Chestiunea 3
Cu privire la denunţarea Convenţiei Eurasiatice de Brevete și inițierea
negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și
Organizația Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene
Republica Moldova a stabilit relaţii de cooperare cu Organizaţia Europeană de Brevete
(OEB) imediat după fondarea Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale în 1992.
Instituită în baza Convenţiei brevetului european semnată la 5 octombrie 1973, OEB este o
instituţie europeană regională care administrează eliberarea brevetelor de invenţii pentru cele
38 state membre ale Convenţiei, inclusiv pentru toate statele Uniunii Europene. Deşi nu este o
instituţie comunitară, OEB este o organizaţie europeană specializată investită să promoveze
politica Uniunii Europene în domeniul brevetelor, fiind chemată să asigure uniformizarea
sistemului de protecţie a brevetelor la nivel european şi simplificarea procedurilor de acordare
a protecţiei în toate statele membre. În aceste circumstanţe, armonizarea legislaţiei naţionale
cu Convenţia Europeană de Brevete (CBE) este o precondiţie pentru realizarea obiectivelor de
integrare europeană la capitolul proprietate intelectuală, iar Republica Moldova, odată cu
intrarea în vigoare a Legii nr. 50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor, a asigurat
conformarea legislaţiei naţionale în domeniul brevetelor la cerinţele CBE.
În martie 2009, Republica Moldova şi-a exprimat interesul de a iniţia pregătirile pentru
aderarea la CBE şi de a semna un acord de cooperare şi validare a brevetelor europene cu
OEB. Condiţia pentru semnarea Acordului de validare, şi ulterior aderarea la OEB, este ca ţara
să nu fie membru la o altă organizaţiei regională în domeniul brevetelor.
Astfel, în vederea semnării Acordului de validare cu OEB, Republica Moldova a ieşit din
cadrul Organizaţiei Eurasiatice de Brevete (OEAB), denunţînd Convenţia Eurasiatică de Brevete
prin Legea Republicii Moldova nr.78 din 21.04.2011 (denunţarea a intrat în vigoare la 26 aprilie
2012). Pentru a asigura continuitatea raţiilor dintre RM şi OEAB, şi pentru a permite ca
efectele juridice ale brevetelor eurasiatice să-şi continue efectele şi după ieşirea RM din OEAB,
la 12 aprilie 2012, a fost semnat un 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.
Totodată, au fost iniţiate negocieri cu OEB asupra Acordului de validare, iar Directorul
General AGEPI a fost investit cu depline puteri pentru semnarea respectivului Acord
(Hotărârea Guvernului nr. 874 din 22 noiembrie 2012). Acordul vizează pe de o parte
colaborarea dintre Guvernul RM şi OEB şi pe de alta, procedura de validare a brevetelor
europene pe teritoriul Republicii Moldova.

