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La 14 mai curent, în cadrul Conferinței Diplomatice pentru adoptarea Noului Act al Aranjamentului de
la Lisabona pentru protecția denumirilor de origine și înregistrarea lor internaționala, convocate de
Organizația Mondială pentru Proprietatea Intelectuală, Republica Moldova și Organizația pentru o
rețea internaționala a indicațiilor geografice (oriGIn) au organizat un seminar cu genericul „Indicațiile
geografice și dezvoltarea durabilă”.
Cu aceasta ocazie, organizatorii au oferit un cocktail cu degustarea produselor tradiționale
moldovenesti. Directorul general al OMPI, peste 100 de diplomati si delegaţi nationali, alaturi de
reprezentanți ai numeroaselor organizații internaționale participante la Conferinţa diplomatică, au
avut posibilitatea să aprecieze brânza de oi, dulceața de nuci și de petale de trandafir, mierea,
nucile, prunele uscate și vinurile autohtone.
În discursul de inaugurare al dnei Lilia Bolocan, Director general al Agenţiei de Stat pentru
Proprietate Intelectuală (AGEPI), dezvoltarea durabilă a fost mentionata ca fiind unul dintre
obiectivele strategice ale Republicii Moldova, iar indicațiile geografice au fost calificate drept
platforme viabile pentru realizarea acestuia prin efectul lor asupra dezvoltării socio-economice. "Iată
de ce Republica Moldova acordă o importanţă deosebită promovarii produselor autohtone prin
valorificarea avantajelor oferite de acest instrument economic complex”.
„Avand in vedere aportul indicațiilor geografice la dezvoltarea durabilă şi luand in consideratie
provocările producătorilor și consumatorilor legate de contrafacerea produselor cu indicație
geografica protejata la nivel global, importanta Conferinței Diplomatice pentru adoptarea Noului
Aranjament de la Lisabona rezida in stabilirea unui sistem de protecție robust și atractiv in acelasi
timp.”
Participanții la Conferința Diplomatică au putut vizita standul national în perioada 11- 15 mai curent.
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