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GUVERNUL ROM¬NIEI
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENfiII ™I M√RCI

O R D I N
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 16/1995*)

privind protec˛ia topografiilor produselor semiconductoare, republicat„

Œn temeiul art. II alin. 2 din Legea nr. 337/2005 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 16/1995 privind
protec˛ia topografiilor circuitelor integrate,

Ón baza prevederilor art. 6 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Oficiului de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci,

directorul general al Oficiului de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci emite urm„torul ordin:

Art. 1. — Se aprob„ Normele de aplicare a Legii
nr. 16/1995 privind protec˛ia topografiilor produselor
semiconductoare, republicat„, prev„zute Ón anexa care face
parte integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — Oficiul de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci va
duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Directorul general al Oficiului de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci,
Gabor Varga

Bucure∫ti, 10 ianuarie 2007.
Nr. 6.

ANEX√

N O R M E

de aplicare a Legii nr. 16/1995*) privind protec˛ia topografiilor produselor semiconductoare, republicat„

*) Legea nr. 16/1995 a fost republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 824 din 6 octombrie 2006.

**) Ordonan˛a Guvernului nr. 66/2000 a fost republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.019 din 21 decembrie 2006.

REGULA 1

Dispozi˛ii generale

Prezentele norme stabilesc condi˛iile ∫i procedura privind
Ónregistrarea topografiilor produselor semiconductoare.

REGULA 2

Defini˛ii

Œn Ón˛elesul prezentelor norme, termenii de mai jos se
definesc dup„ cum urmeaz„:

a) lege — Legea nr. 16/1995 privind protec˛ia
topografiilor produselor semiconductoare, republicat„;

b) O.S.I.M. — Oficiul de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci;
c) topografie — topografia produsului semiconductor, Ón

sensul art. 2 lit. c) din lege;
d) formular de cerere — cererea scris„ care con˛ine

solicitarea expres„ de acordare a protec˛iei unei topografii;
e) solicitant — persoana care cere Ónregistrarea unei

topografii;
f) titular — persoana fizic„ sau juridic„ c„reia Ói apar˛in

drepturile conferite prin Ónregistrarea topografiei;
g) mandatar — consilierul Ón proprietate industrial„ care

Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón temeiul Ordonan˛ei Guvernului
nr. 66/2000 privind organizarea ∫i exercitarea profesiei de
consilier Ón proprietate industrial„, republicat„**).

REGULA 3

Condi˛iile necesare Ónregistr„rii topografiilor

(1) O.S.I.M. Ónregistreaz„ topografiile Ón Registrul
na˛ional al topografiilor dac„:

a) obiectul cererii respect„ dispozi˛iile art. 2 lit. b) ∫i c)
∫i ale art. 3 din lege;

b) solicitantul are dreptul la ob˛inerea protec˛iei pentru
topografia care face obiectul cererii, Ón conformitate cu
art. 6, 8 ∫i 9 din lege;

c) depozitul reglementar al cererii este constituit Ón
conformitate cu art. 13 din lege;

d) topografia nu a mai fost Ónregistrat„ la O.S.I.M.;
e) cererea a fost depus„ la O.S.I.M. Ón termen de 2 ani

de la data primei exploat„ri comerciale a topografiei sau,
dup„ caz, dac„ topografia nu a fost exploatat„ comercial
∫i cererea a fost depus„ la O.S.I.M. Ónainte de Ómplinirea
unui termen de 15 ani de la data la care topografia a fost
creat„ ori codat„ pentru prima oar„.

(2) Œn cazul nerespect„rii dispozi˛iilor alin. (1), topografia
nu poate fi Ónregistrat„ ∫i O.S.I.M. respinge cererea.

