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    _____________________________________________________________ 

INFORMARE 

În fiecare an în data de 26 Aprilie sărbătorim Ziua Mondială a

Proprietăţii Intelectuale (PI) pentru a rămâne la curent cu rolul pe care îl joacă 

drepturile de proprietate intelectuală (brevete de invenție, mărci comerciale, desene 

industriale, drepturi de autor) în promovarea inovării și a creativității. 

Anul 2020 este un an deosebit, având în vedere pandemia coronavirus şi 

necesitatea de a păstra toată lumea în siguranţă. În aceste condiţii WIPO nu 

organizează niciun eveniment fizic, dar încurajează comunitatea internaţională să mute 

aceste activităţi pe canale virtuale 

Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale 2020 pune inovarea – și drepturile de 

proprietate intelectuală care o susţin – în centrul eforturilor de a construi un viitor 

verde. De ce? Pentru că alegerile pe care le facem astăzi ne vor modela viitorul. 

Pământul este casa noastră. Este datoria noastră să avem grijă de el, pentru că omul 

obişnuit este preocupat în prezent de numeroasele griji personale cotidiene care au  

devenit obsedante. Omenirea, în ansamblul său, este însă de fapt ameninţată de 

evoluţia viitoare imprevizibilă a problemelor globale. 

Tematica Zilei Mondiale de Proprietate Intelectuală din anul 2020 este: 

„Inovarea pentru un viitor verde” și se încurajează eforturile pentru un viitor verde, 

ecologic. Campania sărbătorește, de asemenea, numeroșii inventatori și creatori care  

din întreaga lume pariază pe un viitor ecologic – femeile, bărbații și tinerii care 

lucrează la alternative mai curate la tehnologiile tradiționale bazate pe combustibili 

fosili și la sisteme mai bune și mai durabile de gestionare a alimentelor și resurselor 

naturale. Aportul acestora echilibrat va duce la sprijinirea apariției unei economii 

ecologice care să funcționeze cu și nu împotriva sistemelor de susținere a vieții de pe 

planetă. 

În conformitate cu tematica anului 2020, se analizează modul în care sistemul 

de brevete încurajează inovarea, dezvoltarea şi difuzarea tehnologiilor ecologice care 

ne permit să abordăm criza climatică şi să construim un viitor ecologic, dar şi modul 

în care gândirea şi drepturile de proiectare sprijină împreună utilizarea optimă a 

resurselor şi permit proiectanţilor să investească timpul şi talentul lor în crearea de 

resurse utile, dar şi produse atractive şi ecologice pentru consumatori. Se ia în 
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considerare modul în care mărcile comerciale şi alţi identificatori sprijină apariţia şi 

dezvoltarea întreprinderilor, pe baza principiilor durabilităţii mediului, permiţîndu-le 

să ofere o gamă mai largă de produse şi servicii ecologice. Se urmăreşte felul în care 

indicaţiile geografice încurajează utilizarea mai durabilă a resurselor naturale şi 

modul în care drepturile de ameliorare a plantelor vor promova dezvoltarea unor 

culturi mai rezistente în sprijinul securităţii alimentare la nivel mondial. Prin folosirea 

drepturilor de autor, creatorii vor putea să îşi câştige un trai prin munca lor prin 

crearea unei viziuni asupra viitorului ecologic şi a beneficiilor sale nespuse. 

            Biblioteca Județeană Ioan N. Roman Constanța pune la dispoziția utilizatorilor 

interesați un link prin care se poate consulta revista editată de WIPO şi intitulată 

WIPO MAGAZIN, nr 1/2020, în care se pot regăsi multe informaţii actualizate despre 

„viitorul verde/ecologic”. 

 Totodată, Biblioteca judeţeană vă invită să vă spuneţi punctul de vedere 

referitor la proprietatea intelectuală şi impactul acesteia asupra vieții pe pagina de 

Facebook a bibliotecii (www.bjconstanta.ro) sau pe pagina WIPO  

(www.facebook.com/worldipday). 

 

 

                                            RESPONSABIL OSIM, 

                                                 Carmen Buştiuc 
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