
AGENŢIA DE STAT, ~ 
PENTRU PROPRIE T ATEA INTEI .. ECTtJ ALA 

A REPUBLICII MOLDOVA 

ORDIN 

Cu privire la aprobarea Regulamenlului-model 
al Serviciului de proprietate intelectuală şi transfer tehnol()gi<.~ 
al întreprinderii, instituţiei 

În vederea consolidării capacităţilor de management al proprietăţii intelectuale la instituţii, 
întreprinderi, inclusiv din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi întru realizarea 
prevederilor Planului de acţiuni pentru anii 2012-2014 pentru implementarea Strategiei Naţionale 
în domeniul Proprietăţii lntelectuale pînă în anul 2020 (pct.1 .5.5) şi a Programului de activitate al 
AGEPI pentru anul 2014 (pct.47), 

ORDON: 

1. Se aprobă, cu titlu de recomandare, Regulamentul-model al Serviciului de 
proprietate intelectuală şi transfer tehnologic al întreprinderii, instituliei, conf()rm anexc:i. 

2. Departamentul promovare şi editură (dna M.Rojnevschi) şi Departamentul 
informatică (dl A. Ioniţă) vor asigura promovarea Regulamentului-model în rîndul 
instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor, inclusiv din sectorul întreprinderilor mici şi 
mijlocii din republică, precum şi mediatizarea acestuia în publicaţiile şi pe pagina 
Internet ale AGEPI. 

3. Controlul executării prezentului ordin se Rune În sarcina Vicedirectorului general, 
dnei Svetlana Munteanu. fi 

Contrasemnat: 

Svetlana Munteanu, Vicedirector general 
Ion Tîgallaş, Vicedireelor7genera~/ / ,,/ 

6' 
/ 

Vizat: ' 

L Lilia BOLOCAN, 
Director General 

Andrei Moisei, director Departament juridic 1.' il· ':, (1-(>.) 
Ala Guşan, Director Departament inven~ii şi soiuri de plante ~ y c!J
Simion Leviţchi, director Departament mărci, desene şi modele industriale (' 
Maria Rojnevschi, dircctor Deparlament promovare şi editură . J (/L~~/t-

Andrei Ioniţă, director Departament informatică '. V(D~L j' /Lr- />.) /A"/ 
Iuric Badîr, şeI: D~recţ~e economic şi finanţe l\.~-;.Q' t J. E72 v- ~3·<->..c?p_e_e _k'l';l'''-J 

Ana Roşea, şeJ DIrecţIe n:sursc umane şi cancelarie y,~ .. 
OIga Belei, şef Sectie control şi respectarea legislaţiei /It./ :_--
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Regulamentul-model 

la Ordinul Directorului General AG EPI 
nr. Z Î lLdin,]J!LII'C\ @(~14 

al Serviciului de proprietate intelectuală şi transfer tehnologic 
al întreprinderii, instituţiei 

1. ))ispoziţii generale 

1. Serviciul de proprietate intelectuală şi transfer tehnologic (secţie, sector, birou, grup -
în continuare serviciu) reprezintă o subdiviziune funcţionaU! a întreprinderii, instituţiei cu 
funcţii de: gestionare eficientă a obiectelor proprietăţii intel(~ctuale, ca parte componentă a 
activităţilor de producere, ştiinţifice şi economice. 

2. Serviciul este condus de către şeful serviciului, ales prin concurs sau numit prin 
ordinul conducătorului întreprinderii, instituţiei. 

3. Efectivul limită şi structura Serviciului se aprobrl prin ordinul conducătorului 
întreprinderii, instituţiei la propunerea şefului serviciului. Şeful serviciului stabileşte 
obligaţiile colaboratorilor serviciului şi este responsabil de îndeplinirea sarcinilor puse în faţa 
serviciului. 

4. Serviciul este format din specialişti de înaltă calificare, care au studii superioare şi 
experienţă de lucru în domeniul în care activează întreprinderea, instituţia sau în domeniul 
protecţiei proprietăţi i intelectuale. 

5. Activitatea Serviciului este orientată spre eficientizarea proceselor de elaborare, 
protecţie juridică, achiziţionare, evidenţă şi utilizare a obie~~telor de proprietate intelectuală 
(invenţii, design/model industrial, modele de utilitate, soiuri, hibrizii şi linii de plante" rase, 
cros uri şi linii de animale, mărci, indicaţii geografice, denumiri de origine şi specialităţi 

tradiţionale garantate, programe pentru calculator, baze de date şi alte obiecte), precum şi a 
rezultatelor cercetărilor ştiinţifice ,cunoştinţelor şi informaţiilor aferente domeniului de 
activitate al întreprinderii, institutiei. 

6. În activitatea sa Serviciui se conduce de Constituţia Republicii Moldova, de legislaţia 
În vigoare în special în domeniul transferului tehnologk şi proprietă1,ii intelectuale, de 
tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, de Statutul (regulamentul) 
întreprinderii, instituţiei, propriul regulament elaborat în baza Regulamentului - model. 

II. Sarcinile Serviciului 

7. Principalele sarcini ale Serviciului sunt: 
(1) Elaborarea politicii inovaţionale a întreprinderii, instituţiei menite s~i contribuie la: 
a) dezvoltarea şi valorificarea potenţialului intelectual al întreprinderii, instituţiei; 
b) promovarea progresului tehnic şi tehnologiilor avansate în domt:niu de activitate al 

întreprinderii, instituţiei; 
c) implementarea sau comercializarea obiectelor de proprietate intelectuală. 
(2) Planificarea activităţilor curente şi de perspectivă a întreprinderii., instituţiei privind: 
a) elaborarea, achiziţionarea şi comercializarea obiectelor de proprietate intelectuală; 
b) asigurarea protecţiei juridice a obiectelor de proprietate intelectuală create sau 

achiziţionate şi menţinerea acestora în vigoare; 



c) valorificarea obiectelor de proprietate intelectuală aflate în posesia întreprinderii, 
instituţiei; 

d) monitorizarea asiguram materiale şi financiare a activităţilor inovaţionale şi 

argumentarea distribuirii resurselor disponibile pe direcţii de cercetare, probleme şi activităţi; 
e) instruirea şi perfecţionarea cadrelor întreprinderii, instituţiei în vederea promovării 

procesului de inovare. 
(3) Elaborarea şi rectificarea strategiilor, programelor, planurilor, sarcinilor, obiectivelor 

în domeniul proprietăţii intelectuale în funcţie de modificările survenite în mediul interior şi 

exterior al întreprinderii/instituţiei. 