REGULA 4

Obiectul cererii

(1) Nu pot face obiectul unei cereri:
a) proiectele, procedeele ∫i mijloacele tehnologice

utilizate pentru realizarea topografiilor produselor
semiconductoare;

b) informa˛iile stocate Ón produsele semiconductoare;
c) produsele semiconductoare realizabile pe baza

topografiilor;
d) alte crea˛ii care pot fi denumite topografii, dar care

nu corespund Ón˛elesului definit de art. 2 lit. c) din lege.
(2) Cererile care au ca obiect crea˛ii din categoria celor

men˛ionate la alin. (1) sunt respinse.
(3) Solicitantul poate revendica originalitatea topografiei

Ón ansamblul ei sau numai a unei p„r˛i din aceasta. Œn
cazul Ón care numai o parte a topografiei este original„,
protec˛ia conferit„ prin Ónregistrare se refer„ numai la



aceast„ parte revendicat„, partea neoriginal„ a topografiei
neconstituind obiect al protec˛iei.

(4) O topografie care este constituit„ dintr-o combina˛ie
de elemente ∫i interconexiuni uzuale este original„ dac„
combina˛ia, luat„ Ón ansamblul ei, este original„; o
combina˛ie original„ poate fi constituit„ ∫i din elemente ∫i
interconexiuni uzuale, asociate cu elemente ∫i
interconexiuni originale.

(5) O cerere trebuie s„ fie unitar„, adic„ s„ aib„ ca
obiect o singur„ topografie.

(6) Cererea care are ca obiect dou„ sau mai multe
topografii este neunitar„ ∫i solicitantul are posibilitatea s„ o
divizeze Ón at‚tea cereri unitare c‚te topografii fac obiectul
acestei cereri.

(7) Œn cazul unei cereri neunitare, constituie obiectul
cererii o singur„ topografie, ∫i anume aceea care este
indicat„ de solicitant Ón termen de dou„ luni de la data la
care O.S.I.M. i-a notificat c„ cererea este neunitar„; Ón
cazul Ón care solicitantul nu comunic„ Ón termenul
men˛ionat care dintre topografii r„m‚ne ca obiect al cererii,
obiectul acesteia este prima dintre topografiile men˛ionate
Ón cerere.

(8) Cererile depuse ulterior de solicitant, av‚nd ca
obiect celelalte topografii ale cererii neunitare, sunt
considerate cereri divizionare din depozitul acestei cereri,
dac„ sunt depuse la O.S.I.M. Ón termen de 3 luni de la
data notific„rii lipsei de unitate ∫i primesc ca dat„ de
depunere data la care a fost depus„ cererea ini˛ial„,
neunitar„; dac„ sunt depuse la O.S.I.M. dup„ expirarea
termenului de 3 luni, cererile nu mai sunt recunoscute ca
cereri divizionare ∫i primesc ca dat„ de depunere data la
care au intrat Ón Registratura general„ a O.S.I.M.

(9) Lipsa de unitate a unei cereri nu poate constitui un
motiv pentru respingerea acesteia.

REGULA 5

Depozitul reglementar al cererii

(1) Depozitul cererii este reglementar constituit dac„
sunt depuse la O.S.I.M., Ón dou„ exemplare, urm„toarele
elemente:

a) formularul de cerere privind Ónregistrarea topografiei,
redactat„ Ón conformitate cu prevederile regulii 7 ∫i
semnat„;

b) documenta˛ia tehnic„ necesar„ pentru identificarea
topografiei ∫i pentru eviden˛ierea func˛iunii electronice a
produsului semiconductor realizabil pe baza topografiei,
Óntocmit„ Ón conformitate cu prevederile regulii 8; 

c) produsul semiconductor realizat pe baza topografiei,
dac„ topografia a fost exploatat„ comercial; 

d) Ómputernicirea de reprezentare a mandatarului, dup„
caz; 

e) dovada de plat„ a taxelor pentru: depunerea cererii,
examinarea cererii, Ónregistrarea topografiei, publicarea
Ónregistr„rii topografiei ∫i eliberarea certificatului de
Ónregistrare a topografiei. 

(2) La depozitul reglementar al cererii se anexeaz„
toate documentele depuse ulterior de solicitant sau de
mandatarul acestuia Ón leg„tur„ cu cererea, documentele
redactate de examinator Ón leg„tur„ cu rezolvarea acesteia,
precum ∫i coresponden˛a purtat„ de O.S.I.M. cu solicitantul
sau cu mandatarul acestuia. 

