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Înlocuieşte raportul
                                                                                                                                                                         nr.102/30.09.1998

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1998 privind
 taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare al acestora

Cu adresa nr.31 din 3 februarie 1998, Biroul Permanent a înaintat Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, pentru
dezbatere în fond, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei
proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora.

În urma dezbaterilor, comisia a înaintat un raport cu amendamente care, sub nr.102/30.09.1998, a fost înaintat
Biroului Permanent.

La şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din 20 octombrie 1998, raportul a fost retrimis Comisiei pentru buget,
finanţe şi bănci pentru reexaminare.

În urma reexaminării proiectului de Lege, în şedinţa din data de 6 martie 2002, cu unanimitate de voturi, comisia
a hotărât să înainteze Biroului Permanent raportul anexat.

Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare.

Nr.
crt. Text iniţial Amendament propus Motivaţie
1. �Articol unic � Se aprobă Ordonanţa Guvernului

nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei
proprietăţii industriale şi regimul de utilizare al
acestora, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.43 din 30 ianuarie 1998.�

Articolul unic va avea următorul cuprins:
�Articol unic � Se aprobă Ordonanţa Guvernului
nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei
proprietăţii industriale şi regimul de utilizare al
acestora, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.43 din 30 ianuarie 1998, cu
următoarele modificări şi completări:�

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

2. Art. 1. Taxele pentru  procedurile legale de
protecţie a obiectelor proprietăţii industriale:
invenţii, mărci şi indicaţii geografice, desene şi

Articolul 1 va avea următorul cuprins:
Art. 1. Taxele pentru  procedurile legale de
protecţie a obiectelor proprietăţii industriale:

Corelarea cu Legea nr. 93 din
13 mai 1998 privind protecţia
tranzitorie a brevetelor de
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crt. Text iniţial Amendament propus Motivaţie

modele industriale respectiv a topografiilor
circuitelor integrate, cele pentru menţinerea în
vigoare a titlurilor de protecţie, precum şi celelalte
taxe în legătură cu protecţia proprietăţii industriale
se plătesc de către persoanele fizice şi juridice
române şi străine în contul Oficiului de Stat pentru
Invenţii şi Mărci, în cuantumul şi la termenele
prevăzute în anexele la prezenta Ordonanţă.

invenţii, mărci şi indicaţii geografice, desene şi
modele industriale respectiv a topografiilor
circuitelor integrate, cele pentru menţinerea în
vigoare a titlurilor de protecţie, precum şi celelalte
taxe în legătură cu protecţia proprietăţii
industriale, inclusiv pentru protecţia tranzitorie,
se plătesc de către persoanele fizice şi juridice
române şi străine în contul Oficiului de Stat pentru
Invenţii şi Mărci (OSIM), în cuantumul şi la
termenele prevăzute în anexele la prezenta
Ordonanţă.

invenţie, adoptată ulterior
OG-41/1998.

3. Art. 2. Solicitantul sau titularul dreptului de
proprietate industrială, care nu a preluat sau nu a
transmis în condiţiile legale dreptul său până la data
plăţii, plăteşte taxele prevăzute în anexe după cum
urmează:

a) 50% din fiecare taxă, dacă este agent economic
cu cifra de afaceri a anului financiar anterior mai
mică de 5 miliarde lei;

b) 25% din fiecare taxă, dacă este persoană fizică cu
un venit brut mediu lunar pe ultimele 12 luni mai
mic de patru ori câştigul mediu brut realizat pe
economie, comunicat de Comisia Naţională pentru
Statistică, în ultimele 12 luni;

c) 10% din fiecare taxă, dacă are şi calitatea de
autor cu un venit brut mediu lunar pe ultimele 12
luni mai mic de trei ori câştigul mediu brut realizat
pe economie, comunicat de Comisia Naţională

Articolul 2 va avea următorul cuprins:
Art. 2. Solicitantul sau titularul dreptului de
proprietate industrială, care nu a preluat sau nu a
transmis, în condiţiile legale, dreptul său până la
data plăţii, plăteşte taxele prevăzute în anexe după
cum urmează:
a) 50% din cuantumul  fiecărei taxe datorate,
dacă este agent economic cu cifra de afaceri a
anului financiar anterior mai mică decât
echivalentul în lei a 2 milioane EURO,
respectiv 25% dacă este instituţie publică sau
unitate  nonprofit;
b) 25% din cuantumul fiecărei taxe datorate,
dacă este persoană fizică şi are şi  calitatea de
autor cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12
luni mai mic decât de patru  ori câştigul mediu
brut realizat pe economie, publicat oficial, în
ultimele 12 luni;
c) 10% din cuantumul fiecărei taxe datorate,
dacă este persoană fizică şi are şi  calitatea de
autor cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12
luni mai mic decât de trei ori  câştigul mediu brut

- Pentru a evita indexările
ulterioare s-a luat ca referinţă
�cifra de afaceri�  în EURO;

- S-au prevăzut facilităţi pentru
instituţiile publice şi unităţile
nonprofit;
- S-a înlocuit  �comunicat de
CNS� cu �publicat oficial�;

- Expresiile �cuantumul� şi
�calitatea de autor� clarifică
textul.
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pentru Statistică, în ultimele 12 luni;

d) 5% din fiecare taxă dacă are şi calitatea de autor
cu un venit brut mediu lunar pe ultimele 12 luni mai
mic de două ori   câştigul mediu brut realizat pe
economie, comunicat de Comisia Naţională pentru
Statistică, în ultimele 12 luni.

realizat pe economie,  publicat oficial, în ultimele
12 luni;
d) 5% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă
este persoană fizică şi are şi  calitatea de autor
cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni
mai mic decât de două ori  câştigul mediu brut
realizat pe economie,  publicat oficial, în ultimele
12 luni.

