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Curriculum vitae  
Europass  

MARINESCU ANA-MARIA 

  

informații personale  

Nume / Prenume MARINESCU Ana-Maria 

Adresă(e) Str. Elev Ştefănescu Ştefan nr. 8, bl. 464, sc. A, et. 3, sector 2, Bucureşti 

Telefon(oane) Mobil: + 40 723 241 399 
 

E-mail(uri) amm_marinescu@yahoo.com 

Naționalitate(-tăŃi) Română 

Data nașterii 04.06.1980 

Sex Feminin 

  

Locul de muncă vizat /  
Domeniul ocupațional 

Doctorand - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT, Universitatea ”Nicolae Titulescu” – Școala Doctorală, 
domeniul proprietate intelectuală – drept de autor și drepturi conexe – tema lucrării ”Gestiunea colectivă a 
drepturilor de autor și a drepturilor conexe”. 

  

Experiența profesională  

Perioada Octombrie / 2014 - Prezent 

Activitate Doctorand - STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT, Universitatea ”Nicolae Titulescu” – Școala 
Doctorală, domeniul proprietate intelectuală – drept de autor și drepturi conexe 

  

Perioada Martie / 2011 – Prezent  

Funcția sau postul ocupat Director general 

Perioada Aprilie / 2019 – Prezent  

Funcția sau postul ocupat Membru în Consiliul Director  

Activități și responsabilități 
principale 

  Organizarea activității asociației 

  Reprezentarea asociației în relațiile cu terții: instituții publice sau private 

  Asigurarea conducerii curente a asociației 

Desfășurarea activităților privind convocarea Consiliul director și a Adunării Generale, precum și a celor privind 
evidența deciziilor, hotărârilor și proceselor-verbale ale organelor de conducere ale asociației 

Evidența registrelor interne ale asociației, precum și a oricăror documente adresate sau emise de către asociație; 

  Asigurarea corespondenței asociației 

  Informarea Consiliul director privind activitatea asociației și participarea la ședințele Consiliului, în calitate de 
membru 

  Reprezentarea asociației în negocierile cu alte organisme de gestiune colectivă şi utilizatorii 

  Angajează societatea față de terți având drept de semnătură 

  Asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor de transparență prevăzute de Legea nr. 8/1996 cu modificările şi 
completările ulterioare 

  Asigură îndeplinirea de către asociație a obligațiilor financiar-fiscale 

  Asigură resursele materiale și informaționale pentru desfășurarea activității asociației 

Asigurarea verificarea activităților privind colectarea și repartizarea remunerațiilor cuvenite titularilor de  drepturi 
reprezentați de către asociație 

Reprezentarea asociației în instanță în calitate de reprezentant legal 

Asigurarea conducerii întâlnirilor / ședințelor în cadrul societății, precum și a climatului de muncă eficient în   
cadrul organizației 

Planificarea activității de conducere și a celei organizaționale, elaborarea politicilor societății 

Organizarea activităților din cadrul societății 
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Implementarea măsurilor de îmbunătățire a activității societății 

Controlul realizării indicatorilor financiar-economici 

Coordonarea asigurării bazei tehnico-materiale și de servicii 

 Monitorizarea activității resurselor umane și a circulației informațiilor. 

 

Numele şi adresa angajatorului   Societatea Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice – PERGAM 
  Adresă: București, Șos. Mihai Bravu nr. 174, bl. 229, sc. 1, et. 4, ap. 16, sector 2, CP 021341 
  Mobil: (0733) 943 603 
  E-mail: office@pergam.ro, anamaria.marinescu@pergam.ro    
  Web: www.pergam.ro  

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

  Management / drepturi de autor şi drepturi conexe / gestiune colectivă / organism de gestiune colectivă,  
asociație non-profit 

  

Perioada   Ianuarie / 2011 – Decembrie / 2011 

Funcția sau postul ocupat   Consultant științific  

Activități și responsabilități 
principale 

Consultanță științifică privind dreptul de autor și drepturile conexe privind: încheierea de contracte în domeniu, 
licențe, proceduri, termeni, condiții, politici de dezvoltare în domeniu; elaborare studii comparative (legate de 
aspecte interne, europene, internaționale); dezvoltarea și implementarea de proiecte în domeniu. 

Numele şi adresa angajatorului   S.C.Av. „Duțescu și Asociații” – consultanță științifică oferită la cerere 
  Adresă: București, str. Popa Rusu nr. 9, sector 2 
  Telefon: 0311-04 80 46 

Fax: 0311-04 80 45 
  Web: www.dutescu.com 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

  Consultanță științifică / drepturi de autor și drepturi conexe  

  

Perioada Septembrie / 2006 – Octombrie / 2010 

Funcția sau postul ocupat Șef serviciu - Serviciul Gestiune Colectivă și Relații Publice 

Activități și responsabilități 
principale 

Coordonarea activității Serviciului 

Coordonarea activităților privind corespondența cu persoanele fizice sau juridice privind activitatea serviciului, 
direcției și ORDA, în general 

Coordonarea activităților privind asigurarea corespondenței cu organismele de gestiune colectivă privind 
activitatea serviciului, direcției, ORDA și a problematicii dreptului de autor și drepturilor conexe, în general 

Verificarea din punct de vedere juridic: a statutelor de înființare ale organismelor de gestiune colectivă din 
domeniu, a condițiilor pentru ca o asociație să primească avizul de funcționare ca organism de gestiune 
colectivă, proiectelor de modificare ale statutelor organismelor de gestiune colectivă din domeniul, a condițiilor 
pentru înscrierea în registrul aflat la grefa judecătoriei a asociațiilor și fundațiilor constituite în domeniul dreptului 
de autor și al drepturilor conexe, inclusiv în ceea ce privește asociațiile pentru combaterea pirateriei 

Coordonarea activităților de control general anual efectuate de către ORDA în privința activității și funcționării 
organismelor de gestiune colectivă 

Coordonarea activităților de control tematic al organismelor de gestiune colectivă 

Coordonarea activităților privind evidența repertoriilor, dărilor de seamă anuale, raportului anual al comisiei de 
cenzori, hotărârilor judecătorești privind înregistrarea modificărilor la statut și a contractelor de reprezentare cu 
organismele similare din străinătatea primite de la organismele de gestiune colectivă 

Coordonarea activităților privind verificarea îndeplinirii de către organismele de gestiune colectivă a obligațiilor 
legale 

Coordonarea activităților privind elaborarea unor situații centralizate privind activitatea organismelor de gestiune 
colectivă din România 

Coordonarea, și după caz, elaborarea, de situații centralizate și studii privind dreptul de autor și drepturile 
conexe pe plan european și internațional 

Coordonarea, și după caz, participarea la procedurile de arbitraj organizate în cadrul ORDA și asigurarea 
secretariatul procedurilor de arbitraj, atunci când este cazul; Coordonarea activităților de Relații publice, inclusiv 
cele privind elaborarea Raportului anual privind accesul la informațiile de interes public, Raportului anual de 
activitate și Buletinului Informativ 

Participarea la elaborarea propunerilor privind modificarea şi completarea reglementărilor legale în vigoare 

Elaborarea de răspunsuri la plângeri prealabile; 
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Coordonarea și participarea la activitățile de stabilire a tarifelor pentru titularii de drepturi de autor şi conexe, în 
faza de negociere și arbitraj 

Elaborarea de proiecte de decizii ale Directorului general al ORDA 

Participarea la activitățile privind organizarea de seminarii şi alte conferințe (realizarea de prezentări şi alte 
activități organizatorice: locație, invitații, număr de participanți, informații de contact, dosare de presă, 
comunicate de presă, chestionare de evaluare, etc) 

Reprezentarea ORDA la seminarii, conferințe și alte întâlniri, fie organizate de ORDA, fie la care instituția a fost 
invitată 

Numărul și calificarea angajaților coordonați: 16 angajați (experți, consilieri – studii universitare şi post-
universitare) / Activități administrative realizate privind coordonarea şi managementul funcționarilor publici: fișe 
de post, descrierea activităților atribuite prin fișele de post, analize de training, stabilirea cursurilor de 
perfecționare profesională, rapoarte privind activitățile desfășurate, coordonarea activității interne.  