(4) Organizarea şi monitorizarea realizării planurilor, strategiilor, programf:lor în 
domeniul proprietăţii intelectuale, elaborate şi aprobat.e. 

(5) Formarea motivaţiilor şi organizarea stimulării executorilor În funcţie de 
performanţele obţinute în elaborarea şi aplicarea OPI. 

(6) Organizarea auditului tehnologic. 

III. Functiile Serviciului 

8. În conformitate cu sarcinile de bază, Serviciul exercită următoarele funcţii: 
(1) Realizează obiectivele politicii inovaţionale ale întreprinderii, instituţiei prin: 
a) elaborarea propunerilor privind crearea unui mediu favorabil elaborării şi 

implementării inovaţiilor, u1liliziirii eficiente a potenţialului intelectual al întreprinderii, 
instituţiei; 

b) elaborarea propunerillor pentru includerea în Contractul individual de muncă a 
clauzelor stipulate în legislaţia 'in vigoare privind crearea obiectelor de proprietate 
intelectuală la Întreprindere/instituţie de ditre angajat; 

c) reglementarea juridică a drepturilor şi obligaţiilor întreprinderii, instituţiei şi 

inventatori lor în cadrul procesului de inovare; 
d) elaborarea şi promovarea unor modalităţi optime de repartizare Între întreprindere, 

instituţie şi angajaţii acesteia, a beneficiilor obţinute În rezultatul implemenHirii şi 

comercializării a obiectelor de proprietate intelectualii. 
(2) Elaborează şi Înaintează conducerii întreprinderii instituţiei proiecte de strategii, 

programe, planuri destinate obţinerii unor rezultate economico-financiare durabile pnn 
utilizarea eficientă a cunoştinţelor, informaţiilor şi obiectelor proprietăţii intelectuale; 

(3) Monitorizează realizarea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic; 
(4) Evaluează rezultatele obţinute din realizarea proiectelor de inovare şi transfer 

tehnologic; 
(5) Întreprinde măsuri de p(~rfecţionare a managementului proprietăţii intelectuale, 

familiarizează angajaţii întreprinderii/instituţiei cu sistemele naţionale şi internaţionale de 
protecţie a proprietăţii intelectuale; 

(6) Organizează activităţi de cercetări documentare şi prestare a serviciilor de informare 
În domeniul proprietăţii intelectuale.:: prin: 

a) acordarea asistenţei metodice angajaţi lor Întreprinderii, instituţiei În efectuarea 
cercetărilor documentare în literatura de brevet şi alte surse disponibile şi/sau solicitarea 
acestor cercetări documentare instituţiilor specializate În domeniu; 

b) elaborarea studiilor tematice privind portofoliul obiectelor de proprietate intekctuală 
existente în bazele de date naţionale în funcţie de profilul de cercetare al instituţiei şi 

asigurarea accesului colaboratorilor la aceste baze de date sau asigurarea cu informaţii din 
baze de date din exterior; 
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c) examinarea, în comun cu subdiviziunile de cercetare a întreprinderii, instituţiei a 
rezultatelor ştiinţifice şi de inovare obţinute cu selectarea eventualelor obiecte de proprietate 
intelectuală create la întreprindere, instituţie; 

d) elaborarea, în caz de necesitate, de comun acord cu servkiille de resort, a propunerilor, 
privind protecţia unor rezultate ştiinţifice sau de alt gen prin asigurarea protecţiei secrete lor 
comerciale (know-how), inclusiv cu încheil!rea acordurilor de confidenţialitate; 

(7) Gestionează procesul de obţinere a titlurilor de protecţi(:, evidenţă şi comercializare a 
acestora prin: 

a) perfectarea, în comun cu autorii, a cererilor de eliberare a titlurilor de protecţie pentru 
obiectele de proprietate intelectuală create la întreprindere, instituţie şi urmărirea evidenţei 
termenilor de procedură; 

b) ţinerea registrelor cererilor de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală 
depuse şi a titlurilor de protecţiei obţinute de către întreprindere, instituţie şi evidenţa 

valabilităţii acestora; 
c) studierea pieţei şi prezentarea propuneri lor ce ţin de protecţia obiectelor de 

proprietate intelectuală create la întreprindere, instituţie, peste hotare; 
d) întreprinderea măsurilor necesare întru asigurarea purităţii de brevet a tehnologiilor 

elaborate şi produselor fabricate pe pieţele unde se intenţionează exportul lor sau 
comercializarea obiectelor de proprietate intelectuală, pentru prellntâmpinarea utilizării ilicite 
a acestora; 

(8) Ţine evidenţa obiectelor de proprietate intelectuală achiziţionate de către 

întreprindere, instituţie în baza contractelor de cesiunl! sau de licenţă; 
(9) lniţiază procedurile de evaluare şi contabilizare a obiectelor de proprietate 

intelectuală create sau achiziţionate de întreprindere, instituţie; 
(10) Perfectează contractele de elaborare a obiectelor de proprietate intelectuală de către 

salariaţii întreprinderii, instituţiei; 
(Il) Perfectează contractele de transmitere a drepturilor asupra obiectelor de proprietate 

intelectuală, titularul cărora este întreprinderea, instituţia şi ţine registrul acestora; 
(12) Perfectează contractele de achiziţionare a obiectelor d(: proprietate intelectuală prin 

cesiune, licenţiere sau concesiune comercială; 
(13) Reprezintă, în modul stabilit, interesele întreprinderii, instituţiei în relaţiile cu 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, instanţele judecătoreşti, În alte organe 
abilitate cu funcţii de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală; 

( 14) Promovează obiectele de proprietate intelectuală, titularul cărora este 
întreprinderea, instituţia, inclusiv organizează participarea la expoziţii, saloane, concursuri 
specializate naţionale şi internaţionale; 

(15) În comun cu alte subdiviziuni ale întreprinderii, instituţiei, ţine evidenţa veniturilor 
şi cheltuielilor parvenite din aetivitatea de inovare; 

(16) Soluţionează litigiile ap[trute în cadrul utilizării, inclusiv ilicite, a obiectt!lor de 
proprietate intelectuală disponibile; 

(17) Ţine evidenţa tuturor activităţilor inovaţionale, a obiectelor de proprietate 
intelectuală din cadrul întreprinderii, instituţiei; colectează şi analizează informaţiile 

referitoare la activitatea inovaţională, elaborează rapoartele statistice aferente activităţii de 
movare; 

