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Conform Hotărârii comune a Consiliului Suprem
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM
şi Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare
nr. 61 din 30 aprilie 2009 „Cu privire la rezultatele
evaluării şi clasificării revistelor ştiinţifice de profil”,
revista „Intellectus” este acreditată în categoria
de clasificare B, la profilurile drept, tehnică,
biologie, chimie, economie.
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Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale –
26 aprilie 2010
Pe 26 aprilie 2010, OMPI sărbătoreşte 10 ani
de la instituirea Zilei Mondiale a Proprietăţii
Intelectuale şi 40 de ani de la intrarea în vigoare
a Convenţiei de constituire a OMPI

Mesajul dlui Francis Gurry,
Directorul General OMPI:
„Inovaţia uneşte lumea”
Acum câteva decenii, lumea rămânea imensă şi destul de necunoscută pentru majoritatea oamenilor. Călătoriile erau lungi şi costisitoare. Cunoştinţele se expuneau pe hârtie şi diseminarea
acestora era dificilă. În multe locuri, practic, serviciul de telefonie era inexistent. Cu excepţia
oraşelor mari, accesul la cultura şi arta străină era limitat.
Rapiditatea inovării şi a asimilării acesteia la nivel mondial a schimbat perspectivele noastre.
Acum suntem uniţi – fizic, intelectual, social şi cultural – într-un mod greu de imaginat în trecut.
Putem traversa continente în câteva ore. Aproape de oriunde de pe planetă avem acces la informaţie, putem să ne vedem şi să comunicăm, să ascultăm muzică, să facem şi să expediem fotografii,
folosind dispozitive care încap în palmă.
Această conexiune universală, realizată prin web şi tehnologii fără fir, are repercusiuni fenomenale asupra viitorului. „Abolind distanţele”, nu mai suntem limitaţi de spaţiul fizic, iar avantajele
ce rezultă sunt multiple.
Instruirea pe web deblochează potenţialul intelectual al comunităţilor, altădată izolate, şi
contribuie la reducerea decalajelor dintre naţiuni în ceea ce priveşte accesul la cunoştinţe. Tehnicile moderne de organizare a videoconferinţelor limitează călătoriile de afaceri, în consecinţă
diminuându-se emisiile de carbon. Telefonia mobilă, utilizată de peste jumătate din populaţia
lumii, transformă viaţa şi comunităţile: telefoanele mobile alimentate cu energie solară permit
depistarea maladiilor, administrarea afacerilor mici şi coordonarea acţiunilor de salvare în caz de
calamitate în zone cândva inaccesibile.
Rapiditatea gestionării şi schimbului de date accelerează ciclul inovării, facilitând astfel procesul colectiv de inovare şi stimulând o colaborare reciproc avantajoasă între companii, instituţii
de cercetare şi persoane fizice. Totodată, tehnologiile digitale oferă persoanelor cu aceleaşi interese posibilitatea de creare a platformelor virtuale, ce le permit să lucreze asupra unor proiecte şi
obiective comune, precum platforma web a membrilor OMPI, destinată să faciliteze accesul la
operele protejate prin dreptul de autor pentru un număr de circa 314 milioane de persoane cu
dizabilităţi de vedere şi de citire a textelor imprimate.
Tehnologiile inovative creează o societate realmente globală. Sistemul de proprietate intelectuală este o parte integrantă a acestui proces de conexiune. Înlesneşte schimbul de informaţii, în
special prin intermediul bazelor de date ale OMPI cu acces liber, care sunt o adevărată comoară
de know-how tehnologic. Creează cadrul adecvat pentru tranzacţionarea şi diseminarea tehnologiilor. Stimulează inovarea şi concurenţa. Contribuie la structurarea colaborării pentru a face
faţă provocărilor globale redutabile, cum ar fi schimbările climatice şi creşterea constantă a necesităţilor de resurse energetice.
OMPI se dedică misiunii sale de a asigura ca sistemul de proprietate intelectuală să servească
în continuare scopului său fundamental – de a încuraja inovaţia şi creativitatea şi de a face ca beneficiile sistemului să fie accesibile tuturor, contribuind astfel la apropierea lumii.
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