ACORD
Între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azcrbaidjan
privind colaborarea În domeniul protecţiei proprietăţii industriale

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan,
denumite în continuare Părţi,
ţinând cont de relaţiile de prietenie stabilite pe parcursul istoriei Între
aceste două state,
dorind să dc;:volte colaborarea comercial-economică, industrială şi
tehnico-ştiinţi fică,

recunoscând
este

că protecţia efectivă şi adecvată

condiţia necesară

au convenit

pentru dezvoltarea acestei

a

proprietăţii

industriale

colaborări,

următoarele:

Articolul 1
În scopurile prezentului Acord noţiunea de "proprietate industrială" are
în Articolul 1 al Convenţiei de la Paris pentru Protecţia
Proprietăţii Industriale din 20 martie 1883, revi/,uită la Stockholm la 14 iulie
1967 şi modificată la 2 octombrie 1979 (în continuare - Convenţia de la
Paris).
semnificaţia prevăzută

Articolul 2
Părţile

vor desfăşura şi aprofunda colaborarea în domeniul protecţiei
proprietăţii industriale pe principii de egalitate şi în condiţii reciproc
avantajoase în conformitate cu prezentul Acord şi cu alte tratate internaţionale,
părţi la care acestea sînt sau vor deveni.
Colaborarea Părţilor va viLa:
reglementarea problemelor ce ţin de protecţia şi folosirea drepturilor
asupra obiectelor de proprietate industrială;
armonizarea lcgislaţiilor naţionale ale Părţilor în domeniul proteCţiei
proprietăţii industriale în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale,
semnatare ale cărora sînt;
schimbul de informaţic, acte normative şi alte do~umente, precum şi
schimbul de experienţă şi specialişti în domeniul pl'otecţiei proprietăţii
industriale;
alte forme de colaborare reciproc coordonate de către Părţi.

----- ._---------

Articolul 3
Persoanele fizice şi juridice ale unui stat se vor bucura pc teritoriul altui
de aceleaşi drepturi şi avantaje în domeniul protecţiei proprietăţii
striale, pc care acest stat le acordă în prezent sau le va acorda prin actele
le normative persoanelor fizice şi juridice naţionale, precum şi de aceleaşi
i.1 loace de protecţie juridică şi în aceeaşi măsură ca şi persoanele fizice şi
juridice naţionale.
La soluţionarea divergenţelor nereglementate de prezentul Acord se vor
aplica prevederile Convenţiei de la Paris.

Articolul 4
Părţile

persoană fizică sau juridică a Republicii Moldova
sau a Republicii A:Gcrbaidjan îşi rC:Gervă dreptul de folosire a invenţiei sau a
a încheia un contract de licenţă, dacă utilizarea
modelului de
invenţiei sau fi
de utilitate a început legitim pînă la depunerea de
de înregistrare a invenţiei sau modelului de

ct'\l'e a rost eliberat certificatul de autor al URSS.
onorariilor se efectuează în modul prevăzut de actele
pe teritoriul căruia se utilizează sau se va utiliza
de utilitate menţionat.

Articolul 5
Persoanele fizice şi juridice ale unui stat se vor folosi pe teritoriul
celuilalt stat de fondul de brevete, biblioteci, baze de date ce se referă la
proprietatea industrială, în aceleaşi condiţii precum şi persoanele flzice şi
juridice naţionale.

Articolul 6
Responsabili de realizarea prezentului Acord sunt:
- în Republica Moldova - Agenţia de Stat pentru Proprietatea
cctuală;

- în Republica Azerbaidjan _. Agenţia de Stat pentru Standardizare,
logie şi Brevete al Republicii Azerbaidjan.
.
Modul şi condiţiile de colaborare dintre organele responsabile pentru
prezentului Acord vor fi stabilite prin acorduri speciale între ele.

Articolul 7
ţa

. i Acord se

dintre
efectuează

organele responsabile pentru realizarea
în limba rusă.

Articolul 8
apanţICl divergenţelor privind problemele ce rezultă din
Acord sau legate de realizarea sau interpretarea lui, reprezentanţii
le vor soluţiona prin intermediul consultaţiilor şi negocierilor.

Articolul 9
Prezentul Acord nu reprezintă un impediment pentru participarea
Părţilor la colaborarea bilaterală sau multilaterală cu alte state în domeniul
protecţiei proprietăţii industriale.

Articolul 10
În prezentul Acord, cu consimţământul reciproc al Părţilor, pot fi
operate modificări şi completări aprobate prin Protocoale adiţionale, care va fi
parte integrantă al prezentului Acord şi care intră în vigoare în modul stabilit
de art. 11 al prezentului Acord.

Articolul 11
Prezentul Acord intră în vigoare din ziua recepţionării prin canalele
diplomatice a ultimei notificări în scris despre îndeplinirea de către Părţi a
procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.
Prezentul Acord se încheie pe un termen de cinci ani şi se va prelungi
automat pentru următoarele tennene consecutive de cinci ani, dacă nici una
dintre Părţi nu va notifica în scris cealaltă Parte, cu cel puţin şase luni până la
expirarea termenului indicat, dcspre intenţia sa de a-l denunţa. În acest caz
Acordul va fi reziliat la expirarea termenului de trei Juni din data recepţionării
menţionate.

Rezilierea prc/'cntului Acord nu va afecta valabilitatea titlurilor de
mrOt()ctile care sâni acordate sau pot fi acordate persoanelor fizice şi juridice ale
',:/amlX!h)r state.

",._,-_._-------_._--------------

it în or. Baku la " }3 " aprilie 2008 în două exemplare, fiecare
moldovenească, azeră şi rusă, toate textele având valoare egală.
cazul apariţiei unor divergenţe de interpretare a prevederilor
. ~cord, textul în limba rusă va fi cel de referinţă.
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Prin prezenta, certific că textul alăturat este o copie autentică a
Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii
Azerbaidjan privind colaborarea în domeniul protecţiei proprietăţii
industriale, semnat la Baku la 23 aprilie 2008, originalul căruia este
depozitat la Arhiva Tratatelor a Ministerului Afacerilor Externe şi
Integrării Europene al Republicii Moldova.
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