
Nr. 
crt. 

Obiectul plăţii Termenul  
de plată 

Cuantum              
- mii lei *) - 

Cuantum                         
- dolari S.U.A. - 

1. Înregistrarea cererii de brevet 
de soi 

o dată cu cererea de 
înregistrare 

140 20 

2. Invocarea priorităţii: 
a) o dată cu înregistrarea 
cererii 
 
b) în termen de până la 3 luni 
de la depunerea cererii de 
brevet de soi 

 
la depunerea cererii de 
brevet de soi sau la 3 luni de 
la depunere 
la data solicitării 

 
350 

 
 

700 

 
50 
 
 

100 

3. Examinarea cererii de brevet 
de soi pe grupe, pentru fiecare 
an de examinare 
1 
2 şi 3 
4 

 
 
 
la data solicitării 
la data solicitării 
la data solicitării 

 
 
 

910 
560 
350 

 
 
 

130 
80 
50 

4. Verificarea testelor de creştere 
(la cerere) 

o dată cu solicitarea 1.400 200 

5. Examinarea prealabilă a 
denumirii unui soi 

o dată cu solicitarea 350 50 

6. Eliberarea brevetului de soi după 6 luni de la data 
publicării hotărârii de 
acordare 

700 100 

7. Examinarea unei contestaţii  350 50 

8. Examinarea unei cereri de 
revocare 

 1.050 50 

9. Examinarea unei cereri de 
anulare 

 1.050 50 

10. Menţinerea în vigoare a unui 
brevet de soi: 
- de la anul 1 până la anul 5 
 
- anii următori, pentru fiecare 
an în parte 

 
 
la încheierea fiecărui an de 
protecţie 
la încheierea fiecărui an de 
protecţie 

 
 
1   2     3     4     5 
38 350 315 280 
77 700 630 560 

 
 
1     2     3    4   5 
55   50   45  40 
110 100 90  80 

11. Examinarea unei cereri de 
revalidare a brevetului de soi 

o dată cu solicitarea 700 100 

12. Cumpărarea raportului tehnic 
internaţional al unui nou soi 

o dată cu solicitarea de către 
Oficiul de Stat pentru Invenţii 
şi Mărci 

2.450 350 

13. Inspectarea Registrului 
Naţional al Brevetelor de Soiuri 
Protejate 

la cerere 350 50 

14. Înregistrarea unei modificări în 
situaţia juridică a cererii de 
brevet sau a brevetului de soi: 
a) cesiuni 
 
b) licenţe 
c) alte modificări 

 
 
 
o dată cu înregistrarea şi 
solicitarea înscrierii 
idem 
idem 

 
 
 

140 
 

350 
175 

 
 
 

20 
 

50 
25 

15 Eliberarea de duplicate, copii, 
adeverinţe 

o dată cu înregistrarea la 
Oficiul de Stat pentru Invenţii 
şi Mărci a solicitării 

70 10 

 