Numele şi adresa angajatorului   Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) 
  Adresă: Calea Victoriei nr. 118, et. 4-5, sector 1, București 
  Telefon și fax: +4021 317.50.60/70 
  E-mail : office@orda.gov.ro 
  Web: www.orda.ro 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Administrație publică – instituție publică în subordinea Guvernului,  Management și coordonare – funcție                     
publică de conducere, Drepturi de autor și drepturi conexe 

  

Perioada   August / 2004 – Septembrie / 2006 

Funcția sau postul ocupat   Consilier 

Activități și responsabilități 
principale 

  Examinarea din punct de vedere juridic a documentelor depuse în vederea înregistrării sau înscrierii în Registrele   
Naționale administrate de ORDA şi avizarea acestor documente; 

   Asigurarea corespondenței cu organismele de gestiune colectivă privind activitatea serviciului, direcției, ORDA şi 
a problematicii dreptului de autor şi drepturilor conexe, în general; 

 Verificarea din punct de vedere juridic: a statutelor de înființare ale organismelor de gestiune colectivă din 
domeniu, a condițiilor pentru ca o asociație să primească avizul de funcționare ca organism de gestiune colectivă, 
proiectelor de modificare ale statutelor organismelor de gestiune colectivă din domeniul, a condițiilor pentru 
înscrierea în registrul aflat la grefa judecătoriei a asociațiilor și fundațiilor constituite în domeniul dreptului de autor 
și al drepturilor conexe, inclusiv în ceea ce privește asociațiile pentru combaterea pirateriei; 

   Propuneri privind realizarea de activități în cadrul Direcției 

Numele și adresa angajatorului   Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) 
  Adresă: Calea Victoriei nr. 118, et. 4-5, sector 1, București 
  Telefon și fax: +4021 317.50.70/80/90 
  E-mail : office@orda.ro 
  Web: www.orda.ro 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

  Administrație publică – instituție publică în subordinea Guvernului,  Drepturi de autor şi drepturi conexe – funcție
publică de execuție 

  

Perioada   Iulie / 2003 – Iulie / 2004 

Funcția sau postul ocupat   Voluntar în cadrul unei firme de avocatură 

Activități și responsabilități 
principale 

Proceduri privind înregistrarea societăților comerciale la Registrul Comerțului și a documentelor specifice  

Proceduri privind activitatea juridică realizată de către societate  

Proceduri privind contractele 

Numele și adresa angajatorului   București, România 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

  Firmă de avocatură / jurist. 

Educație și formare  

  

                                    Perioada  24-25.04.2018 

             Calificarea / diploma obținută  Ofițer Protecție Date cu Caracter Personal – Curs DPO - Diplomă de absolvire (seria S.E. nr. 
1789/26.04.2018) 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite

 REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE - Regulamentul General privind Protecția 
Datelor (GDPR)  
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Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare

 S.C. SMART EXPERT EDU SOLUTIONS S.R.L.  

  

                                      Perioada    30.03 – 07.06.2017 – durata 720 ore  

       Calificarea / diploma obținută Administrator pensiune turistică, cod COR 5121.2.4. / Certificat de calificare profesională (seria L nr. 
00407013) eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Autoritatea 
Națională pentru Calificări și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite

Comunicarea eficientă la locul de muncă, Munca în echipă multidisciplinară, Gestionarea informațiilor cu 
ajutorul calculatorului, Promovarea imaginii pensiunii, Organizarea activității în cadrul pensiunii turistice, 
Urmărirea aplicării NPM și NPSI, Verificarea gestionării financiare, Promovarea directă a produsului turistic, 
Încheierea contractelor cu clienții, Efectuarea operațiunilor specifice de cazare și alimentație, Asigurarea unui 
climat favorabil turiștilor, Oferirea serviciilor pensiunii către client, Organizarea programelor turistice opționale, 
Oferirea informațiilor de interes turistic, Rezolvarea reclamațiilor clienților.   

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 

formare 

Asociația Centrul pentru Formare Profesională și Dezvoltare Regională înmatriculat în Registrul național al 
furnizorilor de formare profesională a adulților cu nr. 13/966/15.12.2016  

  

                              Perioada 24.02-04.03.2018 

Calificarea / diploma obținută
 

Program de specializare pentru ocupația Specialist în managementul deșeurilor, cod COR 325713 / 
Certificat de absolvire (seria L nr. 00163333, eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice) 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite

Planificarea activității de management al deșeurilor 
Instruirea personalului implicat în managementul deșeurilor 
Organizarea activităților specifice managementului deșeurilor 
Evaluarea activității de management al deșeurilor 
Raportarea rezultatelor privind managementului deșeurilor 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare

ABSOLUTE PRO TRAINING înmatriculat în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 
cu nr. 40/11896/10.12.2015 

 

                              Perioada
Calificarea / diploma obținută

 
 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite

 
 
 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare

   07-13.02.2017  
Program de specializare pentru ocupația Responsabil de Mediu, cod COR 325710 / Certificat de     
absolvire (seria L nr. 00097962, eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice) 
 
Gestionarea actelor normative de mediu, Elaborarea programului de management al mediului, Elaborarea 
programului de monitorizare a factorilor de mediu, Monitorizare factorilor de mediu, Realizarea auditului intern, 
Elaborarea programului de audit intern, Supravegherea activității de pregătire pentru situațiile de urgență, 
Întocmirea documentației de management de mediu, Raportarea activității de mediu.  
 
SINDICATUL LIBER DIN TC înmatriculat în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 
cu nr. 40/8331/23.10.2014 

 

Perioada   16-24.11.2016 

Calificarea / diploma obținută  Program de specializare pentru ocupația Organizator de spectacole, cod COR 333909 / Certificat de     
absolvire (seria L nr. 00086598, eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice) 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

   Elaborarea proiectului spectacolului; Derularea activității contractuale cu colaboratorii; Elaborarea programului 
spectacolului; Coordonarea activităților de pregătire a spectacolului; Promovarea spectacolului; Coordonarea 
desfășurării spectacolului; Gestionarea activităților post-spectacol.  

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

  S.C. ABILITY DEVELOPMENT S.R.L., înmatriculat în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a 
adulților cu nr. 40/12566/30.12.2015 

  

Perioada 04 – 15.12.2009 

Calificarea / diploma obținută Program de perfecționare „Concepte design web” / Certificat de participare  
(seria A nr. 239, eliberat la data de 15.12.2009) 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Realizarea unei pagini de web, Administrarea paginii de web a organizației. 
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Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 

formare 

S.C. INDEPENDENT EXPERT CONSULTING S.R.L. 

  

Perioada 10 – 16.11.2009 / 15 – 16.12.2009 

Calificarea / diploma obținută Program de perfecționare „Comunicare internă și dezvoltare personală” / Certificat de participare  
(seria A nr. 204, eliberat la data de 16.12.2009) 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Organizarea ședințelor, Transmiterea mesajelor în cadrul organizației, Comunicarea inter-personală, Realizarea 
unei prezentări, Susținerea unui discurs, Realizarea de comunicate de presă, Organizarea de conferințe de 
presă, Relația organizației cu presa, Tipuri de comunicare internă în cadrul organizației, Imaginea organizației 

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 

formare 

S.C. INDEPENDENT EXPERT CONSULTING S.R.L. 

  

Perioada 02 – 09.11.2009 

Calificarea / diploma obținută Program de perfecționare „Grafică publicitară” / Certificat de participare  
(seria A nr. 178, eliberat la data de 23.11.2009) 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Corporate identity: realizarea design pentru siglă, design şi realizare cărți de vizită, foi cu antet, plicuri 
personalizate, dosare personalizate, ecusoane, etc.; Realizarea de pliante, broșuri, buletine informative, etc. 

Numele și tipul instituției   
de învățământ /  

furnizorului de formare 

S.C. INDEPENDENT EXPERT CONSULTING S.R.L. 

  

Perioada 04.07 – 17.07.2009 

Calificarea / diploma obținută Program de perfecționare pentru ocupația (competențe comune) FORMATOR, cod COR 242401 – cod 
COR vechi 241205 / Certificat de absolvire (seria E nr. 0182106 – nr. 3084/18.07.2009) emis de Ministerul 
Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Formatorul - statut, profil, rol, Principiile educației adulților, Etapele procesului de formare, Metode şi tehnici de 
formare, Elaborarea programei analitice, Planificarea și structurarea lecției, Etapele elaborării unui program de 
formare profesională, Evaluarea cursanților, formatorilor și a sesiunii de formare, Revizuirea și promovarea 
programului, Aspecte psihologice în procesul de formare, Comunicarea în procesul de formare / Însușirea 
elementelor de bază ale procesului formării profesionale a adulților; Formarea competențelor specifice în 
vederea identificării nevoilor de formare, pentru a pregăti și organiza sesiuni de instruire; Dezvoltarea abilităților 
de comunicare și de prezentare; Formarea competențelor specifice în domeniul evaluării cursanților şi a 
sesiunilor de formare.  