4. Art. 3.  Nu plătesc taxele prevăzute în anexe
solicitanţii şi titularii protecţiei  care sunt autori sau
nu au transmis şi nu au dobândit de la o altă
persoană drepturile de exploatare  şi care, la data
plăţii, nu au venituri sau au un venit brut mediu
lunar pe ultimele 12 luni mai mic de 0,5 ori
câştigul mediu brut realizat pe economie, comunicat
de Comisia Naţională pentru Statistică, în ultimile
12 luni.

Articolul 3 se abrogă. Scutirea completă de taxe
prevăzută de art. 3 pentru
persoanele care au venituri sub
jumătate din câştigul mediu brut
pe economie, a condus la
situaţia nefirească în care numai
30% din cererile de brevet de
invenţie de la naţionali să
provină din întreprinderi şi din
cercetare (în 1998 - 16%, în
2001 - 10%), iar restul de la
persoane fizice, între care mulţi
pensionari, elevi şi studenţi.
Abrogarea art. 3 nu va
descuraja persoanele cu
potenţial creativ să depună
cereri de brevet, întrucât cei cu
venituri lunare de până la
8.400.000 lei vor plăti o taxă
totală pentru obţinerea
brevetului de 720.000 lei, în 4
etape procedurale, într-un
interval de 2 ani. Experienţa
celor 4 ani de aplicare a OG-41
a arătat că scutirea de taxe  face
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ca solicitantul brevetului să nu
acorde atenţia necesară
respectării condiţiilor formale şi
termenelor de procedură impuse
de lege.

5. Art. 4. Reducerile prevăzute la art. 2, precum şi
scutirile prevăzute la art. 3, se aplică la data plăţii
pentru fiecare procedură în parte. Persoana care
solicită acordarea reducerilor, respectiv a scutirilor,
trebuie să prezinte, la data plăţii, acte prin care să
dovedească îndeplinirea condiţiilor de acordare.
 În cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi sau
titulari, aceştia beneficiază de reduceri sau scutiri,
dacă fiecare dintre aceste persoane îndeplineşte
condiţiile prevăzute la art. 2 sau, respectiv, la art. 3;
în aceste cazuri, taxa cuvenită se va plăti în
cuantumul datorat de persoana care beneficiază de
cea mai mică reducere.

Articolul 4 va avea următorul cuprins:
Art. 4. Reducerile prevăzute la art. 2 se aplică la
data plăţii pentru fiecare procedură în parte.
Persoana care solicită acordarea reducerilor, în
calitate de solicitant sau după caz, de titular,
trebuie să prezinte, la data plăţii, acte prin care să
dovedească îndeplinirea condiţiilor de acordare.
  În cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi sau
titulari, aceştia beneficiază de reduceri sau scutiri,
dacă fiecare dintre aceste persoane îndeplineşte
condiţiile prevăzute la art. 2;  în aceste cazuri, taxa
cuvenită se va plăti în cuantumul datorat de
persoana care beneficiază de cea mai mică
reducere.

Modificarea clarifică textul.

6. Art. 5. Cuantumul taxelor în lei prevăzute în anexe
precum şi nivelul cifrei de afaceri  prevăzut la art. 2.
lit.a) pot fi actualizate anual, prin Ordin al
Ministrului de Stat  sau respectiv Ministrului care
coordonează activitatea Oficiului de Stat pentru
Invenţii şi Mărci, cu avizul Ministerului  Finanţelor,
în funcţie de evoluţia cursului leu-dolar şi, respectiv
de indicele de inflaţie, valabile la data de 1
noiembrie a fiecărui an. Ordinul se publică în
Monitorul Oficial al României, intră în vigoare
începând cu prima zi a anului următor şi este valabil
pe întreg anul calendaristic.

Articolul 5va avea următorul cuprins:
Art. 5. Cuantumul taxelor în lei prevăzute în
anexe pot fi actualizate anual, prin hotărâre de
guvern, în funcţie de evoluţia cursului de schimb
şi, respectiv de indicele de inflaţie, valabile la data
de 1 noiembrie a fiecărui an. Hotărârea de
guvern intră în vigoare începând cu prima zi a
anului următor.

Comisia din legislatura
precedentă a recomandat
actualizarea taxelor prin
hotărâre de guvern.
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7. Art. 6. Sumele ce se cuvin Oficiului de Stat pentru

Invenţii şi Mărci, din taxele plătite de solicitanţii şi
titularii străini  pentru efectuarea procedurilor de
protecţie, pentru extinderea efectelor brevetului
european şi pentru  menţinerea în vigoare a titlurilor
de protecţie pe teritoriul României în baza unor
convenţii internaţionale, se plătesc în contul
Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci potrivit
dispoziţiilor acestor convenţii.

Articolul 6 va avea următorul cuprins:
Art. 6. Sumele ce se cuvin Oficiului de Stat pentru
Invenţii şi Mărci, din taxele plătite de solicitanţii
şi titularii străini  pentru efectuarea procedurilor
de protecţie, pentru cererile şi  brevetele
europene cu efect în România şi pentru
menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie pe
teritoriul României în baza unor convenţii
internaţionale, se plătesc în contul Oficiului de
Stat pentru Invenţii şi Mărci potrivit dispoziţiilor
acestor convenţii.
Din sumele încasate, Oficiul de Stat pentru
Invenţii şi Mărci plăteşte partea de contribuţie
a României la organizaţiile internaţionale şi
regionale, conform convenţiilor la care este
parte.

- Modificarea include atât
�extinderea efectelor brevetului
european�, în vigoare, cât şi
�brevetul european�, ca urmare
a aderării  României, în cursul
anului 2002, la Convenţia
Brevetului European (proiectul
de lege se află în  procedura de
avizare).

- OSIM plăteşte, din taxele
încasate, părţile de contribuţie
ale  României ca membru la
organizaţiile internaţionale de
proprietate intelectuală.

8. Art. 10. Prevederile art. 2 şi art. 3  nu se aplică
pentru procedurile prevăzute la punctele 8, 15 din
anexa nr. 1.

Articolul 10 va avea următorul cuprins:
Art. 10. Prevederile art. 2  nu se aplică pentru
procedurile prevăzute la punctele 9, 16 - 20, 24 şi
27   din anexa nr. 1.

