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În perioada 3-4 mai, reprezentanții Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) au
participat la Conferința informațională în domeniul brevetelor cu genericul „PATLIB 2016”, care a
avut loc la Helsinki, Finlanda.
Organizată tradițional de către Oficiul European de Brevete (OEB), ediția curentă a Conferinței s-a
desfășurat cu suportul Oficiului de Brevete și Înregistrare din Finlanda și a fost dedicată
reprezentanților oficiilor naționale de brevete ale statelor membre OEB, precum și reprezentanților
centrelor de informare în domeniul brevetelor, care sunt adesea denumite "centre PATLIB ".
Evenimentul a reunit peste 200 de participanți din 37 de țări, inclusiv și reprezentanți ai țărilor care
nu sunt state membre ale Organizației Europene de Brevete, așa precum Cuba, Georgia, Muntengru
și Republica Moldova.
Conferința a fost deschisă de către Benoît Battistelli, Președintele OEB, care a remarcat prezența
impunătoare a participanților și a precizat că OEB acordă o mare importanță pentru susținerea
rețelei PATLIB, care servește atât interesului public cât și a sistemului de brevete european prin
promovarea unui climat favorabil pentru inovare. În calitate de punct de contact pentru firme și
inventatori la nivel local, centrele PATLIB joacă un rol crucial în furnizarea informațiilor și serviciilor
referitoare la brevete, a mai adăugat Președintele OEB.
La rândul său, Rauni Hagman, Director General al Oficiului Finlandez de Brevete și Înregistrare,
gazda acestui eveniment, a evidențiat importanța informației de brevet pentru promovarea
inovațiilor și dezvoltarea economică a țărilor.
Programul conferinței a cuprins sesiuni plenare cu participarea raportorilor internaționali, dar și mici
ateliere de informare cu tematici diverse: necesitatea acordurilor de cooperare ca mijloc de sporire a
calității și a vizibilității centrelor PATLIB, rolul consultațiilor acordate inventatorilor, serviciile PATLIB
orientate spre susținerea finanțării inovării, crearea unui mediu de succes prin vizualizarea și
evaluarea activelor intangibile în cadrul organizațiilor bazate pe cunoștințe etc.
OEB sprijină centrele PATLIB prin intermediul Oficiilor naționale de proprietate intelectuală în cadrul
cooperării cu cele 38 de state membre. Acest sprijin vizează extinderea gamei și calitatea serviciilor
oferite utilizatorilor prin instruire și instrumente acordate personalului PATLIB.
În prezent, există peste 300 de centre de informare în domeniul brevetelor răspândite la nivel
regional în cadrul statelor membre ale OEB. Centrele PATLIB oferă acces la informațiile legate de
brevete și aspectele conexe. Angajații centrelor sunt familiarizați cu activitatea industrială și
economică și oferă servicii antreprenorilor, IMM-urilor, inventatorilor individuali, dar și studenților.
Centrele PATLIB pot oferi, de asemenea, asistență practică cu privire la alte drepturi de proprietate
intelectuală.
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