(18) Îndeplineşte alte funcţii în conformitate cu prevederile Regulamentului Serviciului 
şi cu alte acte normative în vigoare. 
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IV. Drepturile şi obligaţiile Serviciului 

9. Serviciul are următoarele drepturi: 
(1) Să solicite şi să primească de la alte subdiviziuni structurale ale întreprinderii, 

instituţiei, în modul şi forma stabilite de conducătorul întreprinderii, institutiei, informaţii, 
dări de seamă, propuneri, obiecţii şi sugestii referitoare la activitatea inovaţională; 

(2) Să antreneze, cu acordul conducătorului întreprinderii, instituţiei, colaboratorii altor 
subdiviziuni în elaborarea şi realizarea strategiilor, programelor, planurilor, altor măsuri 
organizatorice în domeniul proprietăţii intelectuale; 

(3) Să negocieze, în numele întreprinderii, instituţiei, contracte de colaborare în 
domeniul proprietăţii intelectuale; 

(4) Să colaboreze cu servicii de transfer tehnologic şi proprietate intelectuală ale altor 
întreprinderi, instituţii; 

(5) Să participe la conferinţe, simpozioane, seminare, expoziţii, training,-uri În domeniul 
managementului proprietăţii intelectuale organizate în ţara şi peste hotare; 

(6) Să asigure perfecţionarea profesionaHi şi instruirea continuă a colaboratori lor 
Serviciului; 

(7) Alte drepturi prevăzute de legislaţia Republicii Moldova" 

10. Colaboratorii serviciului sunt obligaţii: 
(1) Să nu divulge informaţiile confidenţiale, inclusiv cele ce constituie secret comercial; 
(2) Să respecte cu stricteţe ordinea internă stabilită în întreprindere, instituţie; 
(3) Să execute calitativ şi in termenele stabilite sarcinile sale; 
(4) Să-şi perfecţioneze permanent calificarea profesională. 

V. Colaborarea cu alte servicii din cadrul Întreprinderii, instJituţiei 

II. Pentru realizarea funcţiilor ce îi revin Serviciul colaborează cu: 
a) subdiviziunile de cercetare-dezvoltare, proiectare, tehnologice în problemele ce ţin de 

nivelul ştiinţifico-tehnic al elaborărilor, inclusiv puritatea de brevet, perfectarea cererilor de 
protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală, alte activităţi inovational~!; 

b) serviciul de planificare în problemele ce ţin de elaborare strategiilor, programelor, 
planurilor etc. in domeniul proprietăţii intelectuale; 

c) secţiile de marketing în probleme ce ţin de studiul peţii (oportunitatea brev~:tării 
invenţiilor şi înregistrarea altor obiecte de proprietate industrială în ţară şi peste hotare), de 
reclamă (studiul conjuncturii pieţei şi rolului semnelor distinctive în promovarea imaginii 
întreprinderii, instituţiei, produselor/serviciilor),), luarea deciziilor cu caracter comercial şi de 
producere, obţinerea informatiei despre noile tendinţe în domeniul comercial şi tehnic, 
activitatea concurenţi lor, evitarea acţiunilor de concurenţii neloială, evitarea încălcării 

drepturilor ce ţin de brevete, mărci şi alte obiecte de proprietate industrială ce aparţin 

întreprinderii, instituţiei ş.a.; 
d) contabilitatea în problemele ce ţin de evidenţa proprietăţii intelectuale (evaluarea şi 

contabilizarea obiectelor de proprietate intelectuală, evidenţa veniturilor şi chel1uieliIor legate 
de activitatea inovaţională ş.a.), valori1îcarea obiectelor de proprietate intelectuală, 

remunerarea autorilor şi persoanelor implicate în procesul de elaborare obiectelor de 
proprietate intelectuală ş.a.; 

e) cu serviciul juridic în problemele ce ţin de drepturile întreprinderii" instituţiei şi 

angajaţilor în procesul creării, protecţiei juridice, valorificării (utilizării) şi transmiterii 
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drepturilIor exclusive asupra obiectelor de proprietate intelectuaHi, combaterea contrafacerii şi 
pirateril~i . 

VI. Dispozitii finale 

12. În Regulamentul Serviciului de proprietate intelectuală şi transfer tehnologic al 
Întreprinderii, instituţiei pot fi prevăzute şi alte funcţii, obligaţii şi drepturi În funcţie de . 
profilul acesteia şi portofoliul obiectelor de proprietate intelectuală deţinut. 

13. La întreprinderile, instituţiile mici şi mijlocii funcţiile Serviciului pot ii puse în 
sarcina unui consilier în proprietate intelectuală cu specificarea în fişa de post a acestuia. 

14. În scopul implementării prezentului Regulament se propun următoarele acte tipizate: . 
a) Registrul cererilor de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală depuse de 

către Întreprindere, instituţie (anexa nr.l); 
b) Registrul portofoliului obiectelor de proprietate intelectuală deţinut de către 

întreprindere, instituţie (anexa nr.2); 
c) Registrul obiectelor de proprietate intelectuală achiziţionate de către întreprindere, 

instituţie (anexa nr.3); 
d) Registrul obiectelor d~: proprietate intelectuală comercializate de către întreprindere, 

instituţie (ane:xa nrA); 

e) Registrul obiectelor de proprietate intelectuală implementate în activitatea economică 
(anexa nr.5); 

f) :Model contract de licenţă pentru brevet de invenţie (anexa nr.6); 
g) Modd contract de licenţă de marcă (anexa nr.7); 
h) Model contract de cesiune totală a cererii de înregistrare a mărcii (anexa nr.8); 
i) Model contract de cesiune totală pentru brevet de invenţie (anexa nr.9). 
15. Nomenclatorul registrelor deţinute de întreprindere, instituţit;~ poate fi stabilit în 

funcţie de pOItofoliul obiectelor de proprietate intelectuală, inclusiv prin comasarea lor. 
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Nr Obiectul 

, 

Registru! 

