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ea mai recentă
estimare a Oficiului
Uniunii Europene
pentru Proprietate

Intelectuală (EUIPO), care
datează de la începutul lunii
iunie 2019, plasează pierderile
anuale cauzate de
contrafacere și piraterie în 11
sectoare economice majore
din UE aproape de nivelul de
56 de miliarde euro anual.
Această analiză actualizată
estimează pierderi globale de
7,4% din totalul vânzărilor în
următoarele sectoare: produse
cosmetice și de îngrijire
personală; îmbrăcăminte,
încălțăminte și accesorii;
articole sportive; jucării și
jocuri; bijuterii și ceasuri; genți
de mână și de voiaj; muzică
înregistrată; băuturi spirtoase
și vin; produse farmaceutice;
pesticide; telefoane
inteligente.
Dacă ar fi să alcătuim un top al
pagubelor pe sectoare la
nivelul Uniunii, ar trebui să
așezăm pe primul loc sectorul
de îmbrăcăminte, cu pierderi
de peste 28 miliarde euro

anual (!), adică aproape 50%
din total! Uimitor cât interes
pentru contrafacerea
articolelor de modă, după care
aleargă toți europenii, cu mic,
cu mare! Pe cel de-al doilea loc
stau – surprinzător sau nu –
medicamentele, înghițite în
cantități uriașe de europeni,
veritabile sau măsluite.
Acestea dau Uniunii anual o
gaură de 9,6 miliarde euro,
adică 17,1% din total.
Cosmeticele (parfumurile,
smacurile, deodorantele,
cremele și loțiunile) vin pe
locul al treilea, cu pagube de
peste 7 miliarde euro și o
pondere de 12,6% din total. Și
ele au mare căutare și dau de
lucru din plin mafiei de profil.
Să ne mai amintim de câte ori
am fost convinși și ne-am plâns
că am dat peste produse
falsificate? Pe cea de-a patra
poziție se situează
smartphone-urile, căutate de
cei dornici să fie trendy cu
orice preț. Aici se contrafac
anual mărfuri în valoare de 4,2
miliarde euro, adică 7,5% din
total.  

Din cauza faptului că
producătorii legitimi fabrică
mai puțin decât ar fi reușit în
absența contrafacerii, deci
angajează mai puțini lucrători,
analiza estimează că în aceste
sectoare se pierd în mod
direct până la 468 000 de
locuri de muncă pe tot
cuprinsul UE.
Păstrează „cadența” România
la capitolul contrafacerilor?
Estimarea EUIPO arată că la
noi în țară pierderile anuale
cauzate de contrafacere și
piraterie sunt estimate la 5,5
miliarde lei (1,23 miliarde
euro), echivalentul a 17,2% din
vânzările realizate în cele 11
sectoare analizate. Probabil că
procentul diferență față de
Europa, de aproape 10%,
foarte mare și în creștere,
spune de la sine despre starea
de fals cvasigeneralizat pe care
o traversează comerțul din
România. 
Per ansamblu, valoarea totală
a pierderilor de vânzări din
România echivalează cu 280
lei (62 euro) pe cetățean
român pe an, potrivit analizei.

Cifra nu pare
înspăimântătoare fiindcă ne-
am obișnuit cu statistici
sumbre, cu statutul de
„lanternă roșie”, cu portul
zdrențăros de Cenușăreasă a
Europei. 
Care este cea mai tristă
concluzie a analizei pe
România? Aceea că aproape
50% din contrafacerile de pe
piață vizează medicamentele,
cu o valoare amețitoare, de
608 milioane euro pe an.
Adică noi și ei, concetățenii
rămași cu speranțe minime în
sistemul public de sănătate,
torpilați de chimicale, e-uri și
antibiotice în alimente, când
ajungem la boală ne tratăm cu
hapuri false pentru care mai și
plătim o groază de bani
farmaciilor de la tot pasul! 
Ce se mai falsifică, repede și
repetat, la noi în țară? Vorbim
despre îmbrăcăminte (peste
17%), telefoane inteligente
(10,4%) și... ce credeți: vin și
băuturi spirtoase, în valoare
de 64 milioane de euro. Hai
noroc, să fim sănătoși măcar
până la următoarea analiză!

C

Contrafacerile cauzează
pierderi de 56 miliarde euro
anual în uniunea europeană
de CRistian Pavel, redactor-șef
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reptul proprietății intelectuale
reprezintă axa pe care se
construiește și evoluează
societatea viitorului. În plină

revoluție tehnologică, caracterizată prin
invenții, inovații și experimente științifice,
statele și creatorii individuali caută soluții
și mijloace pentru protecția dreptului de
proprietate intelectuală.
O luptă acerbă se duce astăzi între statele
lumii pentru accesul la noutățile de ultimă
oră apărute în domeniile de vârf ale
nanotehnologiilor din medicină,
comunicații, biologie și altele.
Însăși definiția dreptului proprietății
intelectuale este diferită de la un sistem la
altul. teoreticienii dreptului susțin faptul

că ne aflăm în fața unui fenomen social
atât de complex, încât o simplă definiție
nu poate cuprinde în ea multitudinea de
aspecte ale domeniului.
Într-o lume impregnată de ideologii și
curente variate și contradictorii,
exprimate într-un limbaj spumos și
întortocheat, plin de capcane și lipsit de
precizie și claritate, se produce o criză
generală a dreptului. Această criză a
dreptului este prezentă la nivelul
dreptului internațional, la nivel regional și,
implicit, la nivelul fiecărui stat.
În vârtejul revoluției tehnologice actuale,
statele, corporațiile și indivizii gândesc și
acționează într-o manieră mult mai
schimbată față de deceniile anterioare.
Inovația sau experimentele juridice în
materia dreptului proprietății intelectuale
sunt necesare pentru ca acesta să
dobândească propria personalitate.
țesuturile normative (reglementările)
apără și garantează valorile esențiale ale
umanității. 
Dezbaterile și schimbul de idei asupra
dreptului proprietății intelectuale
constituie o soluție pentru viitoarea
configurație a arhitecturii juridice a
domeniului. În orice dezbatere pe teme
juridice trebuie să pornim de la realitățile
timpului pe care îl trăim, de la faptul că
principalul factor de configurare și
evoluție a dreptului îl reprezintă factorul
uman, adică omul, cu trăirile, realizările,

succesele și dramele sale, cu aspirațiile și
deznădejdile pe care le trăiește.
Soluțiile adoptate în prezent țin de
conjunctura politică a perioadei pe care o
traversează lumea: aceea a unui veritabil
război comercial ce se desfășoară între
marile puteri de pe planetă.  Competiția în
materia invențiilor și inovațiilor,
rapiditatea cu care acestea sunt puse în
aplicare, trebuie să se regăsească în
reglementări clare și acceptate de
comunitatea internațională.
Dreptul proprietății intelectuale
reprezintă teritoriul unde se intersectează
interesele statelor, ale corporațiilor și
oamenilor creatori, ale căror producții
intelectuale aduc beneficii imediate
civilizației umane. În acest context trebuie
analizat în egală măsură și cu maximă
responsabilitate efectul negativ, distructiv,
pe care îl pot avea invenția și inovația
asupra vieții în general.
Constatăm că cele mai protejate secrete
astăzi sunt cele care vizează industria de
armament în general, domeniul armelor
de distrugere în masă, toate având ca
țintă ființa umană, oriunde ar fi aceasta.
Să nu uităm faptul că interesele și
profiturile sunt coordonatele
fundamentale ale oricărei acțiuni la nivelul
statelor și marilor corporații în materia
dreptului proprietății intelectuale.

gen. (r) costică voicu

Perspectivele dreptului
proprietății intelectuale

d
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Începând cu data de 11 iunie
2019, societatea de avocați
zamfirescu Racoți & Partners
și-a schimbat denumirea în
zamfirescu racoți vasile &
Partners (zrvP) prin
adăugarea la numele
partenerilor Călin-Andrei
zamfirescu și Ioana Racoți a
numelui partenerului Cosmin
Vasile. Hotărârea, luată cu
unanimitate de partenerii
zamfirescu Racoți & Partners,
ilustrează recunoașterea
valorii profesionale și
manageriale a tânărului nostru
coleg, devenit un nume
notoriu în rândul avocaților de
litigii și al experților în
arbitraje comerciale
internaționale. 
Cu ocazia lansării noii
denumiri, domnul avocat
Călin-Andrei zamfirescu,
asociat fondator, a declarat:
„Pe deplin integrat alături de
ceilalți parteneri, Cosmin a
dovedit o deosebită pricepere,
tenacitate și inventivitate, atât
ca litigator, cât și ca formator
al mai tinerilor săi colegi,
dintre care astăzi, mulți ocupă
poziții de salary partner,
managing associate sau senior
associate în societatea
noastră.”
La rândul său, doamna avocat
Ioana Racoți, asociat fondator,
a spus: „Partenerii ZRP au
considerat, în unanimitate, ca
firească această recunoaștere,
nu numai a unei cariere
juridice de excepție pentru un
avocat atât de tânăr, dar și a
dedicării cu care Cosmin a

contribuit la promovarea
brandului și a principiilor
noastre. De astăzi, firma va
beneficia sub noul nume și de
notorietatea lui Cosmin Vasile
în domeniul litigiilor și al
arbitrajului internațional.”
„Sunt 17 ani și jumătate de
când eu am oferit totul firmei
mele, firmă care la rândul ei
mi-a oferit totul mie.
Includerea numelui în cel al
firmei mă onorează și
marchează simbolic
deschiderea unui nou capitol al
unei povești frumoase despre
muncă, pasiune, valoare și
succes numită ZR(V)P”, a
adăugat Cosmin Vasile,
managing partner.

Cosmin Vasile va continua să
coordoneze departamentul de
Arbitraj Internațional și își va
menține calitatea de managing
partner. 
Cosmin Vasile a devenit
colaborator al societății de
avocați Călin-Andrei
Zamfirescu și Asociații în urmă
cu 17 ani și a fost promovat în
calitate de partener în anul
2007 în cadrul Zamfirescu
Racoți Predoiu, societate
rezultată din fuziunea Călin-
Andrei zamfirescu și Asociații
cu Racoți - Predoiu. Este unul
din litigatorii de marcă din
România, recunoscut de
cataloagele profesionale
internaționale, de către clienți,

precum și de competitorii din
piață drept unul dintre cei mai
competenți experți în
domeniul soluționării
disputelor și al arbitrajului.
Până în prezent a fost implicat
în calitate de avocat în peste
100 de proceduri complexe de
arbitraj internațional sub
auspiciile ICC, LCIA, CAm, SCC,
VIAC, ICSID, CICA și potrivit
regulilor de arbitraj UNCItRAL.
Odată cu includerea numelui
său în logo-ul societății, zRVP
își va relansa pagina de
internet www.zrp.ro,
disponibilă acum și la adresa
www.zrvp.ro.

despre zamfirescu Racoţi
vasile & Partners

zamfirescu Racoţi Vasile &
Partners (zRVP) este
acreditată ca una dintre cele
mai importante societăţi de
avocatură din România,
oferind servicii de asistenţă
juridică atât în sfera litigiilor şi
a arbitrajului, cât şi în
domeniul avocaturii de
business, al insolvenței şi al
consultanţei fiscale. 
zRP are o echipă de 55 de
avocați, dintre care 10 asociaţi
– Călin-Andrei zamfirescu,
Ioana Racoţi și Stan
tîrnoveanu – asociaţi
fondatori, Cosmin Vasile
(asociat coordonator), Anca
Danilescu (asociat senior),
Elena Iacob, Alina tugearu,
monica Strîmbei și Cătălin
micu (asociați), și domnul 
prof. dr. Valerian Cioclei 
(of counsel).

zaMfiResCu RaCoți & PaRtneRs devine
zaMfiResCu RaCoți vasile & PaRtneRs
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MPR PaRtneRs | MaRavela, PoPesCu &
RoMan a asistat nedeRlandse MKB la
aChiziția CoMPaniei it BusyMaChines

Societatea Energetică Electrica
S.A. („electrica”) a câștigat în
primă instanţă litigiul contra
Societăţii de Administrare a
Participațiilor în Energie
(„saPe”) prin care aceasta din
urmă a solicitat obligarea
Electrica, ȋn solidar cu alţi
pârâţi, la plata unor
despăgubiri de circa 800 de
milioane de Euro, ȋn legatură
cu pretinse ȋncălcări ale
obligaţiior de monitorizare a
contractelor de privatizare ale
fostelor filiale de distribuţie
ale Electrica. Acest litigiu
urmează unui şir de arbitraje
internaţionale cu privire la

respectivele contracte de
privatizare. 
Electrica a fost asistată în
acest litigiu de o echipă de
avocați din cadrul firmelor de
avocatură rtPr allen & overy
și schoenherr & asociații sca.
Echipa RtPR Allen & Overy a
fost formată din Valentin
Berea (partener), Adriana
Dobre (senior associate), Vicu
Buzac (managing associate),
Ana Popa (Nedelcu)
(associate) și Andrada Rusan
(associate), în timp ce echipa
Schoenherr & Asociaţii a fost
formată din Adina Jivan
(partener, România) și Iustin

Armaşu (senior attorney at
law, România).
valentin berea a declarat: „Ne
bucurăm că am reușit să
obținem o victorie importantă
pentru un client de care ne
leagă o istorie frumoasă şi
care de-a lungul timpului ne-a
arătat încrederea sa prin
acordarea a numeroase
mandate care ne-au motivat
să ne depăsim limitele. Litigiul
a fost unul extrem de dificil
din cauza faptului că
adversarul a ȋncercat să
repună ȋn discuţie, ȋntr-un alt
cadru procesual, aspecte de
fond care făcuseră obiectul

unor arbitraje internaţionale
complicate.” 
La rândul său, adina jivan a
declarat:  „A fost într-adevăr
un dosar complex, care a
implicat un volum mare de
muncă și a făcut necesară
alocarea de resurse
specializate semnificative de
către Schoenherr și Asociații și
colegii noștri de la RTPR Allen
& Overy. Un dosar cu
implicații juridice
multidisciplinare, un litigiu cu
o problematică interesantă și
complexă, în care s-a făcut
apel la un lung și deloc simplu
istoric contractual și litigios.”

mPR Partners | maravela,
Popescu & Roman a asistat
compania olandeză
Nederlandse mkB
Participatiemaatschappij la
achiziția companiei
Busymachines B.V., un
dezvoltator olandezo-român de
software, cu o evoluție rapidă
pe piață. 
O echipă formată din 9 avocați
din cadrul mPR Partners |
maravela, Popescu & Roman a
acordat asistență Nederlandse
mkB cu privire la toate
aspectele juridice legate de
filiala din România și centrul

de dezvoltare local ale
Busymachines. Asistența
specializată în materie de
fuziuni și achiziții, It,
proprietate intelectuală,
concurență și protecția datelor
a inclus un raport due
diligence complex cu privire la
compania țintă, precum și
asistență privind aspectele
relevante ale documentelor
tranzacției. 
Coordonată de partenerii Alina
Popescu și Dana Rădulescu,
echipa dedicată a inclus și
partenerii Alexandra Rîmbu și
felix tapai (tax partner),

precum și pe avocații seniori
Daniel Alexie, Raluca Ciocârlan,
Roxana Neacșu, magda grigore
și flavia Ștefura. 
firma olandeză de avocatură
De Breij a asistat Nederlandse
mkB în privința celorlalte
aspecte referitoare la
Busymachines și a coordonat
tranzacția, care a fost finalizată
la sfârșitul lunii aprilie 2019.  
Nederlandse mkB se
concentrează pe potențarea
evoluției, furnizând capital și
cunoștințe companiilor și
oferindu-le astfel posibilitatea
de a crește mai rapid și de a

obține o poziție mai bună pe
piață. În următorii ani, noul
acționar împreună cu rețeaua
sa și partenerii strategici, vor
sprijini creșterea continuă a
Busymachines.
Busymachines dezvoltă
software inovator și
personalizat, cu un design
grafic excelent, poziționându-
se ca partener tehnic în
dezvoltarea de produse end-
to-end. Echipa Busymachines
este formată din 50 de
angajați, inclusiv dezvoltatori
talentați, manageri de proiect
și designeri.

viCtoRie iMPoRtantă PentRu eleCtRiCa, 
ÎntR-un dosaR Cu o Miză de 800 Milioane euRo 
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alina stăvaRu a fost nuMită 
PaRteneR RtPR allen & oveRy
După 10 ani de activitate
dedicată în cadrul firmei şi zeci
de proiecte de succes de m&A,
în mod particular Private
Equity, proiecte corporate
complexe şi Dreptul muncii,
Alina Stăvaru primeşte
recunoaştere oficială prin
promovare la nivelul de
Partener RtPR Allen & Overy,
alăturându-se echipei de cinci
parteneri: Costin tărăcilă,
Victor Pădurari, Alexandru
Retevoescu, mihai Ristici şi
Valentin Berea.
„Este o premieră pentru noi să
facem un astfel de anunţ de
promovare din interior. Alina
este printre cei mai talentați
avocați din piață, iar contribuția
ei importantă în dezvoltarea
practicilor de m&A și Dreptul
muncii, recunoașterea în piața
locală și internațională ne-au
convins că merită pe deplin
această promovare. O felicit pe
Alina pentru această realizare!
Da, poţi deveni Partener în
RtPR şi da, depinde direct de
competenţa individuală,
recunoașterea clienților şi
contribuţia la succesul firmei”, a
declarat costin tărăcilă,
managing Partner rtPr allen
& overy. 
„Este un vis îndeplinit care mă
face să fiu și mai determinată și
ambițioasă. Pentru mine
avocatura de business nu este
doar un job, este o adevărată
pasiune și mă simt norocoasă
că am șansa să o practic alături
de cei mai buni profesioniști din
țară și chiar de peste hotare, de
la care învăț în fiecare zi. Sunt

încântată că am contribuit la
succesul practicii de m&A,
precum și la dezvoltarea
practicii de dreptul muncii în
care am realizat restructurări
complexe (inclusiv top
management), stock option
plans, transferuri de
întreprindere etc. Este totodată
un vis muncit, cu rezultate
confirmate an de an și
provocări din ce în ce mai
complexe. Iată că se poate! Le
mulțumesc colegilor mei pentru
încrederea acordată, să
obținem cât mai multe realizări
împreună”, a răspuns alina
stăvaru, noul Partner rtPr
allen & overy. 
Alina Stăvaru a absolvit
facultatea de Drept din cadrul
Universităţii Bucureşti în 2004.
timp de patru ani a lucrat
pentru o casă de avocatură
britanică, iar în 2009 s-a angajat
la RtPR Allen & Overy,
parcurgând pe rând toate
nivelurile ierarhice. În ultimii
cinci ani, a performat din
calitatea de Counsel. Din
2017, este secretar al
south eastern
europe’s Private
equity and
venture capital
association. 
Alina a fost
implicată activ în
circa 100 de
proiecte în
ultimii 5 ani,
dintre care
31 de
tranzacții de
m&A semnate și

finalizate în România (fără a lua
în calcul tranzacțiile
multijurisdicționale) și 22 de
proiecte de dreptul muncii.
cele mai de succes proiecte de
m&A sunt: achiziția a&D
Pharma de către Penta
Investments (tranzacţia anului
2018 pe piaţa de fuziuni şi
achiziţii), cumpărarea Regina
maria de către mid Europa
Partners de la advent (2015),
achiziţionarea de către allianz
capital Partners a 30% din
E.ON Distribuţie România
(2016), achiziţia de către
facebook a LiveRail group
(2014) şi vânzarea Profi către
enterprise investors (2009) şi
ulterior către mid Europa
Partners (2016). De asemenea,
un proiect de anvergură pe
zona de Employment –
departament pe care l-a preluat
şi pe care îl dezvoltă din 2016 –
este electrica, asistată de
echipa RtPR Allen & Overy pe
parcursul unuia dintre cele mai

complexe proiecte de
restructurare din ţară. 

