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În perioada 23 – 26 aprilie 2018, la Geneva, Elveția, s-a desfășurat cea de-a 39-a sesiune a
Comitetului Permanent al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) privind dreptul
mărcilor, desenelor și modelelor industriale și indicațiilor geografice (Comitetul SCT/39 [1] ).
Conform Agendei în cadrul sesiunii curente a Comitetului SCT au fost discutate mai multe subiecte
ce se referă la protecția desenelor și modelelor industriale, în special cu referire la designul
interfețelor grafice pentru utilizator (GUI), pictogramelor și caracterelor tipografice; marca și sistemul
numelor de domen (DNS), protecția denumirilor de state împotriva înregistrării și utilizării în calitate
de marcă, precum și subiecte ce țin de sistemul de protecție a indicațiilor geografice. La Comitetului
SCT/39 au participat 250 reprezentanți din 98 de state membre OMPI și 23 de organizații
internaționale guvernamentale și nonguvernamentale.
Republica Moldova a fost reprezentată de Simion Levițchi, șeful Direcției mărci și design industrial
AGEPI, și Marin Cebotari, Consilier, Reprezentant permanent adjunct al Reprezentanței permanente
al Republicii Moldova pe lâng Oficiul ONU la Geneva.
Lucrările au fost moderate de președintele Comitetului Adil El Maliki, Directorul general al Oficiului de
proprietate industrială și comercială din Maroc. În funcția de vicepreședinți ai Comitetului SCT au fost
re-aleși Simion Levitchi, șeful Direcției mărci și design industrial al AGEPI, Republica Moldova și
Alfredo Carlos Rendon Algara, Director general adjunct, Institutul de Proprietate Industrială din
Mexic.
La deschiderea Comitetului SCT/39 Vice-directorul General OMPI, Wang Binying, a menționat
importanța reuniunii actuale a Comitetului pentru a discuta subiectele conform Agendei, subliniind
că sunt introduse două subiecte noi: Propunerea referitor la protecția denumirilor de țări și a
denumirilor geografice de importanță națională și Propunerea referitor la recunoașterea și protecția
brandurilor naționale.
În conformitate cu agenda sesiunii curente a Comitetului SCT/39, pe 24 aprilie 2018, a fost
organizată o Sesiune de informare referitor la practicile de examinare a mărcilor ce constau din
denumirea statelor (SCT/IS/CN/GE/18 [2]), organizată la decizia statelor membre în cadrul reuniunii a
38-a Comitetului SCT.
Cu referire indicațiile geografice, a fost analizată lista întrebărilor transmise de statele membre
pentru a elabora un chestionar privind protecția indicațiilor geografice la nivel național/regional și
utilizarea/utilizarea necorespunzătoare a indicațiilor geografice, a denumirilor de state și a termenilor
geografici pe Internet și în sistemul numelor de domen. S-a stabilit că întrebările prezentate, după
compilarea lor în formatul agreat în cadrul SCT/39, vor fi repartizate în 2 chestionare care vor fi
transmise statelor membre pentru a fi completate.
Agenda integrală a Comitetului SCT/39 [1] poate fi accesată
aici: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_39/sct_39_1_prov_5.pdf [3] ).
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