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La finele saptamanii trecute, la Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI)
a avut loc vizita unui grup de jurnalisti si bloggeri din tara, in cadrul careia s-a desfasurat
o masa rotunda.
La intalnire au participat: Lilia Bolocan, Directorul general AGEPI si Vicedirectorii generali ai Agentiei
Svetlana Munteanu si Ion Tiganas.
In cadrul intrevederii bloggerii si reprezentantii mass-media au fost informati despre realizarile
obtinute de AGEPI in anul 2013 in domeniul ajustarii cadrului normativ-legislativ privind protectia
obiectelor de PI la standardele nationale si internationale in domeniu, protectiei si respectarii
drepturilor de proprietate intelectuala, proiectelor de asistenta de care a beneficiat AGEPI pentru
dezvoltarea si consolidarea sistemului national de PI, inclusiv din partea UE, beneficiile si avantajele
cetatenilor ca urmare a integrarii RM pe dimensiunea PI, dar si despre planurile AGEPI pentru 2014.
In debutul intrevederii, Lilia Bolocan a mentionat ca in anul 2013 au fost inregistrate mai multe
rezultate frumoase, printre care: obtinerea de catre AGEPI a Certificatului de conformitate a
Sistemului de Management al Calitatii cu standardul ISO 9001:2008; implementarea proiectului
„Depunerea on-line a cererilor OPI”; semnarea Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii
Moldova si Organizatia Europeana de Brevete privind validarea brevetelor europene etc. Un alt
eveniment important al anului 2013 a fost intrarea in vigoare a Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova si Uniunea Europeana cu privire la protectia indicatiilor geografice pentru produsele agricole
si alimentare.
Directorul general AGEPI a specificat ca pentru anul 2014 Agentia are stabilite mai multe sarcini
complexe, precum:

realizarea Planului de actiuni pentru implementarea prevederilor Acordului intre RM si UE cu
privire la protectia IG pentru produsele agricole si alimentare, in comun cu Ministerul
Economiei, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Ministerul Afacerilor Interne,
Serviciul Vamal, Agentia pentru Protectia Consumatorilor;
coordonarea cu Delegatia UE la Chisinau a proiectului de asistenta tehnica in domeniul PI;
achizitionarea si implementarea sistemului informational “Gestiunea colectiva a dreptului de
autor si drepturilor conexe”;
organizarea cu suportul OMPI a unui Simpozion regional in domeniul PI pentru judecatori;
implementarea cu asistenta OMPI a unui proiect de promovare a sistemului national de
protectie a IG si DO;
elaborarea cu suportul OMPI a Studiului privind impactul industriilor creative asupra
economiei nationale;
desfasurarea, in colaborare cu Ministerul Educatiei, a Campaniei de sensibilizare a elevilor
din mun. Chisinau asupra fenomenelor contrafacerii si pirateriei;
implementarea proiectului TEMPUS TecTNet „Reteaua de Transfer Tehnologic”.

Directorul general a accentuat ca in scopul promovarii sistemului national de proprietate
intelectuala, AGEPI va continua sa amplifice pe parcursul anului 2014 activitatile de instruire,
informare si scolarizare atat a reprezentantilor institutiilor si autoritatilor publice cu responsabilitati
in domeniu, cat si a mediului de afaceri, cercetatorilor si inventatorilor, tineretului studios din
republica.
In continuare, participantii la masa rotunda au parcurs o runda de intrebari si raspunsuri ce vizeaza
sistemul national de protectie si respectare a drepturilor de PI, inclusiv implementarea
angajamentelor Republicii Moldova pe plan regional si international in acest domeniu.
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Mai multe detalii despre rezultatele inregistrate de AGEPI in anul 2013 gasiti accesand linkul:
http://agepi.gov.md/ [1]
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