Numele şi tipul instituŃiei  
de învăŃământ /  

furnizorului de formare 

Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național - Centrul de Pregătire Profesională în Cultură 

  

Perioada Noiembrie 2008 – Ianuarie 2009  

Calificarea / diploma obŃinută Program de perfecționare „Utilizarea eficientă a calculatorului” / Certificat de participare  
(seria A nr. 140, eliberat la data de 16.01.2009)  

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Programele Microsoft: Excel, Power Point şi Access / Realizarea de prezentări Power Point, grafice şi tabele 
Excel, baze de date  

Numele şi tipul instituției  
de învățământ /  

furnizorului de formare 

S.C. INDEPENDENT EXPERT CONSULTING S.R.L. 

  

Perioada 22 Septembrie – 21 Octombrie 2008 

Calificarea / diploma obținută Seminar on Intellectual Property System and Protection, Qingdao, China / Certificat  
(nr. GO4898 – 2008)  

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

International conventions and treaties on copyright and related rights; Internet technologies and issues relating 
to the enforcement of rights; collective administration of copyright and related rights; intellectual property and 
traditional knowledge; protection of copyright and related rights; global intellectual property issues; China 
copyright law; general principles of copyright law; case studies on copyright law; role of government in relation 
to intellectual property; counterfeiting and piracy; enforcement, injunctive relief and remedies for copyright 
infringement; country reports. 
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Numele și tipul instituției  
de învățământ / 

 furnizorului de formare 

People’s Republic of China Ministry of Commerce, Qingdao Municipal Intellectual Property Service Centre  

  

Perioada Octombrie – Noiembrie 2008 

Calificarea / diploma obținută Program de formare profesională „Comunicare în limba engleză”, nivel  avansat/ Diplomă  
(seria B nr. 0404, eliberată la data de 30.10.2009) 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Limba engleză – nivel avansat: scris, vorbit, citit, conversație, Gramatică 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 

formare 

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură 

  

Perioada Iunie 2007 

Calificarea / diploma obținută European Computer Driving Licence Start  (Permisul european de conducere a computerului Start) / 
ECDL START Certificate (seria RO 018413 / 21.06.2007) 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Modulul 1: Concepte de bază ale Tehnologiei Informației, Modulul 2: Utilizarea computerului şi organizarea 
fișierelor, Modulul 3: Editare de text, Modulul 7: Utilizare Internet și poștă electronică. 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

ECDL ROMÂNIA S.A. 

  

Perioada Februarie 2007 

Calificarea / diploma obŃinută Curs „Management prin proiecte şi comunicare neconflictuală” / Certificat de participare  
(din data de 19.02.2007) 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Etapele proiectului, Analiza SWOT, Graficul Gant, Managementul resurselor, Managementul timpului, 
Management organizațional, Organizarea eficientă în cadrul organizației şi comunicarea neconflictuală 

Numele şi tipul instituŃiei  
de învăŃământ / 

 furnizorului de formare 

S.C. SUCCES CONSULTANT S.R.L.  

  

Perioada 20 – 24.11.2006 

Calificarea / diploma obținută Program de perfecționare „Comunicare” / Certificat  
(seria A nr. 28438 – nr. 6888/11.12.2006) 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Noțiunea comunicării, Factorii şi funcțiile comunicării, Tipuri de comunicare socială, Comunicarea nonverbală – 
limbajul corpului 

Numele și tipul instituției  
de învățământ /  

furnizorului de formare 

Institutul Național de Administrație 

  

Perioada 12-14 Octombrie 2005, Geneva, Elveția 
17-26 Octombrie 2005, Londra, Marea Britanie 

Calificarea / diploma obținută Curs de perfecționare - WIPO Interregional Intermediate Seminar on Copyright and Related Rights – 
Advanced Training Course / Certificat de participare 
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Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

WIPO: history, organizational structure and objectives; international conventions and treaties on copyright and 
related rights; WIPO Copyright Treaty (WCT) and WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT); 
Internet technologies and issues relating to the enforcement of rights; collective administration of copyright and 
related rights; intellectual property and traditional knowledge; protection of copyright and related rights; 
perspectives and emerging trends; WIPO Cooperation for Development Program in the field of copyright and 
related rights. economic dimensions of intellectual property; global intellectual property issues; intellectual 
property implications of electronic commerce; WIPO Arbitration and Mediation Centre; copyright and developing 
countries; United Kingdom copyright law; general principles of copyright law; case studies on copyright law; role 
of government in relation to intellectual property; copyright tribunal; counterfeiting and piracy; enforcement, 
injunctive relief and remedies for copyright infringement; copyright licensing agency; public lending right in the 
United Kingdom; importance of copyright awareness; protection of traditional knowledge; copyright and 
technology; rights in software and computer programs; rights management systems; rights in artistic works; 
rights in literary works; country reports. 

Numele şi tipul instituŃiei  
de învăŃământ /  

furnizorului de formare 

World Intellectual Property Organization (WIPO), British Copyright Council (BCC) 

  

Perioada 05 – 09.09.2005 

Calificarea / diploma obŃinută Program de perfecționare „Elaborarea şi managementul proiectelor” / Certificat  
(seria A nr. 18654 – nr. 4890/09.09.2005) 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Stabilirea scopului şi cerințelor proiectului, Planificarea activităților proiectului, Gestiunea costurilor şi a 
resurselor operaționale pentru proiect, Realizarea procedurilor de aplicare, contractare şi evaluare pentru 
proiect, Managementul riscurilor, Managementul echipei de proiect, Managementul comunicării în cadrul 
proiectului, Managementul calității proiectului 

Numele şi tipul instituŃiei  
de învățământ /  

furnizorului de formare 

Institutul Național de Administrație 

  

Perioada Octombrie 2003 – Mai 2005 

Calificarea / diploma obținută Master în specializarea “Dreptul Afacerilor”  / Diplomă de master  
(seria C nr. 0009092 – nr. 156/20.04.2005) 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Drept administrativ, Drept comercial (întreprinderile, procedura reorganizării judiciare și a falimentului, 
procedura în fața Registrului Comerțului), Contracte comerciale (interne și internaționale), Procedura arbitrajului 
comercial, Management, Marketing, Contabilitate și fiscalitate, Informatică juridică / Stabilirea cadrului 
conceptual, de funcționare și de organizare al afacerilor, Corelarea și integrarea problemelor disciplinelor 
complementare cu cele ale disciplinelor de specialitate, Formarea unei concepții pluridisciplinare în abordarea 
problematicii dreptului afacerilor și a mobilității în tratarea acestuia 

Numele şi tipul instituŃiei  
de învățământ /  

furnizorului de formare 

Universitatea “Titu Maiorescu“ – Facultatea de Drept 

  

Perioada 17.06.2002 – 26.07.2002 

Calificarea / diploma obținută Operator prelucrare date / Certificat de absolvire a cursului de formare „F412 – Formare operatori 
introducere, validare și prelucrare date pe microcalculatoare compatibile IBM PC”  
(certificat seria F nr. 76954/12.08.2002) 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Programe de operare din suita Microsoft: Word, Excel, Power Point, Access şi Internet Explorer / Utilizarea 
calculatorului, a programelor de operare şi a Internetului. 

Numele şi tipul instituției  
de învățământ /  

furnizorului de formare 

Centrul de Pregătire în Informatică – S.A. 

  

Perioada 1999 – 2003 

Calificarea / diploma obținută Licențiat în Științe Juridice / Diplomă de licență  
(seria U nr. 0153108 – nr. 2241/30.07.2003) 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Teoria generală a dreptului, Drept civil, Drept penal, Drept procesual civil, Drept procesual penal, Drept 
comercial, Drept administrativ / Stăpânirea de cunoștințe fundamentale de doctrină, legislație, jurisprudență, 
Capacitatea de a enunța și exprima opinii cu privire la diferitele probleme pe care le ridică instituțiile de drept şi 
de a oferi soluții litigiilor ivite, Capacitatea de a concepe și redacta acțiuni în justiție sau contracte, Capacitatea 
de a susține public o cauză, Abilitatea de a contribui la abordarea pluridisciplinară a diferitelor instituții de drept, 
Responsabilități sociale asociate profesiei de jurist 
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Numele și tipul 
 instituției de învățământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea “Titu Maiorescu“ – Facultatea de Drept 

  

Aptitudini și competențe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator experimentat 

Limba franceză  B2 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator elementar 

Limba italiană  B2 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator elementar 

  

Competențe și abilități sociale Aptitudini de mediere, Aptitudini interculturale, Exigență. 

