
                                                                                                              Anexa  
                                   la Legea nr. ___ din ________ 

cu privire la Agenţia de Stat pentru  
Proprietatea Intelectuală  

 
Taxele 

pentru  servicii de specialitate în 
domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale 

 
 

Nr. 
d/o 

Servicii cu semnificaţie juridic ă Cuantumul 
taxelor, 

euro 
1 2 3 

I. Invenţii 
 

I. 1. Brevete de invenţie 
1 Depunerea cererii de brevet de invenţie / Deschiderea fazei 

naţionale a cererii internaţionale 
100 

pentru fiecare revendicare, fie iniţială, fie în urma modificărilor, 
depăşind 5 

20 

2 Examinarea de fond a cererii de brevet de invenţie, inclusiv 
documentarea 

400 

Examinarea de fond când la cererea de brevet de invenţie este 
anexat raportul de documentare, întocmit de o autoritate internaţională de 
documentare sau de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

250 

Examinarea cererii de brevet de invenţie:  
pentru fiecare revendicare independentă, fie iniţială, fie în urma 

modificărilor, depăşind 1 
100 

 
pentru fiecare revendicare dependentă, fie iniţială, fie în urma 

modificărilor, depăşind 5 
 

10 
 

pentru fiecare pagină, depăşind 15 10 
3 Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie pentru fiecare an de 

valabilitate: 
 

pentru anii 1-5  100 
pentru anii 6-10  300 
pentru anii 11-15  500 
pentru anii 16-20  700 

        4 Eliberarea la solicitare a copiilor documentelor citate în raportul de 
documentare sau în notificare, pentru fiecare pagină 

0,5 

 
I. 2. Brevete de invenţie de scurtă durată 

       
5 

Depunerea şi examinarea cererii de brevet de invenţie de scurtă 
durată/ Deschiderea fazei naţionale a cererii internaţionale, inclusiv 
examinarea cererii de brevet de invenţie de scurtă durată 

200 

            pentru fiecare revendicare independentă, fie iniţială, fie în 
urma modificărilor, depăşind 1 

100 

            pentru fiecare revendicare dependentă, fie iniţială, fie în 
urma modificărilor, depăşind 5 

10 

           pentru fiecare pagină, depăşind 15 pagini 10 
6 Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie de scurtă durată 

(pentru fiecare an de valabilitate): 
 

            pentru anii 1-2 50 
            pentru anii 3-6  75 

       7 Menţinerea în vigoare a  brevetului de invenţie de scurtă durată 
după prelungire, pentru fiecare an de valabilitate, până la al zecelea an 

100 



       
8 

Depunerea şi examinarea cererii de prelungire a termenului de 
valabilitate a brevetului de invenţie de scurtă durată, inclusiv întocmirea 
unui raport de documentare 

200 

      
9 

Depunerea şi examinarea cererii de prelungire a termenului de 
valabilitate a brevetului de invenţie de scurtă durată, inclusiv întocmirea 
unui raport de documentare în cazul existenţei raportului de documentare 
întocmit de o autoritate de documentare internaţională 

100 

      
10 

Publicarea şi eliberarea brevetului de invenţie de scurtă durată 
prelungit, inclusiv tipărirea fascicului de brevet cu raportul de 
documentare 

50 

 
I. 3. Modele de utilitate 

11 Menţinerea în vigoare a certificatului de înregistrare a modelului 
de utilitate pentru fiecare an de valabilitate: 

 

pentru anii 3-5 75 
      12 Menţinerea în vigoare a  certificatului de înregistrare  a modelului de 

utilitate după reînnoire pentru fiecare an de valabilitate până la al zecelea 
an 

100 

 
I. 4. Certificate complementare de protecţie 

     13 Depunerea şi examinarea cererii de acordare a certificatului 
complementar de protecţie 

300 

     14 Eliberarea certificatului complementar de protecţie        100 
     15 Menţinerea în vigoare a certificatului complementar de protecţie, pentru 

fiecare an de valabilitate 
       700 

  
I.5. Taxe comune 

 

      16 Recepţionarea şi transmiterea unei cereri internaţionale conform 
prevederilor articolului 14 al Tratatului de cooperare în domeniul 
brevetelor (P.C.T.) 