-; 

5 ::. \" ~ ( .. , ';c< a 
Anexa nr.l 

La Regulamentul-model 
al Serviciului de proprietate intelectuală 

şi transfer tehnologic al întreprinderii, instituţiei 
Model 

cererilor de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală depuse de către întreprindere, instituţie 

Solicitanţi I Data depunerii Termenul Taxele achitate cu 
limită de indicaţia 

examinare termenelor de 
i 

achItare 

Informaţii 

despre 
Înrepistrarea 

CererII, 
eliberarea 

brevetului sau 
respmgerea 

Ceferll 

Informaţii 

privind 
imnlementarea 

ObI 

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

Registrul 

Anexa nr.2 
La Regulamentul-model 

al Serviciului de proprietate intelectuală 
şi transfer tehnologic al întreprinderii, instituţiei 

Model 

portofoliului obiectelor de proprietate intelectuală deţinut de către întreprindere, instituţie 

Obiectul Numărul şi Stadiul Locul Costurile Costurile Costurile Beneficiile Termenul 
data eliberării implemen- implementării elaborării protecţiei implementării preconizate limită de 

titlului de tării (instituţia, protecţie, 
protecţie (în serie, întreprinderea, utilizare 

experiment- secţia) 

taI, initial) 

1 

, , 



Registrul 

c., :' 

~ţ~ L b. f'J 
U 

Anexa nr. 3 
La Regulamentul-model 

al Serviciului de proprietate intelectuală 
şi transfer tehnologic al întreprinderii, instituţiei 

Model 

obiectelor de proprietate intelectuală achiziţionate de către întreprindere, instituţie 

Nr I Obiectul! Data limită de Scopul Forma de Costul, Beneficiile Infonnaţii Data 
Numărul valabilitate achiziţionării achiziţionare condiţiile preconizate privind încheierii 
titlului de licenţiere/cesiune achiziţionării implementarea contractului şi 
protecţie (contract de 

colaborare) 

-- -- -

Registrul 

expirării 

termenului de 
utilizare 

Anexa nr.4 
La Regulamentul-model 

al Serviciului de proprietate intelectuală 
şi transfer tehnologic al întreprinderii, instituţiei 

Model 

obiectelor de proprietate intelectuală comercializate de către întreprindere, instituţie 

Nr Obiectul! Data limită de Valoarea de Valoarea comercială Forma Suma I Data încheierill 
Numărul valabilitate bilanţ a conform actului de comercializării contractuală, I contractului şi I 
titlului de obiectului evaluare licenţiere/cesiune condiţii I expirării I 
protecţie special de I termenului de I[ 

utilizare I utilizare 
comercială I I 

(% din profit) I I 
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ObiectuV 
Numărul titlului de 

protecţie 

Registrul 

J~ ~ (', 

Anexa nr.5 

La Regulalllentul-modei 
al Serviciului de proprietate intelectuală 

şi transfer tel'1Ilologic al întreprinderii, instituţiei 
Model 

obiectelor de proprietate intelectuală implementate în activitatea economică 

Titularul Locul implementării 
(secţia, filiala etc.) 

Ţprrnpn;; 
___ _ L L~""_~~~~ 

implementării 

Valoarea de bilanţ 
a obiectului 

Beneficiul anual 
obţinut 
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Anexa nr.6 
La Regulamentul-model 

al Serviciului de proprietate intelectuală 
şi transfer tehnologic al întreprinderii, instituţiei 

MODEL ----
CONTRACT DE LICENŢĂ 

" " 200 

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

(forma organizatorico-juridică şi numele titularului de drept) 
în persoana___ _ _____________ . ___________________ denumit(ăl) 
în continuare Licenţiator (Licenţiar), pe de o parte, şi 

(forma organizatorico-juridică şi denumirea întreprinderii) 

denumită în continuare Licenţiat, pe de altă. parte, luând în consideraţie faptul că: 
1. Licenţiatorul(Licenţiarul) este titularul drepturilor exclusive asupra brevetului de 

invenţie nr" ------
2_ Licenţiatul doreşte să achiziţioneze, în condiţiile stipulate în prezentul contract, 

licenţa de folosire a hrevetului menţionat la pct.i, în scopul 

au convenit asupra următoarelor: 

1. Definiren termenilor 

În sensul prezentului contract, termenii de mai jos semnifică: 
1.1. "Brevet de invenţie" - brevetul nr._ .. ______ , precum şi documentele de 

protecţie, care pot fi obţinute pentru obiectul prezentului contract 'in perioada de 
valabilitate a acestuia. 

1.2. "Confidenţialitate" -- respectarea măsurilor de preîntâmpinare a divulgării 
accid~:!ntale sau intenţionate: a datelor, ce ţin de prezentul contract, persoanelor terţe. 

1.3. "Perioadă de dare de seamă" - perioada de activitate a Licenţiatului în scopul 
îndeplinirii clauzelor prezentului contract pentru fiecare trei luni, de la data intrării în 
vigoare a contractului. 

1.4. "Teritoriu" - Republica Moldova. 
1.5. "Plăţi neto" - plăţile ce includ achitarea de către Licenţiat a tuturor taxelor şi 

impozitelor. 
2. Subiectul contractului 

Prin prezentul contract se stabileşte modalitat(:a de folosire de către [.....icenţiat a 
drepturilor exclusive ale Licenţiatorului asupra brev(:tului nr. ______ (Anexa nr_ 1 la 
contract). 



3. Obiectul contractului 

3.1. Licenţiatorul (LiceJnţiarul) acordă Lict~nţiatului pentru termenul de valabilitate a 
prezentului contract şi pentru o recompensă din partea Licenţiatului, licenţa exclusivă de 
folosire a brevetului nr. 

Totodată, Licenţiatului i se acordă dreptul: 
__________________________ , precum şi dreptul de a acorda sublicenţe 

persoanelor terte în Teritoriiu, în condiţiile coordonate cu Licenţiatorul. 

4. Perfecţionări şi îmbunătăţiri 

4.1. În perioada termenului de valabilitaw a prezentului contract, Părţile se obligă să 
se informeze reciproc neîntârziat despre toate perfecţionările şi îmbunătăţirile prilvind 
brevletul. 

4 . .2. Pi'irţile sc obligă, în primul rând, să se informeze şi să propunft reciiproc 
perfecţionările şi îmbunătăţirile menţionate mai sus. Părţile vor coordona suplinu:ntar 
condiţiile de transmitere a acestora. 

În cazul unui refuz al oricărei Părţi sau în lipsa, în decurs de două luni, a unui răspuns 
la propunerile privind perfecţionările şi îmbunătăţirile, fiecare din Părţi este în drept să 
propună unor persoane terte perfecţionllrile şi îmbunfttăţirile n~spective. 

5. Angajamente şi responsabilităţi 

5.1. Licenţiatorul(Licenţiarul) declară că la momentul semnării prezentului contract 
nu are cunoştinţă despre drepturile unor persoane terţe, care ar putea fi încălcate prin 
acordarea acestei licenţe. 

5.2. Licenţiatul se obligă să asigure calitatea produselor şi serviciilor sale la nivelul 
calitălţii produselor şi serviciilor Licenţiatorului(Licenţiarului). Totodată, Licenţiatorul 
are dreptul să efectueze controlul respectării acestei clauze. 