  

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

Abilități de comunicare inter-personală; Dedicare, voință, spirit organizatoric; spontaneitate, creativitate, 
seriozitate; Experiență în managementul de proiect şi de echipă. 

  

Competențe și aptitudini tehnice Utilizarea aparaturii de birou 

  

Competențe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Suita Windows - Word, Power Point, Excel, Access, Internet Explorer, Outlook Express. 
 

  

Alte competențe şi aptitudini Comunicare 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 

  

Informați suplimentare Experiență în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe: 
Membru în asociații profesionale, participări în cadrul unor seminarii sau conferințe şi alte activități  
desfășurate 

Membru al Asociației Științifice Române pentru Dreptul Proprietății Intelectuale (ASDPI) / 2009 – prezent    
Membru în Consiliul Științific al Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale (RRDPI) / 2009 – 
prezent    
Membru al Uniunii Juriștilor din România / 2013-prezent 
Membru al Asociației de Științe Penale din România / 2013-prezent 
Membru al Societății Române de Drept European / 2014-prezent 
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Expert TAIEX  (Technical Assistance and Information Exchange) / 2009 - 2011 – instrument managed by the 
Directorate-General Enlargement of the European Commission. TAIEX supports partner countries with regard to 
the approximation, application and enforcement of EU legislation. 
1. participare în calitate de expert TAIEX (susținerea prezentării “Experiența României în ceea ce privește 
negocierile pentru stabilirea remunerațiilor în domeniul dreptului de autor”) în cadrul Workshop-ului privind 
“Experiența Regională în domeniul dreptului de autor” (INT MARKT 26240), organizat de DG Competition, 
Ministerul Albanez al Turismului, Culturii, Tineretului și Sportului și Oficiul Albanez pentru Drepturile de Autor, 
Albania, Tirana, 15 Mai 2008.   
2. participare în calitate de expert TAIEX (susținerea prezentărilor “Experiența României în ceea ce privește 
gestiunea colectivă”, “Experiența României în ceea ce privește aplicarea drepturilor de autor şi conexe”, 
“Legislația europeană privind dreptul de autor și drepturile conexe”) în cadrul Workshop-ului privind “Drepturile 
de Proprietate Intelectuală”, organizat de DG Competition, Belgrad, Serbia, 3-4 Iunie 2009. 
 3. participare în calitate de expert TAIEX  (susținerea prezentării „Exposing the facts and stop using entities in 
the business works, performances and phonograms in violation of copyright and related rights of the right 
holders, namely, without paying adequate remuneration (royalty)”) în cadrul Workshop-ului privind “Specific 
Types of Copyright Infringement” (INT MARKT 40293), organizat de DG Competition în cooperare cu Ministerul 
Afacerilor Interne, Kiev, Ucraina, 25 Noiembrie 2010. 

Expert UNECE  (United Nations Economic Commission for Europe) / 2009 -2011 
- participare și susținerea prezentărilor “Romanian experience on copyright and related rights enforcement” şi 
“Romanian experience on commercialization and management of IPR” în cadrul Seminarului Sub-regional 
privind comercializarea și aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală, organizat de către SOIP – UNECE, 
Macedonia, Skopje, 1-3 Aprilie 2009. 

Expert Junior în cadrul Proiectului PHARE „Technical Assistance for Strengthening and enforcement  
of the capacities of the Albanian Copyright Office” EuropeAid/129309/C/SER/AL  
- realizarea activităților 1.1.-1.6. din fișa proiectului: realizarea analizei conformității atribuțiilor Oficiului Albanez 
pentru Drepturile de Autor cu cele ale altor Oficii europene; elaborarea unei matrice a operațiunilor standard 
realizate de către Oficiile pentru Drepturile de Autor; revizuirea și elaborarea fișelor de post, procedurilor interne 
și a celor privind bugetul Oficiului Albanez pentru Drepturile de Autor; elaborarea planului anual strategic; 
revizuirea misiunii, viziunii, obiectivelor și activităților Oficiului Albanez pentru Drepturile de Autor; elaborarea 
Planului Strategic pe Termen Lung (5 ani) al Oficiului Albanez pentru Drepturile de Autor; asistarea personalului 
Oficiului Albanez pentru Drepturile de Autor în realizarea activităților menționate anterior. 
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Expert – UE Twinning Project “Capacity Development for Enhancing Enforcement of Copyright and Related 
Rights in the Republic of Azerbaijan” (CORAZ), AZ10/ENP – PCA/TR/16: 

- Activitatea 2.1: Dezvoltarea unui sistem privind controlul drepturilor de proprietate intelectuală 
pentru implementarea de Oficiul pentru Drepturile de Autor al Republicii Azerbaidjan: Raport privind 
sistemul marcajelor holografice implementat în România, 9-13 Ianuarie 2012, Baku, Azerbaidjan.   

- Vizită de studiu pentru reprezentanții Oficiului pentru Drepturile de Autor al Republicii Azerbaidjan,    
7-11 Mai, București, România. 

- Training pentru organismele de gestiune colectivă (seminar, prezentare, raport de țară etc), 4-8 Iunie  
2012, Baku, Azerbaidjan.   

 
Expert  Senior - în domeniul drepturilor de autor și conexe, respectiv în ceea ce privește gestiunea 
colectivă în cadrul Proiectului finanțat de Comisia Europeană pentru Turcia ”Strengthening the Turkish 
Copyright System with a Focus on Fostering Creative and Copyright Based Industries”, UE Twinning
Project, TR 13 IB OT 01 (Ankara/Istanbul –Turcia).  
Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de aproximativ 3 ani (2016-2018), realizând în cadrul acestuia 10 misiuni (cu 
o durată între 7-21 de zile), având în vedere următoarele componente și activități în cadrul proiectului: 

- Component 1 – Activity 1.1: Strengthening the current enforcement, mechanisms in accordance with 
the requirements arising from practices: prezentarea legislației și normelor din România privind sistemul 
Registrelor naționale și a marcajelor holografice, redactare prezentare, redactare raport, concluzii, propuneri; 
prezentarea generală a sistemului de gestiune colectivă din România și a organismelor de gestiune 
colectivă.  

- Component 1 – Activity 1.1: Strengthening the current enforcement, mechanisms in accordance with 
the requirements arising from practices: prezentare privind Recomandări vizând sistemul de înregistrare 
și al marcajelor holografice din Turcia, participare la întâlniri cu reprezentanții beneficiarului în scopul 
prezentării recomandărilor și pentru instruirea personalului. 

- Component 4 More effective and transparent collecting societies – Activity 4.1: Improvement of 
collective management system to ensure effective and fair licensing and distribution: verificarea 
situației curente a gestiunii colective în Turcia, identificarea organismelor de gestiune colectivă care 
funcționează în Turcia, redactarea unui chestionar vizând activitatea organismelor de gestiune colectivă, 
care a fost transmis acestora pentru răspunsuri.  

- Component 4 More effective and transparent collecting societies – Activity 4.1: Improvement of 
collective management system to ensure effective and fair licensing and distribution: verificarea 
răspunsurilor organismelor de gestiune colectivă la chestionarul transmis, descrierea situației curente, 
redactarea prezentărilor privind Calitatea de membru al organismelor de gestiune colectivă, Structura internă 
a organismelor de gestiune colectivă și Transparența organismelor de gestiune colectivă, participare la 
întâlnirea organizată cu reprezentanții organismelor de gestiune colectivă și susținerea prezentărilor 
menționate anterior..   

- Component 4 More effective and transparent collecting societies – Activity 4.1: Improvement of 
collective management system to ensure effective and fair licensing and distribution: prezentări 
privind stabilirea tarifelor și licențierea la nivelul UE privind producătorii de fonograme, artiștii interpreți sau 
executanți și autorii de opere scrise; prezentări privind repartizarea remunerațiilor colectate de organismele 
de gestiune colectivă pentru autorii și editorii de opere scrise; prezentare vizând dreptul de comunicare 
publică în România; elaborarea Raportului privind gestiunea colectivă în Turcia. 

