
CONGRESUL INTERNAȚIONAL "PatLib 2017 MUNCHEN" – UN LOC ÎN 

CARE PRIMUL CUVÂNT PE CARE ÎL ÎNVEȚI ESTE "SECURITATE" 

 

 

Congresul Internațional PatLib (Patent Library) organizat de Oficiul European de 

Brevete, reunește în fiecare an personalităţi marcante ale instituţiilor naţionale şi internaţionale 

ce au ca obiect de activitate Protecţia Proprietăţii Intelectuale, cu precădere Protecția 

Proprietății Industriale, alături de reprezentanţi ai Centrelor Regionale din Europa. În anul 

2017, în perioada 3-4 mai, Congresul s-a desfăşurat la Munchen la Oficiul European de Brevete 

(EPO), congresul a oferit o posibilitate excelentă delegațiilor din centrele regionale de 

promovare a proprietății intelectuale, din țările membre ale Convenției Brevetului European, 

să facă schimb de experiență. 

 EPO este o organizație interguvernamentală ce în prezent reunește 38 de state membre 

(Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, 

Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, 

Luxemburg, Macedonia, Malta, Marea Britanie, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, 

Portugalia, România, San Marino, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia, 

Ungaria). În cooperare cu oficiile naționale de brevete ale statelor membre, EPO sprijină o rețea 

de centre de informare ("Centrele Europene PatLib") în toată Europa, care au evoluat de la o 

grupare de brevetoteci naționale distribuite pe scară largă în statele membre. Centrele PatLib 

sunt situate în diverse instituții cum ar fi Camerele de Comerț Industrie și Agricultură, 

organizații non-guvernamentale, institute de cercetare, biblioteci, universități, etc.  

Scopul ediției din acest an a fost reprezentat de împărtășirea și discutarea experiențelor 

cu privire la inițiativele și proiectele implementate cu succes în centrele europene, în instituțiile 

gazdă. La sesiunile Congresului au participat, pe baza unei invitații nominale, aproximativ 200 

de specialiști în domeniul PI și examinatori de brevete din oficiile naţionale ale statelor membre 

ale EPO, având posibilitatea de a se familiariza cu cele mai remarcabile realizări din domeniu. 

Lucrările Congresului au fost deschise de către Richard Flammer, Directorul Principal EPO, 

care a urat bun-venit participanţilor și a mulţumit pentru contribuţia tuturor la dezvoltarea unui 

mediu de succes a sistemului european de brevete, menţionând nivelul ridicat de dezvoltare al 

Centrelor de informare în domeniul brevetelor și eforturile depuse la îmbunătăţirea sistemului 

de protecţie a proprietăţii industriale. Un cuvânt de bun-venit a fost rostit de Benoit Battistelli, 

Președintele Oficiului European de Brevete. În cadrul Congresului PatLib 2017 au fost 

organizate un număr important de sesiuni de comunicări cu diferite tematici, pe parcursul 

cărora participanţii s-au familiarizat cu tendinţele de dezvoltare a interconexiunilor 

profesionale, avându-i ca oratori pe experţii organizaţiilor internaţionale, precum: WIPO, EPO, 

OHIM, INPI, Comisia Europeană și nu numai. 

 Reprezentanţii delegaţiilor participante la eveniment au avut posibilitatea să participe 

la sesiunile de comunicare conform tematicilor interesante. Mai mult decât atât, Directorul 

Principal al EPO, domnul Richard Flammer, a apreciat extrem de pozitiv activitatea experților 

români în domeniul Protecției Proprietății Industriale care au participat la Congresul PatLib un 

congres de tip "Learning Event". Experiența participării la Congresul Centrelor PatLib din 

Europa s-a dovedit și în acest an una benefică pentru evoluția pozitivă și implicit pentru 

dezvoltarea Universității “Lucian Blaga” din Sibiu și a Centrului PatLib din Sibiu.  

 

 


