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In perioada 25 - 27 iulie 2007, in Geneva, Elvetia, se va desfasura Conferinta Internationala cu
genericul „Protectia drepturilor de proprietate intelectuala si transformarea rezultatelor
din domeniul cercetarii si dezvoltarii in valori intangibile in economia de tranzitie”,
organizata de Comisia Economica pentru Europa a Natiunilor Unite (UNECE), urmata de a 2-a sedinta
anuala a Grupului de lucru pentru specialistii in domeniul proprietatii intelectuale (TOS-IP).
In cadrul Conferintei vor fi abordate subiecte de interes sporit pentru toate tarile membre UNECE:
cele mai bune practici si politici privind comercializarea, protectia si apararea drepturilor de
proprietate intelectuala in regiunea UNECE, si in mod special, in tarile cu economie in tranzitie. De
asemenea, vor fi luate in considerare rezultatele primei sedinte anuale a Grupului de specialisti in
domeniul inovatiei si politicilor de concurenta, care a avut loc in perioada 8-9 martie 2007, a sedintei
Grupului de experti privind finantarea dezvoltarii inovationale, desfasurata in perioada 3 - 4 mai
curent, precum si a Conferintei Internationale privind reducerea barierelor pentru antreprenoriat si
incurajarea dezvoltarii intreprinderilor, organizata in perioada 18-19 iunie 2007. Totodata,
desfasurarea Conferintei va contribui la crearea unei platforme web pentru schimb de informatii,
pentru reprezentantii publici, comunitatea de afaceri si institutiile de cercetare.
In cadrul celei de-a 2-a sedinte anuale a Grupului de lucru TOS-IP, vor fi luate in consideratie
necesitatile guvernelor si se va tine cont de cele ale sectorului privat, ale consumatorilor, ale
mediilor universitare si de intreprinzatori, precum si ale societatii civile, pentru elaborarea proiectului
planului de lucru pentru anul 2008.
La lucrarile Conferintei Internationale si ale Grupului de lucru TOS-IP sunt invitati expertii in domeniu,
desemnati de statele membre UNECE, precum si reprezentantii asociatiilor mediilor de afaceri.
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