S-au adăugat şi alte proceduri
fără reduceri de taxe, care se
referă la brevetarea în
străinătate, modificări în situaţia
juridică etc.

9. Art. 12. Taxele de menţinere în vigoare pentru anii
de protecţie până la eliberarea brevetului de
invenţie în temeiul Legii 64/1991, inclusiv anul în
care se  eliberează acesta, se plătesc o dată cu  taxa
pentru  eliberarea brevetului,  în termenul  prevăzut
la punctul 20 din anexa nr. 1.

Pentru fiecare din anii următori anului eliberării
brevetului, taxa pentru menţinere în vigoare a
acestuia se plăteşte anual până la începerea anului
de protecţie respectiv.

Articolul 12 va avea următorul cuprins:
Art. 12. Taxele de menţinere în vigoare pentru
primii anii de protecţie, inclusiv anul următor
anului în care s-a publicat menţiunea hotărârii
de acordare a  brevetului de invenţie, se plătesc
în termen de 12 luni de la data publicării

  Pentru fiecare din anii următori celor prevăzuţi
la alin.1, taxa pentru menţinere în vigoare se
plăteşte anual, până la începerea anului de
protecţie respectiv.

Pentru corelare cu modificările
la Legea nr. 64/91 privind
brevetele de invenţie.
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  Taxele anuale pentru un brevet extins se plătesc la
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci  pentru anii
care urmează anului în care menţiunea eliberării
brevetului european a fost publicată de către Oficiul
European de Brevete.
  Taxele de menţinere în vigoare a brevetului de
invenţie neplătite în termenele prevăzute la alin. 1 şi
2 pot fi plătite ulterior, într-un termen de 6 luni, cu
o majorare de 50 %.

  Neplata acestor taxe până la expirarea termenului
prevăzut la alin.4 are drept urmare decăderea
titularului din drepturile decurgând din brevet.
Decăderea se publică în Buletinul Oficial de
Proprietate Industrială.

 Taxele anuale pentru un brevet european  se
plătesc la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
pentru anii care urmează anului în care menţiunea
eliberării brevetului european a fost publicată de
către Oficiul European de Brevete.
  Taxele de menţinere în vigoare a brevetului de
invenţie neplătite în termenele prevăzute la alin. 1
şi 2, precum şi taxa de eliberare a brevetului
pot fi plătite ulterior, într-un termen de 6 luni, cu o
majorare de 50 %
  Neplata acestor taxe până la expirarea termenului
prevăzut de alin. 4 are drept urmare decăderea
titularului din drepturile decurgând din brevet.
Decăderea se publică în Buletinul Oficial de
Proprietate Industrială.

10. Art.13. Odată cu plata taxei de revalidare a
brevetului de invenţie, titularul brevetului este
obligat să plătească şi taxa de menţinere în vigoare
prevăzută la punctul 20 din anexa nr.1, datorată
pentru perioada pentru care nu s-a făcut plata.
Revalidarea se publică în Buletinul Oficial de
Proprietate Industrială.

Articolul 13 va avea următorul cuprins:
Art.13. Odată cu plata taxei de revalidare a
brevetului de invenţie, titularul brevetului este
obligat să plătească şi taxa de menţinere în vigoare
prevăzută la punctul 21 din anexa nr.1, datorată
pentru perioada pentru care nu s-a făcut plata.
Revalidarea se publică în Buletinul Oficial de
Proprietate Industrială.

Pentru corectarea textului
publicat în M.O.

11. Art.15. Pentru înregistrarea mărcilor şi a
indicaţiilor geografice nu se aplică prevederile art. 2
şi 3.

Articolul 15 va avea următorul cuprins:
Art.15. Pentru înregistrarea mărcilor şi a
indicaţiilor geografice nu se aplică prevederile art.
2.

Consecinţă a abrogării art. 3 din
O.G. nr.41/1998.

12. Art. 18. Pentru înregistrarea desenelor şi modelelor
industriale se aplică numai  reducerile prevăzute la
art.2 lit. b).

  Nu se aplică reducerile prevăzute la alineatul

Articolul 18 va avea următorul cuprins:
Art. 18. Pentru înregistrarea desenelor şi
modelelor industriale se aplică numai  reducerile
prevăzute la art.2 lit. b).
  Nu se aplică reducerile prevăzute la alineatul

S-a modificat numerotarea la
anexa nr. 3.
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precedent pentru taxele menţionate la pct. 3, 4, şi 8-
13 din anexa nr. 3.
  Neplata taxelor la termenele prevăzute în anexa nr.
3 atrage neefectuarea procedurii corespunzătoare.

precedent pentru taxele menţionate la pct. 3, 4, şi
8-15 din anexa nr. 3.
  Neplata taxelor la termenele prevăzute în anexa
nr.3 atrage neefectuarea procedurii
corespunzătoare.

13. Art. 19. Taxele pentru menţinerea în vigoare şi
pentru reînnoirea certificatului de desen sau model
industrial, neplătite în termenele prevăzute la pct. 7
şi 8 din anexa nr. 3, pot fi plătite ulterior, în termen
de 6 luni, cu o majorare de 50%.
  Neplata acestor taxe până la expirarea  termenului
prevăzut la alineatul precedent are drept urmare
decăderea titularului din drepturile ce decurg din
înregistrarea unui desen sau model industrial.

Articolul 19 va avea următorul cuprins:
Art. 19. Taxele pentru menţinerea în vigoare şi
pentru reînnoirea certificatului de desen sau model
industrial, neplătite în termenele prevăzute la pct.
7 şi 9 din anexa nr. 3, pot fi plătite ulterior, în
termen de 6 luni, cu o majorare de 50%.
  Neplata acestor taxe până la expirarea
termenului prevăzut la alineatul precedent are
drept urmare decăderea titularului din drepturile
ce decurg din înregistrarea unui desen sau model
industrial.