Performanţa Alinei
Stăvaru a fost
recunoscută şi la nivel

internaţional. Spre
exemplu, de la
începutul anului a

primit două distincţii,
„rising star” –

IfLR1000 2019,
ROmANIA, m&A și

„next generation
lawyer” – LEgAL 500

2019, Romania,
Commercial, Corporate
and m&A. 

oportunitate de
excepție în imobiliare:
10 ore de consultanță
juridică gratuită pentru
relocări de sediu
Biroul de avocatură Hategan
Attorneys vine cu o
oportunitate legală inedită în
întâmpinarea firmelor și
companiilor care doresc să își
mute sediul într-una din noile
clădiri de birouri care se
construiesc în timișoara și în
regiune. Primele 10 ore de
consultanță juridică necesare
pentru asistarea în vederea
încheierii contractelor de
închiriere de spațiu de birou
într-o clădire nou-construită
sunt oferite gratuit.
În ultimii ani, strategia de
dezvoltare a orașelor merge în
tandem cu tendința de
construire a numeroase clădiri
de birou. Acestea atrag fie
companii noi care intră pe
piața din România, fie
companii deja active pe piața
locală, dar care își doresc o
upgradare la birouri de clasa A
oferind facilitățile de ultimă
generație.
timișoara este cea mai mare
piață de birouri după
București și Cluj, datorită
numeroaselor dezvoltări
imobiliare care sunt în proces
de execuție, unde, în următorii
ani, vor deveni disponibile
diverse spații de birouri pentru
atât pentru companii mari, cât
și mici. Cu o suprafață de
birouri de 200.000mp,
conform ultimelor estimări,
piața imobiliară din timișoara
este în plină efervescență.
ținând ritmul cu piața de
imobiliare, casa de avocatură
Hațegan Attorneys oferă 10
ore de consultanță gratuită
oricărei companii care dorește
să își mute sediul sau punctul
de lucru într-o clădire nouă de
birouri.
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Dentons, cea mai mare firmă
de avocatură la nivel mondial, a
primit opt premii în cadrul celei
de-a noua ediții a
evenimentului Europe Women
in Business Law Awards,
organizat de către Euromoney
Legal Media Group. Aceste
premii reprezintă
recunoașterea celor mai bune
femei avocat din segmentul
business și consilieri juridici din
Europa, precum și cele mai
bune firme de avocatură în
care femeile din profesia
juridică își desfășoară
activitatea. 
sandra hazan, partener în
cadrul biroului din Paris, unul
dintre coordonatorii grupurilor
de practică fiscală la nivel global
și european, precum și membră
a consiliului de administrație la
nivel european a primit
distincția „best in tax”. Această

distincție subliniază
recunoașterea sa ca avocat de
top de către anuare
profesionale precum Chambers
& Partners, The Legal 500 și
International Tax Review.
Dentons a fost, de asemenea,
recunoscută ca cea mai bună
firmă pentru femeile din
profesia juridică în românia,
franța, Luxemburg, republica
cehă, turcia și kazakhstan.
firma de avocatură din Istanbul
Balcıoğlu Selçuk Akman keki

(BASEAk), care cooperează cu
Dentons în turcia, a fost, de
asemenea, desemnată „best in
turkey”. 
Nu în ultimul rând, Dentons a
primit, de asemenea, premiul
pentru „cel mai bun program
internațional de mentorat”
(„best international mentoring
program”) pentru al patrulea
an consecutiv pentru programul
de dezvoltare profesională
dedicat avocaților seniori, care
are ca scop dezvoltarea

abilităților de leadership. 
„Aceste distincții reprezintă o
recunoaștere a talentului
femeilor care își desfășoară
activitatea în birourile Dentons,
și, de asemenea, a importanței
pe care o acordăm diversității și
incluziunii, care reprezintă
principiile noastre
fundamentale în crearea și
susținerea unui mediu de lucru
vibrant și prosper”, a declarat
Perry zizzi, Partener
Coordonator al biroului
Dentons din România. 
Câștigătoarele galei Europe
Women in Business Law
Awards au fost selectate pe
baza rapoartelor trimise de
către societăți de avocatură și a
evaluărilor realizate de echipele
editoriale ale International
Financial Law Review,
Managing IP, Expert Guides și
International Tax Review.

dentons PRiMește oPt distinCții 
În CadRul galei euRoPe woMen 
in Business law awaRds

Casa de avocatură filip &
Company a asistat Banca
Națională a greciei la semnarea
acordului de vânzare cu
EximBank în legătură cu
pachetul de acțiuni deținut la
Banca Românească,
reprezentând 99.28% din
capitalul social.
„Suntem onorați să asistăm
National Bank of Greece în una

dintre cele mai mari tranzacții
din domeniul bancar și le
mulțumim încă o dată clienților
noștri pentru încrederea pe
care ne-o acordă. Suntem
deopotrivă mândri și ne
bucurăm că am avut ocazia să
lucrăm din nou împreună cu
echipa Freshfields. Considerăm
că participarea noastră la o
nouă tranzacție de referință

pentru sistemul bancar și piața
de fuziuni și achiziții din
România este o recunoaștere a
calității muncii și echipei
noastre”, a declarat alina
stancu bîrsan, partener și Head
of Banking & finance în filip &
Company. 
Echipa filip & Company,
implicată în această tranzacție,
a fost coordonată de către

Alina Stancu Bîrsan și
Alexandru Bîrsan, parteneri, și a
inclus-o pe Rebecca marina
(Associate).
filip & Company a lucrat la
această tranzacţie alături de
freshfields Bruckhaus Deringer,
una dintre cele mai importante
case de avocatură din marea
Britanie, avocaţii internaţionali
ai vânzătorului.

filiP & CoMPany a asistat national BanK of gReeCe
la seMnaRea aCoRdului de vânzaRe a PaChetului
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sunteți o persoană
recunoscută în domeniul
juridic, dedicată pe toate
planurile apărării ordinii de
drept și a legii. de la momentul
absolvirii academiei de Poliție
„a.i. Cuza”, acum 20 de ani, când
ați devenit licențiat în științe
juridice, ați avut un parcurs
profesional apreciabil și
realizări pe măsură. Ce v-a
determinat să alegeți dreptul
ca viitor teren de desfășurare
în carieră?

Ca orice tânăr, la vremea la
care a trebuit să aleg încotro
voi merge, am optat, în primă
fază, pentru calea cea mai
uşoară. Ulterior, după ce am
satisfăcut integral stagiul
militar (care nu mai era
obligatoriu la acea vreme!), a
trebuit să mă hotărăsc, pe ce
cale o voi apuca, după ce
lăsasem în urmă gândul de a
ajunge actor, apoi, inginer
mecanic, şi medic chirurg
(pentru care am învăţat

matematică, fizică, chimie şi
biologie, plătindu-mi singur
meditaţiile), am hotărât că voi
alege cariera militară – ofiţer
de poliţie. 
După mai multe discuţii,
regretatul general Ion Eugen
Sandu m-a convins să mă
înscriu la un concurs la
Inspectoratul general al
Poliţiei Române. trebuie spus
că în Poliţia Română am
ocupat funcţii de la personal
civil, subofiţer şi până la ofiţer
superior. 
Am ales acest domeniu
deoarece am considerat că
juristul, practicianul de drept,
mai ales cel care este
funcţionar public cu statut
special (ofiţerul de poliţie),
trebuie să facă tot ce poate
pentru a instaura domnia legii.
Am avut în minte întotdeauna
o frază rostită de mentorul
meu, generalul Costică Voicu:
„Din meseria de poliţist, face
parte şi arta de a deranja pe
alţii!”

după absolvire, aproximativ
cinci ani ați fost ofițer
specialist la poliţia economică.
Ce v-a rămas în memorie din
acea perioadă, marcată de
tensiuni și neajunsuri
economice, sociale și politice?
Câtă experiență, resurse și
know-how avea pe atunci
Poliția Română pentru a lupta
eficient cu infracțiunile de
acest gen?

Imediat după absolvirea
facultăţii de Drept a
Academiei de Poliţie, ca ofiţer
de poliţie, tânăr locotenent la
acea vreme, am fost repartizat
la Direcţia Economică din
Cadrul Inspectoratului general
al Poliţiei Române, la serviciul
care se ocupa cu prevenirea şi
combaterea încălcărilor la
regimul drepturilor de
proprietate intelectuală şi a
jocurilor de noroc (celebra
„Brigadă Diverse”J), unde am
avut şansa să întâlnesc un
colectiv de tineri ofiţeri bine

pregătiţi, ştiutori de carte şi
puşi pe fapte mari, de la care
am învăţat cu plăcere
secretele muncii operative de
poliţie economică. 
Îmi amintesc cu plăcere de
foştii colegi, care sunt la acest
moment oameni cu cariere
deosebite (unul dintre ei,
prieten adevărat, căruia îi
datorez viaţa, este unul dintre
administratorii de succes a
celei mai mari multinaţionale
din domeniul jocurilor de
noroc; altul, recent ex-
secretar de stat în mAI, un
altul este în conducerea
actualei structuri centrale a
Poliţiei economice etc.). Erau
începuturile aplicării cu succes
a legii în domeniul drepturilor
de Proprietate Intelectuală,
intrată în vigoare cu puțin
timp în urmă. 
De asemenea, trebuie să
amintesc faptul că primele
dosare întocmite pentru
ilegalitățile din domeniul
criminalităţii informatice au

În România, valoarea pierderilor 
din vânzări ca urmare a încălcării
drepturilor de proprietate industrială
depășește un miliard de euro anual
interviu cu av. prof. univ. dr. Marius Cezar Pantea

Într-o discuție deschisă cu Marius Pantea, ajungi să stai de vorbă pe rând (sau chiar în cor) cu juristul, profesorul,
investigatorul și consilierul în drepturi de proprietate industrială ce stau în fața ta. identitățile sale profesionale 
se succed repede, dialogul curge și afli atâtea întâmplări cu tâlc din viața și cariera sa în plină afirmare.  
de altfel, polițistul de altădată s-a maturizat deplin la catedra universitară și în propriul cabinet de avocatură, 
care consiliază cu succes clienții pe spețe de proprietate intelectuală și industrială. Cum vede realitățile de astăzi un
specialist în materie? unde ne aflăm și ce urmează? de la astfel de întrebări am pornit, cu teama că sunt retorice. 
o teamă contrazisă apăsat de interlocutor.
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fost făcute de acest serviciu, chiar
dacă prevederile legale de la acea
dată erau insuficiente (pentru
înşelăciunile pe internet se aplicau
prevederile din Codul Penal în
vigoare pentru înşelăciunea clasică,
șamd).
know-how exista la acea vreme în
Poliţia Română; exista şi expertiză
în domeniul cercetării penale,
exista şi voinţă, toate dublate de
tinereţe şi bun simţ. trebuie să
spun că, la acea vreme, factorul
politic nu era prezent la nivelul la
care ne desfăşuram noi activitatea,
nu am avut știință de nici un fel de
ingerinţe. Remarcabilă era
colaborarea cu şefii şi cu procurorii,
care la vremea respectivă ne
considerau colegii lor, iar

activităţile le desfăşuram împreună,
sfătuindu-ne, stabilind de comun
acord ceea ce trebuia făcut,
mergând împreună până la
trimiterea în judecată a
infractorilor dovediţi.
La acea vreme, dotările de care
dispunea Poliţia nu erau cine ştie
ce. Nu aveam maşini de serviciu, le
utilizam pe ale noastre, nu era
destulă hârtie pe care trebuia să
consemnăm verificările pe care le
făceam (hârtia de scris, pixurile şi
indigoul erau cele 3 instrumente pe
care le-aveam la dispoziţie la acel
moment şi care ne lipseau cel mai
des!), nu aveam computere
performante, telefoanele erau doar
în rețeaua interioară, pentru „fir cu
oraşul” era complicat (atunci nu se

punea problema de telefoane
mobile de serviciu) etc., dar, cu
toate acestea, reuşeam să ne
facem treaba foarte bine. 
Îmi amintesc o întâmplare haioasă
de la acea vreme, după un control
economic la o firmă de arhitectură
care utiliza programe de calculator
specifice (performante la acea
vreme). Am invitat la birou
administratorul pentru a da
declaraţii referitor la programele
fără licenţă identificate. tânărul
administrator, însoţit de avocată,
mi-a spus că nu ştia că trebuie
licenţe pentru programele de
calculator utilizate, rugându-mă 
să-i arăt un model de licenţă de la
computerul pe care îl operam la
serviciu. A fost crunt, pentru că nici
computerele pe care le utilizam noi
nu aveau aşa ceva! A fost o lecţie
pe care am resimţit-o din plin. De
la acel moment, nu am mai făcut,
nici eu şi nici colegii mei, verificări
în teren până nu am primit
computere cu licenţă de la
minister.

ați urmat un itinerariu ambițios:
după masterate cu teme de genul
„Prevenirea și combaterea traficului
ilicit de droguri” sau „investigarea
fraudelor”, dar și cursuri de
specializare pe „Relații
internaționale”, simultan cu munca
la teza de doctorat în drept, ați optat
să vă împărțiți energia între
activitatea de cadru universitar
(asistent, lector, conferenţiar,
profesor și îndrumător de doctorat)
în cadrul academiei de Poliție și alte
responsabilități importante. Între
2013 și 2015, de pildă, ați fost
directorul general al direcției
generale de autorizare a Jocurilor
de noroc din cadrul oficiului
național pentru Jocuri de noroc din
subordinea secretariatului general
al guvernului. Cum ați interacționat
cu acest mediu „exotic”, cu ce
probleme majore ați dat piept?

Primele dosare
întocmite pentru
ilegalitățile din
domeniul
criminalităţii
informatice au
fost făcute de
acest serviciu,
chiar dacă
prevederile
legale de la acea
dată erau
insuficiente.
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În anul 2003, ca urmare a unui
eveniment nefericit, a trebuit
să renunţ la munca operativă
şi să optez fie pentru un post
de funcţionar într-un birou, fie
a merge în sistemul de
învăţământ. Cariera didactică a
fost cea care m-a împlinit ca
profesionist, dar şi ca om. Am
luat-o pentru a treia oară de la
capăt şi am urcat, rând pe
rând, toate gradele
profesionale specifice
învăţământului universitar.
Încerc şi în prezent sa fiu un
„dascăl” de folos tinerilor
studenţi, masteranzi şi
doctoranzi ai Academiei de
Poliţie.
zece ani mai târziu am fost
cooptat de preşedinta ONJN,
pentru a constitui o echipă
care să pună în funcţiune, în
premieră pentru România, o
autoritate guvernamentală, în
subordinea premierului țării,
una care să autorizeze,
monitorizeze şi să controleze
domeniul jocurilor de noroc. 
Alături de colonelul Dan Bucur
(la acea vreme Directorul
general al Direcţiei de
Investigare a fraudelor din
IgPR) şi de alţi colegi, am
reuşit, pe parcursul celor trei
ani, să corectăm şi să
adoptăm o legislaţie,
recunoscută la acest moment
ca fiind una dintre cele mai
bune din Uniune. Pentru mine
a fost o provocare pe care
cred că am trecut-o cu succes,
iar experienţa managerială şi
cea administrativă pe care am
căpătat-o m-a ajutat pentru
ceea ce avea să urmeze mai
departe în activitatea mea,
respectiv în cariera de avocat.
Da, putem spune că domeniul
jocurilor de noroc este cumva
„exotic”, dar în sensul bun al
cuvântului. trebuie să

subliniez, că industria jocurilor
de noroc din ţara noastră este
un contributor important la
bugetul de stat – cifrele arată
încasări directe din taxe de
licenţă şi autorizaţie de aprox.
300 mil. euro în 2018. Pe
verticală, piaţa este de
aproximativ un miliard de
euro – taxe indirecte, fără să
punem la socoteală locurile de
muncă create etc. Sper ca în
curând locul acestei industrii
să fie acolo unde este în toată
lumea civilizată; vorbim
despre servicii de
entertainment, alături de
turism şi alte asemenea.
Românii trebuie să înţeleagă
că jocurile de noroc nu sunt o
cale de îmbogăţire rapidă, ci o
posibilitate de recreere, un
furnizor de adrenalină. Acest
lucru se poate face doar cu
ajutorul educaţiei şi a
informării publicului cu privire
la beneficiile şi pericolele unei
activităţi intense în acest
domeniu.

Câteva luni v-ați aflat și la
cârma loteriei naționale. 
a fost o experiență utilă?

Bineînţeles, a fost o experienţă
care mi-a permis să văd piaţa
jocurilor de noroc şi prin ochii
celui mai important operator
de jocuri din ţara noastră. Aşa
cum am mai afirmat, Loteria
Română rămâne „perla
coroanei”, iar dacă statul va
înţelege să acorde sprijin şi să
investească, aceasta îşi va
relua locul în preferințele și
inimile românilor. Loteria se
poate implica în cotidian cu
proiecte sociale, culturale,
sportive de mare anvergură,
care să întoarcă beneficii
enorme cetăţii şi cetăţenilor.
Cred în acest proiect şi sper ca

actuala conducere să
reuşească să depăşească
barierele birocratice, care
stopează activitatea acestei
mari companii a statului
român.

din anul 2005 sunteţi pe lista
oficiului de stat pentru invenții
și Mărci (osiM), consilier în
Proprietate industrială pentru
brevete de invenție, mărci și
indicații geografice, plus
desene și modele industriale.
Cum ați decis să vă extindeți
competențele și în acest
domeniu?

Este adevărat, sunt membru al
Camerei Naţionale a
Consilierilor în Proprietate
Industrială din România, iar
decizia de a urma cursurile
organizate de OSIm şi de a da
examenele pentru a deveni
consilier PI, a avut la bază
experienţa pe care am
acumulat-o ca ofiţer operativ
de poliţie, nevoia de a
cunoaşte domeniul şi din
partea cealaltă, a
beneficiarului de drepturi de
proprietate industrială, şi nu
în ultimul rând, necesitatea de
a aprofunda acest domeniu,
având în vedere faptul că
hotărâsem ca teza mea de
doctorat să aibă ca subiect
tocmai acest domeniu, cel al
respectării drepturilor de
proprietate intelectuală.
trebuie să subliniez aici faptul
că, la începutul carierei de
poliţist, am fost oarecum
şocat despre situaţiile pe care
le identificam în viaţa de zi cu
zi. Pot spune că din 10
controale, în 9 dintre situații
nu erau respectate în nici un
fel drepturile de proprietate
intelectuală, fie că vorbim
despre dreptul de autor şi

drepturile conexe, pirateria
CD, DVD a casetelor video,
audio, a cărţilor ajunsese la
„rang de lege”. Dacă ne
referim la industria
„contrafacerilor”, care
bântuiau ţara la începutul
anilor 2000, şi aici este știut că
existau contrafaceri masive de
mărci, desene şi modele – de
la pantofi de sport celebri,
până la parfumuri, alimente,
piese auto etc. 
Să nu uităm că, pentru
aderarea României la Uniunea
Europeană, respectarea
Drepturilor de Proprietate
Intelectuală a fost ultimul
steguleţ, şi, după opinia mea,
una dintre cele mai grele
etape pe care a trebuit să o
implementăm, în condiţiile în
care piaţa românească de la
acea vreme era plină de
produse ieftine, care încălcau
absolut toate reglementările
în materie. Dar iată că s-a
reuşit aproape imposibilul –
asta cu ajutorul emancipării,
educaţiei şi al informării.
Astăzi, contrafacerea şi
pirateria continuă să existe,
dar sunt ţinute sub control,
adică ne situăm în marja pe
care o încearcă și statele
membre UE.

obiectele protecției proprietății
industriale, așa cum sunt ele
definite de Convenția de la
Paris din 1883, se împart în trei
mari grupe: creații (invenții,
modele de utilitate, desene și
modele industriale), semne
distinctive (mărci, indicații
geografice, nume comerciale)
și mijloace de reprimare a
concurenței neloiale. unde se
situează România în privința
afirmării și protejării
drepturilor de proprietate
industrială?
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Pentru a formula un răspuns cât
mai pragmatic, vă rog să-mi
permiteţi să citez din Raportul
Oficiului Uniunii Europene pentru
Proprietate Intelectuală – EUIPO,
care a stabilit că: „ … în România,
pierderile anuale cauzate de
contrafacere şi piraterie sunt
estimate la 5,5 mld. lei,
echivalentul a 17,2% din vânzările
din 11 sectoare comerciale:
produse cosmetice şi de îngrijire
personală; îmbrăcăminte,
încălţăminte şi accesorii; articole
sportive; jucării şi jocuri; bijuterii şi
ceasuri; genţi de mână şi de voiaj;
muzică înregistrată; băuturi
spirtoase şi vin; produse
farmaceutice; pesticide; şi
telefoane inteligente”. 
Acelaşi raport, care a apărut nu cu
mult timp în urmă, estimează că:
„… pierderile anuale cauzate de
contrafacere şi piraterie în 11
sectoare economice majore din
U.E. sunt de aproape 269 de
miliarde de euro anual”. Această

analiză actualizată estimează
pierderi globale de 7,4% din totalul
vânzărilor în sectoarele sus
amintite. De asemenea, s-a făcut o
analiză prin care se estimează că
„în aceste sectoare se pierd în mod
direct până la 468.000 de locuri de
muncă pe tot cuprinsul U.E.”.
Parcurgând cu mare atenţie
Raportul de situaţie privind
încălcările DPI din 2019, care
conţine date atât de la nivelul U.E.,
cât şi la nivel global, constatăm că,
în ţara noastră, valoarea totală a
pierderilor de vânzări, ca urmare a
încălcării DPI, se situează la suma
de „280 lei pe cetăţean român”,
adică mai mult de 58 de euro/an
(peste 1 miliard de euro anual!),
aspect care ne face să afirmăm că
pierderile sunt importante, dacă ne
raportăm la valoarea alocaţiei
lunare a unui copil sau mai ştiu eu
ce alte sume derizorii, acordate
pentru diverse scopuri sociale. 
Cred că este momentul ca factori
de decizie din Poliţie, Parchet şi din

justiţie, să ia aminte şi să încerce să
trateze cu mai multă atenţie aceste
probleme. Nu trebuie uitat faptul
că la acest moment se acuză peste
tot „dublul standard”, care, din
punct de vedere al DPI, constituie,
în opinia noastră, un puternic
semnal de alarmă în ceea ce
priveşte contrafacerea de alimente
şi produse alimentare,
medicamente şi produse
farmaceutice şi aşa mai departe.
Consider că prevederile legale din
acest domeniu sunt actualizate şi în
conformitate cu standardele
internaţionale în materie. Cu toate
astea, problema noastră este felul
în care sunt  transpuse în practică
aceste prevederi care vizează
prevenirea şi combaterea
contrafacerilor şi a pirateriei. mare
parte din dosarele instrumentate
de poliţie economică sunt fără
finalitate (se soluţionează cu
clasare), iar cele care, totuşi, ajung
în instanţă, primesc hotărâri în
multe cazuri stranii, neuniforme la
nivelul justiţiei. Poate că o
adevărată specializare a celor
implicaţi, o reală informare asupra
pericolelor la care sunt expuşi
consumatorii şi o mai mare atenţie
acordată acţiunilor de prevenire va
permite diminuarea acestui
fenomen.
Nu trebuie uitat faptul că
globalizarea, utilizarea comerţului
electronic la scară mare, permit
creşterea fenomenului
contrafacerilor şi a pirateriei,
clienţii fiind atraşi de preţurile
foarte mici, de cele mai multe ori
nejustificate, ale produselor care
pot fi achiziţionate în acest fel din
orice colţ al lumii. Şi în acest
domeniu trebuie introduse filtre
care să blocheze comerţul cu
produse pirat şi contrafăcute,
tocmai ca posibilitate reală de
protecţie a consumatorilor,
nicidecum ca o încercare de
blocare a libertăţii pe internet.

Pierderile anuale
cauzate de
contrafacere 
şi piraterie 
în 11 sectoare
economice
majore din u.e.
sunt de aproape
269 de miliarde
de euro anual.

în România,
pierderile anuale
cauzate de
contrafacere 
şi piraterie 
sunt estimate 
la 5,5 mld. lei,
echivalentul 
a 17,2% din
vânzările din 
11 sectoare
comerciale.
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În ce segment dintre acestea
considerați că avem, ca țară,
cele mai mari carențe și ce
măsuri ar putea îmbunătăți
sensibil situația?