REGULA 6 

Limba oficial„ 

(1) Toate documentele care se depun la O.S.I.M. Ón
leg„tur„ cu protec˛ia topografiilor, precum ∫i coresponden˛a
purtat„ de O.S.I.M. cu solicitan˛ii ∫i cu mandatarii acestora
se redacteaz„ Ón limba rom‚n„. 

(2) Este admis„ utilizarea Ón documenta˛ia tehnic„ din
depozitul cererii a unor termeni tehnici de specialitate
exprima˛i Ón limba englez„, dac„ ace∫ti termeni au fost
deja prelua˛i ∫i utiliza˛i ca atare Ón limba rom‚n„ de c„tre
speciali∫tii domeniului. Œn caz contrar, ace∫ti termeni pot fi
utiliza˛i numai dac„ sunt Ónso˛i˛i de termenii echivalen˛i Ón
limba rom‚n„. 

REGULA 7 

Cererea de Ónregistrare a topografiei 

(1) Cererea de Ónregistrare a unei topografii se prezint„
pe un formular, conform modelului stabilit de O.S.I.M. ∫i
pus la dispozi˛ie publicului. 

(2) Formularul de cerere trebuie s„ cuprind„ Ón mod
obligatoriu: 

a) datele de identificare ale solicitantului, respectiv
numele ∫i prenumele sau, dup„ caz, denumirea
solicitantului, precum ∫i adresa complet„ a solicitantului,
inclusiv nr. de telefon, fax, e-mail; dac„ sunt mai mul˛i
solicitan˛i, datele de identificare vor fi prezentate separat
pentru fiecare dintre ace∫tia; Ón cazul persoanelor juridice
str„ine care au filiale sau sucursale Ón Rom‚nia, se vor
preciza denumirile ∫i sediile acestor filiale sau sucursale; 

b) declararea creatorului topografiei, Ón cazul Ón care
acesta este alt„ persoan„ dec‚t solicitantul, cu
men˛ionarea numelui, prenumelui ∫i a domiciliului
creatorului; dac„ sunt mai mul˛i creatori, coautori, se fac
acelea∫i men˛iuni pentru fiecare dintre ace∫tia; Ón cazul Ón
care creatorii topografiei nu doresc s„ li se men˛ioneze
numele ∫i calitatea de creator al topografiei Ón certificatul
de Ónregistrare ∫i/sau Ón publica˛ii efectuate de O.S.I.M. Ón
leg„tur„ cu topografia Ónregistrat„, solicitantul va face o
declara˛ie Ón acest sens Ón cerere ∫i va Ónscrie numele
creatorilor numai pe un exemplar al cererii; 

c) indicarea temeiului legal Ón baza c„ruia solicitantul
are dreptul la protec˛ia topografiei, respectiv: art. 8 din lege
c‚nd solicitantul este creatorul topografiei; art. 9 alin. (1)
din lege c‚nd topografia a fost creat„ Ón cadrul sarcinilor
de serviciu; art. 9 alin. (2) din lege c‚nd topografia a fost
creat„ pe baza unui contract de cercetare/proiectare; 

d) dup„ caz, indicarea faptului c„ solicitantul a dob‚ndit
dreptul de a Ónregistra topografia prin cesiune sau pe cale
succesoral„; 

e) denumirea ∫i destina˛ia produsului semiconductor
realizabil pe baza topografiei; denumirea produsului va fi
formulat„ succint, de preferin˛„ Ón maximum 15 cuvinte; 

f) declara˛ia solicitantului c„ topografia nu a mai fost
Ónregistrat„ la O.S.I.M.; 

g) declara˛ia solicitantului privind originalitatea
topografiei; se va preciza dac„ topografia este original„ Ón
ansamblu sau originalitatea prive∫te numai o parte a
topografiei, caz Ón care se va preciza modul Ón care partea
original„ este eviden˛iat„ Ón documenta˛ia tehnic„ anexat„
la cerere; 

h) declararea datei primei exploat„ri comerciale, Ón cazul
Ón care topografia a fost exploatat„ comercial; 