S-a modificat numerotarea la
anexa nr. 3.

14. Art. 21. Prevederile art. 2 şi 3  nu se aplică pentru
taxele prevăzute la pct. 6-10 din anexa nr. 4.

Articolul 21 va avea următorul cuprins:
Art. 21. Prevederile art. 2  nu se aplică pentru
taxele prevăzute la pct. 6-10 din anexa nr. 4.

Consecinţă a abrogării art. 3 din
O.G. nr.41/1998.

15. Art.25. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Oficiului
de Stat pentru Invenţii şi Mărci se întocmeşte anual
potrivit normelor metodologice elaborate de
Ministerul Finanţelor şi se aprobă de directorul
general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci,
cu avizul Ministerului Finanţelor.

Articolul 25 va avea următorul cuprins:
Art.25. Bugetul de venituri şi cheltuieli al
Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se
întocmeşte anual potrivit normelor metodologice
elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi se
aprobă de directorul general al Oficiului de Stat
pentru Invenţii şi Mărci, cu avizul Ministerului
Finanţelor Publice.

Pentru actualizarea denumirii
instituţiei.

16. Art. 28. Prestarea  serviciilor prevăzute în prezenta
ordonanţă fără perceperea taxelor legale constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
100.000 la 500.000 lei.
  Constatarea contravenţiei se face de către

Articolul 28 va avea următorul cuprins:
Art. 28. Prestarea  serviciilor prevăzute în
prezenta ordonanţă fără perceperea taxelor legale
constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 100.000 la 500.000 lei.

Pentru corelare cu actul
normativ în vigoare privind
regimul contravenţiilor.
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persoanele împuternicite de directorul general al
Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
  Prevederile alin. 1 se completează cu cele ale
Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor, cu excepţia articolelor 25 la 27.

  Constatarea contravenţiei se face de către
persoanele împuternicite de directorul general al
Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
  Prevederile alin. 1 se completează cu cele ale
Ordonanţei nr.2 din 12 iulie 2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor.

17. Art. 34. Pe data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe se abrogă: Legea nr.120/1992 privind
taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru
brevetele de invenţie, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.1 din 8 ianuarie 1993;
Hotărârea Guvernului nr.274/1991 privind taxele cu
privire la  mărci de fabrică, de comerţ şi de serviciu,
precum şi la denumiri de origine a  produselor,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.99 din 9 mai 1991; art.28 şi anexele nr.1 şi 2
din Legea nr.129/1992 privind protecţia desenelor
şi modelelor industriale, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.1 din 8 ianuarie
1993; art.44-47 din Legea 16/1995 privind protecţia
topografiilor circuitelor integrate, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.45 din 9
martie 1995; Regula nr. 25 pct.(2) - (7), Regula
nr.26 pct.(4),  Regula nr. 28 pct. (3) şi Regula nr.38
din Regulamentul de aplicare a Legii 64/1991
privind brevetele de invenţie, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 152/1992, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.79 din
30 aprilie 1992; art.12  din Hotărârea Guvernului
nr. 222/1995 privind organizarea şi funcţionarea
Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.71 din

Articolul 34 va avea următorul cuprins:
Art. 34. Pe data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe se abrogă: Legea nr.120/1992 privind
taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi
pentru brevetele de invenţie, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1 din 8
ianuarie 1993; Hotărârea Guvernului nr.274/1991
privind taxele cu privire la  mărci de fabrică, de
comerţ şi de serviciu, precum şi la denumiri de
origine a  produselor, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.99 din 9 mai
1991; art.28 şi anexele nr.1 şi 2 din Legea
nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi
modelelor industriale, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.1 din 8 ianuarie
1993; art. 44-47 din Legea 16/1995 privind
protecţia topografiilor circuitelor integrate,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.45 din 9 martie 1995; Regula nr.25 pct. (2)
alin. 2, Regula nr. 28 pct. (3) lit.c) şi Regula nr.38
pct. (2)  din Regulamentul de aplicare a Legii
64/1991 privind brevetele de invenţie, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 152/1992, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.79 din
30 aprilie 1992, art.12  din Hotărârea Guvernului
nr. 222/1995 privind organizarea şi funcţionarea

Pentru corectarea greşelilor de
tipărire la publicarea în
Monitorul Oficial al României.
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Nr.
crt. Text iniţial Amendament propus Motivaţie

19 aprilie 1995, precum şi alte dispoziţii legale
contrare.

Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.71 din 19 aprilie 1995, precum şi alte
dispoziţii legale contrare.

Anexele 1 � 4 care sunt parte integrantă la prezenta ordonanţă, aşa cum au fost modificate, sunt anexate la
prezentul raport.

PREŞEDINTE

Prof.dr. Florin Georgescu

SECRETAR,

Dr. Daniel Ionescu

Consilieri parlamentari:
Onete Alexandru
Bărdiţă Mariana
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ANEXA 1

CUANTUMUL ŞI TERMENELE
privind plata taxelor pentru cererile de brevet de invenţie şi brevetele de invenţie

Nr.
crt. Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul

(lei)
Cuantumul

($)
Cuantumul

(EURO)
1. Înregistrarea cererii de brevet de invenţie la

OSIM.
3 luni de la data înregistrării 900.000 30 35

2. Deschiderea fazei naţionale a cererii
internaţionale

o dată cu deschiderea fazei
naţionale

900.000 30 35

3. Publicarea  cererii de brevet de invenţie
după 18 luni de la data depozitului sau a
priorităţii invocate

6 luni de la data depozitului sau
16 luni de la data priorităţii

1.500.000 50 58

4. a) Publicarea cererii de brevet de invenţie
înainte de 18 luni de la data depozitului sau
priorităţii invocate

b) Publicarea cererii de brevet de invenţie
o dată cu publicarea menţiunii privind
acordarea brevetului de invenţie
c)  Publicarea cererii de brevet de invenţie
după scoaterea din regimul "secret"

o dată cu solicitarea publicării

o dată cu plata taxei de
examinare

3 luni de la data scoaterii din
regimul secret

3.000.000

1.500.000

1.500.000

100

50

50

115

58

58

5. a) Publicarea traducerii în limba română a
unei cereri de brevet de invenţie
înregistrate internaţional, pentru care s-a
deschis faza naţională
b) Publicarea traducerii în limba română a
unei cereri de brevet de invenţie