Consider că produsele
farmaceutice sunt cele mai
periculoase în acest moment.
Este plin spațiul virtual de tot
felul de „panacee universale”
care „vindecă” şi „previn”
bolile secolului. Românul
cumpără fără discernământ
aceste tipuri de produse.
Dovadă sunt statisticile
ministerului Sănătăţii, care,
printre altele, stabilesc un
consum exagerat de antibiotice
în ţara noastră, ceea ce
conduce la ideea că medicina
se face pe cale orală,
„folclorică”, şi pe reţelele de
socializare, nemaifiind nevoie
de expertiza medicului. Luăm
pastile pentru orice, la orice
oră şi în orice cantitate.
O altă categorie de produse cu
risc mare sunt cele de
puericultură, jucăriile şi
diversele produse specifice
bebeluşilor şi copiilor. Şi aici
dacă va face cineva o cercetare
amănunţită, va observa că
aceste produse fac în comerţul
tradiţional şi cel online sume
colosale. mare parte din aceste
produse nu respectă regulile
minime de protecţie, sunt
utilizate pentru fabricare
materii prime şi materiale care
dăunează sănătăţii bebeluşilor
şi copiilor, conţin piese care
pot pune viaţa acestora în
pericol, substanţe care pot
duce la îmbolnăviri grave şi aşa
mai departe.
Alimentele – în special cele
procesate, mezeluri, conserve
etc. – au ajuns la un nivel de
contrafacere care îngrozește.
Sunt sumedenie de anunţuri

care aduc la cunoştinţă că
loturi întregi de produse sunt
retrase de pe piaţă, că fructele
sunt coapte cu ajutorul gazelor
(bananele), că nu se reco -
mandă ingerarea cojii de măr
sau a altor legume ori fructe
(sunt aplicate lacuri alimentare
care permit să arate bine o
perioadă îndelungată de timp),
toate acestea fiind de fapt
contra faceri acceptate de
societate. Nu mai este bun
mărul româ nesc, care nu arată
aşa comercial; consumăm cu
inconștiență tot felul de fructe
în afara sezonului lor și legume
cu „față comercială”, la preţuri
inimaginabile, fără să mai
discernem.
Nu în ultimul rând, trebuie
remarcat faptul că piaţa auto
este „doborâtă”, cu ajutorul
asigurătorilor, de produsele
contrafăcute. De ceva timp, se
permite decontarea
reparaţiilor autovehiculelor
care utilizează piese second-
hand, fără a fi nevoie de
certificat de provenienţă.
Acest lucru face ca acest tip de
comerţ cu produse
contrafăcute să îmbrace o
formă „aproape legală”, prin
faptul că nu verifică nimeni
dacă plăcuţele de frână sunt
sau nu originale şi de calitate,
dacă piesele care sunt utilizate
pentru direcţie sau altă
componentă importantă a
automobilului sunt sau nu
contrafăcute. Aceste aspecte
ar trebui să fie aduse în
atenţia autorităţilor spre a fi
identificate soluţii urgente. Pe
lângă riscul iminent al utilizării
unor piese de schimb de
calitate slabă, care afectează
siguranţa rutieră, mai vorbim
şi despre poluarea masivă,
care se adaugă situaţiei
îngrijorătoare existente.

Ce-i sfătuiți pe managerii
români care încă nu
conștientizează importanța
protejării mărcilor, brevetelor,
desenelor etc. și apelează la
experți/ consultanți externi
doar în cazuri extreme?

Să ne amintim că „paza bună
trece primejdia rea”! trebuie
să învăţăm să ne protejăm
afacerea, iar instrumentele
oferite de DPI sunt la
îndemâna fiecăruia dintre noi.
Atunci când pornim o afacere,
este bine să anticipăm şi să ne
creăm o marcă ce trebuie
înscrisă la OSIm, un brevet de
invenţie, o inovaţie, un desen
sau un model, care ne este
caracteristic. Acest demers va
face cu siguranţă diferenţa
între produsele şi serviciile
existente şi aspectele de
noutate cu care încercăm să
cucerim piaţa. La un moment
dat, va trebui să mergem pe
internet, iar comerţul
electronic fără DPI înregistrate
şi protejate, la nivel naţional
sau global, este din start sortit
eşecului.
Îndrăznesc să susţin faptul că,
pe lângă un contabil bun sau
un jurist stăpân pe meserie,
trebuie absolut clar şi un
consilier în proprietate
industrială, care să se ocupe
de protecţia drepturilor cu
care firma operează.

Cum percepeți pregătirea
experților judiciari din
domeniul proprietății
industriale?

Of ! După cum se vede, în
societatea noastră, astăzi,
toată lumea se pricepe cel mai
bine la trei lucruri: la politică,
fotbal şi drepturi de
proprietate intelectuală. Sunt

uimit şi neplăcut surprins de
impactul pe care îl are
fenomenul plagiatului asupra
reţelelor de socializare. Au
apărut tot felul de
„specialişti”, care, alăturând
două texte, arată că s-a
produs un plagiat. De
asemenea, sunt o grămadă de
„specialişti”, care identifică cu
mare uşurinţă contrafacerile şi
pirateria. Din păcate, numărul
adevăraţilor profesionişti în
domeniul DPI a rămas mic şi
constant. Cei mai buni s-au
retras fie la catedră, fie în
micile lor cabinete şi privesc
cu uimire şi probabil mâhnire
ceea ce se întâmplă, pentru
că, pe lângă justiţie, la
televizor se face şi consultanţă
DPI!
Cred că ministerul
Învăţământului trebuie să ia
„taurul de coarne” şi să se
implice în educarea tinerilor
pentru a nu deveni
consumatori de produse pirat
şi contrafăcute, fie prin
introducerea în programele
şcolare a unor module care să
permită o descriere a
situaţiilor şi pericolelor la care
se expun, precum şi
extinderea disciplinelor
universitare (în afara
facultăţilor de drept) de aşa
manieră încât aspectele care
privesc DPI să fie şi la
îndemâna medicilor, a
inginerilor,  economiştilor etc.
Crearea unei specializări la
nivelul unor facultăţi care să
aibă ca finalitate apariţia
specialiştilor în Drepturile de
Proprietate Intelectuală, cu
cunoştinţe juridice temeinice,
dar şi economice, de
marketing (în special pe
pieţele electronice), de design,
inginereşti, cred că ar fi o
soluţie care ar permite în
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viitor conturarea unei meserii
căutate şi benefice pentru mediul
de afaceri, dar şi pentru societate.
Cred că a sosit timpul să privim
spre viitor, să identificăm viitoare
meserii şi joburi care vor fi
nelipsite în viitorul apropiat, având
în vedere globalizarea şi tendinţele
prezentului de migrare pe internet.
Aşa-zisul „avertizor de Proprietate
Intelectuală” trebuie să-şi facă
apariţia. De ce n-am fi noi primii
care introduc acest concept,
această profesie?

În 2007 ați devenit doctor în științe
Juridice, doi ani mai târziu avocat
definitiv și titular al cabinetului
Marius Pantea, membru al Baroului
București. În ce arii de expertiză
excelați?

Nu excelez. mă străduiesc să rămân
un factor de echilibru în domeniile
care îmi sunt familiare, respectiv
proprietatea intelectuală, cu cele
două mari componente – dreptul
de autor şi drepturile conexe – şi
proprietate industrială (brevete de
invenţie şi de soi, mărci, desene şi
modele industriale, concurenţă
neloială), jocurile de noroc şi
dreptul penal al afacerilor.

Realizarea unui act de justiţie de
calitate presupune alocarea
timpului minim necesar studierii
cauzelor, analizării problemelor de
drept şi a legislației în continuă
modificare, iar nu pronunțarea unor
soluții ce pot fi afectate de
inadecvarea condițiilor de lucru, de
lipsa de timp și supraîncărcare. Cum
apreciați condițiile de lucru actuale
în instanțele din România?

Instanţele naţionale sunt pur şi
simplu sufocate, în opinia mea, de
numărul de dosare, de condiţiile de
muncă precare, de modificările
legislative care sunt parcă fără de
sfârşit şi de deprofesionalizarea
poliţiştilor şi procurorilor care se
străduiesc să aducă în instanţă
probe, dar şi a unor magistraţi care
se mulţumesc cu puţin. 
Cred că este imperios necesar ca
Institutul Naţional al magistraturii
să pregătească magistraţi
specializaţi pe diverse categorii ale
dreptului, să identifice şi să pună în
practică, asemeni Academiei de
Poliţie, module de pregătire pe
diverse categorii (civil, penal,
administrativ etc.), fapt ce va
permite pe mai departe asigurarea
unei tinere generaţii de magistraţi

foarte bine pregătiţi. Sunt încântat
de faptul că Academia de Poliţie
„A.I. Cuza” este din anul 2005 pe
primul loc ca instituţie care
furnizează viitorii candidaţi ai INm,
şi că mare parte dintre foştii mei
studenţi au ajuns magistraţi, unii
procurori, alţii judecători de
nădejde. Cred că acest lucru se
datorează în primul rând lor, dar şi
sistemului de pregătire din
Academia de Poliţie.

ați putea fi numit, rând pe rând,
ofițer investigator, jurist, cadru
didactic universitar, arbitru,
mediator, formator, avocat, consilier
în proprietate industrială. Ce vă
„prinde” cel mai bine din toată
această înșiruire? Cum v-ați
autodefini mai corect, la o adică?

formația mea a rămas cea de ofiţer
de investigație economică. Sunt, cu
siguranță, un om al dreptului, sar
involuntar, mereu și mereu, în
apărarea dreptăţii. Încerc doar 
să-mi ridic nivelul, să fiu un dascăl
dăruit, aşa cum am spus la început,
gata să transfer cu folos secvențe
din experiențele proprii tânărului
care este cu adevărat interesat, fie
el student, masterand sau
doctorand al Academiei de Poliţie
„A.I. Cuza”. Spiritul meu este în
continuare tânăr, mai ales că viaţa
mi-a acordat a doua şansă. Am
rămas un optimist convins, care
crede că tinerii României nu vor
dezamăgi niciodată.
Îmi doresc să trăiesc într-o
societate îndrumată de
profesioniști, o societate în care să
redescopăr, alături de semenii mei,
demnitatea și onoarea.
Vreau să cred în viitorul acestei
ţări, al copilei mele, al familiei şi
tuturor familiilor române, care au
dreptul de a se bucura de mai mult
și datoria de a lupta pentru asta.

cristian Pavel

instanţele
naţionale sunt
pur şi simplu
sufocate de
numărul de
dosare, de
condiţiile de
muncă precare,
de modificările
legislative care
sunt parcă fără
de sfârşit şi de
deprofesionaliza
rea poliţiştilor şi
procurorilor care
se străduiesc să
aducă în instanţă
probe, dar şi a
unor magistraţi
care se
mulţumesc cu
puţin. 
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În ultima perioadă, obiectivul
prioritar al domeniului
proprietății intelectuale îl
reprezintă protejarea
drepturilor și combaterea
contrafacerii și a pirateriei. La
începutul lunii iunie, EUIPO
(Oficiul Uniunii Europene
pentru Proprietate
Intelectuală) a publicat
Raportul 2019 privind
încălcările Drepturilor de
Proprietate Intelectuală,
raport care conține concluzii
îngrijorătoare atât pentru
titularii drepturilor, însă și
pentru consumatori.
Una din cele mai importante
asociații în domeniul mărcilor,
INtA, își concentrează
eforturile prin membrii săi în
campania „UNREAL”, care are
ca obiective combaterea
contrafacerii, focusarea pe
mijloacele de educare și
promovare, de conștientizare
a efectelor negative și
impactul socio-economic al
contrafacerii. 
fenomenul contrafacerii este
unul global, care a evoluat și
evoluează continuu și
semnificativ cu ajutorul și
beneficiul  noilor tehnologii.
Piața on-line, în creștere
explozivă,  devine sursă
importantă de câștiguri pentru
rețelele criminale angajate în
vânzarea produselor
contrafacute și a produselor
digitale piratate.
Asistăm la divesificarea și

modernizarea contrafacerii,
care se mută de la articolele
de lux, design și de marcă la
produse și dispozitive
medicale, piese electronice și
piese auto, băuturi, pesticide,
jucării.
Reținerile vamale la granițele
UE indică faptul că reținerile
vamale privesc mult mai mult
transporturile mici și bunuri
albe „nemarcate”, elementele
de marcă (etichete, broderii)
urmând să fie aplicate la
destinația finală în statele
membre sau privesc părți și
accesorii electronice, cum ar fi
ecrane, baterii pentru
telefoane mobile și tablete.
Reținerile vamale nu au loc
doar la granițe și pe piața
internă, autoritățile vamale
având abilitarea de a acționa și
în interiorul teritoriului
statelor membre.
Internetul facilitează major
contrafacerea, jucătorii
beneficiind din plin de
importanța și creșterea rolului
comerțului electronic pentru
distribuția și vânzarea
produselor contrafăcute și
piratate, unul din mijloacele
de finanțare a magazinelor de
produse de marcă
contrafăcute, fiind publicitatea
on-line.
Proprietarii site-urilor ilicite
beneficiază deplin din acest
model de afacere. În mod
frecvent, promovarea
produselor legitime, originale

se regăsește și pe site-uri ilicite
ca rezultat al publicității on-
line și dorința de creștere și
eficientizare a spațiilor de
publicitate, făcută de brokerii
de publicitate.
Plasarea în acest mod a
publicității și modul respectiv
de promovare, creează noi și
delicate probleme pentru
mărcile legitime și titularii
acestora, deoarece determină
o legătură între marca
respectivă și site-urile ilicite,
iar pe de altă parte, conduce la
deprecierea mărcii și creează
în același timp credibilitate,
putând genera varii beneficii
pentru proprietarii
magazinelor ilicite on-line.
Încercarea de mapare a
modelelor de afaceri în
comerțul ilicit cu produse
contrafăcute, a condus
Comisia Europeană la
efectuarea unui studiu
desfășurat pe parcursul anului
2016, fiind identificate peste
26 de modele de afaceri.
În România s-au urmat
tendințele globale, în anul
2019, în cursul unor operațiuni
desfățurate de Poliție și
Autoritățile vamale, fiind
identificate rețele cu
implicarea unor persoane de
origine kurdă, care operau o
fabrică în Ilfov, efectuând
livrare la „comandă” a
produselor textile,
îmbrăcăminte, cu diverse
mărci notorii.

Infracțiunile „moderne”, cum
ar fi phishingul, diseminare de
malware, sunt în legătură
directă și indisolubilă cu
contrafacerea și pirateria, fiind
utilizate nume de domenii,
adrese de e-mail cu conținut
piratat sau softuri ilegale. În
acest an, mai multe bănci din
România au fost utilizate
pentru transferuri frauduloase
de fonduri.
Ar fi eficient dacă în statele
membre UE s-ar ajunge la o
armonizare a măsurilor penale
privind sancționarea actelor de
contrafacere și piraterie. 
Rețelele de socializare, media
socială continuă să își pună
amprenta, influențând în mod
decisiv domeniul mărcilor, în
special a modului de
promovare. A apărut o nouă
categorie de persoane care
sunt jucători activi – influenții
de medii sociale (social
influencers), care promovează
în mod direct brandurile.
În mod firesc apare și nevoia
creării unor contracte
individualizate acestui tip de
publicitate, promovare,
controlul de către titulari a
folosirii mărcilor în spațiul
virtual, respectiv maniere
moderne, adaptate de
licențiere a drepturilor.
Contrafacerile, respectiv
combaterea acestora, continuă
să țină interesul treaz al
tuturor jucătorilor, titularii de
drepturi, autoritățile

tendințele internaționale 
în domeniul mărcilor
articol de CRina fRisCh, Președinte, Camera națională a Consilierilor în Proprietate industrială din România
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competente în domeniu și avocații
sau consilierii specializați și nu în
ultimul rând consumatorii.
Lupta impotriva contrafacerii a
trebuit și ea să fie modernizată,
armele modificate, ca și strategia,
din nou se pune problema
abordării consolidate, integrate.

valoarea produselor
contrafăcute și piratate va
atinge 2,8 triliarde dolari

În luna ianuarie 2017, International
Trademark Association (INtA), cea
mai importantă și influentă
organizație în domeniul mărcilor
din lume, a publicat un raport:
„impactul economic al
contrafacerilor și pirateriei”, ale
cărui concluzii sunt îngrijorătoare –
în anul 2022 valoarea produselor
contrafăcute și piratate va atinge
2,8 triliarde dolari.
Comerțul cu produse contrafăcute
controlat de rețelele criminale este
greu de identificat și eradicat, din
cauza problemelor legate de
jurisdicție și a modurilor sofisticate
de operare.
O problemă îngrijorătoare o
constituie contrafacerea produselor
farmaceutice, care are consecințe
extrem de grave, dincolo de diluția
mărcii, încălcarea acestora, factorul
cel mai tulburător, ultim, este chiar
moartea și se aplică oricărei
categorii de produse farmaceutice,
originale sau brevetate, generice
sau biosimilare.
Vânzarea on-line din surse
necontrolate, greu de depistat,
accesul consumatorilor extrem de
facil la aceste surse îngreunează
procesul de combatare.
Reforma mărcilor la nivelul Uniunii
Europene continuă în următorii ani
și aduce o serie de modificări.
Prin noul Regulament s-a eliminat
cerința reprezentării grafice a
mărcilor, fapt care înlătură

obstacolele existente la
înregistrarea mărcilor până la acel
moment, mai ales pentru mărcile
non-tradiționale. Pentru anumite
categorii de mărci se menține
obligativitatea descrierii acestora,
astfel încât limitele protecției să fie
determinate sau determinabile.
Prin noul Regulament sunt
consacrate ca semne apte de a
constitui mărci 10 categorii:

- mărcile verbale
- mărcile figurative
- mărcile constând din forma unui

produs
- mărcile de poziționare
- mărcile constând din modele

grafice
- mărcile constituite dintr-o

singură culoare
- mărcile constituite din

combinații de culori
- mărcile în mișcare, succesiune

de mișcări
- mărci multimedia
- mărci holograme

O altă noutate a noului Regulament
îl constituie mărcile de certificare la

nivelul Uniunii Europene, categorie
administrată în mod centralizat tot
de către EUIPO (European Union
Intellectual Property Office).
În România, prin sistemul legislației
naționale, al Legii nr. 84 / 1998,
există deja din anul 1998
posibilitatea înregistrării acestor
categorii de mărci.
mărcile de certificare ale Uniunii
Europene, ca și cele naționale,
indică faptul că produsele/serviciile
pentru care este utilizată sunt
certificate de titularul mărcii în
ceea ce privește calitatea,
materialul, modul de fabricație a
produselor sau de prestare a
serviciilor, precizia ori alte
caracteristici.
Pentru a putea fi înregistrate,
titularul trebuie să depună un
Regulament de folosire a mărcii de
certificare.
titularul mărcilor de certificare nu
poate fi orice persoană, ca și în
cazul mărcilor comerciale, ci doar
persoane juridice abilitate să
exercite controlul asupra
produselor.
La data de 12 aprile a fost adoptat
și Regulamentul EU 2018/582
privind asigurarea respectării
drepturilor de proprietate
intelectuală de către autoritățile
vamale și care a intrat în vigoare la
data de 15 mai 2018. Acest act
normativ aduce unele modificări
atât în cererile de intervenție
vamală, modificarea formulalelor și
a informațiilor obligatorii pe care
acestea trebuie să le conțină, cât și
în anumite proceduri, cu precădere
la transporturile mici.
Protecția indicațiilor geografice și a
apelațiunilor de origine,
identificarea și adoptarea unui
sistem centralizat și transparent
reprezintă o preocupare majoră. În
prezent, Organizaţia mondială a
Proprietăţii Intelectuale (OmPI) are
pe masa de lucru modificări ale
tratatului de la Lisabona.

o problemă
îngrijorătoare 
o constituie
contrafacerea
produselor
farmaceutice,
care are
consecințe
extrem de grave,
dincolo de
diluția mărcii,
încălcarea
acestora,
factorul cel mai
tulburător,
ultim, este chiar

moartea și se
aplică oricărei
categorii 
de produse
farmaceutice,
originale sau
brevetate,
generice sau
biosimilare.
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Înființat în 1996, globe Business
media group (gBmg) este un
important furnizor de informații
de business pentru organizațiile
și practicienii angajați în
afirmarea și apărarea
drepturilor de proprietate
intelectuală și industrială.
După o penetrare profesională
și o bună înțelegere a pieței
globale, grupul britanic
informează și conectează o
comunitate angajată de peste
350.000 de profesioniști din
domeniul proprietății
intelectuale și industriale din
întreaga lume. gBmg oferă
singurul serviciu de știri și
informații cotidiene sau
rapoarte periodice dedicate
exclusiv specialiștilor preocupați
de problemele legate de mărcile
înregistrate.  
Pe măsură ce companiile se
străduiesc să își consolideze
competitivitatea globală într-un
climat economic provocator, un
brand puternic reprezintă o
condiție esențială pentru succes.
Avocații și consilierii de
proprietate intelectuală din
sectorul privat joacă un rol
semnificativ în elaborarea și
punerea în aplicare a strategiilor
de marcă pentru clienți atât pe
piețele globale, cât și pe cele
locale, precum și în ceea ce
privește protejarea drepturilor
de marcă ale clienților, în cazuri

de încălcare a acestora.
falsificarea rămâne o mare
problemă în România. În ciuda
eforturilor depuse de ofițerii
vamali, mărfurile falsificate
continuă să pătrundă în țară
fără întrerupere. Cu toate
acestea, există o conștientizare
crescândă în rândul
proprietarilor de mărci locale cu
privire la necesitatea de a-și
proteja mărcile comerciale.
Acest lucru a dus la o creștere a
numărului de cazuri ajunse în
fața instanței și o sporire a
încrederii în firmele de
avocatură care s-au distins în
această arie de expertiză.  Pe
cine nominalizează WtR 1000?

andra Mușatescu law &
industrial Property offices

În ultimii 15 ani, societatea de
avocatură Andra mușatescu
Law & Industrial Property

Offices și-a consolidat reputația
de top în România. Experiența și
profesionalismul practicienilor
săi, combinată cu resursele de
ultimă generație ce le stau la
dispoziție, duc la rezultate
remarcabile. Numele
partenerului Andra mușatescu
este un exemplu. Aceasta oferă
o consultanță juridică centrată
pe realitatea afacerii și nu
pierde din vedere ceea ce
contează cu adevărat pentru
clienți: câștigul comercial.
Dispune de referințe și un
portofoliu de clienți grăitor. Are
la activ reprezentarea în
instanță a celei mai mari
companii de produse alimentare
și băuturi din lume într-o speță
de încălcare a dreptului
comunitar contra unei companii
ruse, precum și repurtarea unei
victorii în fața Curții Supreme
pentru cel mai important jucător
de telecomunicații din țară.

Cabinetul enpora

Cabinetul Enpora este o entitate
cu experiență, de încredere,
care oferă clienților soluții la
prețuri competitive. Avocații săi
au experiență vastă în
colaborarea cu Oficiul de Stat
pentru Invenții și mărci (OSIm)
și EUIPO, având adesea câștig
de cauză în sălile de judecată.
Anca-Liliana Popescu Bianu este
contactul-cheie al cabinetului.