i) declararea datei cre„rii sau a primei cod„ri a
topografiei; 
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j) datele de identificare ale mandatarului, Ón cazul Ón
care este numit un mandatar; datele de identificare vor fi
similare celor men˛ionate la lit. a), pentru solicitant; dac„
sunt 2 sau mai mul˛i solicitan˛i ∫i nu a fost numit un
mandatar, se va men˛iona care dintre ace∫tia va fi
reprezentantul solicitan˛ilor Ón procedurile Ón fa˛a O.S.I.M.,
Ón lipsa acestei men˛iuni O.S.I.M. consider‚ndu-l  ca
reprezentant al solicitan˛ilor pe primul dintre ace∫tia Ónscris
Ón cerere; 

k) lista pieselor anexate la cerere;  
l) semn„tura/semn„turile solicitantului/solicitan˛ilor; c‚nd

solicitantul este o persoan„ juridic„, cererea va fi semnat„
de conduc„torul unit„˛ii ∫i ∫tampilat„; dac„ este numit un
mandatar, acesta poate semna cererea Ón numele
solicitantului, cu condi˛ia ca procura s„ fie depus„ la
O.S.I.M. odat„ cu cererea sau cel mai t‚rziu Ón termen de
dou„ luni de la data depunerii acesteia, Ón caz contrar,
cererea resping‚ndu-se. 

REGULA 8 

Documenta˛ia tehnic„ de identificare a topografiei

(1) Documenta˛ia tehnic„ de identificare a topografiei
este constituit„ din materiale grafice ∫i un text explicativ. 

(2) Materialele grafice vor fi prezentate sub una sau
mai multe dintre urm„toarele forme: 

a) desen sau fotografie reprezent‚nd configura˛ia setului
de straturi ale produsului semiconductor; 

b) desene sau fotografii ale straturilor individuale ale
produsului semiconductor; 

c) desene sau fotografii ale m„∫tilor utilizate pentru
fabricarea produsului semiconductor. 

(3) Desenele ∫i fotografiile trebuie s„ fie clare ∫i
realizate la o scar„ suficient de mare Ónc‚t s„ permit„
identificarea topografiei; se va utiliza formatul A4 sau un alt
format care, prin pliere, este adus la formatul A4. 

(4) Œn cazul Ón care numai o parte a topografiei este
original„, aceast„ parte va fi eviden˛iat„ Ón mod distinct Ón
materialele grafice. 

(5) Œn cazul Ón care solicitantul declar„ c„ o parte a
materialelor grafice de identificare a topografiei con˛ine
secrete comerciale, partea respectiv„ va fi acoperit„, prin
ha∫urare sau prin alt procedeu, pe unul dintre exemplarele
acestor materiale grafice; cel de-al doilea exemplar al
materialelor grafice respective nu va fi acoperit, pentru a
exista Ón depozitul cererii toate informa˛iile necesare
identific„rii topografiei. 

(6) Textul explicativ va avea o redactare succint„ ∫i va
cuprinde prezentarea unui minim de informa˛ii, strict
necesar pentru identificarea topografiei, eviden˛ierea p„r˛ii
originale a topografiei (c‚nd este cazul), eviden˛ierea
func˛iei electronice a produsului semiconductor ∫i precizarea
destina˛iei acestui circuit. 

(7) Pe toate documentele de identificare a topografiei va
fi Ónscris„ denumirea produsului semiconductor, a∫a cum a
fost men˛ionat„ Ón cerere. 

(8) Œn afara materialelor men˛ionate la alin. (2) ∫i (6)
de mai sus, solicitantul mai poate depune la O.S.I.M.
suporturi de date pe care topografia este Ónregistrat„ sub
form„ codat„. 

REGULA 9 

Plata taxelor 

(1) Taxele datorate pentru Ónregistrarea unei topografii
sau pentru efectuarea de c„tre O.S.I.M. a unor servicii, Ón
conformitate cu prevederile Ón vigoare, sunt considerate
pl„tite dac„ au fost v„rsate Ón contul O.S.I.M. sumele

respective, Ón cuantumurile prev„zute de lege, ∫i dac„ s-a
depus la O.S.I.M. o copie de pe documentul de plat„. 