5.3. Partea care nu respectă condiţiile menţionate mai sus este obligată să compenseze 
prejudiciile suportate de cealaltă Parte ea rezultat al acestei nerespectări. 

5.4. Compensaţiile pentru prejudiciile, pe care o Parte le poate declara ca rezultate din 
diversele încălcări ale clauzelor prezentului contract, nu vor depăşi în ansamblu sumele 
obţinute sau plătite conform pct. 6, dacă Părţile nu au convenit altfel. 

6. Plăţi de licenţă 

6.1. Pentru acordarea drepturilor prevăzute de prezentul contract, Licenţiatul achită 
Licenţiatorului următoarele sume: 

varianta 1 - plată pauşală În mărime de ________ În termen ce nu va depăşi două luni 
de la încheierea prezentului contract, precum şi plăţi trimestriale în formă de redevenle în 
mărim_e de % din volumul veniturilor în conturile de decontare ale 

------

Licenţiatului; 

varianta 2 -- plată pauşală în mărime de ______ În termen ce nu va depăşi două luni 
de la 'incheierea prezentului contract, precum şi plăţi trimestriale În formă de redevenţe în 
mărime de: în primul an ________ %, În al doilea an ______ %, în al treilea an şi în 
următorii % din volumul veniturilor în conturile de decontare ale Licenţiatului; 
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varianta 3 - plată pauşaLă în mărime de _______ în termen ce nu va depăşi două luni 
de la încheierea prezentului contract, iar pentru fiecare an de folosire a drepturilor 
transmise ,- _____ )n cursul termenului de valabilitate a prezentului contract. 

Suma totală a plăţilor de: licenţă în baza prezentului contract nu poate fi mai mică de 

6.2. Toate plăţile de licenţă În baza prezentului contract sunt percepute ca plăţi-neto în 
favoarea Licenţiatorului (Licenţiarului). 

6.3. Clauzele stipulate se vor aplica şi după expirarea termenului de valabilitate a 
prezentului contract până la reglementarea tuturor plăţilor, a căror obligativitate a apărut 
în perioada de valabilitate a acestuia. 

6.4. Licenţiatul va efectua calculele finale şi plăţile de licenţă către Licentiator 
(Licenţiar) în termen de o lună de la data de expirare a tt!rmenului de valabilitate a 
prezentului contract. 

7. Informare şi evidenţă 

7. 1. Licenţiatul, în decurs de J 5 (cincispn:zece) zile după perioada de dare de seamă, 
prezintă Licenţiatorului (Licenţiarului) datele de contabilitate centralizate privind 
volumul veniturilor în conturile de decontare în perioada de dare de seamă .. 

7.2. Licenţiatorul (Licenţiarul) este În drept să efectueze controlul datelor ce se rderă 
la condiţiile prezentului contract, în baza datelor de contabilitate centralizate, la 
întreprinderile Licenţiatului. Licenţiatul se obligă să asigure posibilitatea unui asemenea 
control. 

8. Asigurarea confidenţialităţii 

8.1. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea informaţiei, obţinute de la Licenţiat 
în cadrul executării prezentului contract. 

Părţile vor întreprinde toate măsurile pentru a preîntâmpina divulgarea totaUil sau 
parţială a datelor menţionate sau aducerea la cunoştinţa unor persoane terţe fără un acord 
reciproc în acest sens. 

8.2. În cazul În care Licenţiatorul (Licenţiarul) divulgă informaţiile transmise de 
către Licenţiat sau obţinute de la Licenţiat, Licenţiatorul(Licenţiarul) îi va compensa 
Licenţiatului pierderile cauzate în legătură cu acest fapt. Licenţiatul va purta aC1eeaşi 
responsabilitate. 

8.3. Asigurarea confidenţialităţii în conformitate cu prezentul contract este obligatorie 
pe întregul termen de valabilitate a contractului şi cel puţin trei ani după expirarea 
acestuia. 

9. Protecţia drepturilor transmise 

9.1. Pe întregul termen de valabilitate a prezentului contract, Licenţiatul va recunoaşte 
valabilitatea drepturilor, ce rezultă din brevetul Licenţiatorului (Licenţiarului), 
obligându-se să asigure protecţia juridică. a brevetului respectiv în Teritoriu. 

9.2. Licenţiatorul (Licenţiarul) se obligil sit menţină în vigoare breve1ul de invenţie pe 
întregul termen de valabilitate a prezentului contract. 



În cazul în care Licenţiatorul (Licenţiarul) intenţioneaz~l să întrerupă valabilitatea 
brevetului, el in formează din timp Licenţiatul despre aceasta, Părţile reglementându-şi 
raporturile ce rezultă din prezentul contract. 

9.3. Licenţiatul va informa neîntârziat Licenţiatorul (Licenţiarul) despre cazurile, ce 
i-au devenit cunoscute, de folosire ilegaUi de către terţi a brevetului, protejat în Teritoriu. 

În cazul în care Licenţiatului îi sunt flicute reclamaţii sau intentate acţiuni privind 
încălcarea de către el a drepturilor persoanelor terte în legătură cu folosirea licenţei 

acordate prin prezentul contract, Licenţiatul va informa despre aceasta 
Licenţiatorul(Licenţiarul). 

În ambele cazuri, Licenţiatorul(Licenţiarul) se obligă să reglementeze pretenţiile 
respective sau să întreprindă alte acţiuni ce ar exclude cheltuieli sau pagube pentru 
Licenţiat. 

9.4. În cazul în care Licenţiatul ajunge la concluzia privind posibilitatea şi 
oportunitatea vinderii peste: hotare a licl~nţelor în baza prezentei licenţe, el informează 
despre aceasta Licenţiatorul (Licenţiarul) şi Părţile în comun întreprind acţiunile 

corespunzătoare şi convin asupra repartizării veniturilor în valută. 

10. Publicitatea 

Licenţiatul este în drept/se obligă să indice în materialele publicitare respective, 
precum şi pe produsele sale şi în documentele ce însoţesc serviciile, rechizitele titularului 
brevetului de invenţie care constituie obiectul prezentului contract. 

Il. Soluţionarea Iitigiilor 

11.1. În cazul apariţieitntre Licenţiator (Licenţiarul) şi Licenţiat a litigiilor asupra 
chestiunilor prevăzute de prezentul contract, Părţile vor întreprinde toate măsurile pentru 
soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă. 