3 luni de la data deschiderii fazei
naţionale

o dată cu solicitarea publicării

1.500.000

2.400.000

50

80

58

92
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Nr.
crt. Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul

(lei)
Cuantumul

($)
Cuantumul

(EURO)
înregistrate internaţional, pentru care s-a
deschis faza naţională în România înainte
de expirarea termenului de publicare legal

c) Publicarea traducerii în limba română a
revendicărilor din cererea de brevet de
invenţie european cu efect în România

o dată cu depunerea traducerii 1.800.000 60 69

6. a) Publicarea modificărilor aduse la o
cerere de brevet de invenţie înregistrată pe
cale naţională sau la una internaţională la
care s-a deschis faza naţională
b) Publicarea în limba română a unei
versiuni corectate a revendicărilor din
cererea de brevet european publicată
conform pct.5 c).

o dată cu depunerea
modificărilor

o dată cu depunerea versiunii
corectate

300.000

900.000

10

30

12

35

7. Întocmirea şi publicarea unui raport de
documentare

3 luni de la data solicitării 3.000.000 100 115

8. Întocmirea şi publicarea unui raport de
documentare pentru o cerere de brevet de
invenţie înregistrată internaţional pentru
care s-a deschis faza naţională în România

3 luni de la data solicitării 1.500.000 50 58

9. Examinarea cererii de brevet de invenţie şi
luarea hotărârii în termen de 18 luni de la
data depozitului:
a) când descrierea, revendicările şi
desenele nu depăşesc 20 de pagini iar
numărul revendicărilor nu este mai mare de
5

3 luni de la data depozitului

15.000.000 500 575
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Nr.
crt. Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul

(lei)
Cuantumul

($)
Cuantumul

(EURO)
b) pentru fiecare pagină în plus faţă de cele
prevăzute la lit.a)

c) pentru fiecare revendicare în plus faţă de
cele prevăzute la lit.a)

240.000

450.000

8

15

9

17

Examinarea cererii de brevet de invenţie şi
luarea hotărârii în termen de 18 luni de la
data plăţii:

după luna a 3-a şi până în luna a
30-a inclusiv de la data
depozitului fără a se depăşi un
termen de 3 luni de la solicitarea
în scris a examinării

a) când descrierea, revendicările şi
desenele nu depăşesc 20 de pagini, iar
numărul revendicărilor nu este mai mare de
5

9.000.000 300 345

b) pentru fiecare pagină în plus faţă de cele
prevăzute la lit. a)

150.000 5 6

10.

c) pentru fiecare revendicare în plus faţă de
cele prevăzute la lit. a)

300.000 10 12

Tipărirea descrierii, revendicărilor şi
desenelor şi eliberarea brevetului de
invenţie care nu depăşeşte 20 pagini

12 luni de la data publicării
hotărârii de acordare

3.000.000 100 11511.

- pentru fiecare pagină în plus 150.000 5 6
Publicarea traducerii în limba română a
fasciculului de brevet european cu efect în
România, care nu depăşeşte 20 pagini şi
care a fost depusă:

o dată cu depunerea traducerii12.

a) în termen de 3 luni de la data publicării
menţiunii eliberării brevetului

3.000.000 100 115
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Nr.
crt. Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul

(lei)
Cuantumul

($)
Cuantumul

(EURO)
b) în termen de 3 luni de la încheierea
termenului de la pct. a)

6.000.000 200 230

- pentru fiecare pagină în plus 150.000 5 6
13. Publicarea traducerii în limba română a

revendicărilor modificate ale brevetului
european cu efect în România, care nu
depăşeşte 10 pagini

o dată cu depunerea traducerii 1.500.000 50 58

- pentru fiecare pagină în plus 150.000 5 6
14. Examinarea unei contestaţii o dată cu depunerea contestaţiei 4.500.000 150 173
15. Examinarea unei cereri de revocare o dată cu depunerea cererii 9.000.000 300 345
16. Invocarea unei priorităţi:

a) o dată cu înregistrarea cererii de brevet
de invenţie

4 luni de la data înregistrării
cererii

1.500.000 50 58

b) în cazul unei cereri internaţionale pentru
care s-a deschis faza naţională în România

o dată cu deschiderea fazei
naţionale

1.500.000 50 58

c) după data înregistrării cererii de brevet
de invenţie

o dată cu solicitarea corecturii 6.000.000 200 230

d) corectarea datelor referitoare la
invocarea priorităţii

4 luni de la data depunerii cererii
sau deschiderii fazei naţionale

3.000.000 100 115

e) când cererea este depusă după
expirarea  dreptului de prioritate

o dată cu depunerea cererii de
invocare a priorităţii

9.000.000 300 345

17. Eliberarea unui certificat de prioritate o dată cu depunerea cererii
pentru eliberarea certificatului

600.000 20 23

18. Taxe privind procedurile de brevetare prin
PCT

18.1 Transmiterea cererii internaţionale de la
OSIM, ca oficiu receptor, la Biroul
Internaţional al OMPI

până în luna a 13-a de la data
priorităţii

3.000.000 100 115
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Nr.
crt. Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul

(lei)
Cuantumul

($)
Cuantumul

(EURO)
18.2 Taxa de bază, conform regulii 15.1.(i)

din Regulamentul de aplicare a
Tratatului de Cooperare în domeniul
Brevetelor (PCT)

o lună de la data depunerii
cererii internaţionale

X cuantumul
prevăzut de de
regula 96 din
Regulamentul
de aplicare a

PCT

X

18.3 Taxa de desemnare, conform regulii
15.1.(ii) din Regulamentul de aplicare a
PCT

o lună de la data depunerii
cererii internaţionale sau 12 luni
de la data priorităţii invocate