- Participare în cadrul conferințelor organizate la Istanbul pentru judecătorii din Turcia în ceea ce 
privește ”Gestiunea colectivă a operelor muzicale”1 și pentru organismele de gestiune colectivă din 
Turcia (7 prezentări: mandatul / autorizația acordată organismelor de gestiune colectivă, aspecte 
financiar-fiscale privind gestiunea colectivă, transparența, măsuri suport pentru gestiunea colectivă, 
gestiunea colectivă a operelor scrise, tarifele/remunerațiile, bazele de date ale organismelor de 
gestiune colectivă).   

- Elaborare de Rapoarte, studii, chestionare, prezentări.   
Referințe despre proiect a cărui denumire în turcă este ”Telif Haklarına Dayalı ve Kreatif Endüstrilerin 
Teşvik Edilmesi Odaklı Olarak Türkiye Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi AB Eşleştirme Projesi”:  
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1435520588227&do=publi.detPUB&aoref=137105&userlanguage=en  
https://www.ratem.org/kh108-ab-heyet-meslekbirlikleri-top 
https://translate.google.com/translate?hl=ro&sl=tr&u=https://www.ratem.org/kh108-ab-heyet-meslekbirlikleri-
top&prev=search&pto=aue  
https://www.avrupa.info.tr/tr/yaratici-ve-telif-haklarina-dayali-endustrileri-destekleyerek-telif-haklari-sisteminin-2 
https://translate.google.com/translate?hl=ro&sl=tr&u=https://www.avrupa.info.tr/tr/yaratici-ve-telif-haklarina-dayali-
endustrileri-destekleyerek-telif-haklari-sisteminin-210&prev=search&pto=aue 
https://www.telifhaklari.gov.tr/haber/Telif-Haklarina-Dayali-ve-Kreatif-Endustrilerin-Tesvik-Edilmesi-Odakli-Olarak-
Turkiye-Telif-Haklari-Sisteminin-Guclendirilmesi-baslikli-AB-Eslestirme-Projesi-9-Ekim-2018de-Duzenlenen-
Kapanis-Programi-ile-sona-erdi 
https://translate.google.com/translate?hl=ro&sl=tr&u=https://www.telifhaklari.gov.tr/haber/Telif-Haklarina-Dayali-ve-
Kreatif-Endustrilerin-Tesvik-Edilmesi-Odakli-Olarak-Turkiye-Telif-Haklari-Sisteminin-Guclendirilmesi-baslikli-AB-
Eslestirme-Projesi-9-Ekim-2018de-Duzenlenen-Kapanis-Programi-ile-sona-erdi&prev=search&pto=aue  
https://basin.ktb.gov.tr/TR-217248/telif-haklarinin-guclendirilmesine-yonelik-avrupa-birli-.html  
https://translate.google.com/translate?hl=ro&sl=tr&u=https://basin.ktb.gov.tr/TR-217248/telif-haklarinin-
guclendirilmesine-yonelik-avrupa-birli-.html&prev=search&pto=aue 
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Participări în cadrul unor seminarii sau conferințe – prezentări susținute 

1. participare în cadrul Seminarului “Drepturile de Proprietate Intelectuală în Activitatea Națională, 
Europeană și Internațională de Standardizare”, organizat de către Asociația Română de Standardizare, 
București, 7 Aprilie 2005 

2. participare în cadrul Seminarului “Protecția prin intermediul Dreptului de Autor”, organizat de către 
Ministerul Integrării, București, 31 August 2005 

3. participare în cadrul Seminarului “Atribuțiile ORDA în domeniul dreptului de autor și drepturile conexe” 
organizat de ORDA în cooperare cu Baroul București, București, 29 Noiembrie 2005. 

4. participare în cadrul Seminarului “Impactul noilor modificări ale Legii dreptului de autor și ale noilor 
tehnologii asupra mediului de afaceri” organizat de O.R.D.A., București, 29 Noiembrie 2005 

5. susținerea prezentărilor “Dreptul de autor și drepturile conexe” și “Aplicarea Legii dreptului de autor” în 
cadrul seminariilor organizate de O.R.D.A. și Camera de Comerț și Industrie a României, București, 2005 - 2007 

6. susținerea prezentării “Legislația dreptului de autor și drepturilor conexe” în cadrul Târgului privind 
Întreprinderile Mici și Mijlocii, București, 2006 - 2007 

7. participare în cadrul Seminarului „Rousse city of rights”, organizat de către Ministerul Bulgar al Culturii și 
Comisia Europeană, Bulgaria, Russe, 8-12 Mai 2006 

8. susținerea prezentării „Protecția dreptului de autor în România”, în cadrul Workshop-ului „Obligațiile 
Agenților Economici privind Dreptul de Autor și Drepturile Conexe” organizat de către Camera de Comerț și 
Industrie a României, București, 14 Iunie 2006 

9. participare în cadrul Dezbaterii “Registrul Național al Programelor pentru Calculator”, organizată de 
ORDA 

10. susținerea de prezentări privind “Legislația în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe” în 
cadrul cursurilor de instruire organizate de ORDA în colaborare cu Poliția Română, 2007 - 2008 

11. participare în cadrul Dezbaterilor “Funcția și rolul Registrelor administrate de ORDA” și “Marcajul 
holografic – necesitate sau nu?”, organizate de ORDA, București, 2008 

12. participare în cadrul Seminarului “Remunerația compensatorie pentru privată”, organizat de ORDA, 
COPYRO și IFRRO 

13. participare în cadrul celei de-a 7-a Conferințe privind dreptul de împrumut public, organizată de SOFIA, 
Franța, Paris, 6-7 Septembrie 2007 

14. participare în cadrul Seminarului “Relația dintre autor și editor”, organizat de ORDA, București, 15 
Octombrie 2007 

15. participare și susținerea de prezentări în cadrul Seminariilor organizate de către Agenția de Stat în 
Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2007 - 2008 

16. participare și susținerea prezentării “Evoluția organismelor de gestiune colectivă din România” în 
cadrul Vizitei de Studiu a Oficialilor Albanezi, organizată de WIPO în cooperare cu ORDA și cu asistența Poliției 
Române și a Inspectoratului Poliției de Frontieră – Constanța, România, București și Constanța, 17-21 Martie 
2008 

17. participare în cadrul Seminarului Sub-regional privind dreptul de autor și gestiunea colectivă, 
organizat de WIPO în cooperare cu ORDA, IFRRO și COPYRO, România, București, 22-23 Mai 2008 

18. participare şi susținerea prezentării “Romanian Legal and Policy Consideration for the Protection of 
Works and Performers in the Digital Network Environment” în cadrul Simpozionului Sub-regional privind 
drepturile artiștilor interpreți în societatea informațională, organizat de WIPO în cooperare cu ORDA și cu 
asistența CREDIDAM, România, Tulcea (Delta Dunării), 10-12 Iunie 2008. 

19. participare în cadrul Conferinței “Gestiunea colectivă în Europa”, Bruxelles, Belgia, 24-25 Noiembrie 
2008. 

20. participare și susținerea prezentării “Implementarea în România a Directivei INFO-SOC” în cadrul 
Seminarului “Lupta împotriva pirateriei și a contrafacerii”, organizat de către Președinția Franceză a UE – 
Ambasada Franței în România, București, 27 Noiembrie 2008.   

21. participare și susținerea prezentării “Dreptul de autor şi standardele” în cadrul Seminarului “Standardele 
și proprietate intelectuală”, organizat de către Asociația Română pentru Standardizare, București, 30 Aprilie 
2009. 

22. participare și susținerea prezentării “Dreptul de împrumut public” în cadrul Seminarului național privind 
limitele și excepțiile în domeniul dreptului de autor, organizat de WIPO în cooperare cu ORDA și cu 
asistența UER, AER, UPFR și ASDPI, România, Mangalia, 17-18 Septembrie 2009. 

23. participare în cadrul celei de-a 8-a Conferințe privind dreptul de împrumut public, organizată de SPA 
(Sociedade Portuguesa de Autores), Lisabona, Portugalia, 23-25 Septembrie 2009. 

 
1 http://tr.mu-yap.org/2018/05/08/muzik-eserlerinde-toplu-hak-yonetimi-sempozyumu/  
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24. susținerea prezentării “Registrele Naționale administrate de ORDA” în cadrul cursurilor de instruire 
organizate de ORDA în colaborare cu PoliŃia Română, Martie, 2010. 

25. participare și susținerea prezentării “Arbitrajul desfășurat sub egida ORDA” în cadrul Conferinței 
"Soluționarea prin metode alternative a litigiilor de proprietate intelectuală", organizat de Camera 
Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România şi Asociația Științifică de Dreptul Proprietății 
Intelectuale, București, 16 Aprilie 2010. 