11.2. În cazul imposibilităţii de soluţionare a litigiilor pe cale amiabilă, acestea vor fi 
soluţionate în instanţa judecătorească. 

12. Termenul de valabilitate a contractului 

12.1. Prezentul contract este încheiat pentru . ___ ani şi intră în vigoare la data 
semnării. 

12.2. Fiecare din Părţi are dreptul sti rezilieze înainte de termen prezentul contract, 
adresând o notificare în scris, în cazul în care cealaltă Parte nu îndeplineşte vreuna din 
clauzele prezentului contract. Cu toate acestea, Părţii care nu şi-a respectat obligaţiile i se 
va acorda un termen de 2 (două) luni pentru eliminarea încălciirii. 

12.3. În cazul în care prezentul contract va ti reziliat ca rezultat al neîndeplinirii de 
către Licenţiat a obligaţiilor sale, acestuia i se va retrage dreptul de orice folosire a 
brevetului Licenţiatorului. 

12.4. În cazul în care brevetul este declarat nul în totalitate sau în parte sau în cazul 
încetării valabilităţii brevetului de invenţie Înainte de expirarea termenului de valabilitate 
a prezentului contract sau al neîndeplinirii de către Licenţiator a obligaţiilor sale În 
conformitate cu prezentul contract, Părţile Îşi vor reglementa rapor1urile luând în 
consideraţie pct. 5, 6, şi Il ale prezentului contract. 

4 



12.5. Prezentul contract va înceta să producă efecte la expirarea termenului de 
valabilitate. 

13. Alte prevederi 

13.1. Drepturile şi obligaţiile fiedireia din Părţi în conformitate cu prezentul con1lract 
nu pot fi cedate unei alte persoane fizice sau juridice fără un acord în scris al celeilalte 
Părţi, cu exct:pţia cazurilor prevăzute de prezentul contract. 

13.2. Toate modificările şi completările la prezentul contract se Întocmesc În scris şi 
sunt semnate de către persoanele împuternicite în acest scop şi aprobate de către organele 
competente, în cazul în care o asemenea aprobare estt~ necesadi. 

13.3. Sub rezerva prevederilor prezentului contract, în toate celelalte cazuri se vor 
aplica normele dreptului civil şi dreptului procesual-civil din Republica Moldova. 

13.4. Prezentul contract este încheiat la ____________ )00 în douil exemplare. 

Adre,sa şi rechizitele bancare ale Părţilor 

Licenţiatorul(Licenţiarul): 

Licenţiatul: 

Anexe 

Anexa nr. 1. Copia brevetului de invenţie nr. ______________________ _ 

În numele Liel~nţiatorului (Licenţiarului) În numele Licenţiatului 
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Anexa nr. 7 
La Regulamentul-model 

al Serviciului de propriletate intelt:ctuală 
şi transfer tehnologic al întreprinderii, instituţiei 

CONTRACT DE LICENŢĂ 
de marcă 

" " 

(forma organizatorico-juridică şi numele titularului de drept) 

200 

în persoana __________ ~ _____ .. ___ .. ___________________________ denumite ăl) 
în continuare Licenţiator (Litcenţiar), pe de o parte, şi 

(forma organizatorico-juridică şi denumirea întreprinderii) 
denumită în continuare Licenţiat, pe de altă parte, luând în consideraţie faptul că: 

1. Licenţiatorul(Licenţiarul) este titularul drepturilor exclusive asupra mârcU, 
conferite prin certţficatul nr. ___________ ; 

2. Licenţiatul doreşte sâ achiziţioneze, în condiţiile stipulate în prezentul contract, 
licenţa de folosire a mărcii conform certţficatului menţionat la pct.], în ,'lcopul aplicării 
mărcii pe produsele pentru care a fost înregistrată marca şi/sau pe ambalajul acestora, 
în publicitate, în imprimate, pe blanchete oficiale, firme, pe exponatele prezentate în 
expoziţii şi târguri, 

au convenit asupra următoarelor: 
1. Definirea termenilor 

În sensul prezentului contract, termenii de mai jos semnifică: 
1.1. "Certificat" - certificatul nr. ___________ , precum şi documentele de protecţie, 

care pot fi obţinute pentru obiectul prezentului contract în perioada de valabilitate a 
acestuia. 

1.2. "Confidenţialitate" - respectarea măsurilor de preîntâmpinare a divulgării 

accidentale sau intenţionate a datelor, ce ţin de prezentul contract, persoanelor terţe. 
i.3. "Perioadă de dare de seamă'" -- perioada de activitate a Licen-tiatului în scopul 

îndeplinirii clauzelor prezentului contract pentru fit:care trei luni, de lla data intrării în 
vigoare a contractului. 

1.4. "Teritoriu" - Republica Moldova. 
1.5. "Plăţi ne1o"-- plăţile ce includ achitarea de eătre Licenţiat a tuturor taxelor şi 

impozitelor. 

(, 



2. Subiectul contractului 

Prin prezentul contract se stabileşte modalitatea de folosire de către Licenţiat a 
drepturilor exclusive ale Licenţiatorului asupra mărc:ii 'fnregistrate cu certificatul 
nr. _______ (Anexa nr. I la contract). 

3. Obiectullwntractului 

3.1. Licenţiatorul (Licenţiarul) acordă L,icenţiatului pentru termenul de valabilitate a 
prezentului contract şi pentru o recompensă din partea Licenţiatului, licenţa exclusivă de 
folosire a m~ircii, protejată prin certificat. 

Totodată, JLicenţiatului i se acordă dreptul: 
de aplicare a mărcii pe produsele pentru care a fost înregistrată şi/sau pe ambalajul 
acestora, în publicitate, în imprimate, pe blanchete oficiale, firme, pe exponatele 
prezentate în expoziţii şi Htrguri organizate în Teritoriu, precum şi dreptul de a acorda 
sublicenţe p(:rsoanelor terte în Teritoriu, în condiţiile coordonate cu Licenţiatorul. 

4. Perfecţionări şi Îmbunătăţiri 

4.1. În perioada termenului d{: valabilitate a prezentului contract, Părţile se obligă să 
se informez(: reciproc neîntârziat despre toate perfecţionărik şi îmbunătăţirile privind 
marca. 

4.2. Părţile se obligă, în primul rând, să se informeze şi să propună reciproc 
perfecţionărik şi îmbunătă1;irile menţionate mai sus. Părţile vor coordona suplimentar 
condiţiile de transmitere a acestora. 

