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În perioada 10 - 12 noiembrie 2015, la Copenhaga, Danemarca, a avut loc Conferința OEB în
domeniul informației de brevet. Evenimentul a fost organizat de către Oficiul European de Brevete
(OEB) în cooperare cu Oficiul de Brevete și Mărci din Danemarca (DKPTO).
Organizată anual în diferite ţări membre ale Organizaţiei Europene de Brevete, Conferința servește
drept platformă de comunicare și schimb de experiență în materie de brevet. Ediția curentă a
evenimentului a fost axată pe calitatea informației și serviciilor în domeniul brevetelor.
Republica Moldova a fost reprezentată la eveniment de către Directorul general al Agenției de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) Octavian Apostol și Nicolae Dimov specialist coordonator,
Secția tehnologii informaționale și e-transformare AGEPI.
Pentru Republica Moldova participarea la Conferință a reprezentat o oportunitate de promovare a
sistemului de validare a brevetelor aplicabil, începînd cu 1 noiembrie 2015, odată cu intrarea în
vigoare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Europeană a Brevetelor privind
Validarea brevetelor europene, semnat la Munchen, în octombrie 2013.
Tradițional, în cadrul conferinței, a fost organizată o expoziţie a produselor și serviciilor
informaționale în domeniul brevetelor. În cadrul evenimentului au fost prezentate cele mai noi
instrumente informaționale ale OEB, oficiilor naționale de proprietate intelectuală şi ale unor
companii specializate în prestarea serviciilor informaționale în domeniul brevetelor de invenții,
inclusiv baze de date, instrumente de cercetare și documentare, etc.
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a prezentat la expoziție aplicația „Panorama de
brevet [1]” - un sistem de gestiune a brevetelor, accesibil on-line, care cuprinde date statistice și
analitice despre brevetele de invenţie naționale şi străine protejate pe teritoriul Republicii Moldova.
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