
LUCRĂRI  CE URMEZĂ A FI PREZENTATE ÎN CADRUL CONFERINȚEI (Draft) 

 

•Tendințe actuale în contrafacerea de marcă 

• Perspectiva riscurilor pe piață în cazurile de contrafacere de marcă 

• Contrafacerea în domeniul jocurilor de noroc 

• Pirateria în domeniul producțiilor audiovizual 

• Artiștii interpreți și lupta împotriva pirateriei 

• Reprografia, principalul mijloc de piratare al operelor științifice scrise 

• Protecția juridică a invențiilor de serviciu 

• Implicațiile noii legislații penale în materia drepturilor de proprietate intelectuală 

• Medierea în cazul în cazul infracţiunilor prevăzute în art. 1391, art. 1399, art. 140 şi art. 141 

din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe 

• Modalitățile alternative de soluționare a diferendelor utilizate în cadrul Organizației 

Mondiale a Proprietății Intelectuale 

• Fundamente filozofice, istorice și juridice ale combaterii concurenței neloiale 

• Respectarea proprietății intelectuale în legislația Uniunii Europene 

• Protecția  penală și contravențională a drepturilor de  autor  pentru  programele pentru 

 calculator 

• Identitate și culturalitate regională - piloni ai autenticității pentru o justă și reală protecție 

juridică a produselor tradiționale românești 

• De la competiție la colaborare: textilele tradiționale ca sursă de inspirație sau obiect al 

contrafacerii 

• Evolutii legislative si jurisprudentiale privind limitele si excepțiile dreptului la marca si ale 

dreptului de autor 

• Obligația de neconcurență a asociaților 

• Impactul dreptului concurenței asupra „drepturilor de proprietate industrială” 

• Protecția indicațiilor geografice prin acțiunea în concurență neloială 

• Aspecte privind protecția juridică a indicațiilor geografice în România 

• Mijloace judiciare de protecție a produselor tradiționale 

• Protecția operelor folclorice prin intermediul dreptului de autor 

• Parazitismul produselor tradiționale 

• Gastronomia STG-ului (specialitatea tradiționala garantată): politica şi/sau înmărfuirea 

identităţii 

• Drepturile morale și protecția juridică a produselor tradiționale 

• Scheme de calitate naționale și europene privind produsele tradiționale. Statistici 

• Justiția penală în spațiul cibernetic 

 • Protecția produselor tradiționale comercializate de rețeaua de Clustere TraciaLand 

 