În cazul unui refuz al oricărei Părţi sau în lipsa, în decurs dl~ dou~'i luni, a unui rEispuns 
la propuneriI ,e privind perfecţionările şi îmbunătăţirile, fiecan! din Părţi este în drept să 
propună unor persoane terte perfecţionările şi îmbunătăţirile respective. 

5. Angajamente şi responsabilităţi 

5.1 . Licentiatorul (Licenţiarul) declară că la momentul semnării prezentului contract 
nu are cunoştinţă despre drepturile unor persoane terţe, care ar putea fi încălcate prin 
acordarea acestei licenţe. 

5.2. Licentiatul se obligă să asigure calitatea produselor şi serviciilor sale la nivelul 
calităţii produselor şi serviciilor Licenţiatorului (l--icenţiarului'). Totodată, Licenţiatorul 

are dreptul să dectueze controlul respectării acestei clauze. 
5.3. Partea eare nu respectă condiţiile menţionate mai sus este obI igată să compenseze 

prejudiciile suportate de cealaltă Parte ca rezultat al acestei nerespectări. 
5.4. C0111p,~nsaţiile pentru prejudiciile, pe care o Parte le poate declara ca rezultate din 

diversele încălcări ale clauzelor prezentului contract, nu vor dl~păşi în ansamblu sumele 
obţinute sau pliitite conform pct. 6, daeii Părţile nu au convenit altfel. 

6. Plăţi de licenţă 
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6.1. Pentru acordarea drepturilor prevăzute de prezentul c:ontract, Licenţiatul ac:hită 
Licenţiatorului următoarele sume: 

varianta ]- plată pauşală în mărime de ______ )n termen ce nu va depăşi două luni 
de la încheierea prezentului contract, precum şi plăţi trimestriale în formă de redevenţe în 
mărime de % din volumul veniturilor în conturile de decontare ale 
Licenţiatului:, 

varianta 2 - plată pauşală în mărime de _______ Jn termen ce nu va depăşi două luni 
de la încheien::a prezentului contract, precum şi plăţi trimestriale în formă de redevenţe în 
mărime de: În primul an _______ %, în al doilea an _____ %, în al treilea an şi În 
următorii ____ J'Î) din volumul veniturilor în conturile de decont are ale Licenţiatului; 

varianta 3 - plată pauşaHi în mărime de ______ în termen ce nu va depăşi două luni 
de la încheierea prezentului contract, iar pentru fiecare an de folosire a drepturilor 
transmise - _____ in cursul termenului de valabilitate a prezentului contract. 

Suma totaHi a plăţilor de licenţă în baza pre:zentului contract nu poate fi mai mică de 

6.2. Toate plăţile de licenţă în baza prezentului contract sunt percepute ca plăţi-neto în 
favoarea Licenţiatorului (Licenţiarului). 

6.3. Clauzlde stipulate se vor aplica şi după expirarea termenului de valabilitate a 
prezentului contract până la reglementarea tuturor plăţilor, a c:ăror obligativitate a apărut 
în perioada de valabilitate a acestuia. 

6.4. Licenţiatul va efectua calculele finale şi plăţile de licenţă către Licenţiator 

(Licenţiar) În termen de () lună de la data de expirare a tt:rmenului de valabil itate a 
prezentului contract. 

7. Informare şi evidenţă 

7.1. Licenţiatul, în decurs de 15 (cincisprezece) zile după perioada de dare de seamă, 
prezintă Licenţiatorului (Licenţiarului) datele de contabiilitate centralizate priivind 
volumul veniturilor în conturile de decontare în perioada de dare de seamă. 

7.2. Licenţiatorul (Licenţiarul) este în drept să efectueze controlul datelor ce se referă 
la condiţiile prezentului contract, în baza datelor de contabilitate centralizate, la 
întreprinderile Licenţiatului. Licenţiatul se obligă să asigure posibilitatea unui asemenea 
control. 

8.Asigurareiil confidenţialităţii 

8.1. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea informa'tiei, obţinute de la Liicenţiat 
în cadrul executării prezentului contract. 

Părţile vor întreprinde toate măsurile pentru a preîntârnpina divulgarea totaUi sau 
parţială a dah:lor menţionate sau aducerea la cunoştinţa unor persoane terţe fără un acord 
reciproc în acest sens. 

8.2. În cazul în care Licenţiatorul (Licenţiarul) divulgtl informaţiile transmise de 
către Licenţiat sau obţinute de la Licenţiat, Licenţiatorul (Licenţiarul) îi va compensa 
Licenţiatului pierderile cauzate în legătură cu acest fapt. Licenţiatul va purta aceeaşi 
responsabilitate. 

8.3. Asigurarea confidenţialiHiţii în conformitate cu prezentul contract este obligatorie 
pe întregul termen de valabilitate a contractului şi cel putin trei ani după expirarea 
acestuia. 
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~I. Protecţia drepturilor transmis«~ 

9 .1. Pe între:gul termen de valabilitate a prezentului contract, Licenţiatul va recunoaşte 
valabilitatea drepturilor, ce rezultă din certificatul Licenţiatorului(Licenţiarului), 

obligându-se Si} asigure protecţia juridică a mărcii respective în Teritoriu. 
9.2. Licenţiatorul (Licenţiarul) se obligă să menţină în vigoare certificatul pe întregul 

termen de valabilitate a prezentului contract. 
În cazul în care Licenţiatorul (Licenţiarul) intenţionează să întrerupii valabilitatea 

certificatului, el informează din timp Licenţiatul despre aceasta, Părţile reglementându-şi 
raporturile ce rezultă din prezentul contract. 

9.3. Licenţiatul va informa neîntârziat Licenţiatorul (Licenliarul) despre cazurile, ce 
i-au devenit cunoscute, de folosire ilegală de către terţi a mărcii, prot~jat:ă în Teritoriu 
prin certificatul Licenţiatorului (Licenţiarului). 

În cazul în care Licenţiatului îi sunt făcute reclamaţii sau intentate acţiuni privind 
Încălcarea de către el a drepturilor persoanelor terte în legiitură cu folosirea licenţei 

acordate prin prezentul contract, Licenţiatul va informa despre aceasta Licenţiatorul 
(Licenţiarul). 

În ambele cazuri, Licenţiatorul (Licenţiarul) se obligă să reglementeze pretenţiile 
respective sau să întreprindă alte acţiuni ce ar exclude chdtuieli sau pagube pentru 
Licenţiat. 

