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In perioada 7-8 septembrie 2006 Oficiul Eurasiatic de Brevete va organiza la Moscova, Rusia,
conferinta internationala „Sistemul mondial de brevetare: situatia actuala si perspectivele de
dezvoltare”, dedicata aniversarii de 10 ani ai OEAB. La lucrarile conferintei vor lua parte conducatorii
si specialistii Organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectuala, Oficiului European de Brevete,
Oficiului Eurasiatic de Brevete, Organizatiei Regionale Africane de Proprietate Intelectuala,
Organizatiei Africane de Proprietate Intelectuala, oficiilor nationale de brevete din tarile regiunii
eurasiatice si altor tari ale lumii, mandatari autorizati, specialisti notorii in domeniul protectiei
proprietatii intelectuale, reprezentantii stiintei si businessului. La 12 august 1995 a intrat in vigoare
Conventia Eurasiatica privind brevetele si aceasta zi a devenit data fondarii Sistemului mondial de
brevetare. In primul an de activitate a organizatiei nou-create au parvenit relativ putine cereri – circa
120. Dar deja in anul urmator, in 1997, numarul lor s-a triplat. Anul 1997 a fost anul eliberarii
primelor brevete eurasiatice. Gratie activitatii fructuoase a Oficiului Eurasiatic de Brevete pe
parcursul a 10 ani Sistemul eurasiatic de brevetare a fost apreciat si recunoscut pe plan mondial,
fapt despre care marturiseste fluxul cererilor eurasiatice din peste 80 de tari din lume. In ultimii 5 ani
numarul lor s-a majorat de 1,5 ori si in anul 2005 a constituit circa 2 mii de cereri. In cuvantarea sa
cu ocazia aniversarii, A.Grigoriev, Presedintele Oficiului Eurasiatic de Brevete, a mentionat ca
„pentru tarile regiunii date efectul economic soldat din participarea lor in Sistemul eurasiatic de
brevetare este considerabil, deoarece trimestrial aceste tari isi primesc cota-parte din achitarile
taxelor pentru mentinerea valabilitatii brevetelor eurasiatice pe teritoriile lor si volumul acestora
sporeste pe an ce trece”. In anul 2005 aceasta cota constituia 3,6 mil. dolari SUA. «Oficiul Eurasiatic
de Brevete, fondat acum 10 ani, la momentul actual este destul de solicitat si normele lui de
activitate corespund celor mai riguroase standarde in domeniul protectiei proprietatii intelectuale. A
fost creat un colectiv multinational de specialisti cu calificare inalta. Institutia isi respecta traditiile si,
totodata, este deschisa spre tot ce este nou”, a subliniat Presedintele Oficiului Eurasiatic de Brevete.
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