26. participare la cea de-a-IV-a ediție a Sesiunii Științifice Internaționale “Provocările societății bazate pe 
cunoaștere”, Subsecțiunea - participare la cea de-a-IV-a ediție a Sesiunii Științifice Internaționale “Provocările 
societății bazate pe cunoaștere”, Subsecțiunea 1.4. Dreptul Proprietății Intelectuale, organizată de 
Universitatea “Nicolae Titulescu” – Catedra Drept Privat, titlul lucrării “Dreptul de retransmitere prin cablu”. 

27. participare la „Audierile Publice privind Managementul Drepturilor în Uniunea Europeană”, organizate 
de către Comisia Europeană, Belgia, Bruxelles, 23 Aprilie 2010. 

28. participare în cadrul Seminarului național „Gestiunea Colectivă a dreptului de autor şi drepturilor 
conexe”, organizat de WIPO și O.R.D.A., București, 1-.2 iunie 2010. 

  29. participare la cea de-a 6 -a ediție a Sesiunii Științifice Internaționale  “Provocările societății bazate pe 
cunoaștere”, organizată de Universitatea “Nicolae Titulescu” – Catedra Drept Privat (11-12 Mai 2012), cu 
participarea Prof. Andre Lucas și Expert Dr. Ioannis Kikkis. 
30. participare și susținerea prezentării “Analiza Proiectului de Directivă privind Gestiunea Colectivă” în 
cadrul Conferinței științifice internaționale “Creativitatea unește planeta”, ediția a-2-a, organizată de ASDPI 
și Universitatea Ovidius din Constanța în cooperare cu ORDA, România, Constanța, 22-23 Septembrie 2012. 
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31. participare şi susținerea prezentării “Dreptul de autor în relația cu bibliotecile. Rolul organismelor de 
gestiune colectivă în relația cu autorii și bibliotecile” în cadrul Conferinței naționale a Asociației Bibliotecarilor 
și Bibliotecilor Publice din România "Viitorul aparține bibliotecilor în schimbare”, simpozionul “Rolul 
bibliotecii în promovarea culturii informației și a utilizării etice a acesteia” organizat în colaborare cu 
Biblioteca județeană “Panait Istrati” din Brăila și finanțarea Ambasadei SUA în România, Brăila, 19-20 Octombrie 
2012. 
32. participare în cadrul Conferinței internaționale de Criminalistică cu tema „Probațiunea științifică modernă în 
combaterea terorismului și a criminalității transfrontaliere”, organizată de Asociația Criminaliștilor din 
România, Institutul Național de Criminalistică și Agenția Internațională pentru Prevenirea Criminalității și Politici 
de Securitate, București, 24-25 Octombrie 2012. 
33. participare în cadrul Conferinței cu participare internațională „Noua legislație penală: tradiție, recodificare, 
reformă, progres juridic”, organizată de Academia Română – Institutul de Cercetări Juridice Asociația Română 
de Științe Penale, București, 26 Octombrie 2012. 
34. participare și susținerea prezentării “National Implementation of the International Treaties” în cadrul 
Seminarului național "Legal protection of works and performances in the digital environment” organizat de 
ORDA și OMPI, Brașov, 11-12 Decembrie 2012. 

35. participare în cadrul Conferinței internaționale de Criminalistică cu “Valorificarea urmelor şi mijloacelor 
materiale de probă prin expertize criminalistice”, organizată de Asociația Criminaliștilor din România, Institutul 
Național de Criminalistică din I.G.P.R. şi Agenția Internațională pentru Prevenirea Criminalității şi Politici de 
Securitate, București, 23-24 Octombrie 2013. 
36. participare şi susținerea prezentării “Copia privată în domeniul operelor scrise” în cadrul Seminarului 
național "Provocări actuale în materia copiei private” organizat de DIGITALEUROPE, APDETIC și PERGAM, 
cu sprijinul ORDA și TVR, București, 30 Octombrie 2013. 
37. participare în cadrul Conferinței “Reglementări privind dreptul de autor și drepturile conexe în 
România”, organizată de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), Academia Română, Asociația 
Științifică de Dreptul Proprietății Intelectuale (ASDPI) și Asociația Română de Drept și Afaceri Europene 
(ARDAE), București, 7 Mai 2014 – certificat de participare. 
38. participare în cadrul Atelier de lucru național în domeniul proprietății intelectuale pentru judecători 
organizat de către Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) în cooperare cu Agenția de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) și Institutul Național al Justiției (INJ), 6 - 7 
noiembrie, 2014, Chișinău, Rep. Moldova – certificat de participare. 
39. participare în cadrul celei a 9-a Conferințe Științifice Internaționale “Provocările Societății Cunoașterii”, 
organizată de Universitatea “Nicolae Titulescu” din București, în parteneriat cu Fundația de Drept și Relații
Internaționale “Nicolae Titulescu”, Universitatea Complutense din Madrid și Universitatea Deusto din Bilbao, 
București, 22-23 mai 2015 și prezentarea articolului ”EU Directives in the field of copyright and related 
rights” în cadrul subsecțiunii 1.4. Dreptul proprietății intelectuale – certificat de participare.  
40. participare în cadrul Conferinței regionale ”Gestiunea colectivă a drepturilor de autor și drepturilor 
conexe: excelență în transparență, responsabilitate financiară, guvernanță și supraveghere” organizată 
de ORDA şi OMPI, Cluj-Napoca, 27-28 Mai 2015. 
41. participare în cadrul Conferinței internaționale pentru doctoranzi, organizată de Universitatea Miskolc –
Facultatea de Drept – Școala Doctorală de Drept și Științe Politice, Ungaria, Miskolc, 2-4 Iulie 2015 și susținerea 
prezentării ”EU Directives in the field of copyright and related rights” – certificat de participare.  
42. participare în cadrul Seminarului național ”Teaching IP for School Teachers”, organizat de ORDA și
OMPI, în cooperare cu  Ministerul Educației și al Cercetării Științifice și Universitatea Româno-Americană, 
București, 18-19 Noiembrie 2015 – certificat de participare. 
43. participare în cadrul Conferinței Regionale ”Intellectual Property (IP) in the Digital Economy for Small 
and Medium-sized Enterprises (SMEs)”, organizată de OMPI în cooperare cu  ORDA, OSIM și Universitatea 
Româno-Americană din București, desfășurată în perioada 18-19 Aprilie 2016 – diplomă de participare. 
44. participare în cadrul celei a 10-a Conferințe Științifice Internaționale “Provocările Societății
Cunoașterii”, organizată de Universitatea “Nicolae Titulescu” din București, în parteneriat cu Fundația de Drept 
și Relații Internaționale “Nicolae Titulescu”, Universitatea Complutense din Madrid şi Universitatea Deusto din 
Bilbao, București, 20-21 mai 2016 și prezentarea articolului ”Publishing contract for written works” în cadrul 
subsecțiunii 1.4. Dreptul proprietății intelectuale – certificat de participare.  
45. participare în cadrul meselor rotunde ”Ia, Tradiție și Inovație” (26 aprilie 2016) și ”Ia, brand de țară al 
României. De la identitate națională la identitate culturală” (23 iunie 2016) organizate de Asociația ”La 
Blouse Roumaine”.  
46. participare în cadrul celei a 11-a Conferințe Internaționale Bienale, Secțiunea a III-a Dreptul proprietății 
intelectuale, organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara și Centrul European 
de Studii și Cercetări Juridice Timișoara, desfășurată în perioada 28-29 octombrie 2016 și prezentarea articolului 
”De lege ferenda: implementarea în România a Directivei privind gestiunea colectivă a drepturilor”.  
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47. participare în cadrul mesei rotunde organizate de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală 
privind meseriile în domeniul cultural, al organizării de spectacole și sectoarelor culturale, 4 mai 2017.  
48. participare în cadrul Seminarului Sub-regional ”Predarea Proprietății Intelectuale către Tineri”, 
organizat de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) în cooperare cu Oficiul Român pentru 
Drepturile de Autor (ORDA), Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), Ministerul Educației Naționale 
(MEN), Universitatea Româno-Americană (URA) și Asociația Științifică de Dreptul Proprietății Intelectuale 
(ASDPI), cu sprijinul Universității ”Nicolae Titulescu” din București – Școala Doctorală, Revistei Române de 
Dreptul Proprietății Intelectuale (RRDPI) și al Uniunii Producătorilor de Film și Audiovizual din România –
Patronatul Societăților de Producție din Cinematografie și Televiziune (UPFAR/PSPCT) și susținerea prezentării 
”Etapele cercetării științifice pentru profesorii de liceu”, 9-10 Mai 2017, București – certificat de 
participare.  

