AGEPI participă la ”Săptămâna proprietății intelectuale” de la Alicante, Spania
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În perioada 10-13 iulie 2017, la Alicante, Spania, se desfășoară “Săptămâna proprietății intelectuale
pentru managerii Oficiilor de Proprietate Intelectuală”, eveniment organizat de Oficiul Uniunii
Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) în cooperare cu Oficiul European de Brevete.
Conceput ca o platformă pentru discuții asupra rolului oficiilor de proprietate intelectuală (PI) în
dezvoltarea continuă a sistemului de proprietate intelectuală, evenimentul a convocat responsabili
de rang înalt din cadrul oficiilor de PI din statele membre ale UE, dar și din unele state terțe.
Evenimentul este axat pe abordarea subiectelor de actualitate, precum elaborarea politicilor şi
strategiilor de comunicare ale oficiilor de PI orientate spre business, sporirea eficienţei şi eficacităţii
serviciilor de PI dar și identificarea celor mai bune practici și instrumente de încurajare a inovației și
creativității în statele participante.
Republica Moldova este reprezentată la eveniment de către delegația Agenției de Stat pentru
Proprietatea Intelectuala, condusa de dna Lilia BOLOCAN, Director General.
La 11 iulie curent la sediul EU IPO va avea loc Reuniunea bilaterală la nivel de conducere a AGEPI și
EUIPO, în cadrul căreia se va aborda stadiul actual de colaborare dintre cele două instituții, cele mai
recente realizări din activitatea AGEPI și EUIPO, convergența practicelor și regulamentelor de
examinare a mărcilor și designului industrial înregistrate pe cale națională și comunitară, precum și
domeniile prioritare ale colaborării dintre oficii.
În cadrul reuniunii dl Antonio CAMPINOS, Director Executiv al EUIPO și dna Lilia BOLOCAN, Director
General AGEPI vor semna un Memorandum de Înțelegere privind cooperarea bilaterală între
AGEPI și EUIPO.
Memorandumul vine să contribuie la crearea unui parteneriat strategic între cele două instituții,
participarea AGEPI la proiectele de dezvoltare implementate de către EUIPO, precum și la facilitarea
schimbului de experiență și cunoștințe în administrarea proprietății intelectuale.
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