       100 

     17 
      

Eliberarea brevetului, inclusiv tipărirea fasciculului de brevet: 
 

 
 
100 în cazul în care materialele cererii destinate pentru tipărire nu 

depăşesc 15 pagini 
pentru fiecare pagină, depăşind 15 10 

     18 Transformarea cererii  25 
     19 Publicarea cererii înainte de termen, la solicitare 10 
     20 Cercetarea documentară, întocmirea şi publicarea raportului de 

documentare 
200 

     21 Cercetarea documentară, întocmirea şi publicarea raportului de 
documentare în cazul existenţei raportului de documentare întocmit de o 
autoritate de documentare internaţională 

100 

     22 Prelungirea termenului de procedură (pentru o acţiune într-o 
procedură în faţa AGEPI) sau repunerea în termenul omis, pentru fiecare 
lună 

10 

     23 Acordarea unui termen suplimentar de 6 luni pentru achitarea taxei 
de menţinere în vigoare a titlului de protecţie 

50% din taxa de 
menţinere în vigoare 
pentru anul în cauză 

     24 Eliberarea unui nou fascicul al titlului de protecţie, inclusiv a 
certificatului de înregistrare a modelului de utilitate reînnoit 

30 

     25 Depunerea cererii divizionare 50 
     26 Depunerea şi examinarea cererii de limitare a brevetului 60 

 
II. Topografii ale circuitelor integrate  

    27 Depunerea şi examinarea cererii de înregistrare a topografiei circuitului 
integrat 

150 

    28 Înregistrarea unei topografii de circuit integrat pe termen de 10 ani 350 

 
III. M ărci 

     29 Depunerea cererii de înregistrare a mărcii 40 



     30 Divizarea cererii sau a înregistrării mărcii 40 
     

31 
Examinarea cererii de înregistrare:  
a) a unei mărci individuale:  200 
pentru fiecare clasă de produse şi servicii, depăşind 1 50 
b) a unei mărci colective/de certificare:          250 
pentru fiecare clasă de produse şi servicii, depăşind 1 50 

     
32 

Înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare:  

 a unei mărci individuale pe un termen de 10 ani 250 
 a mărcii colective/de certificare pe un termen de 10 ani 500 

33  Acordarea unui termen suplimentar de 6 luni pentru înregistrarea şi 
eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii 

50% din 
cuantumul taxei conform 

pct.32 
34  Depunerea contestaţiei la avizul provizoriu de respingere a cererii sau 

retragerea contestaţiei depuse împotriva avizului provizoriu de respingere 
a cererii 

10 

35 Reînnoirea valabilităţii certificatului de înregistrare pe o perioadă 
de 10 ani: 

 

a) a unei mărci individuale:  250 
pentru fiecare clasă de produse şi servicii, depăşind 1 50 
b) a unei mărci colective/de certificare:  400 
pentru fiecare clasă de produse şi servicii, depăşind 1 50 

36 Acordarea unui termen suplimentar de 6 luni pentru reînnoirea 
înregistrării mărcii 

50% din 
cuantumul taxei conform 

pct.35  
37 Substituirea mărcii naţionale cu o înregistrare internaţională 50 

 
IV. Indica ţii geografice, denumiri de origine şi specialităţi tradi ţionale garantate 

38 Depunerea cererii de înregistrare a indicaţiei geografice, a denumirii de 
origine sau a specialităţii tradiţionale garantate 

20 

39 Examinarea cererii de înregistrare a indicaţiei geografice, a denumirii de 
origine sau a specialităţii tradiţionale garantate 

100 

40 Înregistrarea indicaţiei geografice sau a denumirii de origine şi eliberarea 
certificatului privind dreptul de utilizare a indicaţiei geografice protejate 
sau a denumirii de origine protejate  

100 

41 Eliberarea certificatului privind dreptul de utilizare a indicaţiei geografice 
sau a denumirii de origine pe un termen de 10 ani 

50 

42 Înregistrarea specialităţii tradiţionale garantate în Registrul naţional al 
specialităţilor tradiţionale garantate 

