Implementarea sistemului brevetului european cu efect unitar în România, discutată
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Pe 28 septembrie 2016, Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(AGEPI), Octavian Apostol și Ala Gușan, șef Direcție Brevete AGEPI, au participat la Seminarul
“Implementarea brevetului european cu efect unitar în România”, organizat de către Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), în colaborare cu Oficiul European de Brevete (OEB).
La eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi ai Ministerului Justiţiei, ai
mediului de afaceri şi ai mediului academic, avocaţi şi numeroşi consilieri în proprietate industrială
din România. Au fost prezenţi specialişti din cadrul Oficiului European de Brevete precum şi din
cadrul oficiilor de proprietate industrială din Bulgaria, Slovenia, care au prezentat experienţele
proprii în procesul de implementare a brevetului unitar în ţările lor.
În cadrul seminarului, au fost discutate teme de actualitate printre care stadiul actual al sistemului
brevetului unitar, procesul de implementare a acestuia în România, precum și evoluțiile și
perspectivele referitoare la Curtea Unică în Materie de Brevete.
Sorana Baciu, Secretar de Stat în Ministerul Economiei, Comerţului și Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a
menţionat faptul că România s-a numărat printre statele membre care au participat activ la
consolidarea sistemului brevetului unitar, cu convingerea că va reprezenta un instrument atractiv
pentru solicitanţii români şi că va avea efect pozitiv asupra domeniului inovării din România.
Brevetul european cu efect unitar este un brevet acordat de către OEB în baza regulilor şi
procedurilor Convenţiei Brevetului European pentru care, titularul poate cere efect unitar al
protecţiei pe teritoriul a 25 de state membre ale Uniunii Europene, în condiţiile unor taxe
avantajoase.
Brevetul european cu efect unitar, preconizat a se implementa în anul 2017, va reprezenta pentru
utilizatorii săi o alternativă la brevetul naţional şi la brevetul european clasic. Crearea acestui sistem,
în baza actelor normative emise de Comisia Europeană va stimula competitivitatea industriei şi va
asigura creşterea economică.
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