Prioritățile de colaborare Republica Moldova - OMPI, discutate în cadrul unei întâlnir
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Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Lilia Bolocan a avut o
întrevedere bilaterală cu Directorul general al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale
(OMPI), Francis Gurry.
Întâlnirea a avut loc în contextul participării Directorului general AGEPI la cea de-a 58-a rundă de
Adunări ale statelor membre ale Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI), care se
desfășoară în perioada 24 septembrie – 2 octombrie, la Geneva.
Astfel, în cadrul întrevederii au fost trecute în revistă ultimele evoluții ale AGEPI și OMPI în domeniul
dezvoltării sistemului de proprietate intelectuală. De asemenea, au avut loc discuții
privind prioritățile de colaborare OMPI-Republica Moldova. Directorul general al OMPI a ținut să
felicite delegația moldovenească cu succesele înregistrate de către AGEPI în implementarea
programelor OMPI și și-a arătat disponibilitatea pentru continuarea colaborării bilaterale. Directorul
general AGEPI a confirmat angajamentul AGEPI de a depune și în continuare eforturi în vederea
alinierii la standardele europene și a salutat deschiderea OMPI de a susține în continuare eforturile
Republicii Moldova de consolidare a capacităților instituționale în domeniul proprietății intelectuale,
îmbunătățirea cadrului regulator dar și creșterea nivelului de cultură și respect în domeniul de
referință. Totodată, au discutat despre organizarea în Republica Moldova a celei de-a doua ediții a
Seminarului regional anual în domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuală dar și
organizarea în Republica Moldova în anul 2020 a Conferinței Internaționale în domeniul respectării
drepturilor de proprietate intelectuală, cel mai mare for internațional în domeniu. De asemenea, Lilia
Bolocan l-a informat pe înaltul oficial despre stadiul de implementare a Strategiei naționale de
proprietate intelectuală care se va finaliza în anul 2020 și intenția autorităților de la Chișinău de a
lansa procesul de elaborare a unei noi strategii la care contribuția și experiența OMPI va fi
binevenită. În final, Directorul general AGEPI l-a invitat pe Directorul general OMPI în Republica
Moldova în noiembrie 2019, cu ocazia desfășurării unei noi ediții a Expoziției Internaționale
Specializate ”INFOINVENT”.
De asemenea, conform programului vizitei la Geneva, Directorul general AGEPI, Lilia Bolocan a avut
o întrevedere cu Directorul general adjunct OMPI, Wang Binying, cu care a discutat despre
programele OMPI în domeniul mărcilor și designului industrial, inclusiv proiectele informaționale în
care ar putea fi implicată și Republica Moldova.
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