ACORD
între Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Eurasiatică de Brevete
privind protecţia juridică a invenţiilor pe teritoriul Republicii Moldova după
denunţarea de către Republica Moldova a Convenţiei eurasiatice de brevete
Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Eurasiatică de Brevete,
călăuzindu-se de dorinţa de a continua colaborarea în domeniul protecţiei invenţiilor,
recunoscînd preocuparea comună faţă de respectarea drepturilor şi intereselor legitime
ale solicitanţilor şi ale titularilor de brevete eurasiatice,
avînd în vedere lipsa în Convenţia eurasiatică de brevete a unor prevederi ce ar
reglementa drepturile solicitanţilor şi titularilor de brevete eurasiatice după denunţarea
prezentei Convenţii de către un Stat contractant,
au convenit asupra următoarelor:
Articolul 1
(1) Republica Moldova recunoaşte efectul brevetelor eurasiatice pe teritoriul
Republicii Moldova, eliberate anterior datei de intrare în vigoare a denunţării de către
Republica Moldova a Convenţiei eurasiatice de brevete (26 aprilie 2012), pînă la expirarea
termenului de valabilitate a acestor brevete sau pînă la apariţia altor circumstanţe juridice
care ar conduce la încetarea valabilităţii lor.
(2) Republica Moldova recunoaşte efectul brevetelor eurasiatice pe teritoriul
Republicii Moldova, eliberate după data intrării în vigoare a denunţării de către Republica
Moldova a Convenţiei eurasiatice de brevete, în baza cererilor eurasiatice a căror dată de
depozit este anterioara datei de 26 aprilie 2012, pînă la expirarea termenului de valabilitate a
acestor brevete sau pînă la apariţia altor circumstanţe juridice care ar conduce la încetarea
valabilităţii lor.
Articolul 2
(1) Cererile eurasiatice, depuse anterior datei de 26 aprilie 2012, pot fi transformate în
cereri naţionale ale Republicii Moldova, în baza unei cereri depuse de solicitant pînă la
expirarea a 6 luni din data la care solicitantul a primit de la Oficiul Eurasiatic de Brevete
hotărîrea de respingere a cererii de brevet eurasiatic sau din data la care solicitantul a primit
de la Oficiul Eurasiatic de Brevete notificarea privind respingerea contestaţiei împotriva
hotărîrii menţionate.
(2) Oficiul Eurasiatic de Brevete, la cererea solicitantului, transmite imediat Agenţiei
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova o copie certificată de pe
cererea eurasiatică a cărei transformare în cerere naţională a Republicii Moldova este cerută
de solicitant, cu condiţia plăţii la Oficiul Eurasiatic de Brevete a costului serviciului de
pregătire şi expediere a copiei certificate.
(3) Republica Moldova recunoaşte cererea eurasiatică, pentru care a fost depusă o
cerere de transformare în conformitate cu punctul (1) al prezentului articol, în calitate de
cerere naţională depusă regulamentar avînd aceeaşi data de depozit şi, dacă este revendicată
prioritatea, aceeaşi dată de prioritate, ca şi cererea eurasiatică, cu toate efectele prevăzute de
legislaţia naţională a Republicii Moldova, cu condiţia achitării de către solicitant a taxei
naţionale corespunzătoare.
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Articolul 3
Toate taxele de menţinere în vigoare a brevetelor eurasiatice, care produc efecte pe
teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu articolul 1 din prezentul Acord, se plătesc
Oficiului Eurasiatic de Brevete, care, în modul stabilit la articolul 18(2) din Convenţia
eurasiatică de brevete, transferă pe contul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a
Republicii Moldova o parte din taxele încasate.
Articolul 4
(1) Oficiul Eurasiatic de Brevete efectuează toate acţiunile cu semnificaţie juridică
privind cererile eurasiatice şi brevetele eurasiatice, recunoscute de Republica Moldova, în
perioada termenului de valabilitate a acestora, inclusiv înregistrarea transmiterii drepturilor
asupra brevetului eurasiatic, examinarea cererilor de renunţare la brevetul eurasiatic sau de
limitare a acestuia, restabilirea drepturilor ce decurg din brevetul eurasiatic, anularea
administrativă a brevetului eurasiatic, introducerea corectărilor şi modificărilor în brevetul
eurasiatic.
(2) Solicitanţii şi titularii de brevete eurasiatice, recunoscute de Republica Moldova,
plătesc Oficiului Eurasiatic de Brevete taxele pentru efectuarea acţiunilor cu semnificaţie
juridică privind brevetele eurasiatice pe care le deţin, precum şi costurile serviciilor prestate
de Oficiul Eurasiatic de Brevete.
Articolul 5
Litigiile referitoare la valabilitatea sau încălcarea brevetelor eurasiatice pe teritoriul
Republicii Moldova se soluţionează de către instanţele judecătoreşti sau de către alte organe
competente ale Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile articolului 13 din
Convenţia eurasiatică de brevete.
Articolul 6
(1) Solicitanţii şi titularii de brevete din Republica Moldova, care pînă la data intrării
în vigoare a denunţării de către Republica Moldova a Convenţiei eurasiatice de brevete îşi
gestionau cererile eurasiatice şi brevetele eurasiatice de sine stătător sau prin intermediul
unor reprezentanţi care nu aveau calitatea de mandatari autorizaţi eurasiatici, au dreptul să
continue gestionarea acestor cereri eurasiatice şi brevete eurasiatice fără a desemna un
mandatar autorizat eurasiatic.
(2) Cetăţenii Republicii Moldova, înregistraţi la Oficiul Eurasiatic de Brevete în
calitate de mandatari autorizaţi eurasiatici pînă la data intrării în vigoare a denunţării de către
Republica Moldova a Convenţiei eurasiatice de brevete, care gestionează cereri eurasiatice,
depuse anterior datei de intrare în vigoare a denunţării de către Republica Moldova a
Convenţiei eurasiatice de brevete, şi brevete eurasiatice în care este desemnată Republica
Moldova, eliberate anterior datei sus-menţionate, au dreptul să continue gestionarea cererilor
şi brevetelor respective pînă la finalizarea completă a acestora.
(3) Gestionarea cererilor eurasiatice şi a brevetelor eurasiatice, menţionate la
articolele 1 şi 2 din prezentul Acord, se efectuează în limba rusă.
Articolul 7
(1) Responsabili de realizarea prezentului Acord sunt:
din partea Republicii Moldova – Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a
Republicii Moldova;
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din partea Organizaţiei Eurasiatice de Brevete – Oficiul Eurasiatic de Brevete .
(2) Modul şi condiţiile de realizare a prezentului Acord se vor stabili într-un Acord de
colaborare special, încheiat între Oficiul Eurasiatic de Brevete şi Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova.
Articolul 8
(1) Prezentul Acord se va aplica provizoriu de la data semnării acestuia şi va intra în
vigoare la data la care părţile se vor notifica reciproc despre finalizarea procedurilor interne
necesare pentru intrarea Acordului în vigoare.
(2) Prezentul Acord va produce efecte pînă la expirarea termenului de valabilitate a
ultimului brevet eurasiatic, menţionat la articolul 1 din prezentul Acord.
Semnat în or. Chişinău la 12 aprilie 2012 în două exemplare, fiecare în limba rusă şi
în limba moldovenească, ambele texte avînd aceeaşi valoare juridică.
Un exemplar se păstrează în arhiva Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării
Europene al Republicii Moldova, alt exemplar – în arhiva Organizaţiei Eurasiatice de
Brevete.

Pentru Guvernul Republicii Moldova

Pentru Organizaţia Eurasiatică de Brevete
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