
HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 525 din 23 mai 2002 
pentru aprobarea Acordului-cadru de cooperare în domeniul educaţiei dintre 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Organizaţia Mondială a 
Proprietăţii Intelectuale, semnat la Geneva la 15 aprilie 2002 
EMITENT:     GUVERNUL  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 4 iunie 2002  
 
    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 5 alin. 
1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor, 
 
    Guvernul României adopta prezenta hotărâre. 
 
    ARTICOL UNIC 
    Se aproba Acordul-cadru de cooperare în domeniul educaţiei dintre 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Organizaţia Mondială a 
Proprietăţii Intelectuale, semnat la Geneva la 15 aprilie 2002. 
 
 
 

ACORD-CADRU 
 

de cooperare în domeniul educaţiei între 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România 

şi Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale 
 
    Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) şi Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării din România, denumite în continuare părţi, 
    considerând ca obiectivul OMPI este promovarea protecţiei proprietăţii 
intelectuale în lume prin intermediul cooperării internaţionale, 
    considerând ca obiectivul Ministerului Educaţiei şi Cercetării din România 
este dezvoltarea nivelului de cunoaştere în domeniul educaţiei, artei şi 
ştiinţei, inclusiv în domeniul proprietăţii intelectuale, 
    constiente de importanta fundamentală a dezvoltării resurselor umane în 
scopul unui sistem eficient al protecţiei proprietăţii intelectuale, 
    constiente de beneficiile care decurg dintr-o cooperare mai strânsă între 
părţi pentru dezvoltarea resurselor umane în domeniul proprietăţii 
intelectuale, 
    dorind promovarea cooperării între părţi şi aprofundarea scopurilor lor 
comune în dezvoltarea resurselor umane în domeniul proprietăţii intelectuale, 
    dorind dezvoltarea şi implementarea Programului de cooperare între 
Guvernul României şi Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, semnat 
la Bucureşti la 7 iunie 2001, 
    au convenit următoarele: 
 
    ART. 1 
    Părţile vor coopera pentru dezvoltarea cercetării, educării şi perfecţionării 
resurselor umane în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale în România. 
    ART. 2 



    Părţile vor coopera în vederea schimbului de materiale didactice, de 
informaţii academice, de materiale de cercetare, de cărţi şi de periodice. 
    ART. 3 
    Părţile vor avea în vedere organizarea în mod regulat de simpozioane, 
seminarii, ateliere de lucru şi alte activităţi de pregătire. 
    ART. 4 
    Părţile vor coopera în promovarea şi întărirea predării proprietăţii 
intelectuale în universităţi şi în alte instituţii de educaţie şi cercetare din 
România. 
    ART. 5 
    Părţile vor coopera în vederea organizării învăţământului la distanta în 
cadrul Academiei Mondiale a OMPI. 
    ART. 6 
    Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care 
părţile îşi comunica îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea 
sa în vigoare. 
    Prezentul acord poate fi modificat prin consimţământul reciproc al părţilor. 
OMPI sau Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România poate denunta 
acordul printr-o notificare scrisă trimisa înainte cu 6 luni. 
    Semnat la Geneva la 15 aprilie 2002, în doua exemplare originale, fiecare 
în limbile romana şi engleza, ambele texte fiind egal autentice. 
 
                          Pentru Ministerul Educaţiei 
                           şi Cercetării din România, 
                                  Radu Damian, 
                                secretar de stat 
 
                          Pentru Organizaţia Mondială 
                          a Proprietăţii Intelectuale, 
                                  Kamil Idris, 
                                director general 
 