    https://osim.ro/despre-osim/seminar-sub-regional-teaching-intellectual-property-youth/  
    https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=43644            
https://lic1maiploiesti.wordpress.com/2017/05/17/teaching-intellectual-property-to-the-youth-seminar-international/  
    https://asdpi.ro/images/fisierepdf/program_tipy.pdf 

49. participare în cadrul celei a 11-a Conferințe Științifice Internaționale “Provocările Societății
Cunoașterii”, organizată de Universitatea “Nicolae Titulescu” din București, în parteneriat cu Fundația de Drept 
şi Relații Internaționale “Nicolae Titulescu”, Universitatea Complutense din Madrid şi Universitatea Deusto din 
Bilbao, București, 12-13 mai 2017 și prezentarea articolului ”The resale right” în cadrul subsecțiunii 1.4. 
Dreptul proprietății intelectuale – certificat de participare.  
http://cks.univnt.ro/cks_2017.html CKS 2017 Journal, p. 647-654.  
50. speaker PRIA Copyright and Intellectual Property Seminar, Proiectul de modificare a Legii dreptului de autor. 
Noutăți. Analize. Studii de caz., 29 iunie 2017, Radisson Blu Hotel, București. 
https://priaevents.ro/pria-copyright-and-intellectual-property/ 
51. participare în cadrul celei de-a doua Conferințe Regionale ”Intellectual Property (IP) in the Digital 
Economy for Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)”, organizată de OMPI în cooperare cu ORDA, 
OSIM și Universitatea Româno-Americană din București, desfășurată în perioada 21-22 septembrie 2016. 

     https://osim.ro/despre-osim/evenimente/evenimente-2017/conferinta-sub-regionala-intellectual- 

property-ip-digital-economy-small-medium-sized-enterprises-smes/  

52. participare în cadrul Conferinței Contrafacerea, concurența și protecția produselor tradiționale 
în Uniunea Europeană, susținerea prezentării Reprografia, principalul mijloc de piratare al 
operelor științifice scrise, moderator secțiune, membru în Comitetul științific și de organizare, 
organizată de Universitatea Nicolae Titulescu și Universitatea Nicolae Maiorescu, în colaborare cu 
UNBR; INPPA; Baroul București; ORDA; OSIM; Asociația română de științe penale; Camera Națională a 
Consilierilor în Proprietate Industrială și Editura Universul Juridic în parteneriat cu CREDIDAM; UPFAR –
ARGOA și RRDPI, București, 2-3 noiembrie 2017.  
https://asdpi.ro/index.php/ro/evenimente-stiintifice/278-conferinta-contrafacerea-concurenta-si-protectia-
produselor-traditionale-in-uniunea-europeana 
https://asdpi.ro/images/conferintacontrafacere/LECTORI.pdf 
https://asdpi.ro/images/conferintacontrafacere/LUCRARI.pdf  
Titlul volumului: Contrafacerea, concurența și protecția produselor tradiționale în Uniunea Europeană; 
ISBN: 978-606-39-0164-5; Editura: Universul Juridic; Locul apariției: București; Interval pagini: 166-176.  
http://www.editurauniversuljuridic.ro/carte/conferinta-nationala-contrafacerea-concurenta-si-protectia-produselor-
traditionale-in-uniunea-europeana 
 53. participare în cadrul celei a 12-a Conferințe Științifice Internaționale “Provocările Societății
Cunoașterii”, organizată de Universitatea “Nicolae Titulescu” din București, în parteneriat cu Fundația de Drept 
și Relații Internaționale “Nicolae Titulescu”, Universitatea Complutense din Madrid și Universitatea Deusto din 
Bilbao, București, 11-12 mai 2018 și prezentarea articolului ”The private copy remunerations system” în 
cadrul subsecțiunii 1.4. Dreptul proprietății intelectuale – certificat de participare.  

     http://cks.univnt.ro/cks_2018.html  

     CKS 2018 Journal, p. 771-779. 

54. participare în cadrul Workshop-ului De la licență la lucrare științifică / Lungul drum început 
devreme susținut în cadrul Conferinței „Eficiența normelor juridice”, ediția a VII-a Organizat de 
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca; Cluj, 11-13 mai 2018 și 
prezentarea articolului ” Etapele cercetării științifice”– certificat de participare.  
http://old.dimitriecantemir.ro/Conferinta_2018/index.php 
https://www.pergam.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=214 
55. participare în cadrul celei a 13-a Conferințe Științifice Internaționale “Provocările Societății
Cunoașterii”, organizată de Universitatea “Nicolae Titulescu” din București, sub patronajul Președinției 
României la Consiliul Uniunii Europene, 17-18 mai 2019 și prezentarea articolului ”The public lending right” în 
cadrul subsecțiunii 1.4. Dreptul proprietății intelectuale – certificat de participare.  
http://cks.univnt.ro/cks_2019.html  

      CKS 2019 Journal, p. 916-921. 
56. participare în cadrul Pria Copyright and Intellectual Property Seminar, București, 24 iulie 2019.  
57. participare în cadrul celei a 14-a Conferințe Științifice Internaționale “Provocările Societății Cunoașterii”
organizată de Universitatea “Nicolae Titulescu” din București, 21 mai 2021 exclusiv on-line pe platforma ZOOM, 
cu articolul ”Copyright and Related Rights Injunctions”.  
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 http://cks.univnt.ro/cks_2021.html  
   CKS 2019 Journal, p. 748-764. 

    Articole în reviste de specialitate: 

1. coautor al articolului “Remunerația compensatorie pentru copia privată”, publicat în cadrul Revistei 
Române de Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 2/2005 

2. autor al articolului “Aspecte privind dreptul de autor în Armenia, Croația și Nigeria”, publicat în cadrul 
Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 2/2006. 

3. coautor al articolului “Organismele de gestiune colectivă din România”, publicat în cadrul Revistei 
Române de Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 4/2007 

4. coautor al articolului “Dreptul de împrumut public”, publicat în cadrul Revistei Române de Dreptul 
Proprietății Intelectuale, nr. 3/2009 

5. coautor al articolului “Acordul Google”, publicat în cadrul Revistei Române de Dreptul Proprietății 
Intelectuale, nr. 1/2010 

6. autor al articolului “Dreptul de retransmitere prin cablu”, publicat în cadrul Revistei Române de Dreptul 
Proprietății Intelectuale, nr. 2/2010 

7. coautor al Studiului privind implementarea în România a Directivei 2004/48/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 29 Aprilie 2004 privind punerea în aplicare a drepturilor de proprietate 
intelectuală – răspuns la Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social 
și Comitetul regiunilor (22.12.2010). Studiul a fost elaborat în Martie 2011 sub auspiciile Centrului pentru Studii 
Juridice Europene, Centrul Juridic de Cercetare, Academia Română. 

8. selecție și prelucrare jurisprudență comunitară: Apropierea legislațiilor. Drept de autor şi drepturi conexe. 
Directiva nr. 2001/29/CE. Dreptul de reproducere. Excepții și limitări. Excepția privind copia pentru uz 
personal. Noțiunea „compensație echitabilă”. Interpretare uniformă. Punere în aplicare de către statele 
membre. Criterii. Limite. Redevență pentru copia privată aplicată echipamentelor, aparatelor şi 
suporturilor de reproducere digitală, publicat în cadrul Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale, 
nr. 2(31)/2012, p. 226-228,  ISSN 1584-7241, revistă indexată în  www.ebscohost.com și www.ceeol.com - baze 
de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice. 

9. selecție și prelucrare jurisprudență comunitară: Apropierea legislațiilor. Drept de autor şi drepturi conexe. 
Directiva nr. 2001/29/CE. Dreptul de reproducere. Excepții și limitări. Excepția privind copia pentru uz 
personal. Articolul 5 alineatul (2) litera (b) și alineatul (5). Compensație echitabilă. Debitorul redevenței 
destinate finanțării acestei compensații. Vânzare la distanță între două persoane cu reședința în state 
membre diferite, publicat în cadrul Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 2(31)/2012, p. 248-
272,  ISSN 1584-7241, revistă indexată în  www.ebscohost.com și www.ceeol.com - baze de date internaționale 
recunoscute pentru domeniul științelor juridice. 