Cabinetul M. oproiu, Consiliere
în Proprietate intelectuală

Cabinetul m. Oproiu sprijină și
susține strategiile de branding,
consiliindu-și clienții din inima
Bucureștiului. Avocații săi
lucrează atât în țară, dar și peste
hotare pentru a rămâne
conectați permanent la
schimbările de pe piețele
internaționale, gata să-și

Ce avocați din România laudă 
world tademark Review 1000?
world tademark Review 1000 (wtR 1000) se dorește a fi singura publicație independentă calificată să recomande
practicanții individuali și companiile lor ce se disting în domeniul mărcilor comerciale și identifică principalii jucători
din 70 de jurisdicții-cheie la nivel global. și în al nouălea an, wtR1000 a nominalizat în clar liderii din acest domeniu,
implicați alături de clienții acestora în cazuri de urmărire penală, executare silită, litigii și acțiuni anticorupție. România
are, la rândul ei, „premianții” săi. Mai jos, cuprindem topurile 10 la fiecare categorie.
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adapteze sfaturile în consecință. 
margareta Oproiu și Raluca
Vasilescu sunt „vedetele
spectacolului”. După ce a
devenit avocat înregistrat în
domeniul brevetelor și mărcilor
comerciale în prima sesiune de
examinare organizată de OSIm,
margareta Oproiu a dobândit o
bogată experiență în a face apel.
Raluca Vasilescu este un spirit
sportiv, care se luptă cu fiecare
speță și care cunoaște foarte
bine jurisprudența IP.

dB law office

DB Law Office dispune de o
practică de marcă foarte
puternică. Avocații săi au
suficientă creativitate și
inspirație pentru a ajuta
proprietarii de mărci să-și
extindă portofoliul în direcții noi
și interesante și să-și realizeze
obiectivele comerciale pe
termen lung. Delia Belciu
dispune de aceste calități. „Este
foarte informată – unul dintre
cei mai buni avocați din
România”, spun cei din piață.
Abilitatea ei de a lucra în limbile
engleză și franceză, dar și
experiența ei semnificativă în
cadrul procedurilor EUIPO, au
transformat-o într-o alegere
populară în rândul corporațiilor
multinaționale.

drakopoulos law firm
Drakopoulos stabilește,
exploatează și impune
drepturile clienților săi în
întreaga Europa de Sud-Est prin
birourile din grecia, Cipru,
Albania și România. Între
cazurile sale recente se numără
reprezentarea cu succes a
companiei Solaris împotriva
companiei Hyundai, precum și
asistarea Subway într-un șir de
chestiuni de licențiere. Adrian

Roseti, reprezentantul echipei,
este un „reprezentant de
încredere al jurisdicției IP, care
anticipează situațiile și răspunde
mereu la timp întrebărilor și
solicitărilor clienților noștri”,
spun clienții.

Mușat & asociații

mușat & Asociații este o casă de
avocatură binecunoscută pentru
cazurile de reprezentare
profesionistă a clienților în

instanță, cu o practică de invidiat
în materie de drept penal.  Anca
Buta mușat și Paul-george Buta
sunt practicieni de prestigiu ai
firmei. Partenerul fondator,
gheorghe  mușat, completează
experiența acestora în materie
de consiliere pe tema mărcilor
comerciale cu alte cunoștințe
cuprinzătoare privind dreptul
concurenței; Paul-george Buta
are abilitățile interpersonale și
analitice de a excela în aria

arbitrajului. Domeniile sănătății
și pharma sunt binecunoscute în
detaliu acestuia. 

nestor nestor diculescu
Kingston Petersen
„Nestor Nestor Diculescu
kingston Petersen este o firmă
de avocatură de top, care oferă
consultanță la tarife rezonabile.
Avocații săi tratează cazurile și
clienții cu cea mai mare atenție
și responsabilitate. Există aici
specialiști foarte bine pregătiți,
capabili să ofere răspunsuri
pentru orice tip de problemă
privind mărcile comerciale.
Lucrul cu această ehipă este o
experiență extraordinară”, 
scrie WtA 1000. Compania a
sprijinit recent medLife,
Heineken, Philip morris și
Orange în spețe delicate și a
susținut un lider din industria
automotive să lupte cu
intențiile de contrafacere ale
competitorilor. Lucrând
împreună pentru fiecare dintre
aceste companii, Ana-maria
Baciu și Andreea Bende (astăzi
parteneri ai firmei Simion &
Baciu) s-au distins ca practicieni
de excepție. Sorina Olaru este o
altă alegere nimerită. Are
experiență în fața instanțelor
din România la toate nivelurile
și specializările și este membru
al echipei implicate în
elaborarea unui nou set de
reguli pentru Curtea de Arbitraj
Comercial Internațional,
atașată Camerei de Comerț și
Industrie a României.

PetoŠeviĆ

Cu 120 de angajați în 16 birouri,
PEtŠOEVIĆ dispune de tot ce îi
trebuie pentru a-și sprijini
clienții cu privire la întregul
spectru de mărci comerciale din
Europa Centrală și de Est.

toP 10 societăți De avocatură cu
Performanțe în executări siLite Și Litigii

mușat & Asociaţii50
Nestor Nestor Diculescu kingston Petersen

Ratza & ratza
Stoica & Asociații

Ţuca zbârcea & Asociaţii
turcu & turcu

Vilău | Associates
zamfirescu Racoți & Partners Attorneys at Law

Drakopoulos Law firm
PEtOŠEVIĆ

toP 10 societăți De avocatură cu Performanțe
în urmăriri PenaLe Și strategiis: Prosecution

Cabinet m. Oproiu Patent & trademark Attorneys
Nestor Nestor Diculescu kingston Petersen

Andra mușatescu Law & Industrial Property Offices
Cabinet Enpora
DB Law Office

Drakopoulos Law firm
mușat & Asociaţii

PEtOŠEVIĆ
Ratza & ratza

Răzvan Dincă & Asociaţii

toP 10 avocați sPeciaLizați
Ana-maria Baciu – ex-Nestor Nestor Diculescu kingston Petersen

Delia Belciu – DB Law Office
Dragoş Bogdan – StOICA & Asociații
Anca Buta muşat – mușat & Asociaţii

Răzvan Dincă – Răzvan Dincă & Asociaţii
Ciprian Dragomir – Ţuca zbârcea & Asociaţii 

margareta Oproiu – Cabinet m Oproiu Patent & trademark Attorneys
Andrew Vlad Ratza – Ratza & ratza

gabriel Nicolae turcu – turcu & turcu
Dragoș m. Vilău – VILăU | ASSOCIAtES
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ați fost, în rândurile Poliției
Române, un reputat
investigator al fraudelor de tot
felul comise în țară. Ce caz v-a
rămas, mai viu și mai amplu, 
în memorie din vremea în care
coordonați astfel de cercetări?

Ca oricare alt polițist, am un
portofoliu de amintiri cu
anchete pe care le-am
efectuat sau le-am coordonat,
unele interesante. Primul caz
important pe care l-am realizat
și care are un loc special în
memoria mea se leagă de
începutul carierei mele, când
lucram pentru protejarea
patrimoniului cultural național. 
Am identificat și reținut autorii
unui furt cu mare rezonanță la
acea vreme, de la muzeul
Colecțiilor de Artă din
București, și am recuperat
patru din cele cinci obiecte de
artă furate, între care două

„după aderarea României la ue, 
interesul pentru respectarea
proprietății industriale 
s-a estompat vizibil”
interviu cu dan Bucur, vicepreședinte al Patronatului detectivilor Particulari din România

ex comisarul-șef dan Bucur a absolvit academia de Poliție în 1981, fiind șef de promoție. Ceva mai târziu, în 1987, 
a absolvit și cursurile facultății de drept din cadrul universității din București,  urcând  în ierarhia dgPMB și igP 
până în funcția de director al direcției de investigare a fraudelor. a urmat cursuri postuniversitare și de specializare 
în cercetarea fraudelor economico-financiare în franța, sua (fBi) și spania. vorbește fluent trei limbi străine, fiind
considerat de colegi și superiori drept unul dintre cei mai buni specialiști în domeniile pe care le-a coordonat. 
și-a dat doctoratul în economie mondială și timp de un an a lucrat ca director adjunct în cadrul Biroului național interpol
– Centrul de Cooperare Polițienească internațională. 
a fost pentru scurtă vreme și director general al direcției generale de Control din cadrul oficiului național Pentru Jocuri
de noroc. Retras din activitatea de polițist activ, actualmente este vicepreședinte al Patronatului detectivilor Particulari
din România.
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tablouri de Nicolae grigorescu.
Acest dosar mi-a adus o
oarecare notorietate între
colegi și m-a ajutat „să-mi fac
loc” în mediul specialiștilor în
domeniu, dar și o reputație
specifică între traficanții de
artă. Au urmat, în timp, și alte
cazuri captivante, care au
necesitat investiție de
imaginație, perseverență,
meticulozitate, dar și
respectarea regulilor profesiei
și valorificarea experienței
acumulate de generațiile
anterioare. 
Din 1990, ca urmare a
schimbărilor fundamentale
care au avut loc, am fost
constrânși să inovăm, să ne
adaptăm la numeroasele
transformări, pentru a face
față provocărilor  apărute.
Evaziunea fiscală, privatizările
frauduloase, fraudele bancare,
infracțiunile pieței de capital,
fraudele la regimul vamal și
cele prin utilizarea
internetului, încălcările
dreptului de proprietate
intelectuală și fraudele prin
folosirea frauduloasă a cărților
de credit sunt doar câteva din
domeniile în care am
desfășurat anchete cu caracter
de pionierat și în care am avut
dosare de anvergură, a căror
soluționare ne-a adus
satisfacții profesionale. 
Structurile Poliției s-au
transformat rapid, adaptându-
se realității, implicându-se în
susținerea noii ordini de drept.
totodată, am fost, ca
instituție, un factor activ în
integrarea europeană a
României, amintind în acest
sens acțiunile susținute, alături
de alte organe ale statului,
pentru înlăturarea așa-
numitelor „stegulețe roșii”
plasate pe domeniul

proprietății intelectuale și
corupției.

Merg uneori „mână în mână”
fraudele și infracțiunile 
cu încălcări ale drepturilor 
de proprietate industrială?

Deși există o „specializare” a
infractorilor, regula în
domeniul economic, este că se
formează unele modele,
matrici infracționale, după
care sunt circulate bunuri și
bani, în economia subterană și
transfrontalieră. Un astfel de
model infracțional include
contrafacerea, fraudele
vamale, evaziunea fiscală,
spălarea de bani și eventual
corupția și posibile trimiteri
spre finanțarea actelor de
terorism. Combaterea acestor
filiere infracționale trebuie să
aibă în vedere nu numai
identificarea și tragerea la
răspundere a celor implicați, ci
și confiscarea sumelor de bani
rezultate, astfel încât grupările
infracționale care, din punct
de vedere fizic, al numărului
de participanți, se refac rapid
să nu mai aibă posibilitatea
materială de reluare a
procesului infracțional, de cele
mai multe ori la o scară lărgită.

sunt contrabanda și
contrafacerea fenomene care
lovesc mai vizibil 
și mai păgubos estul europei,
statele ex-comuniste, cu un
respect mai redus față de lege?

Consider că nu respectul redus
față de prevederile legale este
cauza. Aceste infracțiuni au un
câmp fertil în țările din estul
Europei, generat de puterea
redusă de cumpărare a unei
mari părți a populației care
recurge la produse

contrafăcute pentru
satisfacerea necesităților de
existență, și nu pentru a fi în
trend. Întinderea și efectele
acestui gen de infracționalitate
are o specificitate. În timp ce
la noi sunt falsificate cu
predilecție produsele de larg
consum, în țări cu venituri
mari produsele de lux
constituie baza comerțului cu
bunuri contrafacute. De
exemplu, contrafacerea și
contrabanda cu țigarete, fără a
nega sau minimaliza piața
internă, este destinată țărilor
occidentale din cauza
prețurilor ridicate la care se
vând. În ceea ce privește
nivelul comerțului cu produse
contrafăcute, măsurătorile
sunt destul de aproximative,
fiind influențate de interese și
factori multipli. mai contează
și cine numără!

Credeți că învecinarea
României cu țări non-ue,
precum serbia și ucraina,
favorizează traficul ilegal 
de produse contrafăcute 
sau de contrabandă?

Cele două țări, dar și altele din
apropiere, au capacitate de
producție a contrafacerilor la
scară industrială, existând
oportunitatea valorificării lor
pe piața românească, dar, mai
ales, ne situăm pe rute de
tranzit către vestul European.

Ce oprește vama, Poliția
economică, Parchetul etc. să
supravegheze mult mai strict
containerele care sosesc, de
pildă, în Portul Constanța, cu
produse falsificate, toxice,
interzise etc.?

De oprit, nu le oprește nimeni,
însă rezultatele sunt

influențate de insuficiența
resurselor, umane și materiale
afectate, de nivelul de
pregătire și implicare a celor
cu atribuții în domeniu.
Rezultatele ar putea fi
îmbunătățite printr-o mai
bună colaborare între
instituții, colaborare  bazată pe
standarde și criterii de
evaluare comune ori
complementare, pe o strategie
națională coerentă și de
durată. Competiția între
instituții, generată de dorința
de a căpăta importanță,
resurse și apreciere, este
păguboasă și împiedică o
ripostă fermă și eficientă
împotriva acestui fenomen.
Este necesar să menționăm și
atitudinea de dezinteres a
unor factori cu un anumit nivel
de decizie și corupția care se
manifestă în rândul unor
angajați ai statului.

există, așadar, cazuri de
complicitate a investigatorilor
la încălcările de lege și de
drepturi de proprietate
industrială? Cum stăm la acest
capitol față de alte state?

Așa cum am menționat
anterior și cum, de altfel, au
apărut și în mediul public, au
existat cazuri de implicare a
unor reprezentanți ai statului
în favorizarea și comiterea
unor astfel de fapte. Din
modul de comitere, amploarea
și situațiile concrete
constatate s-a putut
concluziona că fără implicarea
unor astfel de persoane
lucrurile, într-o oarecare
măsură, ar fi arătat altfel. Nu
cred că suntem diferiți cu mult
de alte țări. Se vede și ca turist
că exigențele nu sunt la fel de
ridicate în alte state, unde
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contrafacerile sunt vândute pe
stradă sau în magazine,
fenomen care la noi a dispărut
ori nu mai este atât de vizibil.
De altfel, și datele statistice ne
sunt destul de favorabile
comparativ cu alte țări
europene.

intră cazurile de contrabandă 
și trafic ilegal de produse
contrafăcute în atenția
interpolului? Cum ați aprecia
din punct de vedere personal
colaborarea Poliției Române cu
acest organism internațional?

În atenția Interpol mai puțin.
Deși avem o participare activă
și intensă la această
organizație, colaborarea în
domeniu este destul de
redusă, nu intră în obiectul
specific de activitate.
Altfel se prezintă lucrurile când
vorbim despre Europol, care
gestionează dosare de analiză,
în care țările participante
schimbă informații și
colaborează pentru
identificarea și destructurarea
rețelelor de contrafacere și
contrabandă ce afectează
interesele a două sau mai
multe țări europene, dosare la
care Poliția Română și-a adus
contribuția.
În domeniul produselor
accizate și OLAf are un rol de
organizare și coordonare,
asigurând accesul la informații
și pregătire profesională
pentru personalul de
specialitate. În urmă cu câțiva
ani, Poliția Română a organizat
la București, sub patronajul
acestei organizații, o
conferință internațională pe
tema combaterii contrafacerii
și contrabandei cu țigarete, la
care s-a înregistrat o
participare semnificativă (22

țări) și care a suscitat interesul
participanților.

Considerați că pedepsele
aplicate celor care încalcă
legea în această privință sunt
suficient de aspre încât să
descurajeze eventualele
viitoare cazuri de comitere a
infracțiunilor de această
natură?

În opinia mea, pedepsele ar fi
îndestulătoare. Este necesar să
se ajungă să fie aplicate, însă
unele proceduri care permit,
de exemplu, împăcarea
părților și clasarea anchetei
penale nu sunt de natură să
descurajeze fenomenul
infracțional în acest domeniu
și, mai mult, formează opinia
unora din cei abilitați cu
aplicarea legii că este vorba de
o infracționalitate minoră și
este abordată ca atare. În
opinia mea, nu este diferență
între a falsifica bani sau
oricare alte bunuri.

sunt autoritățile din România
suficient de pregătite
profesional și logistic pentru a
veghea cu succes la apărarea
drepturilor de proprietate
industrială? 

Nu este simplu de răspuns la
această întrebare. Opinez că
sunt mulți specialiști, cu foarte

bună pregătire profesională în
domeniu, dar instabilitatea pe
funcții aduce prejudicii
nivelului profesional, oamenii
nefiind stimulați să rămână și
să se specializeze în același loc
de muncă. mai este și o
problemă de strategie
instituțională și
interinstituțională în
abordarea acestui gen de
criminalitate. Am amintit de
perioada 2005-2007, când
proprietatea intelectuală și
industrială a devenit o
problemă majoră, prioritară
pentru țara noastră. Odată
trecut momentul integrării
europene, interesul s-a
estompat vizibil.

este posibilă o legătură între
activitatea investigatorilor
privați și interesele legitime ale
deținătorilor de drepturi de
proprietate industrială ?

Deși în continuă extindere,
activitatea detectivilor privați,
reglementată de Legea
329/2003 republicată, este
puțin cunoscută, la fel ca
posibilitățile pe care le oferă în
sfera de prestărilor de servicii,
servicii specifice care în
prezent sunt insuficient
solicitate și valorificate. 
Deși automatismele de gândire
în primul rând ne fac să ne
ducem cu mintea la probleme

matrimoniale sau familiale,
realitatea arată că oferta este
mult mai diversă, incluzând
investigații despre
solvabilitatea societăților
comerciale, conduita și
moralitatea publică a
partenerilor de afaceri sau a
angajaților, bunuri care fac
obiectul unor litigii. În acest fel
este evidenta valoarea
informațiilor și investigațiilor
ce pot fi obținute, în condițiile
legii, privitor la producția de
bunuri contrafăcute, opere
copiate, rețele de vânzare ale
acestora, persoane implicate și
alte aspecte, date care pot
folosi în cadrul acțiunilor
judiciare, civile sau penale, în
cazul unor tranzacții sau ca
sprijin pentru managementul
firmei. 
trebuie menționată și
apartenența ca membru cu
drepturi depline a Patronatului
Detectivilor Particulari din
România la cele mai
importante asociații
internaționale de acest gen,
IkD (Internationale
kommission der Detektiv) și
WAD ( World Asociation of
Detectives) ceea ce reprezinta
garanția realizării unor
investigații cu conexiuni în
străinătate.

cristian Pavel





Ce este aCeea R
efoRMa legii MăRCiloR? 
În urmă cu mai bine de 10 ani,
Comisia Europeană a inițiat un
proiect de modificare și
revizuire a sistemului
înregistrării și protecției
mărcilor în Uniunea
Europeană, cu scopul fluidizării
și armonizării procedurilor
implementate național de
statele membre, și pentru ca
sistemul să satisfacă cât mai
bine dinamica și modificările
cerințelor mediului de afaceri,
în special în lupta împotriva
contrafacerilor. Eforturile
derulate în cadrul proiectului
s-au materializat în adoptarea,
în decembrie 2015, a
Pachetului Reformei Legii
mărcilor (cunoscut în industrie
sub numele Trademark
Reform Package). Acesta
include și Directiva (UE)
2015/2436 a Parlamentului
European și a Consiliului din
16 decembrie 2015, de
apropiere a legislațiilor
statelor membre cu privire la
mărci (reformare). 
Amendamentele introduse de
directivă, în marea lor
majoritate cu termen de
transpunere la 14 ianuarie
2019, includ o serie de
aspecte importante ce vor
schimba substanțial nu doar
etapele derulării procedurii de
înregistrare a unei mărci, ci și
plaja obiectelor ce vor putea
constitui mărci și corectează,

din punctul nostru de vedere,
multe aspecte controversate
din actuala legislație națională
cu privire la mărci și indicații
geografice (Legea nr. 84/1998,
republicată). 

În Ce stadiu se află
PRoCesul de tRansPuneRe 
a diReCtivei În legislația
națională?

Deși amendamentele
introduse de Directivă au fost
incluse în proiectul de lege
propus pentru modificarea
legislației naționale în vigoare,
din păcate, termenul de
transpunere s-a depășit deja
pentru acele amendamente
pentru care acesta fusese
prevăzut în Directivă la 
14 ianuarie 2019, proiectul de
lege pentru modificarea și
completarea Legii mărcilor
fiind înscris pe ordinea de zi a
plenului Senatului la 11 iunie
20191. Potrivit procesului
legislativ, termenul de
adoptare tacită a proiectului
de lege este de 45 de zile,
calculat de la 6 mai 2019,
urmând a se împlini la 19
iunie 2019. 

CaRe sunt Cele Mai
iMPoRtante ModifiCăRi
PRoPuse de noul PRoieCt 
de lege?