9.4. În cazul în care Licenţiatul ajunge la concluzia privind posibilitatea şi 
oportunitatea vinderii peste hotare a licenţelor în baza prezentei licenţe, el informează 
despre aceasta Licenţiatorul (Licenţiarul) şi Părţile în comun întreprind acţiunile 

corespunzătoare şi convin asupra repmtizării venituri lor în valută. 

lO.Publicitatea 

Licenţiatul este În drept/se obligă să indice în materialele publicitare respective, 
precum şi pe produsele sale şi în documentele ce însoţesc serviciile, rechiizitele titularului 
mărcii care constituie obiectul prezentului contract. 

11. Soluţionarea Iitigiilor 

I 1. 1. În cazul aparitiei între Licentiator (Licenţiarul) şi Licenţiat a litigiilor asupra 
chestiunilor prevăzute de prezentul contract, Părţile vor întreprinde toate măsurile pl::ntru 
soluţionarea litigii lor pe cale amiabilă. 

11.2. În cazul imposibilităţii de soluţionare a litigiilor pe cale amiabilă, acestea vor fi 
soluţionate în instanţa judecătoreasdi. 

12.Termenul de valabilitate a contractului 

12.1. Prezentul contract este Încheiat pentru ___ ani şi intră În VIgoare la data 
semnării. 

12.2. Fiecare din Părţi are dreptul să rezilieze înainte de termen prezentul contract, 
adresând o notificare În scris, În cazul în care cealaltă Parte nu Îndeplineşte vreuna din 
clauzele prezentului contract. Cu toate acestea, Părţii care nu şi-a respectat obligatiile i se 
va acorda un termen de 2 (două) luni pentru eliminarea încălcării. 
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12.3. În cazul în care prezentul contract va li reziliat ca rezultat al neindeplinirii de 
către Licenţiat a obligaţiilor sale, aCt:stuia i se va retrage dreptul de orice folosin! a 
mărcii Licenţiallorului. 

12.4. În cazul în care certificatul este declarat nul în totalitate sau în parte sau în cazul 
încetării valabilităţii certificatului înainte de expirarea termenului de valabilitate a 
prezentului contract sau al neîndeplinirii de către Licenţiator a obligaţiilor sale în 
conformitate cu prezentul contract, Părţile îşi vor reglementa raporturile luând în 
consideraţie pct. 5, 6, şi 11 ale prezentului contract. 

12.5. Prezentul contract va înceta să producă efecte la expirarea termenului de 
valabilitate. 

13.Alte prevede:ri 

13.1. Drepturile şi obligaţiile fiecăreia diln Părţi în conformitate cu pre:zentul contract 
nu pot fi cedate unei alte persoane fizice sau juridice fără un acord în scris al celeilalte 
Părţi, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul contract. 

13.2. Toate modificările şi completările la prezentul contract se întocmesc în scris şi 
sunt semnate de către persoanele împuternic:ite în acest scop şi aprobate d~~ către organele 
competente, în cazul în can: o asemenea aprobare este necesară. 

13.3. Sub rezerva prevederilor prezentului contract, în toate celelalt,e cazuri se vor 
aplica normele dreptului civil şi dreptului procesual-civil din Republica Moldova. 

13.4. Prezentul contract este încheiat la __________ 200 în două exemplare. 

Adresa şi rechizitele bancare ale Părţilor 

Licenţiatorul (Licenţiarul): 

Licenţiatul: 

Anexe 

Anexa Ilf. 1. Copia certificatului de înregistrare a mărcii nr. 

În numele Licenţiatorului (Licenţiarului) În numele Licenţiatului 
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Anexa nr.8 
La Regulamentul-model 

al Serviciului de proprietate intelectuală 
şi transfer tehnologic al întreprinderii, institupei 

CONTRACT nE CESIUNE TOTALĂ 

Solicitantul cererii de Înregistrare a mărcii nr. de depozit .... , în persoana 
Directorului ... , care activează în baza Statutului întreprinderii, numit în continuare 
Cedent, şi .. , numit în continuare Cesionar, încheie prezentul contract privind 
următoarele: 

1. Cetlentu/ transmite Cesionarului drepturile ce-i aparţin şi anume dreptul asupra 
cererii de înregistrare a mărcii nr. de depozit .... 

2. Cetlentul se obligă: 
a) să transmită Cesionarului toate materialele care fac obiectul prez~~ntului contract 

în decurs de _____ zile de la semnarea acestuia; 
b) să nu folosească în activitatea sa obiectul transmis sau un obiect asemănător. 

3. Cesionarul se obligă: 
a) să suporte cheltuielile necesare pentru înregistrarea contractului şi modificarea 

titularului la AGEPI. 

4. Materialele privind specificarea obiectului transmis se anexează. 

5. În caz de litigii ce decurg din derularea prezentului contract Părţile vor depune 
diligenţele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a acestora. La neatingerea 
acordului comun litigiile se vor examina în instanţa de judecatii. 

6. Prezentul contract intră în vigoan~ la momentul semnării lui de către Părţile 
contractante. 

Adresele juridice ale Părţilor: 

Cetlent Cesionar 

Din numele Cedentului Din numele Cesionarului 

L.Ş. L.Ş. 
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Anexa nr.9 
La Regulamentul-model 

al Serviciului de proprietate intelectuală 
şi transfer tehnologic al întreprinderii, institutiei 

MOD]~L ----
CONTRACT nE CESI UNI: TOTALĂ 

Titularul brevetului de invenţie nr" ... , în persoana ... , numit în continuare Cedent, şi 
........... numit în continuare Cesionar, încheie prezentul contract privind următoarele: 

1. Cedentul transmite Ce~;ionarului drepturile ce-i aparţin şi anume dreptul asupra 
brevetului de inv,~nţie nr .... cu denumirea ......... . 

2. Cedentul se obligă: 
a) să transmită Cesionarului toate materialele care fac obiectul prezentului contract În 

decurs de ____ zile de la semnarea acestuia; 
b) să nu folosească în activitatea sa obiectul transmis sau un obiect asemăn~lt()r. 

3. Cesionarul se obligă: 
a) să suporte cheltuielile necesare pentru înregistrarea contractului ŞI modificarea 

titularului la AGEPI. 

4. Materialele privind specificarea obiectului transmis se anexează. 

5. În caz de litigii ce decurg din derularea prezentului contract Părţile vor depUine 
diligenţele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a acestora. La neatingerea acordului 
comun litigiile se vor examina în instanţa de judecată. 

6. Prezentul contract intră în vigoare la momentul semnării lui de către Pâr/ile 
confracfante. 

Cedent 

Din numele: Cedentului 

L.ş. 

Data 

Adresele juriidice ale Părţilor: 

Cesionar 

Din numele Cesionarului 

L.ş. 
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