X cuantumul
prevăzut de de
regula 96 din
Regulamentul
de aplicare a

PCT

X

18.4 Taxa de documentare internaţională,
conform  regulii 16.1 din Regulamentul
de aplicare a PCT

o lună de la data depunerii
cererii internaţionale

X cuantumul
publicat de

Biroul
Internaţional

al OMPI

X

18.5 Depunerea ulterioară a traducerii
cererii internaţionale într-o limbă
acceptată de Administraţia însărcinată
cu documentarea internaţională,
conform regulilor 12.3(c)ii) şi (e) din
Regulamentul de aplicare a PCT

o lună de la data depunerii
cererii internaţionale

contravaloarea
în lei

50% din
cuantumul
prevăzut la
pct. 18.2

X

18.6 Taxa de confirmare pentru o desemnare
plătibilă, conform regulilor 4.9 şi 15.5
din Regulamentul de aplicare a PCT

15 luni de la data priorităţii contravaloarea
în lei

50% din
cuantumul
prevăzut la
pct. 18.3

X

18.7 Taxa suplimentară, conform
Regulamentului de aplicare a PCT,
pentru depăşirea termenului de plată a
fiecărei taxe prevăzute la pct. 18.2-18.4

o lună de la data notificării X 50% din
cuantumul taxelor
prevăzute  la  pct.

18.2-18.4

X

19. Menţinerea în regim "secret" a unei cereri
de brevet de invenţie, pe câte o perioadă de

o dată cu înregistrarea solicitării
acestui regim pentru primul an

3.000.000 100 115
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Nr.
crt. Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul

(lei)
Cuantumul

($)
Cuantumul

(EURO)
un an şi, respectiv, cu o lună înainte de

încheierea perioadei achitate,
pentru fiecare din anii următori

20. Cererea de nepublicare a numelui
inventatorilor în documentele de brevet

o dată cu depunerea cererii 1.500.000 50 58

21. Menţinerea în vigoare a brevetului de
invenţie, inclusiv a brevetului de
perfecţionare, pentru fiecare an de
protecţie începând cu data depozitului

conform art.12

- anul   1 0 0 0
- anul   2 0 0 0
- anul   3 3.500.000 150 173
- anul   4 4.800.000 160 184
- anul   5 5.400.000 180 207
- anul   6 6.000.000 200 230
- anul   7 6.600.000 220 253
- anul   8 7.200.000 240 276
- anul   9 7.800.000 260 299
- anul 10 8.400.000 280 322
- anul 11 9.000.000 300 345
- anul 12 9.600.000 320 368
- anul 13 10.200.000 340 391
- anul 14 11.100.000 370 426
- anul 15 12.000.000 400 460
- anul 16 15.000.000 500 575
- anul 17 15.000.000 500 575
- anul 18 15.000.000 500 575
- anul 19 15.000.000 500 575



18

Nr.
crt. Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul

(lei)
Cuantumul

($)
Cuantumul

(EURO)
- anul 20 15.000.000 500 575

22. Revalidarea brevetului de invenţie,
respectiv a brevetului de perfecţionare

o dată cu depunerea cererii de
revalidare

9.000.000 300 345

Completarea cererii de brevet de invenţie:

a) depunerea ulterioară a revendicărilor
şi/sau desenelor

o dată cu depunerea 300.000 10 12

b) depunerea traducerii în limba română o dată cu depunerea 3.000.000 100 115
c) depunerea părţii lipsă a descrierii
invenţiei, în scopul stabilirii datei de
depozit a cererii de brevet

4 luni de la data depunerii cererii
de brevet

900.000 30 35

23.

d) depunerea cererii de retragere a
părţii lipsă depuse

o dată cu depunerea cererii de
retragere

600.000 20 23

Înregistrarea de modificări în situaţia
juridică a cererii de brevet sau a brevetului
de invenţie:

o dată cu înregistrarea actului

a) transmiteri de drepturi 3.000.000 100 115
b) rezilieri ale actelor prevăzute la lit.  a) 1.200.000 40 46

24.

c) modificări referitoare la actele încheiate
prevăzute la pct. a), excluderea sau
cooptarea unui inventator, nume, prenume,
denumire sau adresă a unui solicitant,
persoană îndreptăţită, inventator sau titular,
schimbarea mandatarului sau adresei
acestuia etc.

750.00 25 29

25. Certificarea şi eliberarea unui document
oficial de tipul: adeverinţă, duplicat, copie.

o dată cu înregistrarea solicitării 300.000 10 12

26. Publicarea unei erate/corecturi pentru o dată cu înregistrarea solicitării 150.000 5 6
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Nr.
crt. Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul

(lei)
Cuantumul

($)
Cuantumul

(EURO)
înlăturarea erorilor datorate solicitantului,
persoanei îndreptăţite la eliberarea
brevetului sau titularului, pentru fiecare
pagină

27. Prelungirea unui termen de procedură
cu până la 3 luni

o dată cu înregistrarea solicitării 300.000 10 12

28. Înregistrarea cererii de repunere în
termen

o dată cu înregistrarea cererii 1.500.000 50 58

29. Transmiterea cererii de brevet european
de la OSIM la Oficiul European de
Brevete

o lună de la data înregistrării
cererii

750.000 25 29

30. Transformarea unei cereri de brevet
european în cerere de brevet naţional

2 luni de la data înregistrării
cererii

1.500.000 50 58

31. Înregistrarea unei cereri rezultate din
transformarea unei cereri de brevet
european

2 luni de la înregistrarea cererii 900.000 30 35

32. Transmiterea drepturilor privind
cererea/brevetul european

o dată cu înregistrarea
documentului

3.000.000 100 115
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ANEXA 2

CUANTUMUL ŞI TERMENELE
privind plata taxelor pentru mărci şi indicaţii geografice