100 

43 Reînnoirea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice protejate sau a 
dreptului de utilizare a denumirii de origine protejate pe o perioadă de 10 
ani 

50 

44 Acordarea unui termen suplimentar de 6 luni pentru reînnoirea dreptului 
de utilizare a indicaţiei geografice protejate sau dreptului de utilizare a 
denumirii de origine protejate  

50% din 
cuantumul taxei conform 

pct. 43 
 

45 Încetarea valabilităţii certificatului privind dreptul de utilizare a indicaţiei 
geografice sau a denumirii de origine, la cererea titularului dreptului de 
utilizare 

10 

 
V. Desene şi modele industriale 

46 Depunerea cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial 20 
pentru fiecare desen/model suplimentar, depăşind 1 în depozit multiplu 2 

47 Examinarea de fond a cererii de înregistrare a desenului/modelului 
industrial 

50 

pentru fiecare desen/model suplimentar depăşind 1 în depozit multiplu 5 
48 Publicarea desenului/modelului industrial pentru fiecare figură în spaţiu 

standard (8x8 cm), depăşind 1 
2 

49 Amânarea publicării desenului/modelului industrial 50 
50 Înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare a 

desenului/modelului industrial pe un termen de 5 ani: 
70 



pentru fiecare desen/model suplimentar depăşind 1 în depozit 
multiplu 

5 

51 Acordarea unui termen suplimentar de 6 luni pentru înregistrarea şi 
eliberarea certificatului de înregistrare a desenului/ modelului industrial 

50% din 
cuantumul taxei conform 

pct.50 
 

52 Reînnoirea valabilităţii certificatului de înregistrare a desenului/modelului 
industrial, depăşind unu, pe un termen de 5 ani: 

100 

pentru un desen/model industrial 10 
53 Acordarea unui termen suplimentar 6 luni pentru reînnoirea valabilităţii 

certificatului de înregistrare a desenului/ modelului industrial  
50% din 

cuantumul taxei conform 
pct.52 

 
VI. Dreptul de autor şi drepturile conexe 

54 Examinarea cererii şi înregistrarea unei opere literare, dramatice, 
ştiinţifice, muzicale: 

 

pentru o pagină tipărită 0,1 
manuscris 0,2 

55 Examinarea cererii şi înregistrarea unei opere de artă plastică, 
fotografică, de artă decorativă şi aplicată sau de arhitectură, urbanistică şi 
de artă horticolă: 

 

pentru o fotografie, desen sau imagine  0,2 
56 Examinarea cererii şi înregistrarea unei opere audiovizuale, opere 

coregrafice, pantomime, interpretări, emisiune televizată sau videograme: 
 

pentru un suport de compact disc (CD, DVD, VHS ) 10 
57 Examinarea cererii şi înregistrarea unei fonograme, interpretări sau 

a unei emisiuni radio: 
 

pentru un suport de compact disc (CD/DVD) 5 
58 Examinarea cererii şi înregistrarea unui program pentru calculator, 

bază de date            
 

pentru un suport de compact disc (CD/DVD) 50 
       

59 
Examinarea şi înregistrarea contractului de licenţă, de cesiune a 

drepturilor (inclusiv înscrierea modificărilor în Registru), pentru un obiect 
al dreptului de autor sau al drepturilor conexe 

                   10 

60 Eliberarea certificatului de înregistrare a unui obiect sau titular a 
dreptului de autor sau a drepturilor conexe 

6 

61 Eliberarea duplicatului certificatului de înregistrare  4 
 

VII. Soiuri de plante 
62 Depunerea cererii de brevet pentru un soi de plantă, inclusiv 

examinarea preliminară şi publicarea datelor privind cererea de brevet 
200 

63 Testarea soiului la condiţiile de brevetabilitate (pentru fiecare an) 500 
64 Testarea soiului la condiţiile de brevetabilitate în cazul prezentării 

rezultatelor testării oficiale anterioare 
200 

65 Testarea suplimentară a soiului la condiţiile de brevetabilitate 
(pentru un an) 

300 

66 Eliberarea brevetului pentru un soi de plantă 125 
67 Menţinerea în vigoare a brevetului (pentru fiecare an de 

valabilitate): 
 

pentru anii 1-5  100 
pentru anii 6-10  200 
pentru anii 11-15  300 
pentru anii 16-20  500 
pentru anii 21-25  700 
pentru anii 26-35  900 

