Acord de cooperare qtiin{ificI qi tehnici
intre
Comitetul de Stat pentru $tiin{d qi Tehnologie a
Republicii Belarus
pi

Agen{ia Na{ionali pentru Cercetale qi Dezvoltare
Republicii Moldova

a

Comitetul de Stat pentru $tiinfA qi Tehnologie a Republicii Belarus qi Agenlia Nafionala
pentru Cercetare ;i Dezvoltare a'Republicii Moldova, numite in continuare Pdrli,
conducdndu-se de dispozifiile Acordului de cooperare qtiinfific[ qi tehnica intre
Guvernul Republicii Moldova qi Guvernul Republicii Belarus din 13 noiembrie 2003,

fiind convinse cd cooperarea Etiinlifica qi tehnicd reprezintd un element foarte important
in relafiile bilaterale,
dorind s6 dezvolte qi sd fortifice cooperarea dintre doud institulii in domeniul qtiinlei
tehnologiei, contribuind totodatdla dezvoltarea economicS si sociald din ambele state.

;i

au convenit asupra urmdtoarelor dispozilii:

Articolul I
P6r{ile vor promova cooperarea Etiinfificd gi tehnic[ bazatlt pe principiile egalitalii 9i
avantajului reciproc, crednd in acest scop condilii organizarorice, juridice 9i economice
necesare.

Articolul
Cooperarea

in temeiul prezentului acord

2

se va desfbsura

in conformitate cu obligatiile

Pa4ilor qi legislafia ambelor statelor.

Articolul

3

tehnice bilaterale vor fi prevdzute, reieqind din
scopurile qi intereselor prioritare de dezvoltare a gtiinlei gi tehnologiei ambelor state.

Domeniile cooperlrii gtiinlifice

;i

Articolul

4

Coperarea in cadrul prezentului.Acord, se va realizain urmdtoarele fbrme:
schimb de informalii in domeniul qtiinlific Ei tehnic;

proiecte Ei programe eomune de cercetare tehnico-;tiin{ifice;
vizite reciproce ale cercetdtorilor gi savanfilor in ambele state;
organizarea evenimentelor gtiinfifice comune: seminare, conferinle, expozi!ii.

prezentul Acord nu exclude posibilitatea de a realiza alte activit[fi comune convenite in
prealabil de pA(i.
alegerea qi determinarea formelor de sprijin pentru dezvoltare ;i cercetdri comune
concrete, parlile se orienteaza exclusiv dupa interesul dezvoltdrii qtiinfei qi actualitatea temei
pentru economie gi progresul social al ambelor state.

in

I

Articolul

5

Cooperarea intre Pdfii bazatd pe prevederile prezentului Acord, se va realiza intre
institufiile de cercetare, precum Ei intre savanli gi cercetitori ai ambelor state, in baza
contractelor directe, in conformitate cu legislafia statelor.

Articolul

6

Pdrlile vor sprijini punerea in aplicare a proiectelor Etiinfifice $i tehnice comune in
limitele sumelor convenite de finanlare.
Proiecful comun, se bazeazd pe anumite obiective convenite de participanlii la acest
proiect, in conformitate cu legislafia statelor, pe o perioad[ predeterminatd.
.. Termenul de implementare a proiectelor comune

in cadrul prezentului acord nu va

depaqi

doi ani. La necesitate de timp suplimentar, Pirlile convin separat.

Articolul
Criterii de selectare

7

a proiectelor:

interesul comun ale statelor, (argumentarea necesitalii cooperdrii);
calitatea (tehnica) a cercetdrii qtiinfifice, originalitatea aborddrilor de cercetare;

posibilitatea

utiliz[rii practice (comercializarea)

justifi carea fondului necesar
califi carea solicitantului

de.

a rezultatelor

cercetirii

Ei dezvoltArii;

finanlare;

;

posibilitatea lansdrii unor noi proiecte comune de cercetare la concursuri din cadrul
programelor Uniunii Europene, precum ORIZONT 2020, SCOPES, NATO qi altele.

Articolul

8

Concursul proiectelor in ambele state sunt anunfate, de reguld, in acelaqi timp.
Pdr{ile examineazd cererile, efectueazd o expertiza preliminari a proiectelor Etiinlifice
tehnice Ei aprobd lista acestor proiecte in conformitate cu legislalia ambelor state.

qi

Lista preliminard a proiectelor selectate se discutd la gedinfa de lucru, sau la qedinfa
comisiei mixte moldo-belaruse de cooperare Etiinlificd gi tehnicd infiinfatd in baza Acordului
dintre Guvernul Republicii Belarus qi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea
Etiinfificl qi tehnica din 13 noiembrie 2003 '
Lista proiectelor recomandate pentru finanlare este aprobat6 de ambele p[r{i' Pdr}ile
r
informeazd solicitanlii despre decizia luat6.

Articolul

9

protecfia qi distribuirea drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectualI obfinute
in cursul cooperdrii in temeiul prezentului acord se efectueazdin conformitate cu legislalia
nafional6 ;i tratatele internafionale ale statelor.
Informa{ia qtiin{ificd ;i tehnica obfinutd in cadrul cooperdrii, Qate nu fine de proprietate
intelectuala qi poate fi publicatd in conformitate cu legislafia statelor, poate fi deschisa
comunit[1ii qtiinfifice mondiale, conform metodelor Ei regulilor general acceptate de
diseminare.

Articolul

10

interpretarea sau aplicarea in practica a prevederilor
prezentului acord se solufioneazdprin consultdri;i negocieri intre Pd4i.

Litigiile care pot

apdrea

in

Articolul

11

Prezentul Acord poate fi completat qi modificat, de comun acord, printr-un protocol.
ca parte integratd a acestuia, ce va intra in vigoare in modul specificat in articolul 12 din
prezentul Acord.

Articolul

12

Prezentul Acord intrl in vigoare la data semndrii lui, este valabil pentru o perioadd de
cinci ani qi se prelungeqte automat pentru urmltoarele perioade consecutive de cinci ani.

Oricare din pdrli poate notifica celeilalte Pdrli intenfia sa de a-l reziha. in acest Qaz,
valabilitatea acestui acord va expira dupd Ease luni de la data primirii notificdrii respective.

Articolul

13

Modificlrile, incetarea sau expirarea prezentului Acord nu influenleazd derularea
proiectelor comune sau altor acorduri care nu s-au finalizat, la data acceptdrii modificarii,
incetdrii sau expirdrii prezentului Acord

'*rt

Acest Acord a fost intocmit in doud exemplare, fiecare
moldoveneascd, toate fiind egal autentice.
prezentui Acord a fost semnat

in

in limba rusA Ei in

or. Chigin6u, la data de 7 iunie 201 8.

I

;
:

Agen{ia Nafionali pentru Cercetare
qi Dezvoltare a Republicii Moldova

Comitetul de Stat pentru $tiin{n
Tehnologie a RePublicii Belarus

Director general
Viorica BOAGHI

Preqedinte

qi

Alexandr Ghenadevici $IJMILIN

limba