Nr.
crt. Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul

(lei)
Cuantumul

($)
Cuantumul

(EURO)

1. Înregistrarea cererii de înregistrare a
unei mărci individuale o dată cu depunerea cererii 300.000 10 12

2. 2.1Examinarea cererii de înregistrare a
unei  mărci individuale: 3 luni de la data depunerii cererii

a) pentru o clasă de produse sau servicii
- alb-negru 3.300.000 110 138
- color 5.700.000 190 230
b) pentru fiecare clasă suplimentară de
produse şi/sau servicii 1.500.000 50 58

c) suplimentar pentru un element figurativ
sau o marcă verbală cu o grafică specială 900.000 30 35

2.2 Reînnoirea  unei  mărci individuale: o dată cu depunerea cererii
a) pentru o clasă de produse sau servicii
- alb-negru 3.600.000 120 138
- color 6.000.000 200 230
b) pentru fiecare clasă suplimentară de
produse şi/sau servicii 1.500.000 50 58
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Nr.
crt. Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul

(lei)
Cuantumul

($)
Cuantumul

(EURO)

c) suplimentar pentru un element figurativ
sau o marcă verbală cu o grafică specială 900.000 30 35

3. Înregistrarea cererii de înregistrare a
unei mărci colective şi de certificare o dată cu depunerea cererii 300.000 10 12

4. 4.1  Examinarea  cererii de înregistrare a
unei mărci colective şi de certificare:

3 luni de la data depunerii cererii

a) pentru o clasă de produse sau servicii
- alb-negru 11.700.000 390 449
- color 14.700.000 490 564
b) pentru fiecare clasă suplimentară de
produse şi/sau servicii 2.100.000 70 81

c) suplimentar pentru un element figurativ
sau o marcă verbală cu o grafică specială 1.800.000 60 69

4.2 Reînnoirea unei mărci colective sau de
certificare:

o dată cu depunerea cererii

a) pentru 1 clasă de produse sau servicii x
- alb-negru x 12.000.000 400 460
- color x 15.000.000 500 575
b) pentru fiecare clasă suplimentară de
produse şi/sau servicii x 1.800.000 60 69

c) suplimentar pentru un element figurativ
sau o marcă verbală cu o grafică specială x 1.800.000 60 69

5.
Solicitarea reînnoirii înregistrării unei
mărci după expirarea duratei de protecţie în
curs

6 luni de la data expirării duratei
de protecţie în curs

Taxele prevăzute la pct. 2.1 şi 2.2 cu o majorare de
50%
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Nr.
crt. Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul

(lei)
Cuantumul

($)
Cuantumul

(EURO)

o dată cu depunerea cererii 1.500.000 50 586. Invocarea priorităţii

3 luni de la data depunerii cererii
de înregistrare a mărcii

6.000.000 200 230

7. Eliberarea unui certificat de prioritate o dată cu solicitarea eliberării
certificatului

900.000 30 35

8. Eliberarea certificatului de înregistrare a
mărcii

3 luni de la data publicării mărcii 1.500.000 50 58

9. Eliberarea certificatului de reînnoire a
înregistrării mărcii

o dată cu depunerea cererii de
reînnoire a înregistrării mărcii

1.500.000 50 58

10. Eliberarea unui duplicat al certificatului
de înregistrare sau de reînnoire a
înregistrării mărcii

o dată cu depunerea cererii 1.500.000 50 58

11. Transmiterea cererii internaţionale de
întregisrare sa reînnoire a mărcii de la
OSIM, ca oficiu receptor, la Biroul
Internaţional al OMPI

o dată cu depunerea cererii la
OSIM

3.000.000 100 115

12. Examinarea unei cereri de opoziţie la
înregistrarea unei mărci

o dată cu depunerea cererii de
opoziţie

1.800.000 60 70

13. Acordarea solicitantului cererii de
înregistrare a unui termen suplimentar de 3
luni pentru depunerea punctului de vedere
atunci când OSIM a notificat
neîndeplinirea condiţiilor pentru
înregistrarea mărcii

o dată cu cererea de acordare a
unui termen suplimentar de 3 luni

300.000 10 12

14. Divizarea cererii iniţiale de înregistrare a
mărcii

3 luni de la data solicitării
divizării cererii

1.500.000 50 58

15. Reclasificarea listei de produse şi/sau 3 luni de la data depunerii cererii 900.000 30 35
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Nr.
crt. Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul

(lei)
Cuantumul

($)
Cuantumul

(EURO)
servicii pentru care se solicită înregistrarea
mărcii
a) Examinarea unei contestaţii împotriva
unei decizii de respingere sau de
admitere parţială

o dată cu depunerea contestaţiei 4.500.000 150 17316.

b) Examinarea unei contestaţii
împotriva unei decizii  a comisiei de
examinare opoziţii

o dată cu depunerea contestaţiei 7.500.000 250 288

Înregistrarea unei modificări în situaţia
juridică a mărcii:

o dată cu depunerea cererii de
înscriere a modificării

a) cesiuni, licenţe, fuziuni 3.000.000 100 115
b) cu privire la numele, denumirea sau
adresa solicitantului, titularului sau
mandatarului

750.000 25 29

c) orice alte modificări pentru care legea
sau regulamentul nu preved explicit
scutiri de taxe

750.000 25 29

d) renunţări la modificările  de la pct.
a), b), c) 1.200.000 40 46

17.

e) introducerea mandatarului în
procedură după depunerea cererii 750.000 25 29

18. Eliberarea de adeverinţe, copii sau alte acte
legate de situaţia juridică a unei mărci o dată cu depunerea solicitării 300.000 10 12

19.
Înregistrarea unei indicaţii geografice o dată cu depunerea cererii de

înregistrare a indicaţiei geografice 12.000.000 400 460
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Nr.
crt. Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul

