţeri de poliţie, inspectori
vamali, inspectori responsabili de protecția consumatorilor, procurori şi judecători) din Republica
Moldova și România, Albania, Azerbaidjan, Germania, Grecia, Lituania, Muntenegru, Olanda,
Tadjikistan. La eveniment participă, de asemenea, reprezentanți ai OMPI, ai Misiunii UE de asistență
la frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM), ai Delegației UE la Chișinău.
În deschiderea evenimentului, Directorul general AGEPI, Lilia Bolocan a menționat că: ” Îmi face o
deosebită plăcere și sunt onorată, în calitate de reprezentant al țării-gazdă, să deschid cea de-a
doua ediție a Seminarului Regional „Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”.
Acest Seminar regional reprezintă o oportunitate deosebită de a discuta multilateral, într-un cadru
profesionist, problemele ce țin de tematica propusă, de a prelua experiențe și de a face schimb de
bune practici pe subiecte de interes major pentru societate, cum ar fi: provocările sistemului național
de proprietate intelectuală; asigurarea respectării drepturilor de PI din perspectiva judiciară;
măsurile de protecţie la frontieră; aspecte privind încălcarea drepturilor de PI, inclusiv în mediul
online; rolul titularilor în asigurarea respectării DPI; aspecte procedurale de drept civil și de drept
penal; vom afla despre evoluțiile în jurisprudență, toate acestea fiind axate preponderent pe
respectarea drepturilor asupra mărcilor comerciale. Consider că acest exerciţiu va fi deosebit de util
pentru noi toți și va impulsiona parteneriatul între instituţiile statului şi societate în ansamblu.”
La rândul său, Xavier Vermandele, consilier juridic principal, Secția consolidarea respectului pentru
proprietatea intelectuală, Direcția Probleme Globale a OMPI, a accentuat: “Vreau să mulțumesc
AGEPI și Institutului Național al Justiției din Republica Moldova pentru organizarea acestui Seminar
regional, care urmărește consolidarea respectului pentru DPI în Republica Moldova, precum și
reprezentanții țărilor care sunt aici. Drepturile de proprietate intelectuală sunt un instrument
economic important, cu ajutorul căruia putem asigura o dinamică în dezvoltarea economică.
Protecția respectării DPI are nevoie de un cadru eficient, deoarece respectarea acestora este
necesară atât pentru titulari, cât și pentru consumatori. Astfel, publicul și autoritățile sunt aliați. Ei
trebuie că colaboreze pentru creșterea respectului pentru drepturile de PI.”
În mesajul de salut către participanți, Diana Scobioală, Directorul Institutului Național al Justiției al
Republicii Moldova, a vorbit despre importanța instruirii continue a persoanelor din sistemul judiciar
în domeniul proprietății intelectuale, pentru examinarea corectă a litigiilor legate de acest domeniu.
”Vă mulțumesc pentru această organizare și oportunitate de participare a beneficiarilor din sistemul
judiciar la acest seminar, și vă urez succes pe parcursul acestor 2 zile, pentru că agenda este una
ambițioasă. Totodată, mulțumesc experților care vor contribui cu informație utilă, la desfășurarea
acestui eveniment”.
Pe parcursul a două zile, participanții la Seminar vor aborda subiecte actuale din domeniul asigurării
respectării DPI, precum măsurile de protecție la frontieră, probele de încălcare a drepturilor de
proprietate intelectuală, inclusiv în cadrul aplicării măsurilor provizorii și la etapa adoptării
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încheierilor judecătorești, evaluarea prejudiciilor încălcărilor DPI, încălcarea PI în mediul digital, rolul
titularilor de drepturi în asigurarea respectării DPI, anularea mărcilor și procedurile de invalidare,
dispunerea de bunurile care aduc atingere DPI, proporționalitatea sentinței etc. Vor fi, de asemenea,
prezentate experiențele statelor participante la Seminar în materie de asigurare a respectării
drepturilor de proprietate intelectuală, dar și în domeniul cooperării strategice publice/publice și
publice/private.
Programul Seminarului Regional conținând subiectele detaliate poate fi accesat mai jos.
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