68 Acordarea unui termen suplimentar de 6 luni pentru achitarea taxei de 
menţinere în vigoare a brevetului 

50% din taxa de 
menţinere în vigoare 
pentru anul în cauză 

   69 Depunerea cererii de înregistrare a denumirii soiului de plantă 50 
 70 Testarea soiului de către Comisia de Stat a Republicii Moldova 

pentru Testarea Soiurilor de Plante, la valoarea agronomică: 
 



1) testarea de concurs:  
a) depunerea cererii şi examinarea preventivă 100 
b) testarea soiului (pe un an) 400 
2) testarea ecologică:  
a) depunerea cererii şi examinarea preventivă        100 
b) testarea soiului (pe un an)        250 
3) testarea de colecţie:  
a) depunerea cererii şi examinarea preventivă 100 
b) testarea soiului (pe un an) 200 
4) testarea de producţie (pentru o testare) 150 

       71 Eliberarea adeverinţei pentru soiul de plante 50 
       72 Înregistrarea soiului în Registrul soiurilor de plantă 250 
       73 Menţinerea soiului în Registrul soiurilor de plante (pentru fiecare 

an de cultivare): 
 

pentru anii 1-4  60 
pentru anii 5-9  120 
pentru anul 10 şi fiecare an următor 200 

 
VIII. Taxe comune de procedură  

74 Revendicarea priorităţii convenţionale sau de expoziţie într-o cerere de 
înregistrare a obiectului de proprietate industrială 

100 

75 Revendicarea priorităţii unei cereri depuse la AGEPI într-o cerere de 
înregistrare a obiectului de proprietate industrială, corectarea sau 
suplimentarea unei revendicări a priorităţii 

20 

76 Recepţionarea, verificarea, examinarea şi transmiterea cererii conform 
procedurilor de înregistrare internaţională  

50 

77 Înscrierea unei modificări în materialele cererii sau în titlul de protecţie, 
cu excepţia materialelor sau certificatului privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe 

50 

78 Rectificare a unei erori sau înscrierea modificărilor în denumirea firmei 
mandatarilor autorizaţi  în proprietate intelectuală şi/sau adresei pentru 
corespondenţă în Registrul Naţional al mandatarilor autorizaţi 

10 

79 Prelungirea termenului de procedură (pentru o acţiune într-o procedură în 
faţa AGEPI), pentru fiecare lună, cu excepţia invenţiilor  

20 

80 Repunerea în termenul omis, pentru fiecare lună, cu excepţia invenţiilor 50 
81 Restabilirea în drepturi 100 
82 Examinarea şi înregistrarea contractului de licenţă, de cesiune a 

drepturilor, de franchising şi de gaj (inclusiv înscrierea modificărilor în 
Registru), pentru un obiect al proprietăţii industriale  

200 

83 Examinarea şi înscrierea modificărilor în contractul înregistrat sau 
radierea din Registru a informaţiei privind înregistrarea contractului, cu 
excepţia contractului prevăzut la pct.59 

100 

84 Depunerea opoziţiei şi contestaţiei:  
opoziţia 100 
contestaţia 150 

85 Retragerea cererii de înregistrare a OPI de către solicitant, cu excepţia 
cererilor prevăzute în pct.54-58, retragerea opoziţiei, retragerea 
contestaţiei depuse împotriva deciziei examinării sau renunţarea la titlul 
de protecţie sau încetarea valabilităţii titlului de protecţie la cerere 

10 

86 Verificarea şi confirmarea la cerere a corectitudinii calculelor evaluării  
obiectului de proprietate  intelectuală  

300 

87 Atestarea mandatarilor autorizaţi sau evaluatorilor în domeniul 
proprietăţii intelectuale şi, după caz, înregistrarea şi eliberarea 
certificatului de calificare 

50 

 88 Reatestarea evaluatorilor în domeniul proprietăţii intelectuale 25 
89 Înregistrarea Regulamentului de utilizare a mărcii colective / de 

certificare şi publicarea informaţiei privind acesta  
                 50 

90 Eliberarea titlurilor de protecţie a obiectelor de proprietate 
industrială în cazul transmiterii drepturilor, la solicitare 