Una dintre cele mai dezbătute
modificări este eliminarea

cerinței capacității semnelor
de a fi reprezentate grafic,
care vine, în reglementarea
actuală, în completarea
capacității de a distinge între
bunurile/serviciile unei
întreprinderi și cele ale altor
întreprinderi, aceasta fiind
înlocuită cu cerința ca
semnele solicitate spre
înregistrare ca mărci să poată
fi reprezentate în Registrul
mărcilor într-un mod care să
permită autorităților
competente și publicului să
stabilească cu claritate și
precizie obiectul protecției. În
mod evident, acest
amendament urmărește
cerințele dinamicii
comunicării de marketing și
mediului de afaceri, din ce în
ce mai implicat în
identificarea și prezentarea
produselor și serviciilor lor
prin metode actuale,
dinamice, care nu mai pot fi
restrânse la cerința unei
reprezentări grafice și care
necesită îmbrățișarea
tehnologiilor actuale. Astfel se
deschide calea înregistrării
noilor categorii de mărci,
dinamice, multimedia, sonore,
etc., care sperăm să se
înmulțească și pe teritoriul
României. 
O altă modificare notabilă, din
punctul nostru de vedere,
este eliminarea termenului de
5 ani prevăzut în legislația
actuală ca termen de
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Pe scurt despre 
RefoRMa legii MăRCiloR

andreea bende
Partener, Simion & Baciu 

cosmina simion
Partener, Simion & Baciu 
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decădere a terților din dreptul de
a mai formula acțiuni în anularea
mărcilor înregistrate (cu excepția
acțiunilor în anulare ce invocă
faptul că solicitantul/solicitanții
a/au acționat cu rea-credință la
înregistrarea mărcii). 
În prezent, mărcile admise la
înregistrare care sunt totuși
susceptibile a fi anulate pe baza
motivelor absolute de respingere
prevăzute de lege 
(spre exemplu, mărci descriptive,
generice sau uzuale care au fost
admise la înregistrare, deși nu
îndeplineau condițiile legale
prevăzute de lege) beneficiază 
de scutul conferit de termenul 
de 5 ani în care terții interesați pot
formula acțiune în anulare și
devin, astfel, la expirarea 
acestui termen, adevărate 
unelte prin care titularii lor
reușesc în practică să împiedice
terții de bună-credință să
folosească însemne identice sau
similare în vederea
descrierii/identificării unor
produse/servicii concurencte. 
Nu în ultimul rând, proiectul de
lege transpune și prevederile
Directivei referitoare la
posibilitatea examinării acțiunilor
în anulare sau decădere și pe cale
administrativă, în cazul mărcilor
înregistrate pe teritoriul României
de către specialiștii Oficiului de
Stat pentru Invenții și mărci, ca
alternativă la acțiunile care în
prezent se află în jurisdicția
tribunalului București. 
Acest amendament urmărește
simplificarea procedurilor 
de soluționare a unor astfel 
de cereri, și considerăm că vor
avea un impact și asupra costurilor
mai ridicate asociate, de regulă, 
cu parcurgerea unui confict 
în fața instanței de judecată. 

daR În Ceea Ce PRivește etaPele
ÎnRegistRăRii unei MăRCi În
RoMânia? și aiCi se siMPlifiCă
PRoCeduRile? 

Deși, la o primă vedere, etapele
introduse de proiectul de lege par a
aglomera procedura de înregistrare
a mărcii, în sensul extinderii
acesteia ca durată în timp,
considerăm că, privit în ansamblu,
traseul ce ar putea fi parcurs de o
cerere de marcă de la depunere
până la finalizarea procedurii și
obținerea certificatului de
înregistrare este mult mai logic în
noua propunere de reglementare,
în care se elimină prevederile
controversate din legea actuală, ce
au dat naștere de-a lungul timpului
la multe situații ambigue. 
Spre exemplu, se înlătură termenul
de 2 luni impus în prezent pentru
formularea opozițiilor de către terții
interesați, care, fiind mai scurt
decât termenul ce se impune
solicitanților pentru plata taxelor de
examinare a cererilor de mărci,
determină de multe ori eforturi din
partea oponenților, care nu-și
găsesc o finalitate, deoarece
opozițiile rămân fără obiect în
absența plății taxelor de examinare.
În noua propunere legislativă,
procedurile de opoziție s-ar formula
după ce cererile depuse parcurg
examinarea derulată din oficiu de
către autoritate și, practic, după ce
solicitanții și-au îndeplinit obligația
plății taxelor de examinare. 
Un alt exemplu din actuala
reglementare vine din posibilitatea
terților – confirmată și prin
interpretarea dată de practica
Comisiei de Contestații din cadrul
OSIm – de a formula direct
contestație împotriva unei decizii
prin care s-a admis înregistrarea
unei mărci, fără să fi fost necesară
parcurgerea procedurii de opoziție

prealabilă. Deși, din perspectiva
titularilor de drepturi anterioare,
această prevedere determina
avantaje evidente, având în vedere
că, în eventualitatea pierderii
termenului de opoziție, celor
interesați le rămânea deschisă calea
procedurii de contestație (și deci,
nu doar posibilitatea anulării în
instanță a mărcilor deja înregistrate),
în prezent, propunerea de lege
reintroduce obligativitatea
parcurgerii procedurii de opoziție în
situația în care se urmărește
opunerea unor drepturi anterioare
la înregistrarea unei cereri
formulate pe teritoriul României. 

ConCluzii asuPRa noiloR
PRevedeRi? 

Deși cele de mai sus sunt doar
câteva dintre modificările propuse
prin noul proiect de lege, suntem
optimiști că acesta, în ansamblul
său, aduce multe beneficii nu doar
pentru utilizatorii finali ai sistemului
de înregistrare și protecție a
mărcilor – titularii de drepturi –, cât
și pentru profesioniștii din
domeniu, ca urmare a clarificării
etapelor procedurale și a
simplificării procedurilor de anulare
și decădere, prin acordarea
atribuțiilor în examinarea acestora
și către specialiștii autorității. Avem
încredere că toate aceste
modificări, fie ele majore sau
minore, vor îmbunătăți inclusiv
colaborarea dintre toți jucătorii
acestui domeniu și vor înfăptui
armonizarea cu legislația în materie
din alte state membre, permițându-
ne tuturor o mai bună înțelegere a
prevederilor în vigoare în domeniul
mărcilor și din alte jurisdicții. Prin
urmare, nu știm alții cum sunt, dar
noi așteptăm cu sufletul la gură
adoptarea proiectului de lege! 

Proiectul de lege
transpune și
prevederile
directivei
referitoare la
posibilitatea
examinării
acțiunilor în
anulare sau
decădere și pe
cale adminis -
trativă, în cazul
mărcilor
înregistrate pe
teritoriul
României de
către specialiștii
oficiului de stat
pentru invenții 
și Mărci, ca
alternativă la
acțiunile care 
în prezent se află
în jurisdicția
tribunalului
București.

avem încredere
că toate aceste
modificări, fie
ele majore sau
minore, vor
îmbunătăți
inclusiv
colaborarea
dintre toți
jucătorii acestui
domeniu.

1 https://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=22138 
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La nivel european, un studiu
efectuat de EUIPO în anul 2018
despre comerțul cu produse
contrafăcute prin colete mici
arată faptul că aproape 63%
din confiscările vamale de
produse contrafăcute și
piratate implică colete mici,
conținând cel mult 10 articole
în majoritatea pachetelor
confiscate. Dintre toate
livrările confiscate cu produse
contrafăcute, procentajul
reprezentând colete mici prin
curierat/poștă este următorul:
84 % la articole de încălțăminte
contrafăcute, 77% la
echipamentele optice,
fotografice și medicale false (în
principal ochelari de soare), 66
% la dispozitive din domeniul
tehnologiei informației și

comunicațiilor (tIC) și 63% la
ceasuri, articole și genți din
piele și bijuterii contrafăcute.
Principalele economii de
proveniență sunt: China, Hong
kong (China), India, Singapore,
thailanda și turcia.
„Comerțul cu mărfuri
contrafăcute constituie un risc
socioeconomic global și un
fenomen ce ia amploare în
România, fiind alimentat
inclusiv de intensificarea
comerțului online
transfrontalier. Deși s-au
înregistrat progrese în punerea
în aplicare a schimburilor de
date în format electronic între
instituțiile vamale și cele
poștale sau de curierat, se mai
pot aduce îmbunătățiri, în
special legat de formulele prin

care se poate institui un control
‘a priori’ al transporturilor, în
țara expeditorului. Dezvoltarea
comerțului internațional și
libera circulație a mărfurilor nu
trebuie să ofere prilejul
falsificatorilor de a inunda
piețele cu produse periculoase,
care pot periclita sănătatea
consumatorilor. Educarea
consumatorilor și aplicarea
legii rămăn prioritățile
noastre”, declară Daniel
mărăcineanu (foto), director
general al Asociației ACtIV.
Dintr-un studiu al Comisiei
Europene – Dg tAXUD
(Directorate-general for
taxation and Customs), a
reieșit că: 76% dintre bunurile
contrafăcute confiscate în UE
în 2017 erau livrate prin

poștă/curier, iar principalele
produse traficate în acest mod
în UE sunt produsele
alimentare, jucăriile și tutunul.
Conform calculelor din studiul
OECD-EUIPO 2016, comerțul
global cu produse contrafăcute
de parfumerie și cosmetice a
fost evaluat la 3,8 miliarde
EUR, ceea ce reprezintă 4,7%
din comerțul mondial cu
produse cosmetice și
parfumuri și plasează industria
în primele 15 cele mai afectate
de contrafacerea globală, în
termeni de valoare. Cea mai
mare parte a transporturilor de
parfumerie și cosmetice
contrafăcute a fost prin
poștă/curier, reprezentând
51% din numărul total de
confiscări vamale globale.

traficul ilicit de mărfuri 
a ajuns și în online
În cadrul unei întâlniri cu reprezentanții instituțiilor de stat și reprezentanții asociației Române a Magazinelor online,
asociația pentru Combaterea traficului ilicit „viitorul” (aCtiv) a semnalat câteva aspecte îngrijorătoare: traficul ilicit de
mărfuri afectează comerțul online și în foarte multe cazuri coletele mici sunt utilizate abuziv pentru realizarea acestui trafic.
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Principalele țări de proveniență
sunt China și turcia, iar pe locul 3
Ucraina.
Comerțul mondial cu produse
contrafăcute de îmbrăcăminte și
țesături a fost de până la 20,3
miliarde EUR, adică 11% din
comerțul global cu îmbrăcăminte și
țesături textile și clasifică industria
ca a treia din cele mai afectate de
contrafacerea globală și pirateria în
termeni relativi (adică ca procent
din importurile mondiale în cadrul
categoriei de produse) și a 5-a în
ceea ce privește valoarea. În
perioada 2011-2013, cele mai multe
capturi de îmbrăcăminte
contrafăcută au fost la
transporturile prin poștă – 46% din
numărul total de confiscări.
Comerțul mondial ilicit ale
articolelor din piele și genți de
mână a fost de până la 6,2 miliarde
EUR, reprezintând peste 11,5% din
totalul comerțului industriei, fiind
astfel cea mai afectată de
contrafacere și piraterie la nivel
mondial în ceea ce privește
procentajul de comerț. La fel, cea
mai mare parte a confiscărilor a fost
din transporturile prin poștă/curier:
63%.
Comerțul global cu încălțăminte
contrafăcută a fost de până la 9,7
miliarde EUR, ceea ce reprezintă
10,5% din comerțul mondial și pune
industria pe locul 5 – cea mai
afectată de contrafacere și piraterie
la nivel mondial în termeni relativi
(adică ca procent din importurile
mondiale din categoria produsului)
și a 10-a în ceea ce privește
valoarea. 85% din confiscări au
reprezentant transporturi prin
poștă/curier.
totalul comerțului de bijuterii
contrafăcute și piratate a atins în
2013 cifra de 30 miliarde EUR,
adică 4,8% din totalul pieței,
punând această industrie pe locul 2
ca pierderi la valoare. 61% din
confiscări au fost cu referire la

transporturi prin poștă/curier.
totalul comerțului ilicit pe piața
echipamentelor electronice și
electrice a atins în 2013 cifra de
88,6 miliarde EUR, reprezentând
5,3% din întreaga piață. Asta
poziționează industria pe primul loc
ca pierderi la valoare. 66% din
confiscări au fost cu referire la
transporturi prin poștă/curier.
Comerțul mondial cu produse
contrafăcute de jucării, jocuri și
echipament sportiv a fost în
valoare de 7,12 miliarde EUR în
2013, 11% din totalul comerțului cu
aceste produse, ceea ce a făcut ca
această industrie să fie a doua cea
mai afectată de contrafacerea
globală în termeni relativi (adică ca
procent din comerțul în cadrul
categoriei de produse). 42% din
confiscări au fost cu referire la
transporturi prin poștă.
global Express Association
(Asociația Internațională a
Curierilor) indică faptul că
societățile de livrare încearcă să
ajute vama în cinci aspecte:
l furnizarea de informații

electronice avansate privind
expedierea, pentru a permite
vămilor să efectueze evaluarea
riscurilor și să vizeze transferurile
pentru examinare ulterioară.

l Utilizarea sistemelor de tRACk
AND tRACE pentru a elimina
pachetele identificate de
autoritățile vamale ca fiind
suspecte din fluxul de trafic și
furnizate la vamă pentru o
examinare ulterioară.

l furnizarea de facilități și
echipamente vamale la hub-uri
de livrare expres pentru a le
permite să identifice și să
examineze expedierile suspecte.

l furnizarea de informații vamale
care pot fi divulgate legal
expeditorilor și destinatarilor de
transporturi identificate ca având
produse care încalcă prevederile
legale.

l Închiderea conturilor acelor
clienți identificați în mod public
de autoritățile vamale drept
delincvenți în domeniu.

transportatorii observă totuși că
posibilitățile lor de a ajuta
autoritățile vamale sunt limitate
deoarece: există limite privind
cantitatea de informații care poate
fi obținută de la clienți, nu au
expertiză în identificarea mărfurilor
contrafăcute și sunt supuși
normelor privind protecția datelor
și a regulilor de confidențialitate a
informațiilor comerciale și nu au
autoritate în aplicarea legii.

desPRe asoCiația aCtiv 
Asociația pentru Combaterea
traficului Ilicit „Viitorul” – ACtIV
are drept scop promovarea,
sprijinirea realizarea și coordonarea
de activități care să contribuie la
conștientizarea publicului și a
autorităților cu privire la efectele
negative ale traficului ilicit de
mărfuri. ACtIV promovează
următoarele valori: integritatea,
responsabilitatea, respectul și
cooperarea.

mircea fica

Comerțul
mondial cu
produse
contrafăcute de
jucării, jocuri și
echipament
sportiv a fost în
valoare de 7,12
miliarde euR în
2013, 11% din
totalul
comerțului cu
aceste produse,
ceea ce a făcut
ca această
industrie să fie a
doua cea mai
afectată de
contrafacerea
globală în
termeni relativi.
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„trebuie să existe o limită în
toate, chiar și în materie de
restricționare. Ca industrie
legală, atâta timp cât libertatea
economică e garantată
constituțional, avem dreptul de
a ne exprima punctul de vedere
în fața autorităților și a
publicului, avem dreptul de a
nu fi de acord cu propunerile
radicale și de a cere să fim
tratați corect”, a mai spus
directorul jti romania.
Oficialul JtI s-a referit la
recenta inițiativă legislativă
antitutun, cea mai excesivă de
până acum, precum și la
declarațiile de un radicalism
fără precedent care o susțin.
Propunerea urmărește
interzicerea expunerii
produselor din tutun la
punctele de vânzare, „cu
excepția magazinelor
specializate în vânzarea
produselor din tutun”,
categorie limitată în România la
doar câteva magazine dintr-un
total de circa 70.000. 
Argumentul conform căruia
aceasta ar fi o măsură de
reducere a publicității nu ține
cont că, în micile magazine de
cartier și din mediul rural, în

lipsa vizibilității produselor,
vânzătorul ar putea oferi
consumatorilor, de sub tejghea,
produse de contrabandă sau
contrafăcute, aspect care nu
poate fi ignorat, în special în
regiunile expuse traficului ilicit
cu produse din tutun (în
județele de la frontieră piața
neagră e dominantă). 
În plus, măsura ignoră
contextul actual, în care mai
mult de jumătate din fețele
pachetelor este rezervată de
fapt avertismentelor de
sănătate. Alte modificări vizate
de proiect privesc extinderea
definiției fumatului la noile
produse din tutun, inclusiv la
cele care nu conțin tutun și nu
se fumează (țigarete
electronice) și interzicerea
vapatului în spațiile publice
închise, interzicerea promovării
de orice fel, interzicerea
sponsorizărilor etc.
„Ceea ce se întâmplă acum în

domeniul tutunului e un
avertisment și pentru alte
produse, într-un viitor mult
mai apropiat decât credem.
taxa pe viciu e introdusă în
unele state la produse fast
food, băuturi carbogazoase sau

dulciuri, iar publicitatea
acestora în mass media este
restricționată. Avertismente de
sănătate apar în unele țări la
alcool. Există dezbateri aprinse
despre cât de sănătoase sunt
telefoanele și conectarea la
internet prin rețele wi-fi.
Carnea roșie și brânza sunt
deja în vizor. Restricții care au
apărut ințial la țigări se
propagă la alte produse,
creând un bulgăre de zăpadă.
ONg-urile antitutun sau anti-
orice au devenit o adevărată
industrie profitabilă, făcând
bani frumoși din atacul
sistematic al sectoarelor
economice puse pe lista
neagră!” 
De asemenea, reprezentantul
JtI a precizat că falsele
antagonisme antreprenoriat
românesc-multinaționale,
societate civilă versus mediu
de afaceri, public contra privat,
servesc doar celor care
urmăresc să creeze disensiuni
între grupuri, sectoare și
oameni pentru a-și impune
propria agendă.
„Avem peste 1.200 de

angajați, dintre care mulți cu o
vechime de peste 10-15 ani în

JtI. Angajații noștri sunt
români, iar top managementul
e în proporție de 70% format
din români. fabrica din
București e recunoscută în
grupul JtI pentru excelența în
execuție, iar 75% din producție
merge în peste 50 de țări UE și
non UE. multinaționalele
producătoare de tutun din
România au cumulat exporturi
în valoare de aproape 1 miliard
de euro, plasând țara noastră
pe locul trei în topul
producătorilor europeni de
țigarete. Echilibrăm pozitiv
balanța comercială cu peste
400 milioane de euro anual.
Companiile din industria
tutunului, atât de «urâte» în
prezent, sunt al doilea mare
contribuabil la bugetul de stat
– accizele, tVA, impozitele pe
salarii și profit și taxele locale
cumulează peste 3,2 miliarde
de euro, reprezentând circa
1,7% din PIB. Pachetul de
țigarete este cel mai fiscalizat
produs din România – circa
75% din prețul pachetului
reprezintă taxe”, a mai spus
directorul JtI.

mircea fica

Jti România: „Pachetul de țigarete este cel 
mai fiscalizat produs din România – circa 75%
din prețul pachetului reprezintă taxe!”
„libertatea de comunicare cu consumatorii adulți este fundamentală, la fel ca libertatea de opinie. este unanim cunoscut

că produsele noastre sunt controversate, având asociate riscuri de sănătate, dar sunt produse legale, reglementate
riguros, iar ingredientele sunt raportate anual Comisiei europene. directivele europene în materie, atât în ceea ce
privește produsele, cât și taxarea sau publicitatea, au fost transpuse în legislația națională, iar în prezent ne aflăm în plin
proces de implementare a prevederilor privind trasabilitatea. Prin urmare, inițiativele de supra-reglementare, care exced
prevederile europene obligatorii, nu se justifică”, a declarat recent gilda lazăr, director Corporate affairs &
Communications Jti Romania, Moldova și Bulgaria.



„legal Point” – 2 ediții pe an

„Legal Point” este o revistă glossy, un produs editorial premium cu
apariție bianuală, al grupului Universul Juridic. Este un periodic
care redescoperă atent superlativele culturii române, pe care, ca
pe o reverență, le aduce în avanscena comunității juridice.
În cei cinci ani de la lansare, „Legal Point” a reușit să devină un
punct de referință, așezat cu delicatețe prin fiecare lansare în
agenda breslei, un bonus spiritual binemeritat care reunește, sub
numitorul comun al excelenței, avocați, magistrați, notari,
practicieni ai insolvenței etc. și figuri reprezentative ale culturii
românești. Este o „rara avis” – o revistă de cultură juridică, dar în
același timp o publicație care unește și integrează toate domeniile
culturii.

„legal Magazin” – 6 ediții pe an (apariții tematice 
și/sau regionale)

Intrată recent în portofoliul grupului Universul Juridic, revista
„Legal magazin” și website-ul omonim, www.legalmagazin.ro, se
disting pe piața media printr-o particularitate esențială: sunt
singurele canale de informare în format print și online care
panoramează și „traduc” pentru mediul de afaceri din România
problemele comunității profesiilor liberale (avocați, magistrați,
executori judecătorești, notari, practicieni în insolvență, mediatori,
evaluatori, experți tehnici, auditori etc.).
Brandul „Legal magazin” reprezintă, așadar, o platformă
complementară și utilă de informare și promovare pentru

specialiștii care vor să se adreseze într-o manieră deschisă și
credibilă mediului de business pe care îl vizează.
„Legal magazin” aduce în atenția publicului său țintă interviuri,
opinii, analize din domeniul juridic din cele mai importante arii de
expertiză în care activează profesioniștii branșei. Redacția dispune
de o echipă jurnalistică cu experiență, conectată și apreciată, care
are o abordare echilibrată și echidistantă.

„lady lawyer” – 2 ediții pe an
(Lady Lawyer este o ediție specială „Legal magazin”)

O publicație unică în piața de profil, cu apariție bianuală, care se
distinge prin propunerea editorială ce rezonează încă titlu:
descoperirea „în mărime naturală” a celor mai consacrate și/sau
promițătoare talente feminine din rândul avocaților români și al
liderilor din business care își doresc să comunice cu cei care îi pot
asista juridic.
Revista devoalează carierele remarcabile ale doamnelor din
comunitatea juridică din București și din țară, performanțele,
initiativele și opiniile tranșante ale celor mai respectate și
respectabile nume din această comunitate.

tax & accounting Review – supliment anual 
„legal Magazin” (o ediție pe an)

Publicația reprezintă o valoroasă colecție de informații de
actualitate, lămuriri, soluții, sugestii, studii de caz, recomandări și
algoritmi de evitare a capcanelor din domeniul legislativ-fiscal.
materialele publicate se adresează antreprenorilor,
întreprinderilor mici și mijlocii, microîntreprinderilor, dar și marilor
companii sau instituțiilor publice de profil (ANAf, Vamă, Curtea de
Conturi, instanțe judecătorești, facultăți cu profil economic),
precum și specialiștilor în fiscalitate, audit, contabilitate și
evaluare. Această publicație este direct sprijinită de o serie de
practicieni care conduc firme de consultanță prestigioase, care se
bucură de respectul clienților.

