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În perioada 24 septembrie – 2 octombrie, la Geneva, se desfășoară cea de-a 58-a rundă de Adunări
anuale ale statelor membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI). La ediția
curentă participă aproximativ 1000 de delegați din 191 de state membre ale OMPI, printre care
directori ai oficiilor de proprietate intelectuală, ambasadori, miniștri, conducători ai organizațiilor
internaționale interguvernementale din domeniu etc., care urmează să aprobe direcțiile strategice
de dezvoltare a Organizației pentru următoarea bienală.
Delegația Republicii Moldova este condusă de Lilia Bolocan, Director general al Agenției de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Din componența delegației fac parte reprezentantul
permanent al Misiunii Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU de la Geneva, Iulian Grigoriță și Liliana
Vieru, șefa Direcției promovare și relații externe AGEPI.
În cadrul sesiunii curente vor fi examinate multiple probleme de importanță pentru OMPI, printre
care adoptarea Programului și Bugetului OMPI pentru bienala 2019-2020, deschiderea unor noi oficii
externe ale OMPI, convocarea unei conferințe diplomatice pentru adoptarea unui tratat privind legea
pentru protecţia designului industrial etc. De asemenea, participanții vor discuta despre proprietatea
intelectuală și resursele genetice, cunoștințele tradiționale și folclorul, precum și despre aspecte
legate de dezvoltarea globală. În centrul operațiunilor OMPI se află serviciile globale de proprietate
intelectuală pe care le administrează - sisteme bazate pe 26 de tratate ale OMPI, care ajută
inovatorii și creatorii să-și protejeze și să-și promoveze produsele în întreaga lume. Delegații vor
revizui operațiunile și vor analiza activitatea de viitor a Sistemului internațional de brevete, a
Sistemului internațional de mărci comerciale, a Sistemului internațional de design, a Sistemului
internațional de denumiri de origine și a Centrului de Arbitraj și Mediere.
Cea de-a 58-a rundă de Adunări anuale a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale a fost
deschisă de către Reprezentantul Permanent al Vietnamului pe lângă Oficiul ONU din Geneva,
Ambasadorul Duong Chi Dung care a fost ales în calitate de președinte al Adunării generale OMPI
pentru anii 2018-2019. Ulterior, Directorul general OMPI, Francis Gurry a raportat progresele din
domeniul serviciilor de proprietate intelectuală la nivel global înregistrate de organizație, pe
parcursul anului trecut și a menţionat interesul sporit față de proprietatea intelectuală la nivel
mondial.
În conformitate cu agenda reuniunii, statele membre au prezentat declarațiile de țară prin care au
menționat realizările obținute în dezvoltarea sistemelor naționale de proprietate intelectuală, dar și
au trasat prioritățile pentru actuala rundă de Adunări ale OMPI și activitățile viitoare ale organiziației.
În contextul desfășurării celei de-a 58-a rundă de reuniuni anuale ale Organizației Mondiale a
Proprietății Intelectuale, AGEPI participă cu un stand expozițional cu genericul "MOLDOVA - designing
lifestyle" - Rolul designului în creșterea calității vieții din Republica Moldova. În cadrul standului sunt
prezentate unele dintre cele mai bune realizări ale creatorilor autohtoni din domeniul design-ului de
produs și al celui industrial, fashion design, arte plastice, mobilier, grafică, arhitectură, design
interior etc., care excelează prin originalitate, creatrivitate și prin încadrarea acestora în tendințele
internaționale. Deschiderea oficială a expoziției va avea loc miercuri, 26 septembrie.
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