                 50 

91 Eliberarea copiei titlului de protecţie pentru desene/modele 
industriale 

                 3 



       92 Eliberarea, la solicitare, a unui document oficial de tipul: duplicat, 
cu excepţia duplicatului certificatului de înregistrare a dreptului de autor, 
act de prioritate, titlul de protecţie după rectificarea unei erori sau 
înscrierea modificărilor 

20 

      93 Inspectarea documentelor cu caracter public din dosarul obiectului 
de proprietate intelectuală 

10 

      
94 

Furnizarea copiilor pe hârtie de pe documentele accesibile 
publicului din dosarul obiectului de proprietate intelectuală, pentru o 
pagină 

0,3 

prin fax, e-mail, pentru fiecare pagină transmisă 0,5 
      

95 
Eliberarea unui extras legalizat din Registrul Naţional 5 

      
96 

Studiul în cadrul cursurilor de instruire „Protecţia proprietăţii 
intelectuale” sau „Evaluarea proprietăţii intelectuale” 

150 

 
Note:  
 
1. Achitarea taxelor se efectuează în numerar sau prin virament la contul Agenţiei de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală, cu excepţia taxelor stabilite la punctele 65-67 şi  72 -75, care se 
efectuează la contul Comisiei de Stat a Republicii Moldova pentru Testarea Soiurilor de Plante, 
după cum urmează:  

 
a) persoanele fizice şi juridice cu domiciliul şi, respectiv, sediul în Republica Moldova, 

achită taxele stabilite în lei moldoveneşti, conform cursului oficial stabilit de Banca Naţională a 
Moldovei în raport cu euro la data plăţii;  

 
b) persoanele fizice şi juridice străine cu domiciliul şi, respectiv, sediul permanent în 

străinătate achită taxele în euro sau în cuantumuri echivalente acestora în lei moldoveneşti, 
conform cursului oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei în raport cu euro la data plăţii.  

 
2. Solicitantul sau titularul dreptului de protecţie, care nu a preluat sau nu a transmis în 

condiţiile legale dreptul său până la data plăţii, achită taxele după cum urmează: 
 
a) Invalizii, pensionarii neîncadraţi în câmpul muncii, veteranii de război în sensul art. 7 al 

Legii nr. 190-XV din 08.05.2003 cu privire la veterani, participanţii la lucrările de lichidare a 
consecinţelor catastrofei de la Cernobîl, elevii, studenţii (secţia de zi), militarii în termen (ostaşii 
şi sergenţii) se scutesc de plata taxelor stabilite la punctele 1, 3 (pentru primii trei ani), 11 (pentru 
primii trei ani), 17, 46, 47, 48, 50, 62, 66, 67 (pentru primii trei ani), precum şi taxelor stabilite la 
punctele 54, 55, 56 , 57, 58 şi 60, cu condiţia că persoana vizată este unicul autor al obiectului de 
proprietate intelectuală pentru care se solicită scutirea. 

 
b) Solicitanţii care depun cererea de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală în 

format electronic, utilizând semnătura digitală,  achită 75 % din cuantumul taxei stabilite. 
 

c) Solicitantul sau titularul dreptului de protecţie a invenţiei, modelului de utilitate şi 
soiului de plantă achită: 

 
i) 5% din cuantumul taxei stabilite, dacă este persoană fizică şi are calitatea de 

autor/ameliorator; 
 
ii) 10% din cuantumul taxei stabilite şi scutirea de plata taxelor pentru menţinerea în 

vigoare a protecţiei pentru primii 3 ani, dacă este o organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării; 
 



iii) 15% din cuantumul taxei stabilite, dacă este o întreprindere care întruneşte criteriile 
stabilite în art.2 alin.(2)-(4) din Legea nr.206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului 
întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi în baza certificatului de înregistrare pentru primul an 
de activitate a acestora, sau dacă este persoană fizică şi nu are calitatea de autor/ameliorator; 

 
d) Solicitantul sau titularul dreptului de protecţie a desenului sau modelului industrial 