Prețul pachetului special de abonamente pe un an este de 
300 de lei, inclusiv tva (expediere inclusă)k

universul Juridic își aliniază „planetele”:
11 reviste dintr-un foc! 

vă oferim o colecție prețioasă de informații relevante din comunitatea juridică, de business și de cultură națională. 
o pleiadă de figuri proeminente din domeniu asistenței juridice: avocați celebri, magistrați, practicieni în insolvență,

executori judecătorești, consultanți independenți. interviuri, sinteze, analize, opinii pertinente, ale specialiștilor. 
Povești de succes. Rețete de victorie, urcușuri și coborâșuri. 

vă puteți abona acum online, dintr-odată, la toate cele 11 apariții editoriale marca uJ.

abonamente online aici:
www.universuljuridic.ro/un-pachet-editorial-de-nerefuzat-publicatiile-legal-point-si-legal-magazin-pe-intregul-an-2019

oferta este valabilă până în data de 31 august 2019
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oficiul de stat pentru invenții și
Mărci (osiM) are misiunea de a
susţine inovarea şi
competitivitatea în România,
prin acordarea unei protecţii
eficiente a drepturilor de
proprietate industrială,
furnizarea de servicii de
specialitate de calitate, şi prin
promovarea proprietăţii
industriale în infrastructura
economică naţională. Cum
vedeți acest sector, ținând cont
de numărul de mărci, indicații
geografice, brevete de invenții,
desene de modele înregistrate
în ultimii ani?

Aşa cum bine aţi subliniat,
OSIm susţine inovarea şi
competitivitatea în România,
prin acordarea unor titluri de
protecţie puternice, obţinute
în urma unui proces de
examinare realizat de către cei
mai buni specialişti din
domeniu. Din punctul de
vedere al numărului de cereri
pentru toate domeniile, putem
afirma că acesta se menţine în
jurul aceleiaşi cifre an de an,
cu un minus sau plus
nesemnificativ, ceea ce
demonstrează o stabilitate
economică ce se regăseşte și
în acest domeniu.

În primul semestru al acestui
an România a deținut
președinția rotativă a
Consiliului ue. osiM a
coordonat o serie de dosare
legislative, precum propunerea
de modificare a regulamentului
privind certificatul suplimentar
de protecție pentru
medicamente. Cum ați
gestionat aceste dosare
importante?

Unul dintre dosarele cu o
importanță deosebită,
gestionate de către Romania
pe perioada mandatului său de
Președinte al Consiliului UE a
fost, într-adevăr, propunerea
de modificare a
Regulamentului privind
certificatul suplimentar pentru
medicamente. Specialiști din
cadrul OSIm au deținut în
această perioadă președinția şi
vice-președinția grupului de
Lucru PI (proprietate
industrială), în cadrul căreia s-
au purtat negocieri cu celelalte
state membre UE, în urma
cărora s-a obținut acordul
Consiliului asupra propunerii
de text legislativ. În
următoarea etapă, negocierile
au fost purtate în cadrul a
două sesiuni de triloguri între

Consiliu, Comisia Europeană și
Parlamentul European. 
Ne face o deosebită plăcere să
raportăm finalizarea cu succes,
în cadrul mandatului de
Președinte al Consiliului UE al
ţării noastre, a procedurilor cu
privire la acest dosar foarte
important, care are ca scop
crearea unui echilibru la
nivelul industriilor de profil din
Europa. Regulamentul revizuit
a fost publicat în OJ al UE, în
data de 11 iunie 2019/933.
Versiunea completă a
Regulamentului 933 din 2019,
de modificare a
Regulamentului 469 din 2009
privind Certificatul
Suplimentar de protecție a
medicamentelor (inclusiv în
limba română), este
disponibilă accesând acest
link:
http://data.europa.eu/eli/reg/
2019/933/oj

În 5-6 martie 2019 au avut loc
lucrările Conferinței
internaționale „viitorul
protecției proprietății
industriale în europa –
provocări și perspective”,
organizată de către osiM, sub
patronajul Ministerului

economiei. ați declarat atunci
că osiM reprezintă şi susţine
imensul potențial pe care îl are
România în inovare şi
creativitate. despre ce
potențial vorbim? 

La nivel național există peste
1.000 de cereri de brevet de
invenție depuse anual la
OSIm, dintre care jumătate
provin de la universități și
institute de cercetare;
aproximativ 8.000 de cereri de
marcă și 200 de cereri de
desene/model industriale
depuse anual de solicitanți
români la OSIm.
La nivel European sunt
aproximativ 50 cereri de
brevet european, 800 cereri
de marca ue și  400 cereri de
design comunitar depuse
anual de solicitanți români.
activitatea de promovare a
protecţiei proprietăţii
industriale desfăşurată de OSIm
se reflectă şi în interesul crescut
al agenţilor economici, în special
din cadrul Imm-urilor, dar şi al
mediului universitar şi al
institutelor de cercetare, pentru
accesul la bazele de date publice
de invenţii, mărci şi desene,
precum şi la unele servicii de
evaluare a potenţialului

la osiM se depun anual 
1.000 de cereri de brevet de invenție 
și 8.000 de cereri de marcă
interviu cu ionuț BaRBu, director general, osiM
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economic al unei invenţii, de
comercializare a drepturilor de
proprietate industrială şi de
dezvoltare a unei strategii privind
proprietatea industrială. 

specialiștii osiM sunt prezenți în
fiecare an la evenimentele dedicate
cercetării, invenţiilor şi inovaţiilor.
Ce ne puteți spune despre
finalitatea brevetelor de invenție
înscrise la osiM? Ce procent din
aceste brevete se transformă și
intră în producție?

Atribuţiile OSIm în ceea ce privește
brevetele de invenție se rezumă la:

- examinarea cererilor de brevet
depuse şi la acordarea
brevetului, dacă invenţia este
nouă, are activitate inventivă și
aplicabilitate industrială; 

- punerea la dispoziţia publicului a
brevetelor şi publicarea în
Buletinul Oficial de Proprietate
Industrială a menţiunii acordării
brevetelor;

- acordarea, la cerere, de
asistență tehnică privind
depunerea cererilor de brevet.

Astfel, informațiile legate de
intrarea în producție pot fi obţinute
numai de la titularii de brevet, dacă
aceștia consideră că publicarea
acestor informaţii este în
concordanţă cu strategiile lor de
dezvoltare.

osiM și-a intensificat prezența
alături de reprezentanții iMM-urilor,
camerele de comerț și industrie
județene și universități. de ce este
bine ca oamenii de afaceri, mediul
academic și asociațiile profesionale
și patronale să colaboreze
permanent cu osiM și cu experții 
în proprietate industrială?

Creşterea gradului de încredere în
infrastructura economică naţională,
în rolul proprietăţii industriale și în
susţinerea inovării şi

competitivităţii reprezintă unul din
obiectivele generale ale OSIm. 
Crearea culturii în domeniul
proprietăţii industriale a
reprezentat şi reprezintă o
activitate deosebit de important, în
care sunt antrenaţi specialiştii
OSIm. Protecţia proprietăţii
industriale nu este obligatorie, DAR
pentru ca o firmă să poată fi
competitivă, ea trebuie sa aibă
protecţie pentru toate creaţiile din
patrimoniu: servicii, produse, soluţii
tehnice, design etc.
Această „colaborare permanentă”
nu reprezintă altceva decât
răspunsul afirmativ al OSIm de
participare cu lectori la conferinţe,
seminarii, mese rotunde,
organizate de mediul academic sau
de afaceri. La rândul nostru,
organizăm evenimente de
conştientizare, unde invităm
reprezentanţi din mediul academic
sau de afaceri.

Cum apreciați, comparativ 
cu statele din jur, nivelul actual 
al taxelor osiM?

În România, regimul juridic al
taxelor în domeniul proprietăţii
industriale este reglementat de
Ordonanţa guvernului nr. 41/1998
privind taxele în domeniul
proprietăţii industriale,
republicată. 
Nivelul taxelor percepute pentru
procedurile de acordare a
protecţiei drepturilor de
proprietate industrială şi pentru
menținea în vigoare a acestora
este comparativ cu cel practicat în
Uniunea Europeană.
De asemenea, legislaţia română
prevede reduceri de taxe atât
pentru brevetarea unei invenţii,
cât şi pentru menţinerea în
vigoare a brevetului, venind astfel
în sprijinul inventatorilor cu
venituri mici, după cum urmează:

Protecţia
proprietăţii
industriale nu
este obligatorie,
daR pentru ca o
firma să poată fi
competitive, ea
trebuie sa aibă
protecţie pentru
toate creaţiile
din patrimoniu:
servicii, produse,
soluţii tehnice,
design etc.
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a) 50% din cuantumul fiecărei
taxe datorate, dacă are şi
calitatea de autor, cu un
venit mediu brut lunar pe
ultimele 12 luni anterioare
lunii de plată mai mic decât
de 5 ori câştigul mediu brut
realizat pe economie,
publicat oficial, în ultimele
12 luni;

b) 20% din cuantumul fiecărei
taxe datorate, dacă are şi
calitatea de autor, cu un
venit mediu brut lunar pe
ultimele 12 luni anterioare
lunii de plată mai mic decât
de 3 ori câştigul mediu brut
realizat pe economie,
publicat oficial, în ultimele
12 luni.

Cum decurge activitatea
Centrelor Regionale 
de Promovare a Protecţiei
Proprietăţii industriale?

Centrele Regionale au fost
înființate cu scopul de a oferi,
în teritoriu, informații publice
legate de proprietatea
industrială și de a sensibiliza
comunitatea locală asupra
acestui domeniu. 
Centrele funcționează în
cadrul unor instituții gazdă, în
baza unor convenții de
colaborare încheiate cu OSIm,
prin care sunt stabilite de
comun acord obiectivele,
precum și atribuțiile și
obligațiile fiecărei părți. Cele
17 Centre Regionale din
România fac parte din
Rețeaua europeană PAtLIB,
care cuprinde 330 de centre,
asigurându-se astfel
integrarea europeană a
promovării proprietății
industriale.
Principalele activități ale
Centrelor Regionale constau în
acordarea unor servicii de

cercetare documentară,
suport tehnic acordat
solicitanţilor în cadrul sălilor
de lectură, pregătire privind
utilizarea bazelor de date.
În ceea ce privește activitatea
de conștientizare a
importanței titlurilor de
proprietate industrială, este
de remarcat implicarea
reprezentanților Centrelor
Regionale, preponderent a
celor găzduite de instituții de
învățământ superior, în special
a Centrelor Regionale Iași,
Sibiu, Dolj, dar și a Centrului
maramureș, în susținerea
unor cursuri de proprietate
intelectuală pentru studenți,
masteranzi, doctoranzi,
precum și cadre universitare,
ceea ce are un impact pe
termen lung pentru educarea
tineretului în spiritul protejării
și respectării proprietății
industriale.
În ceea ce privește
participarea la proiecte
europene, o parte dintre
reprezentanții Centrelor

Regionale au participat
împreună cu specialiști din
OSIm la Proiectul de
Prediagnoză de Proprietate
Intelectuală desfășurat în
cadrul Planului Bilateral de
Cooperare OSIm-OEB 2017-
2019 și respectiv la finalizarea
Proiectului de reconversie a
Centrelor Regionale,
desfășurat cu  Oficiul
European de Brevete (OEB). 

Cum colaborați cu organizațiile
internaționale și europene de
profil? (wiPo; oeB, euiPo etc.)

OSIm, în calitate de
reprezentant al României în
relația cu organismele
Internaționale şi europene în
domeniul proprietăţii
industriale (OmPI, EUIPO si
OEB), colaborează cu acestea
în baza unor acorduri de
cooperare şi a unor planuri de
acțiuni anuale sau multianuale,
după caz. 
Acestea conțin proiecte şi
acțiuni concrete care vizează

printre altele, îmbunătățirea
cadrului instituțional,
instruirea personalului de
specialitate din cadrul oficiilor
naționale de proprietate
industrială, proiecte de
modernizare a infrastructurii It
a acestora, proiecte legate de
conștientizarea și promovarea
domeniului PI la nivel național.
OSIm participă direct la
stabilirea priorităților RO în
acest domeniu şi, de
asemenea la implementarea,
efectivă a activităților
prevăzute în cadrul acestor
acorduri sau planuri de acțiuni.

Cum vedeți dezvoltarea
parteneriatului cu Camera
națională a Consilierilor 
în Proprietate industrială 
din România?

Conform Hotărârii 573/1998,
actualizată, OSIm atestă
consilierii în domeniul
proprietăţii industriale în urma
unui examen organizat
conform prevederilor Og
66/2000 privind organizarea şi
exercitarea profesiei de
consilier în proprietate
industrială.
În scopul reprezentării și
ocrotirii la nivel național și
internațional a intereselor
consilierilor în proprietate
industrială, a luat fiinţă
Camera Națională a
Consilierilor în Proprietate
Industrială din România.
Dezvoltarea parteneriatului cu
Camera nu înseamnă altceva
decât intensificarea acţiunilor
de conştientizare a cetăţenilor
asupra importanţei protecţiei
proprietăţii industriale şi
participarea în calitate de
lectori şi a membrilor Camerei.

mircea fica
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Prin ce se remarcă/distinge
facultatea de drept a
universității Româno-
americană?

Aș spune că în primul rând
Universitatea Româno-
Americană se distinge în
peisajul învățământului
superior românesc și mai apoi
facultatea de Drept, ca parte a
acesteia. 
Universitatea Româno-
Americană nu se remarcă
printr-un număr mare de
facultăți și, implicit de
studenți, ci prin calitatea și
așteptările pe care tinerii ce
optează pentru universitatea
noastră le au de la noi.
Deschiderea internțională,
permanenta conlucrare cu
angajatorii, relația dintre
profesori și studenți și mediul
de lucru plăcut, sunt câteva
dintre elementele care ne
definesc și ne diferențiază,
totodată, la nivelul sistemului
educațional din România. 
Avem marele avantaj al deja
tradiționalelor parteneriate cu
universități din Europa și
Statele Unite ale Americii, un
reper pentru ceea ce
presupune educația superioară
astăzi. Universitatea este

angajată într-un parteneriat
între profesorii români și
internaționali și studenții săi,
pentru asigurarea desfășurării
unui proces de învățământ
participativ, acordând atenție
realizării unui învățământ de
calitate.
Anual, oferim gratuit
studenților noștri zeci de

cursuri cu profesori străini și îi
încurajăm să aplice pentru
mobilități studențești prin
programul Erasmus sau alte
parteneriate ale Universității
cu instituții de învățământ
superior din străinătate.
Dintre universitățile private,
Universitatea Româno-
Americană are cel mai mare

număr de studenți care au
plecat prin Erasmus la
universități din toată lumea. 
facultatea de Drept se
concentrează pe diversificarea
activităților și atragerea
studenților în programe
extracuriculare ce le oferă
posibilitatea consolidării
cunoștințelor dobândite la

universitatea Româno-americană
organizează anual conferința
internațională în domeniul
proprietății intelectuale
interviu cu Conf. univ. dR. Mihaela PRună, decan, facultatea de drept, universitatea Româno-americană
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cursuri și seminarii precum și
șansa dezvoltării unor
competențe complementare
ce le deschide orizonturi noi
pentru alegerea adecvată a
traseului profesional după
absolvire.
Punem un accent deosebit pe
antrenarea studenților în
activități cu caracter practic
derulate în parteneriat cu alte
universități și cu mediul
profesional, încercând astfel să
ne asigurăm că pregătirea lor
nu va fi doar una teoretică.
Prin crearea unui sistem
educational juridic competitiv,
facultatea de Drept pregătește
viitorii specialiști în domeniul
cercetării, teoriei și practicii
juridice, cu reale competențe
în promovarea valorilor
democratice ale statului de
drept și adaptarea
profesională la noile cerințe
impuse de dezvoltarea socială
actuală.
Universitatea Româno-
Americană (și implicit
facultatea de Drept) se
diferențiază în peisajul
învățământului românesc
particular printr-o politică de
atragere a tinerilor care doresc
să performeze, a celor care
caută să își definească propriul
profil de carieră.
Suntem singura universitate
privată care a menținut
examen de admitere, dând
astfel un semnal în privința
așteptărilor pe care le avem de
la candidații noștri. mizăm nu
atât pe cantitate, cât în special
pe calitate: atât în ceea ce
privește activitățile, cât și în
ceea ce privește resursa
umană.
De mai bine de trei ani am
introdus un sistem de
acordare de burse de studiu,
echivalentul taxei de

școlarizare, pentru a încuraja
tinerii cu performanțe care
doresc să se dezvolte și să
beneficieze de un învățământ
la standarde internaționale.
Practic, primii 20% dintre
candidații la programele de
licență și 10% dintre cei de la
programele de masterat nu
plătesc taxa de școlarizare.
Această decizie a fost și
rămâne pentru noi o
provocare. Studenții vin cu
așteptări înalte atât în ceea ce
îi privește pe profesori, cât și
în privința serviciilor oferite de
Universitate.

unde se angajează absolvenții
facultății de drept?

Observăm de la an la an o
îmbunătățire a calității
studenților  noștri dar și o
creștere a competiției dintre
aceștia, lucru ce se reflectă în

mod real în numărul tot mai
mare de cursanți care aplică și
obțin proiecte de colaborare
cu companii importante sau
firme de avocatură bine
poziționate pe piață. 
Încă din timpul facultății unii
dintre ei sunt recrutați în
vederea angajării după licență.
majoritatea absolvenților
noștri aleg să urmeze o carieră
în domeniul juridic, astăzi în
toate profesiile juridice
întâlnind absolvenți de
Româno-Americană.
Pe de altă parte, interacțiunea
cu mediul extern, participarea
la cursurile cu profesori străini
le deschide multora noi
perspective de a înțelege
profesia. Astfel, observăm un
interes crescut de la an la an al
absolvenților noștri spre
diplomație, relații
internaționale, administrație
publică centrală. 

Multe cadre didactice ale
facultății de drept îndeplinesc
atribuții în diverse structuri
instituționale ale statului sau
lucrează în avocatură, notariat
și alte profesii liberale. Cum
apreciați calitatea corpului
profesoral  - asistenți, lectori,
conferențiari, profesori?

Ca și în alte domenii, și în
învățământ putem vorbi astăzi
despre o criză de personal,
rezultat evident al scăderii
interesului generației tinere
pentru profesia de dascăl. În
ultimii ani ne-am concentrat
pe consolidarea unui corp
profesoral dedicat, pe
atragerea de personal care să
dovedească o autentică
aplecare pentru cariera
didactică. Desigur, principalul
criteriu de selecție îl reprezintă
pregătirea profesională,
competențele și experiența în
domeniu, însă profesia de
cadru didactic presupune mai
mult de atât. Vorbim de
vocație, vorbim de pasiunea
pentru munca la catedra și
lucrul cu studenții. În prezent,
personal apreciez că în
facultatea de Drept a
Universității Româno-
Americane sunt cadre
didactice cu experiență
pedagogică dar și practică,
majoritatea colegilor fiind
angrenați în activități
extradidactice fiind avocați,
notari, magistrați sau
executori judecătorești. Colegii
mei au redefinit standardul în
ceea ce privește relația cu
studentul, precum și meseria
de dascăl. La nivel de
comunicare vorbim despre
crearea unui parteneriat real
profesor-student ce se
dovedește a fi principalul
mijloc de atragere a tinerilor
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spre studiu și de motivare a
acestora pentru definirea propriului
parcurs profesional.

activitatea internațională a facultății
pe care o conduceți s-a dezvoltat
permanent, fenomen benefic pentru
numeroși studenti și absolvenți.
Care sunt facultățile/universitățile
cu care colaborați în prezent? 

Universitatea Româno – Americană
are încheiate peste 130 de acorduri
de parteneriat cu universităţi din
SUA, Europa și Asia în cadrul cărora
se derulează schimburi
interacademice pentru cadre
didactice şi studenţi, manuale,
echipamente electronice etc.
precum şi activități specifice de
adaptare şi implementare a
valorilor educaţionale din
învăţământul superior american şi
european, în scopul creșterii
calității activității didactice și de
cercetare științifică desfășurate la
nivel instituțional.. 
Experienţa internaţională constituie
o componentă esenţială a educaţiei
studenţilor şi a perfecționării
cadrelor didactice. 
La finele anului trecut,
Universitatea Româno-Americană
avea încheiate 94 de parteneriate
cu universități din Uniunea
Europeană și alte 41 cu instituții din
țări non UE. Pentru exemplificare
aș menționa câteva cu care există o
relație mai specială: Universitatea
Siena din Italia (cu care avem și un
program de masterat cu dublă
diplomă), george Washington
University, James madison
University, University of Alabama,
University of michigan – flint din
SUA, University  of  fukui,
Ritsumeikan University și kindai
University din Japonia, Dankook
University și kyungnam University
din Coreea de Sud, China University
of Political Science and Law,
Shandong Normal University din

China și Ocean University of China.
De toate aceste parteneriate
beneficiază în mod direct studenții
facultății.

Prin conferințele pe care le
organizează și le găzduiește,
facultatea de drept a universității
Româno-americană contribuie
substanțial la pregătirea
profesională a studenților,
profesorilor dar și a reprezentanților
mediului de afaceri, a instituțiilor și
a profesiilor juridice. Ce plan de
evenimente aveți în perioada
următoare? 

Conferințele organizate în
Universitate și, implicit, în
facultatea de Drept oferă

studenților, masteranzilor dar și
cadrelor didactice posibilitatea
interacțiunii directe cu mediul
profesional, cu experți în domeniul
lor de interes. Evident, este o
contribuție directă și observabilă
prin schimbarea comportamentului
față de pregătirea și studiul
individual, față de profesie și
responsabilitate socială. 
Studenții devin conștienti de
valoarea muncii, de implicații
sociale și juridice ale profesiei pe
care au ales-o, de nevoile de
instruire care garantează accesul în
domeniul profesional ales de ei.
Cu ocazia organizării acestor
evenimente, mulți studenți au
intrat în colaborare directă cu
participanți la evenimente,
beneficiind ulterior de programe de
internship sau de programe de
practică oferite de aceștia.
facultatea de Drept a făcut o
tradiție din organizarea de
conferințe și simpozioane, unele
susținute în parteneriat cu alte
universități sau organizații
profesionale.
Un exemplu în acest sens este
Conferința internațională în
domeniul proprietății intelectuale,
organizată sub egida Organizației
mondiale pentru Proprietate
Intelectuală, în parteneriat cu
ORDA și OSIm, conferință ce anul
acesta ajunge la a IV-a ediție. De la
an la an, numărul participanților a
crescut și interesul lectorilor
străini, experți ai WOPI, față de
acest eveniment, s-a dublat. 
Anual, în domeniul Științelor
penale, al Dreptului comercial și
insolvenței, suntem parteneri ai
organismelor profesionale
reprezentative la nivel național și
internațional în organizarea unor
evenimente de anvergură. toate
aceste proiecte continuă și în acest
an. 

mircea fica
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Româno –
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130 de acorduri
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În calitate de avocat și de
expert în proprietate
industrială ați avut
posibilitatea să observați ce
companii își protejează mai
bine mărcile, brevetele și
invențiile. există diferențe în
modul de abordare și de
înțelegere a importanței
acestui sector între companiile
multinaționale și firmele
românești? 