(2) Sumele pl„tite Ón valori mai mici dec‚t cuantumurile
legale nu sunt luate Ón considerare ca plat„ a taxelor; dac„
ulterior aceste sume au fost completate la nivelul
cuantumului prev„zut de lege, taxele respective se
consider„ pl„tite la data la care a fost Óntregit„ suma
corespunz„toare cuantumului legal.

REGULA 10

Reprezentarea prin mandatar

(1) Orice solicitant poate fi reprezentat Ón procedurile Ón
fa˛a O.S.I.M. printr-un mandatar autorizat, cu domiciliul,
re∫edin˛a sau sediul profesional Ón Rom‚nia.

(2) Poate fi mandatar numai un consilier Ón proprietate
industrial„ atestat de O.S.I.M., pentru domeniul protec˛iei
topografiilor de produse semiconductoare, ∫i Ónregistrat Ón
Registrul na˛ional al consilierilor Ón proprietate industrial„.

(3) Mandatarul poate fi numit de c„tre solicitant, la
depunerea cererii sau ulterior. Œn cazul Ón care solicitantul
este o persoan„ str„in„ cu domiciliul Ón str„in„tate,
reprezentarea prin mandatar este obligatorie Ónc„ de la
depunerea cererii.

(4) Œn toate cazurile Ón care este numit un mandatar
este necesar„ depunerea la O.S.I.M. a procurii care
constituie Ómputernicirea de reprezentare a mandatarului. Œn
lipsa procurii, O.S.I.M. nu ia Ón considerare reprezentarea
prin mandatar men˛ionat„ Ón cerere sau Ón alte documente.

REGULA 11

Depunerea cererilor

(1) Cererile de Ónregistrare a topografiilor pot fi depuse
direct la Registratura general„ a O.S.I.M., deschis„
publicului Ón zilele lucr„toare, sau pot fi transmise la
O.S.I.M. prin po∫t„, recomandat, cu confirmare de primire.
Registratura general„ a O.S.I.M. Ónscrie pe fiecare cerere
primit„, direct sau prin po∫t„, num„rul ∫i data intr„rii Ón
O.S.I.M. a cererii, dup„ care transmite cererea la Biroul de
examinare a topografiilor.

(2) Cererile de Ónregistrare a topografiilor pot fi depuse
∫i pe cale electronic„.

REGULA 12

Examinarea cererilor

(1) Cererile Ónscrise Ón eviden˛a Biroului de examinare a
topografiilor sunt examinate din punctul de vedere al
Óndeplinirii condi˛iilor necesare pentru Ónregistrarea
topografiilor men˛ionate Ón regula 3.

(2) Dac„ Ón urma examin„rii cererii se constat„
Óndeplinirea condi˛iilor pentru constituirea depozitului
reglementar ∫i a celorlalte condi˛ii legale pentru acordarea
protec˛iei, topografia este Ónregistrat„ Ón Registrul na˛ional
al topografiilor; data depozitului reglementar este data
depunerii la O.S.I.M. a cererii.

(3) Œn cazul Ón care, din examinarea cererii, rezult„
lipsuri sau deficien˛e ale pieselor necesare pentru
constituirea depozitului reglementar al cererii, examinatorul
cererii notific„ solicitantului cele constatate, Ón termen de
15 zile de la data depunerii cererii, acord‚ndu-i un termen
de dou„ luni pentru remedierea acestor lipsuri sau
deficien˛e; dac„ solicitantul depune la O.S.I.M., Ón termenul
acordat, toate complet„rile ∫i rectific„rile cerute, depozitul
cererii este reglementar ∫i topografia este Ónregistrat„ Ón
Registrul na˛ional al topografiilor; Ón acest caz, data
depozitului reglementar al cererii este data la care s-au
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primit la O.S.I.M. toate complet„rile ∫i rectific„rile necesare;
dac„ Ón termenul acordat solicitantul nu depune la O.S.I.M.
complet„rile ∫i rectific„rile cerute, cererea este respins„.