achită: 
i) 15% din cuantumul taxei stabilite, dacă este persoană fizică şi are calitatea de autor; 
 
ii) 35% din cuantumul taxei stabilite, dacă este o întreprindere care întruneşte criteriile 

stabilite în art.2 alin.(2)–(4) din Legea nr.206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului 
întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi în baza certificatului de înregistrare pentru primul an 
de activitate a acestora, sau dacă este persoană fizică şi nu are calitatea de autor; 

 
e) Solicitantul sau titularul dreptului de protecţie a mărcii achită 50% din cuantumul taxei 

stabilite, dacă este persoană fizică sau dacă este o întreprindere care întruneşte criteriile stabilite 
în art.2 alin.(2)–(4) din Legea nr.206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului 
întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi în baza certificatului de înregistrare pentru primul an 
de activitate a acestora.  

 
f) Solicitantul sau titularul dreptului de utilizare a indicaţiei geografice, denumirii de 

origine, precum şi producătorul specialităţii tradiţionale garantate achită integral taxele stabilite 
în punctele 38-45. 

 
3. Înlesnirile stabilite la punctul 2 literele b) – d) din prezentele note nu se aplică taxelor 

prevăzute la punctele 3 (începând cu anul 7), 4, 7, 10, 16, 19, 23, 24, 37, 59, 61, precum  şi 
secţiunea VIII, cu excepţia punctelor 77, 79-80  (pentru solicitant/titular al desenului/modelului 
industrial, soiului de plantă). 

 
4. Taxa conform pct.77 nu se achită în cazul în care modificarea datelor din materialele 

cererii sau în titlul de protecţie survine ca consecinţă a adoptării unui act normativ.  
 
5. În cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi sau titulari, aceştia beneficiază de înlesniri, 

dacă fiecare dintre aceste persoane îndeplineşte condiţiile prevăzute la punctul 2 din prezentele 
note. În aceste cazuri taxa respectivă se va plăti în cuantumul datorat de persoana care 
beneficiază de cea mai mică reducere. 

 
6. Persoanele care beneficiază de înlesniri vor prezenta actul care confirmă înlesnirile la 

data achitării taxei. În cazul achitării sumei integrale, prezentarea ulterioară a actului nu prezintă 
temei pentru restituirea unei părţi din această sumă. În cazul întreprinderilor mici şi mijlocii se 
prezintă rapoartele financiare, care sunt valabile până la 31 martie a anului următor celui de 
gestiune. 

 
7. În cazurile transmiterii drepturilor, precum şi în cazul modificării statutului mărcii din 

individuală în colectivă, solicitantul, titularul sau succesorul de drepturi, care nu îndeplineşte 
condiţiile prevăzute la punctul 2 din prezentele note, este obligat să plătească taxa neachitată 
anterior sau să lichideze diferenţa, în cazul achitării parţiale. 
  

8. În cazul în care se solicită efectuarea procedurii, conform punctelor 2, 20, 29, 30, 31, 32, 
35, 38, 39, 40,  41, 42, 43, 46, 47, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58 şi 60 în regim de urgenţă, taxa se 
majorează cu 100%, iar termenul de efectuare a acţiunilor respective se reduce de 2 ori. La 



calcularea, conform prezentului punct, a cuantumului taxelor nu se aplică înlesnirile stabilite 
conform punctului 2 din prezentele note. 
 

9. Taxa se consideră achitată la data transferării integrale a cuantumului stabilit conform 
anexei.  

În cazul neachitării taxei sau în cazul în care taxa a fost achitată parţial, persoana este în 
drept să o achite sau să achite diferenţa în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii 
cererii de înregistrare sau efectuării primei plăţi, taxa fiind considerată achitată la aceste date. 

 
10. În cazuri excepţionale sau de forţă majoră, prin ordinul Directorului General, achitarea 

taxei poate fi eşalonată până la finele anului de bilanţ, în baza unei scrisori de garanţie. 
 
         12. În cazul solicitării restabilirii în cadrul Comisiei de Contestaţii în drepturi se achită 
numai taxa prevăzută în punctul 81 fără achitarea taxei conform punctului 84.” 