Da, există diferențe și acestea
sunt foarte mari, însă ele nu
sunt doar foarte mari, ci și
complexe; se pleacă, de
exemplu, de la conceperea
unui semn distinctiv (a mărcii)
și apoi se încheie cu
consultanța juridică. Ce
frapează în primul rând și chiar
se vede de la distanță este
calitatea grafică, imaginea,
dacă este vorba de o marcă,
etichetă, forma unui bun.
Diferențele juridice, adică de
consultanță sau de
reprezentare, nu se văd de la
început, au un caracter oricum
în sine mai puțin vizibil, deși
ele până la urmă constituie
„artileria grea”, fundamentală,
mai ales în cazul unor litigii.
totuși, este adevărat că și
unele societăți românești au
făcut pași semnificativi în
această materie, însă marea

majoritate are o „problemă”
cu proprietatea intelectuală și
cu rafinamentul estetic.

Ce îi sfătuiți pe managerii
români care încă nu
conștientizează importanța
protejării mărcilor, brevetelor,
desenelor etc. și apelează la
experți/consultanți externi
doar în cazuri extreme?

Atunci când nu ai o soluție
originală, o metodă personală
de succes, ar trebui să vezi ce

au făcut alții înaintea ta ca să
ajungă acolo unde țintești tu.
Prin urmare, trebuie investit în
educație, proces care costă, și,
totodată, este cronofag. Pe
termen lung, managerii ar
trebui să susțină într-o formă
sau alta procesul de
învățământ în materia
proprietății intelectuale și să
se implice, tot așa, în
conferințele de specialitate. Pe
termen scurt, trebuie să aibă
în vedere că drepturile de
proprietate intelectuală

(brevetele de invenție,
mărcile, indicațiile geografice,
desenele, modelele etc.) nu
sunt doar niște simple
indicatoare economice, ci și un
veritabil motor al acestora.
Simplificând foarte mult,
trebuie spus că societatea
arhaică nu avea nevoie de o
altă distinctivitate decât cea
dată de produsul în sine,
deoarece producția era
manuală, prin urmare, se
particulariza foarte bine.
Industrializarea producției a
aruncat pe piață o cantitate
mult mai mare de bunuri, dar
toate standardizate,
asemănătoare. De aici nevoia
de a se deosebi (prin marcă,
indicație geografică, desen,
model) sau de a găsi soluții noi
la probleme tehnice (prin
invenții). Dar cum să nu te
deosebești când tu le știi pe
toate și nimeni nu e ca tine?
Oricât ar fi de dureros,
specialiștii trebuie lăsați să își
exercite fără imixtiuni meseria;
cu alte cuvinte… dacă mie nu
îmi place o formă grafică sau o
culoare (care nu sunt utilizate
întâmplător de către un
profesionist), ar trebui să mă
întreb cine m-a validat în
domeniu pentru ca părerea
mea să conteze? faptul că
plătesc realizarea unei forme

„Managerii ar trebui să susțină 
procesul de învățământ în materia
proprietății intelectuale”
interviu cu conf. univ. dr. Paul Popovici, avocat (Baroul arad)
universitatea Creștină „dimitrie Cantemir” București, facultatea de drept din Cluj-napoca
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grafice nu înseamnă că îmi pot
cumpăra simț estetic. Sutor, ne
ultra crepidam!

ați văzut în numeroase ocazii „la
lucru” pe avocații specializați în
proprietate industrială. Ce ne puteți
spune despre nivelul acestora de
pregătire, experiență și tenacitate?

Nivelul de pregătire în materia
proprietății industriale este de cele
mai multe ori rodul lor exclusiv,
ulterior încheierii studiilor. 
La facultățile de drept materia este
de cele mai multe ori facultativă
(excepția este obligativitatea ei),
uneori „faultată” (astăzi, când
importanța disciplinei este în
ascensiune, veți găsi enormități
instituționale care au transformat-
o din obligatorie în opțională încât
„rezolvarea situației” pare mai
mult o răfuială personală.
totodată, disciplina este destul de
neglijată de studenți, în ciuda
pasiunii pe care o manifestă cei
care o servesc, pentru că ea nu
constituie materie de examen
pentru vreo profesie, cu excepția
celei de consilier în proprietate
industrială.

Cum a evoluat numărul de dosare
și gradul de complexitate a
litigiilor în domeniul mărcilor și
brevetelor de invenție? din ce
sectoare economice provin cele
mai multe dosare?

Nu am instrumentat toate dosarele
de proprietate industrială din
România pentru ca să pot emite o
astfel de opinie! Din ce am
observat, cele mai multe provin din
rândul sferei de producție. Evident,
gradul de complexitate juridică
este dat nu numai de calitatea
celor implicați, ci și de
complexitatea situațiilor juridice
deduse judecății. Dezvoltarea
atrage după sine complexitatea, iar

complexitatea generează și ea la
rândul ei dezvoltare.

Realizarea unui act de justiţie de
calitate presupune alocarea
timpului minim necesar studierii
cauzelor, analizării problemelor de
drept şi a legislației în continuă
modificare, iar nu pronunțarea unor
soluții ce pot fi afectate de
inadecvarea condițiilor de lucru, de
lipsa de timp și supraîncărcare. Cum
apreciați condițiile de lucru actuale
în instanțele din România?

Răspunsul este conținut de
întrebare... Aș mai adăuga ceva…
Consider că actul de justiție trebuie
să se bazeze nu doar pe studiu
(dosar, legislație, jurisprudență,
literatură de specialitate), ci și pe
conștiință. Și mai este ceva: dreptul
roman nu ar fi cunoscut gloria
deplină fără „soluțiile pretoriene”,
în cadrul cărora nu s-a căutat
înlăturarea fondului prin
procedură. De altfel, realizarea
dreptății prin intermediul actului de
justiție umană este mai anevoioasă
decât pare la prima vedere. De ce?
Pentru că vrem, nu vrem, există o
dublă articulare (obiectivă și

subiectivă), iar adevărul juridic este
doar un adevăr relativ…

Cum percepeți pregătirea experților
judiciari din domeniul proprietății
industriale?

Pregătirea se relevă în consultanța
acordată, în cauzele instrumentate
și este rezultatul unui susținut efort
personal. Consider că un bun
consilier în proprietate industrială
trebuie să fie la curent cu noutățile
teoretice și practice din domeniu,
ceea ce se poate realiza doar prin
abonare la „Revista Română de
Dreptul Proprietății Intelectuale”
(editată de Universul Juridic),
consultarea „Revistei Române de
Proprietate Industrială” (editată de
OSIm), participarea la seminariile
realizate de OSIm și la conferințele
universitare (care nu sunt foarte
numeroase în materie: „Conferința
de proprietate intelectuală”,
organizată alternativ la București și
la timișoara sub auspiciile
facultăților de drept din cadrul
Universității București și
Universității de Vest sau cele pe
care le-a organizat și, sper, le va
mai organiza facultatea de Drept
din cadrul Universității „Babeș
Bolyai”: „Dreptul la imagine” și
„Război și pace [în proprietatea
industrială]”, în Cluj-Napoca). 

Cum apreciaţi condiţiile oferite
investitorilor locali şi străini de
către administraţia locală şi de
către executiv?

Nu mă pot pronunța acum,
chestiunea este complexă și
necesită mai mult decât o simplă
expediere. Uneori investițiile se fac
nu doar datorită unui cadru
legislativ prietenos sau a unor
beneficii economice imediate. Sau
nu este așa?

mircea fica

Consider că
actul de justiție
trebuie să se
bazeze nu doar
pe studiu (dosar,
legislație,
jurisprudență,
literatură de
specialitate), ci
și pe conștiință.
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unt fiul unor ţărani
(tatăl analfabet, iar
mama cu 4 clase
primare), care n-au

ştiut decât ce înseamnă
munca, soarele arzător, frigul
cumplit, suferinţa şi
zbuciumul.
Destrămarea inevitabilă a
lumii  interbelice şi instalarea
cu brutalitate a comunismului,
arestarea tatălui meu din
motive politice, imediat după
revenirea sa de pe frontul de
est, trimiterea lui în închisorile
de la Văcăreşti, Aiud şi gherla,
urmată de excludera mea şi a
celorlalţi doi fraţi din liceu,
împreună cu seceta şi marea
foamete din anii 1946-1947,
mi-au agravat şi mai mult
situaţia. Oricum, dat afară din
liceu nu am pierdut toate
trenurile timpului de afirmare.
Ca să pot salva viaţa mamei şi
a fraţilor mei, mă duceam la
cerşit prin satele de pe malul
Prutului, la zeci de kilometri
distanţă, unde, datorită

Prutului, se mai găseau ceva
cereale. Important este faptul
că statutul de cerşetor,
nevoiaş şi om sărac nu se
transmit ereditar.
Oricum, gloria mi-a fost
drastic zdrenţuită de
vremurile sub care am nimerit
să trăiesc, iar efortul pe care 
l-am făcut pentru a depăşi
conjunctura de cerşetor şi a
ajunge licean, student,
neurochirurg, academician şi,
apoi senator în Parlamentul
României a fost foarte greu,
dar nu imposibil.
La neurochirurgie am fost
profund deziluzionat de
tehnica operatorie utilizată
pentru extirparea cu ajutorul
degetului (digitoclazie) a
tumorilor cerebrale şi de
mortalitatea operatorie
extrem de ridicată (50-60%).
Din cauza acestor situaţii
dramatice am vrut şi am reuşit
să plec cu o bursă în Statele
Unite, unde mortalitatea
operaţiei era de 4% – o

leon dănăilă: „Pentru mine, 
viața înseamnă ceilalți!”
Profesorul și academicianul leon dănăilă este protagonistul unei cariere profesională absolut strălucite, 
fiind considerat în unele medii academice internaţionale drept cel mai bun neurochirurg din europa, figurând, 
alături de einstein, printre cele 500 de genii ale secolului 21. 
Puțini concetățeni știu că a introdus în „arsenalul” sălilor de operație din România microscopul operator (1979) 
și laserul (1984), că în cei 58 de ani de profesiune neurochirurgicală neîntreruptă (1961-2016), a efectuat peste 
40.000 de operații, că este autor al unui număr de 56 cărți (24 în limba engleză) și atlase de specialitate și deține 
18 brevete de inventator și 10 de inovator.
la rugămintea „legal Magazin”, într-o ediție dedicată preponderent proprietății industriale, la care și-a adus un uriaș
aport, s-a lăsat convins să-și aștearnă câteva gânduri despre carieră, despre viața sa tumultuoasă, despre profesiunea
sa de credință, medicina.
suntem onorați să surprindem aici frânturi memorialistice, judecăți de valoare și rostiri pline de învățăminte. 
sunt rânduri tulburătoare, pline de miez și emoție, pe care vă invităm cu încredere să le parcurgeți.

s
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diferenţă enormă! După această
specializare şi multe altele în
diferite ţări ale lumii, am devenit
cel mai bun şi cel mai solicitat
neurochirurg din România şi nu
numai. 
Cum nimeni nu doreşte să fie
depăşit de elevii săi, după un an de
la întoarcerea mea din America,
am fost îndepărtat pentru
„promovare” din clădirea cu 10
etaje într-un pavilion dezafectat
din curtea spitalului unde
profesorul meu spera să nu mai
pot opera aşa cum învăţasem la
New York. Acolo i-am luat locul şi
am făcut progrese uluitoare prin
introducerea în neurochirurgia din
România a microscopului operator
(1979) şi a laserului (1984). Pentru
mine s-a dovedit a fi cea mai
benefică măsură din viaţa mea. 
mi-am dezvoltat apoi pavilionul,
construind 16 camere de spital şi o
sală de operaţii, dotată cu cele
necesare, fapt care a ameliorat
enorm asistenţa medicală, dar şi
numărul de operaţii pe care le
făceam în fiecare zi, depăşind
uneori cifra de 7-8. toate dotările
le-am făcut fără nici o contribuţie
din partea statului.
medicina, definită ca fiind o
intersecţie a mai multor discipline,
nu este nici ştiinţă exactă, nici artă
pură şi nici credinţă impecabilă, ci
o profesie practicată cu pasiune,
care însumează segmente din
toate domeniile respective.
Singurătatea, teama de necunoscut
şi situaţiile paradoxale pe care
viaţa mi le-a oferit, le-am învins cu
acribie, corectitudine, tenacitate,
hărnicie, muncă continuă, voinţă,
competenţă intelectuală şi lucruri
bine făcute. Numai aşa mi-am
putut ridica ştacheta la un nivel
destul de înalt!
fie bogat, fie sărac, fie conducător,
fie supus, trebuie să aibă credinţă,
nădejde, virtute, linişte, bucurie,
milă străbună, responsabilitate

spirituală, morală, cultură ştiinţifică
şi adevăr. mistificarea, corupţia,
falsitatea, nevrednicia, ignoranţa,
lenea şi nedreptatea se impun a fi
eliminate. mila poate fi
demonstrată prin întărirea iubirii,
dar compasiunea aproapelui
născut în nenorocire rămâne nulă
fără ajutorarea acestuia prin fapte.
În această existenţă mistificată şi
strâmbă au existat şi piloni
puternici, care au reuşit să susţină
lumea profund deformată, într-un
echilibru moral şi material destul
de stabil. Eu am fost doar unul
dintre aceştia.
Pentru mine, medicina a fost un
balsam, care mi-a colorat
gândurile, sufletul şi existenţa. Ca
medic, mi-am dedicat viaţa
profesională dorinţei şi scopului de
evitare a morţii, de alinare a
suferinţei şi de prelungire a vieţii.

Atracţia mea pentru medicină,
pentru alinarea chinurilor
oamenilor, pentru redarea unor
stări benefice şi pentru oferirea
unui trai mai liniştit, s-a manifestat
din fragedă copilărie. Am câştigat
inimile oamenilor prin moralitate
corectă, prin comportament
frumos şi prin găsirea întotdeauna
a prilejului de a face bine.
Absolvirea şi a facultăţii de
filozofie - Psihologie din Bucureşti
(1974) m-a ajutat foarte mult la
îndeplinirea faţă de pacienţi, şi nu
numai a dezideratelor de mai sus.
În cei 58 de ani de activitate
neurochirurgicală continuă (1961-
2019) pe care o practic şi în
prezent am efectuat peste 40.300
operaţii, sunt autor al unui număr
de 56 de cărţi (24 în limba engleză)
şi atlase de specialitate şi a peste
410 lucrări ştiinţifice, deţin 18

Pentru mine,
medicina a fost
un balsam, care
mi-a colorat
gândurile,
sufletul şi
existenţa. Ca
medic, mi-am
dedicat viaţa
profesională
dorinţei şi
scopului de
evitare a morţii,
de alinare 
a suferinţei 
şi de prelungire
a vieţii. 
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brevete de inventator şi 10 de
inovator. Cercetările mele sunt
citate de savanţi din întreaga lume,
iar unele cărţi postate pe Amazon
sunt vândute în numeroase ţări ale
lumii. Poate că respectivele date şi
multe altele i-au determinat pe cei
de la American Biographical
Institute să mă treacă în cartea
„500 greatest geniuses of the 21
st Century“ şi în „Albert Einstein
Dedications”, din aceeaşi carte.
toate publicaţiile, cercetările,
invenţiile şi inovaţiile au fost
realizate din fonduri proprii, din
vânzarea întregii mele agoniseli,
inclusiv a apartamentului în care
locuiesc, din salariul fără valoare
apreciabilă, toate în defavoarea
trebuinţelor personale. Sunt
membru titular al Academiei
Române (2004) şi a altor două
Academii şi membru la 9 academii
din străinătate.

Profesia de medic, dar în special
cea de neurochirurg, este extrem
de solicitantă. Astfel, în timpul
concediilor, efectuam până la 696
de ore (24 x 29) pe lună. Aceasta,
pentru a mă perfecţiona extrem în
tehnica chirurgicală şi prin faptul că
am înţeles de la început că
neurochirurgia (regina artelor
chirurgicale) este o profesie care
implică o investiţie masivă din
punct de vedere al factorului timp.
Organizarea şi utilizarea maximă a
timpului pentru această specialitate
a reprezentat un aspect esenţial în
viaţa mea, fără a ajunge vreodată la
epuizare fizică sau psihică.
În luptă cu vitregia vremurilor, am
cucerit centimetru cu centimetru
drumul pe care l-am străbătut greu,
dar cu demnitate. Sub acest destin
al singurătăţii, adică fără nici un
sprijin din partea nimănui, a trebuit
să-mi decid singur soarta, să

depăşesc apatia şi emoţia. Stările
peiorative de tipul urei, invidiei,
dispreţului, lăcomiei, stupidităţii şi
orgoliului colegilor m-au ruinat din
multe puncte de vedere, dar
complexele mele resorturi
spirituale, cu care am învins, mi-au
rămas neatinse. Dorinţa de a
deveni cât mai performant din
punct de vedere profesional a
putut fi realizată numai prin
renunţări la o mare parte din viaţa
mea personală, care şi aşa a fost
extrem de precară. Oricum, starea
mea spirituală, credinţa, munca
neobosită, entuziasmul,
optimismul, dăruirea, talentul,
harul, înţelepciunea şi rezultatele
activităţii mele s-au situat la cel
mai înalt nivel.
mi-am subordonat viaţa idealului
sfânt de a privi tragedia oamenilor
suferinzi şi neputinţa lor cu multă
milă, cu blândeţe odihnitoare şi cu
prezenţa mea calmă, optimistă,
agreabilă, modestă, discretă,
tolerantă, tenace şi perseverentă.
Astfel, încărcat cu o aură ezoterică,
m-am aplecat asupra acestor foi de
hârtie cu dragoste şi har pentru a
orândui şi reda în eseuri
confesionale evenimente, realizări,
secvenţe din viaţa şi sufletul meu
generos şi diverse fapte demne de
încredinţat memoriei hârtiei, spre
neuitare şi aducere aminte.
Acum, când sunt singur şi trăiesc
doar cu frumoasele mele amintiri,
viaţa poate fi asemănată cu un
album, cu un eseu sau un
manuscris. 
Pentru mine, zecile de mii de
consultaţii şi operaţii făcute gratuit
nu contează, ci urmele pe care le
las în sufletele oamenilor şi în viaţa
lor. Oricum, fără luptă nu există
biruinţă, iar pentru mine viaţa
înseamnă ceilalţi.

acad. prof. dr. Leon Dănăilă,
senator al româniei, 
inventator român

toate
publicaţiile,
cercetările,
invenţiile şi
inovaţiile au fost
realizate din
fonduri proprii,
din vânzarea
întregii mele
agoniseli
inclusiv a
apartamentului
în care locuiesc,
din salariul fără
valoare
apreciabilă,
toate în
defavoarea
trebuinţelor
personale. 
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Ștefan manea s-a născut în
iunie 1937, în comuna goicea,
jud. Dolj. A fost un oltean
geamăn, unul neliniștit,
iscoditor, însetat să cunoască.
După absolvirea Liceului „fraţii
Buzeşti” din Craiova, a optat
pentru specializarea „Chimie
organică” a facultăţii de
Chimie Industrială din
Bucureşti, unde a absolvit în
1961. La 24 de ani a ajuns
inginer chimist, iar la 25 de ani
şef de secţie la Uzina de
medicamente Bucureşti. A
urcat în cariera profesională
spectaculos de repede. În 1968
a devenit directorul general al
Biofarm, iar începând cu anul
1975 a trebuit să facă față
uneia dintre marile provocări
ale vieţii sale, după învestirea
sa în funcţia de director
general al Combinatului Chimic
din giurgiu.  
În aprilie 1990, și-a luat inima
în dinți și, cu un minimum de
capital, a fondat Hofigal, brand
românesc binecunoscut, o
societate pe acţiuni cu profil şi
obiective unice în România.

Așa a luat ființă liderul de azi
al produselor naturale din
România, cea mai puternică
divizie de cercetare privată din
România și una dintre cele mai
renumite mărci pentru
produsele fitoterapeutice din
România. 
Suplimentele alimentare,
produsele cosmetice, ceaiurile
și tincturile alcătuiesc de ceva
vreme un portofoliu

impresionant, de peste 450 de
produse, care s-au bucurat de
o reală apreciere
internațională. Beneficiile
induse de aceste remedii au
fost marcate prin cele peste 80
de medalii, din care 45 de aur,
primite la târgurile și
expozițiile internaționale
prestigioase.  
Prin întreaga sa activitate,
cercetătorul Ștefan manea s-a

dovedit profund preocupat de
sănătatea românilor pe care 
i-a iubit și i-a onorat prin
invențiile sale, una dintre
constantele activității sale fiind
aceea de a contribui la
educarea pentru sănătate a
românilor și de a promova
prevenția ca stil de viață. 
A fost ghidat de faptul că
„Natura nu minte niciodată!”,
acesta devenind motto-ul
companiei Hofigal.
La aniversarea unui sfert de
secol a companiei Hofigal,
Ștefan manea a rostit o frază
memorabilă: ,,Acum 25 de ani
am semnat un contract pe
viață: să respect Natura și să
aduc sănătate oamenilor
numai din Natură!”. După ce
și-a încheiat viața fizică,
contractul este onorat pe mai
departe de Hofigal, de fiica sa,
Cristina manea, cea care duce
brandul și firma la nivelul
următor, luminând cu
încredere neștirbită memoria
tatălui dus la stele.

cristian Pavel

in memoriam  

ștefan Manea – omul cu cele mai multe
brevete de invenții de pe planetă
acum mai bine de un an, în mai, ștefan Manea a trecut brusc și discret în neființă, la venerabila vârstă de 80 de ani.
Chimistul, cercetătorul, întreprinzătorul și managerul ștefan Manea a fost și a rămas unul dintre marile repere ale
cercetării românești în domeniul plantelor medicinale și aromatice, fondatorul unui brand autohton de prestigiu – hofigal. 
Profesionist cu vocație, vizionar plin de curaj, workaholic, rezistent la ruperea de vechiul sistem și cu un talent creator
rarissim, ștefan Manea a descoperit noile valențe ale florei românești, valorificându-i calitățile terapeutice prin
aplicarea tehnologiilor din ce în ce mai performante. oamenii care l-au cunoscut au pipăit „stofa” sa de creator, l-au
catalogat admirativ drept „omul cu cele mai multe brevete de invenții de pe planetă”. nu am verificat dacă, într-adevăr, a
acumulat cel mai mare număr de invenții brevetatate din România. Cu atât mai puțin de pe întregul glob. dar cele 130 de
invenții, numărate certificat cu certificat, atestă un record al planetei pe care și-a crescut-o singur, din muncă și
pasiune – Planeta hofigal. Încercăm să o descoperim aici, ca într-o misiune „spațială” de suflet. 
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►tehnologie pentru prelucrarea
plantelor medicinale;
►Aspecte privind fitochimia și

fitobiologia;
►Utilizarea biotehnologiilor în

industria de medicamente;
►Utilizarea biotehnologiilor în

realizarea de chimicale
agricole;
►Utilizarea biotehnologiilor în

industria alimentară;
►Valorificarea de eurilor

zootehnice;
► Bioreactoare pentru

obținerea  de proteine
furajere utilizând apele de
proces rezultate din
tehnologii de conversie
catalitică;

► lngineria procesului de sinteză
a proteinelor microbiene din
apele metanolice;

► Spirulina – produs natural din
alge cianofite.

lucrări de referință

►Program Orizont 2000 – colaborare cu Republica moldova:
„lnstalație universală pentru experimentarea și producerea
medicamentelor din extracte de plante"
►Coordonarea proiectelor și punerea în funcțiune, pe platforma

Uzinei de medicamente – București, a instalației de
condiționare a medicamentelor (comprimate, drajeuri,
injectabile etc), a instalației de catgut, a celei de perfuzabile și a
instalației de sinteze pentru industria de medicamente

►A construit, în stațiunea Breaza (jud. Prahova), Complexul de
terapie Naturală „Alexandra”, pe care l-a dorit un sanatoriu cu
caracter medical și de relaxare. Aici sunt folosite cele mai
metode moderne de tratament pentru susținerea sănătății.
►În 2006, Hofigal a deschis Centrul medical HofimED, în

București, unde se folosesc metode de diagnostic și tratament
care contribuie la stimularea forțelor proprii de refacere și
autovindecare a organismului, fără a produce reacții adverse.

