e Reexamina
are Invenţii(C
CRI)
12/2019
jocaru Dan Ion
.Brânduşelor 86,Bl.1,sc.A
A,ap.35
aşov Jud.Bra
aşov, cod 50
00397

Strada Ion
I Ghica Nrr.5, Sector 3, BUCUREŞT
TI
030044, RO
OMÂNIA

înştiinţăm că în data de 27
7.02.2020 ora
a 09,30 sunteţţi invitat la sed
diul OSIM, undde, în conform
mitate cu art.5
50 din
4/1991 rep. privind brevete
ele de invenţiie, se va întrruni CRI în vederea
v
soluţiionării contestaţiei formulată de
Dan Ion din Braşov,,
B
împottriva Hotărârii nr.4/140/28.0
06.2019, privin
nd respingereea CBI nr.a20
014-00264, cu
u titlul
ENTRU FIXAR
RE ÎNTRE DO
OUĂ SUPRAF
FEŢE CILINDR
RICE-INTERIO
OR-EXTERIO R, CONCENT
TRICE”.
trivit art.157 liit.i) Noul Cod
d Proc. Civ., prin înmânarea citaţiei, sub
s
semnăturăă de primire, personal sau
u prin
t legal sau convenţional, pe
entru un terme
en de judecattă, cel citat este prezumat ccă are în cuno
oştinţă şi term
menele
ulterioare ace
eluia pentru ca
are citaţia i-a fo
fost înmânată.
ezentarea / Re
eprezentarea părţilor
p
în faţa CRI se poate
e face: person
nal, prin mand
datar autorizat sau prin av
vocat.
udecarea în lip
psă la termenu
ul fixat, proced
dura de citare fiind legal înd
deplinită, CRI poate soluţion
na cazul în absenţa
za documente
elor din dosar.
xa de procedu
ură este regle
ementată de Legea nr.381
1 din 1 ianua
arie 2006 penntru modificarrea şi comple
etarea
Guvernului nr.41/1998, republicată, prrivind taxele în
î domeniul protecţiei
p
propprietăţii industtriale şi regim
mul de
cestora (Anexa
a 1, pct.20 sau
u pct.21) şi ca
ade în sarcina contestatarulu
ui. Plata taxei în LEI, sau EUR se face în
n Cont
5 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX,
X
Trezore
eria Sector 3, Bucureşti, re
espectiv RO388RNCB0080005630320005
5, cod
SIM. În ziua şe
statarul va ave
ea asupra sa ddovada achită
ării taxei şi prezenta
4266081 sau la casieria OS
edinţei contes
eia se face acccesul în sala de
d şedinţe.
entuale alte accte se vor depune la dosarr în termenele
e legale şi într-un număr d e copii coresp
punzător părţiilor în

ua şedinţei co
ontestatarul va avea asu
upra sa dova
ada achitării taxei şi prezzenta pe baz
za căreia se face
sala de şedin
nţe.
Întocmit,
ing. Adrian NICULESCU

EXTRAS din
NANŢA GUV
VERNULUI Nr.
N 41/1998 re
republicată privind
p
taxele în domen
niul protecţiiei proprietă
ăţii
indus
striale şi reg
gimul de utiilizare a aces
stora cu apllicare de le 001.01.2019
Solicitantul sau
s
titularul dreptului de
e proprietate
e industrială, care nu a preluat ori nu
n a transm
mis în
egale dreptul său până la data plăţii, p
plăteşte taxele prevăzute
e în anexe, duupă cum urm
mează:
persoane fizzice:
n cuantumull fiecărei tax
xe datorate, dacă are şii calitatea de
e autor, cu uun venit mediu brut luna
ar pe
luni anterioa
are lunii de plată
p
mai micc decât de 5 ori câştigul mediu brut rrealizat pe ec
conomie, pub
blicat
ltimele 12 lun
ni;
n cuantumull fiecărei tax
xe datorate, dacă are şii calitatea de
e autor, cu uun venit mediu brut luna
ar pe
luni anterioa
are lunii de plată
p
mai micc decât de 3 ori câştigul mediu brut rrealizat pe ec
conomie, pub
blicat
ltimele 12 lun
ni.
Persoana care
c
solicită acordarea re
educerilor în
n calitate de solicitant
s
sauu, după caz, de titular tre
ebuie
, la data plăţţii, acte prin care
c
să dove
edească înde
eplinirea condiţiilor prevăzzute la art. 2.
2
L ŞI TERMENELE privind platta taxelor pentrru cererile de brevet
b
de inven
nţie şi brevetelle de invenţie din
d

Anexa 1 sunt
s
:

xaminarea u
unei contes
staţii
- od
dată cu depu
unerea conttestaţiei : 7000 LEI / 150 EUR
xaminarea unei
u
cereri de
d revocare - odată cu depunerea cererii : 13999 LEI / 300 EUR