(4) Cererile la care nu sunt pl„tite taxele de depunere
∫i de examinare se returneaz„ solicitantului, Ónso˛ite de o
notificare prin care se comunic„ motivul return„rii. O.S.I.M.
re˛ine ca martor un exemplar al cererii.

(5) Œn cazul Ón care, din examinarea cererii, rezult„ c„:
— obiectul cererii nu constituie o topografie Ón sensul

definit la art. 2 lit. c) din lege sau nu poate face obiectul
unei cereri potrivit regulii 4 alin. (1);

— solicitantul nu este Óndrept„˛it la ob˛inerea protec˛iei
pentru topografia care face obiectul cererii;

— topografia a mai fost Ónregistrat„ la O.S.I.M.;
— cererea a fost depus„ dup„ expirarea termenului de

2 ani de la data primei exploat„ri comerciale a topografiei;
— topografia nu a fost exploatat„ comercial ∫i cererea

de Ónregistrare a fost depus„ dup„ expirarea termenului de
15 ani de la crearea sau prima codare a topografiei;

— examinatorul cererii notific„ solicitantului cele
constatate ∫i faptul c„ nu sunt Óndeplinite condi˛iile legale
pentru Ónregistrarea topografiei, acord‚ndu-i un termen de
dou„ luni pentru r„spuns.

(6) Dac„, Ón termenul acordat, solicitantul nu depune la
O.S.I.M. argumente ∫i, dup„ caz, documente relevante, prin
care s„ demonstreze c„ sunt Óndeplinite condi˛iile legale
pentru Ónregistrarea topografiei, cererea este respins„.

(7) Œn cazul Ón care, din examinarea cererii, rezult„ c„
aceasta este neunitar„, examinatorul cererii notific„
solicitantului cele constatate, Ón conformitate cu prevederile
regulii 4 alin. (7) privind modul de solu˛ionare a cererilor
neunitare.

REGULA 13

Hot„r‚rea privind acordarea protec˛iei

(1) Hot„r‚rea privind acordarea protec˛iei se ia pe baza
unui raport de examinare ∫i este motivat„.

(2) Hot„r‚rea se ia Ón conformitate cu procedurile
prev„zute de art. 14 ∫i 15 din lege, regula 12 din
prezentele norme ∫i Ón termenele prev„zute de lege.

(3) Hot„r‚rile pot fi:
a) hot„r‚re de Ónregistrare a topografiei Ón Registrul

na˛ional al topografiilor;
b) hot„r‚re de respingere a cererii de Ónregistrare a

topografiei.
(4) Hot„r‚rea de Ónregistrare a topografiei se comunic„

solicitantului Ómpreun„ cu certificatul de Ónregistrare a
topografiei.

(5) Hot„r‚rea de respingere a cererii se comunic„
solicitantului Ón termen de 15 zile de la luarea ei.

(6) Œn cazul Ón care, pe parcursul examin„rii cererii,
solicitantul comunic„ la O.S.I.M. c„ solicit„ retragerea
cererii, abandoneaz„ cererea sau orice alt„ solicitare care
semnific„ renun˛area la Ónregistrarea topografiei,
examinarea cererii se sisteaz„ ∫i se Óntocme∫te un proces-
verbal prin care O.S.I.M. ia act de solicitarea f„cut„.
Procesul-verbal se comunic„ solicitantului, respectiv
mandatarului, Ón termen de 15 zile de la data Óncheierii.

REGULA 14

Œnregistrarea topografiilor

(1) Hot„r‚rea de Ónregistrare a unei topografii se Ónscrie
Ón Registrul na˛ional al topografiilor.

(2) Data Ónregistr„rii topografiei este data la care s-a
constituit depozitul reglementar al cererii de Ónregistrare.

(3) Œn Registrul na˛ional al topografiilor se Ónscriu toate
datele care privesc statutul juridic al topografiei Ónregistrate,
precum ∫i toate modific„rile care survin Ón timpul perioadei
de protec˛ie.

