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Tematica analitică unică de ''Dreptul proprietății intelectuale'' urmează să fie discutată și examinată
într-un format de 4 ateliere, de câte 2 ore fiecare. Atelierele vor avea o dimensiune preponderent
practică, aspectele teoretice fiind abordate în scopul înțelegerii problemelor practice. Evaluarea
cursanților se va face pe parcursul atelierelor, pe baza răspunsurilor orale și scrise la spețele
discutate. Se recomandă cursanților să pregătească fiecare atelier prin studierea în avans a
materialului didactic pus la dispoziția lor pe platforma INPPA.
Atelier nr. 1 - Dreptul la marcă (2 ore)
1. Semnele care pot fi înregistrate ca marcă
- noțiunea de „semn”
- condiția distinctivității
- distincții față de indicații geografice, nume comerciale, alte semne utilizate în activități comerciale,
desene și modele industriale
- funcția esențială a mărcii
2. Sisteme de protecție națională, europeană, internațională
3. Acțiunea în anularea înregistrării mărcii
- motive absolute și motive relative de refuz al protecției prin drept la marcă
- înregistrarea mărcii cu rea-credință
4. Menținerea dreptului la marcă. Acțiunea în decădere. Utilizarea efectivă a mărcii.
Discuții pe bază de spețe. Explicații teoretice și practice.
Atelier nr. 2 - Dreptul la marcă (2 ore)
1. Acțiunea în contrafacere
- limitele protecției prin drept la marcă
- măsuri provizorii de protecție
- obiectul cererii de chemare în judecată. cuantificarea daunelor-interese
- aprecierea riscului de confuzie
- apărări
2. Acțiunea în concurență neloială
3. Acțiuni vamale
4. Protejarea mărcii pe internet. UDRP.
Discuții pe bază de spețe. Explicații teoretice și practice.
Atelier nr. 3 - Dreptul de autor și drepturi conexe (2 ore)
1. Creațiile intelectuale care pot fi protejate prin drept de autor
- condiția originalității
- distincții între dreptul de autor și drepturile conexe dreptului de autor; distincția față de protecția
unei creații intelectuale prin dreptul la desene și modele industriale
2. Calitatea de titular al dreptului de autor
3. Acțiunea civilă pentru apărarea dreptului de autor
- reproducerea operei

- comunicarea publică a operei
- limitele protecției prin drept de autor
- apărări
4. Gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe
Discuții pe bază de spețe. Explicații teoretice și practice.
Atelier nr. 4 - Dreptul asupra invenției (2 ore)
1. Invenția brevetabilă
- condiția activității inventive
- distincții față de protecția prin secret comercial
2. Sisteme de protecție națională, europeană, internațională
3. Acțiunea în contrafacere
- limitele revendicărilor
- apărări
Discuții pe bază de spețe. Explicații teoretice și practice.
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1. Suportul de curs elaborat pentru cursul INPPA și jurisprudența indicată

La evaluare se iau în considerare:

Ponderea în notare, exprimată in %
{total=100%; se completează numai elementele care
sunt incidente)
30%

- răspunsurile la aplicațiile practice în cadrul
atelierelor
- rezultatele obținute la testarea scrisă
- evaluarea continuă a cunoștințelor în cadrul
atelierelor
- activităţile gen teme / referate / eseuri etc.
- alte activităţi (precizaţi)

50%
20%
-

Cerinţe minime pentru promovare:
-

Cunoștințe elementare la materia ce formează obiectul de studiu
Stăpânirea acceptabilă a categoriilor si conceptelor fundamentale
Raspunsurile să nu cuprindă erori grave
Implicare în activitățile practic-aplicative de la atelier
Cerință de prezență stabilită de formator*:
50%

*potrivit Regulamentului I.N.P.P.A., prezența nu poate fi mai mică de 50%
Data completării:
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