Programe/proiecte naționale și internaționale

►Societatea Română de
Bioinginerie și Biotehnologie
►SOROPA (Societatea Română

pentru Protecția Atmosferei)
►Societatea de Chimie din

România – PLANtA ROmANICA

asociații profesionale
în care a fost membru
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Pentru cititorii legal Magazin,
vă rugăm să ne spuneți
câteva amănunte despre
dumneavoastră, despre
profesionistul valentin adrian
georgescu, despre drumul
deschis de intertop în 1990 
și până astăzi, la conducerea
grupului novoMatiC. 

grupul de Companii NOVOmAtIC
a activat pentru prima dată în
România în anul 1990, pe
partea operațională, cu sălile de
joc ADmIRAL. Am stat la baza
clădirii unei industrii în care
normele legislative erau la înce-
put și am introdus un nou stan -
dard, susținut de brandul
ADmIRAL, lider la nivel european.
În 2005 am intrat pe piața de
gam bling cu brandul NOVOmAtIC
România, ca distribu itor de
echipamente slot machine. 
Acum suntem lideri în calitate
de distribuitori și operăm peste
100 de locații ADmIRAL. După
29 de ani de experiență, în
calitate de CEO al grupului de
Companii NOVOmAtIC
România, pot să afirm ca am
fost protagonist al unei industrii

ajunse la maturitate. mă bucur
că am avut oportunitatea, în
calitate de președinte
ROmSLOt, să contribui la
responsabilitatea socială și
juridică din acest domeniu și la
formarea unui cadru legislativ
care să protejeze atât
organizatorii, cât și jucătorii. În
prezent, susțin aceste valori în
calitate de membru al
Consiliului Director.    

aveți o experiență de 30 de
ani în industria jocurilor de
noroc, conduceți firmele 
novo vltech solutions, 
novo investment Ro și novo
investment Mld (partenerul
tehnologic al loteriei
naționale a Moldovei), 
Bet Master, dar coordonați 
și activitatea grupului
novoMatiC România. 
Ce înseamnă brandul
novoMatiC la nivel global?
dar în România ?

NOVOmAtIC înseamnă
tradiție, inovație, tehnologie
de ultimă oră, încredere,
sustenabilitate. Este lider în

domeniul gamblingului în
Europa, cu un venit de 5
miliarde euro în 2018, cu o
istorie de 35 de ani, deține 29
de centre tehnologice în 16
tări, 16 fabrici situate în 12
țări, 2.100 de locații în toată
lumea, cu peste 30.000
angajați. În România,
continuăm să inovăm pentru
succesul clienților noștri.
Credem că este
responsabilitatea noastră să
menținem standarde
tehnologice înalte, să avem o
relație transparentă și de
încredere cu clienții și
partenerii noștri, să contribuim
la crearea unui cadru legislativ
competitiv și la protejarea
jucătorilor.

novoMatiC a fost distinsă 
la început de 2019, pentru 
al doilea an consecutiv, 
cu premiul „Casino supplier
of the year”, decernat la
londra. Ce semnifică acest
premiu prestigios?

Premiul „Casino Supplier of
the Year” ne reconfirmă

recunoașterea contribuției
companiei, ca furnizor de
tehnologie inovatoare și de
încredere la nivel
ințernational, consolidând
astfel sloganul companiei,
„Winning technology”.

ar putea să funcționeze în
parametri optimi, la acest
moment, sau în viitor,
industria națională și globală
de gambling, fără a se baza pe
drepturile legale de
Proprietate industrială?

Cred că industria de gambling
națională și globală nu poate
funcționa fără drepturile legale
de Proprietate Industrială,
între cele două domenii există
o strânsă legătură. 

se știe că, la nivel mondial,
grupul novoMatiC este un
important producător de
mijloace de joc. Considerați
că instrumentele oferite de
proprietatea industrială sunt
suficiente și utile? ajută
acestea la dezvoltarea
industriei de gambling ? 

„Piața de gambling nu poate
funcționa fără drepturile legale 
de Proprietate industrială”
interviu cu valentin adRian geoRgesCu, Ceo al grupului de Companii novoMatiC România

valentin-adrian georgescu este un nume sonor al industriei de gambling din România. Cel căruia i se datorează succesul 
pe piața locală a brandului admiral, deținut de grupul austriac novoMatiC, cel care a chezășuit dezvoltarea domeniului,
începând cu anul 1990. Cel care, acum 4 ani, la aniversarea celor 25 de activitate a grupului pe plan local, avea să-l întâmpine, 
ca oaspete de onoare, pe fostul ambasador global al novomatic în lume, regretatul pilot de legendă, niki lauda.
În cele ce urmează, domnia sa a acceptat să răspundă întrebărilor noastre despre legătura jocurilor de noroc cu drepturile 
de proprietate industrială.
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Instrumentele oferite de
Proprietatea Industrială sunt
suficiente și utile, la fel cum
sunt și în alte domenii în care
inovația și tehnologia au un
caracter important. Acestea
ajută la protecția drepturilor
care se nasc în industria de
gambling. 

Concret, care sunt cele 
mai cunoscute și cele mai
utilizate drepturi de
proprietate industrială 
pe care se sprijină industria
jocurilor de noroc landbased
și online ?

Cele mai utilizate drepturi de
proprietate industrială sunt
invențiile, mărcile, desenele și
modelele industriale. 

de-a lungul carierei dvs. 
de manager, ați întâmpinat
dificultăți reale cu privire 
la încălcarea drepturilor de
proprietate industrială pe
care novoMatiC le deține
atât în România, la nivelul
uniunii europene sau la nivel
mondial?

fiind lideri în Europa, în topul
celor mai mari producători din
industria de gambling din
lume, furnizăm produse de
succes care sunt supuse
frecvent riscului copierii, atât
în România, cât și la nivel
global. 

Credeți că ar trebui 
operate modificări
legislative care să permită 
o mai bună gestionare 
a problemelor legate 
de contrafacere în industria
jocurilor de noroc
tradiționale și la distanță? 
Ce propuneri concrete ați
putea avansa?

Pentru ca titularii de drepturi
să beneficieze de o protecție
eficientă, termenele avute în
vedere pentru înregistrarea
unei mărci, dar și durata unui
proces în instanță ce
presupune protecția
drepturilor aferente, ar putea
fi scurtate. 

Cum vedeți dezvoltarea
industriei de jocuri de noroc
în viitor, ținând cont de
migrarea preferințelor către
mediul online, de aspectele
care caracterizează lumea
globalizată din prezent?

Viitorul industriei jocurilor de
noroc se rezumă la online

dacă luăm în considerare
preferințele „milenarilor”.
Experiența de joc din landbase
și online diferă și este
important ca fiecare
organizator să găsească 
o sinergie între cele două,
pentru că partea de landbase
ajută la dezvoltarea 
online-ului. 
Online-ul extinde plăcerea de
joc și în afara sălilor sau oferă
jucătorului posibilitatea
parierii la distanță, chiar în
confortul casei sale. Pe de altă
parte, experiența din sala de
joc, serviciile oferite de
personal și atmosfera, creează
un mediu de entertainment
inedit. 

Cum priviți posibilitatea 
de a se utiliza criptomonede
în industria de jocuri? ar
putea exista posibilitatea de
a introduce o monedă virtuală
care să fie recunoscută și
utilizată exclusiv în gambling
la nivel global?

Criptomonedele reprezintă un
sistem de plată care aduce
numeroase avantaje, atât
pentru operatori, cât și pentru
jucători, însă deocamdată
depind de reglementările
legislative ale fiecărei țări. Deși
tranzacțiile sunt publice,
sistemul asigură anonimatul
persoanelor care realizează
tranzacții, iar organizatorii au
obligativitatea de a verifica
sursa din care sunt transferate
fondurile (datele de identitate
ale posesorului) în cazul depu -
nerii, precum și destinatarul
fondurilor, în cazul retragerii. 
Într-adevăr, o monedă virtuală
recunoscută și utilizată exclusiv
în acest domeniu este o soluție
de viitor, dacă ne asigură
transparență, astfel încât
organizatorul să poată
respecta toate prevederile
legale, împotriva spălarii
banilor sau a detectării
situațiilor de fraudă.

va rămâne România 
pe harta atracțiilor turistice
și pe seama oportunităților
de gambling?

România rămâne o atracție
turistică de interes, datorită
plasării geografice – aproape
de Orientul mijlociu, al
costurilor accesibile pentru
servicii, dar și datorită ofertei
atractive și diversității din
cazinouri și sălile de joc. 

cristian Pavel
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Universul Juridic a organizat pe
19 iunie 2019 cea de-a V-a
ediție a conferinței cu
tema mEDIUL DE AfACERI SUB
LUPA CONSILIULUI
CONCURENțEI.  Evenimentul s-
a  desfășurat în Sala Antonescu
a facultății de Drept din cadrul
Universității București.
Conferința a putut fi organizată
cu sprijinul unor parteneri
prestigioși: PeliPartners, DLA
Piper, Botezatu și Asociații și
Wolters kluwer Romania.
Pe lângă reprezentarea la cel
mai înalt nivel a autorității de
Concurență (Bogdan Chirițoiu
– Președinte,  Daniela Bădilă
– Director general și Cristina
Butacu – Director Juridic),
asistența a fost captivată și de
intervențiile percutante și
pertinente ale specialiștilor în
Dreptul Concurenței invitați ca
lectori în eveniment.  
La sfârşitul anului
2018, Consiliul Concurenţei
avea în derulare 37 de
investigaţii privind posibila
încălcare a Legii concurenţei, cu
una mai mult faţă de aceeaşi
perioadă a anului trecut. 21
dintre investigaţiile în
desfăşurare la 31 decembrie
2018 vizau înţelegeri de tip
cartel, iar 11 aveau ca obiect
abuzul de poziţie dominantă. 
Președintele consiliului
concurenței, bogdan chirițoiu,
a subliniat faptul că autoritatea
de profil desfășoară permanent
o activitate de prevenție a
mediului de afaceri, având
multe acțiuni de educare a

companiilor, a autorităților
locale și centrale, dar și a
presei.
Președintele Chirițioiu s-a
exprimat în premieră și asupra
controversei legate de
activitatea firmelor de
ridesharing (Uber, taxify,
Clever etc.) pe piața locală.
„Este în interesul public să
avem o economie deschisă
către inovare. trebuie să
permitem acestor acţiuni să se
desfăşoare în România pentru
că sunt benefice pentru
consumatorul român”, a
declarat Bogdan Chiriţoiu.
De asemenea, preşedintele
Consiliului Concurenţei a mai
adăugat că permiterea
funcţionării firmelor de
ridesharing pe piaţa
românească ne îmbunătăţeşte
imaginea noastră în străinătate,
întrucât „demonstrăm că
susţinem dezvoltarea sectorului
It la noi în ţară”.
La rândul său, Daniela bădilă,
Directorul general al

consiliului concurenței a
precizat că în toamnă vom
avea monitorul Prețurilor la
nivel național. Scopurile
platformei monitorul Prețurilor
sunt de a informa
consumatorul în privința
evoluției prețurilor si de a
sprijini reglarea pieței prin
stimularea liberei concurențe.
tot în toamnă, Consiliul
Concurenței urmează să
anunțe rezultatele
investigațiilor sectoriale din
piața de leasing, piața
farmaceutică și din sectorul de
construcții a drumurilor.
carmen Peli, Partener & head
of competition PeliPartners s-
a referit în intervenția sa
la concurența în mediul online,
dând exemple câteva cazuri
notorii la nivel global, dar
enumerând și
provocările/riscurile pe care le
au în față cei prezenți cu
afacerile lor în mediul virtual.
gabriel ungureanu, directorul
executiv al Wolters kluwer

românia, a prezentat în
premieră pentru piața locală
cea mai vastă bibliotecă
juridică în format electronic din
România, Sintact.ro, o realizare
comună a Wolters kluwer și
Universul Juridic.
În cea de-a doua parte a
evenimentului,
reprezentantele firmei DLA
Piper, Livia zamfiropol și alina
Lăcătuș, avocate partner, s-au
referit pe larg la tendințele și
perspectivele pieței românești
în contextul raportului pe 2018
al Consiliului Concurenței,
făcând un excurs
atotcuprinzător al activității
autorității naționale în
domeniu.
O vie dispută a fost generată
de prezentarea directorului
juridic al e.on românia, mihai
george Popa, care s-a referit
la cooperarea în scopul
protejării și promovării
concurenței prin conformarea
cu legislația aplicabilă și
susținerea educării în acest
domeniu.
Nu în ultimul rând, Ștefan
botezatu, managing Partner,
botezatu și asociații, a punctat
cu rigurozitate unele apecte
privind exercitarea dreptului la
apărare în cursul investigațiilor
de profil. „Următorul
eveniment ar trebui denumit
invers: Consiliul Concurenței
sub lupa mediului de afaceri!”,
a recomandat cu tâlc Ștefan
Botezatu.

cristian Pavel

Mediul de afaceri sub lupa 
Consiliului Concurenței. dar și invers!
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Conferința națională de Contencios administrativ, ediția a v-a.

lansarea operei „Contenciosul 
administrativ român”, edițiunea a ii-a
miercuri, 22 mai 2019,
facultatea de Drept a
Universității din București și
Editura Universul Juridic au
organizat Conferința Națională
de Contencios Administrativ,
Ediția a V-a. Evenimentul a avut
loc în Aula magna a facultății de
Drept, Universitatea București.
moderatorii conferinței au fost
domnul conf. univ.
dr. alexandru-sorin ciobanu,
avocat în Baroul București și
cadru didactic al facultății de
Drept din București, respectiv
domnul lector univ. dr. bogdan
Dima, cadru didactic al facultății
de Drept din București.
Au luat cuvântul, în calitate de
„speaker”:
– Judecător dr. gabriela
bogasiu – Vicepreședinte al ÎCCJ
(anterior – membru al Secției de
contencios administrativ și fiscal
a ÎCCJ), susținând tema:
„Unificarea practicii judiciare în
contenciosul administrativ și
fiscal, deziderate și realizări.
Aspecte de noutate în
jurispudența Înaltei Curți de
Casație și Justiție”
– Conf. univ. dr. alexandru-
sorin ciobanu – Universitatea
din București, avocat în Baroul
București, susținând temele:
„Una caldă, una rece … despre
carențele modificărilor aduse
prin Legea nr. 212/2018 în
materia contenciosului
adminstrativ”; „Situația
«terțului» în litigiile de
contencios administrativ”:
regimul plângerii prealabile (în

urma modificărilor aduse prin
Legea nr. 212/2018):
obligativitate, termen de
formulare, mod de calcul;
calitatea procesuală în diverse
litigii „speciale” (urbanism,
atacarea actelor emise de
Curtea de Conturi) s.a.
– Conf. univ. dr. cristian clipa –
Universitatea de Vest din
timișoara, avocat în Baroul
timiș, susținând temele:
„Contenciosul suspendării, al
modificării, al
rezilierii/rezoluțiunii și al
denunțării unilaterale a unui
contract administrativ”;
„Aspecte legate de
posibilitatea/imposibilitatea
invocării de către particular, în
relația cu autoritatea
contractantă, a unei excepții
de neexecutare a contractului”.
– Judecător dr. bogdan cristea,
susținând tema: „Certitudini și
controverse în jurisprudența
instanțelor de contencios
administrativ și fiscal privind
competența de judecată și
suspendarea executării actelor
administrative”

– Dr. eugenia marin – judecător
la ÎCCJ – Secția contencios
administrativ și fiscal (2006-
2018), susținând tema: „Aspecte
referitoare la procedura
conteciosului administrativ din
perspectiva modificărilor aduse
Legii nr. 554/2004 prin Legea nr.
212/2018”
– Conf. univ. dr. ovidiu
Podaru – Universitatea Babeș-
Bolyai din Cluj-Napoca, avocat în
Baroul Cluj, susținând temele:
„Privilegiul de jurisdicție al
administrației publice în
contenciosul administrativ: din
țânțar … armăsar!”; „Analiza
cauzelor de inadmisibilitate a
acțiunilor în contenciosul
administrativ (care fac ca
autoritățile publice chemate în
instanță să se bucure de un
veritabil «privilegiu») legate de:
(1) identificarea corectă a
pârâtului; (2) procedura
prealabilă și (3) obiectul și cauza
acțiunii (petitele și motivele de
nelegalitate a actului atacat)”.
– Dr. iuliana rîciu – judecător la
ÎCCJ – Secția contencios
administrativ și fiscal (2008-

2017), susținând tema:
„Jurisprudența și revirimentul
jurisprudențial cu privire la
excepția de nelegalitate,
procedura prealabilă,
suspendarea executării actului
administrativ”
– Prof. univ. dr. Dana tofan –
Universitatea din București,
avocat în Baroul București,
susținând tema: „Incidența
hotărârilor prealabile și a
recursului în interesul legii în
jurisprudența administrativă”
– Prof. univ. dr. verginia
vedinaș – Universitatea din
București, avocat în Baroul
București (anterior – senator al
României și Consilier de Conturi
la Curtea de Conturi), susținând
tema: „Probleme practice
privind suspendarea executării
actelor administrative – privire
specială asupra actelor
adoptate la nivelul
administrației locale ca acte
«interne» și/sau în materia
reorganizării unor instituții
publice”
Cu această ocazie a avut loc
evenimentul de lansare de
carte: constantin g. rarincescu
– „Contenciosul administrativ
român”, Edițiunea a II-a (1936),
Ed. Universul Juridic, București,
2019.
De asemenea, a avut loc și
lansarea celei mai vaste
biblioteci juridice în format
electronic: biblioteca universul
juridic, disponibilă în sintact.ro.

mircea fica



Evenimentul este organizat cu sprijinul
oficiului de stat pentru invenții și mărci și
al camerei naționale a consilierilor în
Proprietate industrială din românia.

cea de-a treia ediție a galei Proprietății
industriale reprezintă un moment festiv
de cotitură pentru maniera de
nominalizare, de promovare și răsplătire a
eforturilor și performanțelor atinse de
principalii jucători angajați în afirmarea,
respectarea și apărarea drepturilor de
proprietate industrial din România.  

Respectarea drepturilor de proprietate
industrială reprezintă o garanție a
dezvoltării economice a țării noastre.
Obținerea brevetelor de invenție, a
mărcilor și a desenelor, precum și
apărarea drepturilor asupra lor fac
subiectul unei legislații specifice care
cuprinde atât acte normative interne,
respectiv legea brevetelor, legea mărcilor,

etc., cât și a unor acte normative
internaționale, respectiv convenții și
tratate la care România este parte. 

Dorim să transformăm gala Proprietății
industriale într-o serie de evenimente de
referință care să rămână un reper anual
binecunoscut în agenda publică, care ”să
dea Cezarilor ce-i al Cezarilor”, să
consolideze parteneriatul dintre titularii de
drepturi (persoane fizice, inventatori,
companii, institute de cercetare,
universități etc.) și consilierii în proprietate
industrială și care să transmită societății
mesajele binevenite ale câștigătorilor care
ne fac, tuturor, viața mai frumoasă.

Partenerii Galei Proprietății industriale:
cabinetul marius Pantea, novomatic, 
jti românia, hofigal, case de avocatură
simion & baciu și universitatea 
româno-americană.

criteriile de premiere sunt: experienţa în
piaţă, opiniile şi recomandările clienţilor;
rezultatele înregistrate în 2018 și în primul
semestru din 2019; notorietatea mărcilor
și a brevetelor; activitatea academică;,
complexitatea dosarelor  în care au fost
implicate agențiile și persoanele
nominalizate; apariţia în presa de
specialitate românească şi în directoarele
internaţionale de profil. 

secțiunile de premiere :
secțiunea i: instituții  
secțiunea a ii-a: brevete de invenții 
secțiunea a iii-a: brevete de soi
secțiunea a iv-a: companii
secțiunea a v-a: mărci românești
secțiunea a vi-a: mărci din românia
secțiunea a vii-a: Design industrial,
desene și modele

secțiunea a viii-a: indicație geografică
Protejată și Denumire de origine
Protejată

sectiunea a ix-a: societăți de avocatură

secțiunea a x-a: agenții de proprietate
industrială

secțiune a xi-a: in memoriam (premiu
acordat unei regretate somități în materie
– Ștefan manea, fondator și ex-ceo,
hofigal)

secțiunea a xii-a: excelență în
promovarea și apărarea proprietății
industriale

eveniment de referință organizat de Grupul Universul Juridic 

gala PRoPRietății industRiale 
ediția a iii-a, 2 iulie 2019

hotel marshal garden, sala ametist, bucurești