(4) Registrul na˛ional al topografiilor con˛ine cel pu˛in
urm„toarele rubrici:

— num„rul de Ónregistrare a topografiei;
— num„rul ∫i data depunerii cererii;
— denumirea produsului semiconductor realizabil pe

baza topografiei;
— data depozitului reglementar al cererii; 
— data primei exploat„ri comerciale a topografiei —

data cre„rii sau a primei cod„ri a topografiei;
— datele de identificare ale titularului;
— numele, prenumele, localitatea ∫i ˛ara de domiciliu

ale creatorului/creatorilor topografiei; 
— datele de identificare ale mandatarului;
— cesiuni;
— licen˛e;
— modific„ri privind titularul;
— modific„ri privind creatorul/creatorii;
— Óncetarea protec˛iei.

REGULA 15

Publicarea Ónregistr„rii topografiilor

(1) O.S.I.M. public„ Ónregistrarea topografiilor Ón Buletinul
Oficial al Propriet„˛ii Industriale (B.O.P.I.), sec˛iunea
îBrevete de inven˛ie“, subsec˛iunea îTopografii de produse
semiconductoare“.

(2) Publicarea se face Ón termen de dou„ luni de la
data Ónregistr„rii topografiei ∫i con˛ine urm„toarele date:

— num„rul de Ónregistrare a topografiei;
— data depozitului reglementar;
— denumirea produsului semiconductor realizabil pe

baza topografiei Ónregistrate;
— numele/denumirea titularului;
— numele ∫i prenumele creatorului/creatorilor topografiei;
— data primei exploat„ri comerciale a topografiei;
— data cre„rii sau a primei cod„ri a topografiei;
— perioada de protec˛ie.
(3) O.S.I.M. public„ Ón B.O.P.I. toate modific„rile cu

privire la topografiile Ónregistrate, Ón conformitate cu
dispozi˛iile art. 17 alin. (2), art. 30, art. 31 alin. (3), art. 32
alin. (4), art. 33, 37 ∫i 40 din lege.

REGULA 16

Eliberarea certificatului de Ónregistrare

(1) Certificatul de Ónregistrare a unei topografii este
redactat pe baza hot„r‚rii de Ónregistrare a topografiei.

(2) Certificatul de Ónregistrare a topografiei, semnat de
c„tre directorul general al O.S.I.M., se elibereaz„ titularului
Ón termen de 3 luni de la data public„rii Ónregistr„rii
topografiei.

(3) La cererea autorilor, li se pot elibera acestora
duplicate ale certificatului de Ónregistrare a topografiei;
cererea trebuie Ónso˛it„ de dovada de plat„ a taxelor legale
pentru eliberarea copiilor certificate.

REGULA 17

Consultarea materialelor din depozitul cererii

(1) Dup„ publicarea Ónregistr„rii unei topografii, O.S.I.M.
pune la dispozi˛ie publicului, pentru consultare,
documenta˛ia din depozitul reglementar al cererii; Ón acest
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scop, se Óntocme∫te un dosar con˛in‚nd c‚te un exemplar
al pieselor care constituie depozitul reglementar.

(2) Œn cazul topografiilor la care solicitantul a declarat c„
o anumit„ parte a documenta˛iei tehnice con˛ine secrete
comerciale, Ón dosarul destinat consult„rii publice se vor
introduce numai documentele care nu dezv„luie secrete
comerciale.

(3) Œn cazul Ón care, conform declara˛iei solicitantului,
creatorii men˛iona˛i ca atare Ón cerere nu doresc ca numele
lor s„ fie f„cute publice, Ón dosarul destinat consult„rii

publice va fi introdus exemplarul cererii Ón care nu sunt
men˛ionate numele creatorilor.

(4) Dosarele cererilor respinse sau retrase nu sunt
supuse consult„rii publice.

(5) La cererea oric„rei persoane interesate, O.S.I.M.
poate elibera copii certificate de pe documentele publice
din depozitul reglementar al topografiilor Ónregistrate sau de
pe file ale Registrului na˛ional al topografiilor. Cererea
trebuie Ónso˛it„ de dovada de plat„ a taxelor legale pentru
eliberarea copiilor solicitate.
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