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- program provizoriu - 

 
 
Conferința de proprietate intelectuală reprezintă o manifestare științifică dedicată dreptului 
proprietății intelectuale, organizată anual de către facultățile de drept ale Universității din 
București și Universității de Vest din Timișoara. Conferința este atât un prilej de informare a 
specialiștilor practicieni din domeniul proprietății intelectuale, cât și de aprofundare a 
mecanismelor proprietății intelectuale prin prisma instituțiilor dreptului civil.    
 
 
09.30 – 09.45  Remarci introductive 
 
09.45 – 12.15  Panel I 
 
Moderator:  prof. univ. dr.  Lucian Bercea 
 

Răzvan Dincă, prof. univ. dr. - Facultatea de Drept, Universitatea din București, 
Modificarea cerinței ca semnul să fie susceptibil de reprezentare   
 
Adrian Circa, conf. univ. dr. – Facultatea de Drept, Universitatea ”Lucian Blaga” 
din Sibiu, Cumulul de protecții și funcția tehnică în dreptul mărcilor 
 
Nicoleta Rodica Dominte, conf. univ. dr. – Facultatea de Drept, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Înregistrarea ca marcă a numelui unei culori 
 
Cristian Clipa, conf. univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității de Vest din 
Timișoara, Marca – element al patrimoniului imaterial al unei persoane juridice de 
drept public. Cazul special al titlului „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii - 
2023” 
 
Violeta Stratan, lect. univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității de Vest din 
Timișoara – Mărcile tridimensionale în jurisprudența recentă a CJUE 
 
Carina Vermeșan, drd. – Facultatea de Drept a Universității din București, 
Elemente de regim juridic al anulării înregistrării mărcii  
 

 



 

12.30 – 13.30  Keynote Speaker  
   

Octavia Spineanu-Matei, dr., judecător – CJUE, Noutăți jurisprudențiale 
privind marca UE   

 
 
14.15 – 15.45  Panel II  
 
Moderator:  prof. univ. dr.  Răzvan Dincă 
 

Lucian Bercea, prof. univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității de Vest din 
Timișoara, Criptomonedele ca mărci și problema rarității monedei 
 
Alin Speriusi-Vlad, lect. univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității de Vest din 
Timișoara, Despre măsurile provizorii din materia mărcilor   

 
Ionuț Cofaru, dr. – Facultatea de Drept, Universitatea din București, Repararea 
prejudiciului generat prin măsurile provizorii întemeiate pe dreptul la marcă, revocate 
ulterior 
 
Andrei Petre, drd. – Facultatea de Drept, Universitatea din București, O 
armonizare eșuată: fapta ilicită lucrativă în domeniul mărcilor 

 
 
16.00 – 17.30  Panel III  
 
Moderator: lector univ. dr. Alin Speriusi-Vlad 
 

Vladimir Diaconiță, asist. univ. dr. - Facultatea de Drept, Universitatea din 
București, Despre mărcile colective 
 
Flaminia Stârc-Meclejan, lect. univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității de 
Vest din Timișoara, E-portretul unei doamne, din punctul de vedere al proprietății 
intelectuale Cine răspunde pentru produsele de pe platformele de comerț online care 
încalcă dreptul la marcă? Post – Coty v. Amazon 
 
Lucian Poenaru, dr. – Facultatea de Drept, Universitatea din București, Întinderea 
protecției prin marcă prin raportare la indicarea produselor sau serviciilor în sistemul 
clasificării de la Nisa 
 
Alexandru Stan, drd. – Facultatea de Drept a Universității din București, Protecția 
oferită titularului cererii de înregistrare a unei mărci înainte de soluționare 
 

 
 
 
  



 

Speakeri (în ordine alfabetică)  
 
 
Lucian Bercea, prof. univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara - Criptomonedele 
ca mărci și problema rarității monedei 
 
Ionuț Cofaru, dr. – Facultatea de Drept, Universitatea din București - Repararea prejudiciului generat prin 
măsurile provizorii întemeiate pe dreptul la marcă, revocate ulterior 
 
Cristian Clipa, conf. univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara - Marca – element 
al patrimoniului imaterial al unei persoane juridice de drept public. Cazul special al titlului „Timișoara – 
Capitală Europeană a Culturii - 2023” 
 
Adrian Circa, conf. univ. dr. – Facultatea de Drept, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu - Cumulul de 
protecții și funcția tehnică în dreptul mărcilor 
 
Vladimir Diaconiță, asist. univ. dr. - Facultatea de Drept, Universitatea din București - Despre mărcile 
colective 
 
Răzvan Dincă, prof. univ. dr. - Facultatea de Drept, Universitatea din București, Modificarea cerinței ca 
semnul să fie susceptibil de reprezentare    
 
Nicoleta Rodica Dominte, conf. univ. dr. – Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași - Înregistrarea ca marcă a numelui unei culori 
 
Andrei Petre, drd. – Facultatea de Drept, Universitatea din București - O armonizare eșuată: fapta ilicită 
lucrativă în domeniul mărcilor 
 
Lucian Poenaru, dr. – Facultatea de Drept, Universitatea din București - Întinderea protecției prin marcă 
prin raportare la indicarea produselor sau serviciilor în sistemul clasificării de la Nisa 
 
Octavia Spineanu-Matei, dr., judecător – CJUE - Noutăți jurisprudențiale privind marca UE   
 
Alin Speriusi-Vlad, lect. univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara - Despre 
măsurile provizorii din materia mărcilor   
 
Alexandru Stan, drd. – Facultatea de Drept a Universității din București - Protecția oferită titularului 
cererii de înregistrare a unei mărci înainte de soluționare 
 
Violeta Stratan, lect. univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara – Mărcile 
tridimensionale în jurisprudența recentă a CJUE 
 
Flaminia Stârc-Meclejan, lect. univ. dr. - Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara - E-
portretul unei doamne, din punctul de vedere al proprietății intelectuale Cine răspunde pentru produsele de 
pe platformele de comerț online care încalcă dreptul la marcă? Post – Coty v. Amazon 
 
Carina Vermeșan, drd. – Facultatea de Drept a Universității din București -  Elemente de regim juridic al 
anulării înregistrării mărcii 
 
  