(lei)
Cuantumul

($)
Cuantumul

(EURO)
20. Eliberarea certificatului de înregistrare a

unei indicaţii geografice
2 luni de la data publicării
indicaţiei geografice în BOPI 1.500.000 50 58

21. Reînnoirea duratei de utilizare a unei
indicaţii geografice

o dată cu depunerea cererii de
reînnoire 12.000.000 400 460

22. Reclasificarea listei de produse pentru care
se solicită înregistrarea unei indicaţii
geografice

o dată cu depunerea cererii 900.000 30 35
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ANEXA 3

CUANTUMUL ŞI TERMENELE
privind plata taxelor pentru desenele şi modelele industriale

Nr.
crt. Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul

(lei)
Cuantumul

($)
Cuantumul

(EURO)
Înregistrarea cererii in Registrul national al
cererilor depuse:

o dată cu depunerea cererii

a)   pentru primul desen/ model calculat 900.000 30 35

1.

b) pentru fiecare desen/model suplimentar 300.000 10 12
Publicarea desenului sau modelului: o lună de la depunerea cererii

a) pentru fiecare figură, în spaţiu standard
(6 X 6 cm), alb-negru

600.000 20 23

b) pentru fiecare figură, în spaţiu standard
(6X6 cm), în culori 3.000.000 100

115

2.

c) pentru elementele caracteristice
(maximum 30 de cuvinte)

300.000 10 12

3. Amânarea publicării o dată cu depunerea cererii 600.000 20 23

4. Invocarea priorităţii 3 luni de la depunerea cererii de
invocare a priorităţii

600.000 20 23

Examinarea cererii de înregistrare o lună de la publicarea cererii

a) pentru primul desen/model 1.500.000 50 585.

b) pentru fiecare desen/model suplimentar 300.000 10 12
6. Eliberarea certificatului de înregistrare: o lună de la comunicarea hotărîrii

de admitere
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Nr.
crt. Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul

(lei)
Cuantumul

($)
Cuantumul

(EURO)
a) pentru 1-20 desene/modele 600.000 20 23
b) pentru 21-50 desene/modele 900.000 30 35
c) pentru  5-100 desene/modele 1.500.000 50 58
Menţinerea în vigoare a certificatului de
înregistrare pentru fiecare an de protecţie,
pe primii 5 ani:

o lună de la comunicarea hotărîrii
de admitere a cererii, pentru
primii 2 ani, şi apoi în prima lună
a fiecărui an

a) pentru -20 desene/modele 600.000 20 23
b) pentru 21-50 desene/modele 750.000 25 29

7.

c) pentru 51-100 desene/modele 900.000 30 35
Eliberarea certificatului de reînnoire o dată cu depunerea cererii
a) pentru -20 desene/modele 600.000 20 23
b) pentru 21-50 desene/modele 750.000 25 29

8.

c) pentru 51-100 desene/modele 900.000 30 35
Reînnoirea certificatului de înregistrare
pentru fiecare an de protecţie:

prima lună a fiecărui an de
protecţie

a) pentru 1 -20 desene/modele 600.000 20 23
b) pentru 21 - 50 desene/modele 750.000 25 29

9.

c) pentru 51 - 100 desene/modele 900.000 30 35
10. Eliberarea certificatului de prioritate o dată cu depunerea cererii 900.000 30 35
11. Examinarea unei contestaţii o dată cu depunerea cererii 4.500.000 150 173
12. Examinarea unei opoziţii la înregistrarea

desenului/modelului
o dată cu depunerea cererii 900.000 30 35

13. Revalidarea certificatului de înregistrare a
desenului/modelului

o dată cu depunerea cererii 3.000.000 100 115

14. Înregistrarea de modificări în situaţia
juridică a cererii sau a certificatului de
înregistrare:

o dată cu înregistrarea solicitării
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Nr.
crt. Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul

(lei)
Cuantumul

($)
Cuantumul

(EURO)
a) cesiune, licenţă 900.000 30 35
b) alte modificări cu privire la numele,
denumirea sau adresa
solicitantului/titularului

300.000 10 12

15. Eliberare de acte, adeverinţe, duplicate,
copii certificate, extras  din registru

o dată cu înregistrarea solicitării 300.000 10 12
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ANEXA 4

CUANTUMUL ŞI TERMENELE
privind plata taxelor pentru topografiile circuitelor integrate

Nr.
crt. Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul

(lei)
Cuantumul

($)
Cuantumul

(EURO)
1. Depunerea cererii de înregistrare a unei

topografii
o dată cu depunerea cererii sau în
termen de 2 luni de la data
notificării neefectuării plăţii

900.000 30 35

2. Examinarea cererii de înregistrare a unei
topografii

o dată cu depunerea cererii sau în
termen de 2 luni de la data
notificării neefectuării plăţii

3.000.000 100 115

3. Înregistrarea unei topografii o dată cu depunerea cererii sau în
termen de 2 luni de la data
notificării neefectuării plăţii

9.000.000 300 345

4. Publicarea înregistrării unei topografii o dată cu depunerea cererii sau în
termen de 2 luni de la data
notificării neefectuării plăţii

450.000 15 17

5. Eliberarea unui certificat de înregistrare o dată cu depunerea cererii sau în
termen de 2 luni de la data
notificării neefectuării plăţii

450.000 15 17

6. Examinarea unei contestaţii o dată cu depunerea 3.000.000 100 115
Înregistrarea de modificări în situaţia
juridică a cererii sau a certificatului de
înregistrare:

o dată cu înregistrarea solicitării7.

a) cesiune, licenţă 3.000.000 100 115
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Nr.
crt. Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul

(lei)
Cuantumul

($)
Cuantumul

(EURO)

b) alte modificări 750.000 25 29
8. Consultarea documentaţiei publice din

depozitul reglementar
o dată cu înregistrarea solicitării 300.000 10 12

9. Eliberarea unei copii certificate după
documentele publice din depozitul
reglementar sau după file ale Registrului
naţional al topografiilor

o dată cu înregistrarea solicitării 300.000 10 12
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