10. selecție și prelucrare jurisprudență comunitară: Drept de autor. Radiodifuziunea operelor muzicale de 
către organismele de televiziune. Remunerație autori de opere muzicale. Organism de gestiune 
colectivă. Executare silită, publicat în cadrul Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 
4(33)/2012, p. 218-247,  ISSN 1584-7241, revistă indexată în  www.ebscohost.com și www.ceeol.com - baze de 
date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice. 

11. coautor al articolului “Analiza Propunerii de Directivă privind gestiunea colectivă”, publicat în cadrul 
Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 3 (32)/2012, p. 236-256, ISSN 1584-7241, revistă 
indexată în  www.ebscohost.com și www.ceeol.com - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul 
științelor juridice. 

12. coautor al articolului ”Propuneri de lege ferenda privind drepturile patrimoniale prevăzute în art. 25 din 
Legea nr. 8/1996, împrumutul public de reprografiere a operelor scrise”, publicat în cadrul Revistei Române 
de Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 1(34)/2013, p. 9-22, ISSN 1584-7241, revistă indexată în  
www.ebscohost.com și www.ceeol.com - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor 
juridice. 

13. autor al articolului Analiza Recomandărilor lui Antonio Vitorino rezultate din medierea privind copia 
privată şi remunerațiile în reprografie, publicat în cadrul Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale, 
nr. 3(36)/2013, p. 34-50, ISSN 1584-7241, revistă indexată în  www.ebscohost.com și www.ceeol.com - baze de 
date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice. 

14. autor al articolului “Dreptul de împrumut public. Implementare națională și internațională”, publicat în 
cadrul Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 1(38)/2014, p. 111-140, ISSN 1584-7241, revistă 
indexată în  www.ebscohost.com și www.ceeol.com - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul 
științelor juridice. 

15. autor al articolului “Analiza Directivei 2014/26/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind 
gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe”, publicat în cadrul Revistei Române de 
Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 3(40)/2014, p. 108-122, ISSN 1584-7241, revistă indexată în  
www.ebscohost.com și www.ceeol.com - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor 
juridice. 
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16. autor al articolului “Gestiunea colectivă a dreptului de autor și a drepturilor conexe. Jurisprudență 
română și europeană în domeniu”, publicat în cadrul Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 
4(41)/2014, p. 105-138, ISSN 1584-7241, revistă indexată în  www.ebscohost.com și www.ceeol.com - baze de 
date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice. 

17. autor al articolului ”Contractul de impresariere artistică din perspectiva dreptului civil și a dreptului de 
autor și drepturilor conexe”, publicat în cadrul Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 
1(42)/2015, p. 55-71, ISSN 1584-7241, revistă indexată în  www.ebscohost.com și www.ceeol.com - baze de 
date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice. 

18. autor al articolului ”EU Directives in the field of copyright and related rights”, publicat în Revista celei a 
9-a Conferințe Științifice Internaționale “Provocările Societății Cunoașterii”, organizată de Universitatea “Nicolae 
Titulescu” din București, în parteneriat cu Fundația de Drept și Relații Internaționale “Nicolae Titulescu”, 
Universitatea Complutense din Madrid şi Universitatea Deusto din Bilbao, București, 22-23 mai 2015.  

19. autor al articolului ”Directivele Uniunii Europene în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe”, 
în forma tradusă, modificată și completată, publicat în Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 
2(43)/2015, p. 171-194, ISSN 1584-7241, revistă indexată în  www.ebscohost.com și www.ceeol.com - baze de 
date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice. 

20. autor al articolului ”EU Directives in the field of copyright and related rights”, în forma modificată și 
completată, publicat în Revista LESIJ – Lex et Scientia International Journal, nr. XXII, vol. 1/2015, p. 50-66, 
ISSN 1583-039X, revistă indexată în bazele de date internaționale, recunoscute pentru domeniul științelor 
juridice, EBSCO-CEEAS, CEEOL, Copernicus și HeinOnline. 

21. autor al articolului ”EU Directives in the field of copyright and related rights”, în forma modificată și 
completată, susținut în cadrul Conferinței Internaționale a Doctoranzilor în Drept „Via Scientiae Iuris”, organizată de 
Școala Doctorală de Drept și Științe Politice FERENK DEÁK, 2-4 iulie 2015, Miskolc, Ungaria – articolul a fost 
transmis spre publicare în Revista Conferinței în luna iulie a.c.  

22. autor al articolului ”Cesiunea și licențierea în materia drepturilor de proprietate intelectuală. Partea I : 
Teoria generală a contractelor de valorificare a drepturilor patrimoniale de autor.”, publicat în Revista 
Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 3(44)/2015, ISSN 1584-7241, revistă indexată în  
www.ebscohost.com și www.ceeol.com - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor
juridice. 

23. autor al articolului ”Cesiunea și licențierea în materia drepturilor de proprietate intelectuală. Partea a II-a : 
Contractelor de valorificare a drepturilor patrimoniale de autor: Contractul de comandă a unei opere 
viitoare și Contractul de editare”, publicat în Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 4(45)/2015, 
ISSN 1584-7241, revistă indexată în www.ebscohost.com și www.ceeol.com - baze de date internaționale
recunoscute pentru domeniul științelor juridice. 

24. autor al articolului ”Prezentare generală privind gestiunea colectivă în România”, publicat în Revista 
Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 1(46)/2016, ISSN 1584-7241, revistă indexată în 
www.ebscohost.com și www.ceeol.com - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor
juridice. 

25. autor al articolului ”Contractul de editare pentru operele scrise” (varianta tradusă în limba română), 
publicat în Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 2(47)/2016, ISSN 1584-7241, revistă indexată 
în www.ebscohost.com și www.ceeol.com - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor
juridice. 

26. autor al articolului ”The publishing contract for written works”, publicat în volumul celei a 10-a Conferințe 
Științifice Internaționale “Provocările Societății Cunoașterii”, organizată de Universitatea “Nicolae Titulescu” din 
București, în parteneriat cu Fundația de Drept și Relații Internaționale “Nicolae Titulescu”, Universitatea 
Complutense din Madrid și Universitatea Deusto din Bilbao, București, 20-21 mai 2016.  

27. autor al articolului ”Fiscal financial matters in the field of intellectual property rights in the light of the 
new Fiscal Code – Brief presentation”, publicat în Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 
3(48)/2016, număr dedicat Excelenței Sale dl. Francis Gurry, Director General OMPI, cu ocazia vizitei sale în 
România și a conferirii titlului de Doctor Honoris Causa al Universității Nicolae Titulescu din București, ISSN 1584-
7241, revistă indexată în www.ebscohost.com și www.ceeol.com - baze de date internaționale recunoscute pentru 
domeniul științelor juridice. 

28. autor al articolului ”Plain packing – an attempt upon the trademark right”, publicat în Revista Română de 
Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 3(48)/2016, număr dedicat Excelenței Sale dl. Francis Gurry, Director General 
OMPI, cu ocazia vizitei sale în România și a conferirii titlului de Doctor Honoris Causa al Universității Nicolae 
Titulescu din București, ISSN 1584-7241, revistă indexată în www.ebscohost.com și www.ceeol.com - baze de 
date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice. 

29. autor al articolului Analiza proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind 
dreptul de autor și drepturile conexe - Propuneri de lege ferenda, publicat în Revista Română de Dreptul 
Proprietății Intelectuale, nr. 4(49)/2016, ISSN 1584-7241, revistă indexată în www.ebscohost.com și 
www.ceeol.com - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice, p. 159-208.  
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30. autor al articolului Scurtă prezentare privind legislația Turciei în materia drepturilor de autor și conexe, 
publicat în Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 1(50)/2017, ISSN 1584-7241, revistă indexată 
în www.ebscohost.com și www.ceeol.com - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor
juridice, p. 80-92.  

31. autor al articolului Etape de cercetare în domeniul proprietății intelectuale, publicat în Revista Română de 
Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 2(51)/2017, ISSN 1584-7241, revistă indexată în www.ebscohost.com și
www.ceeol.com - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice, p. 172-184.  

32. autor al articolului Prezentare general privind gestiunea colectivă în Turcia, publicat în Revista Română de 
Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 3(52)/2017, ISSN 1584-7241, revistă indexată în www.ebscohost.com și 
www.ceeol.com - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice, p. 101-112.  

33. autor al articolului Reprografia, principalul mijloc de piratare a operelor științifice scrise, publicat în 
Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 3(52)/2017, ISSN 1584-7241, revistă indexată în 
www.ebscohost.com și www.ceeol.com - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor
juridice, p. 172-184.  

34. autor al articolului Reprografia, principalul mijloc de piratare a operelor științifice scrise, publicat în 
volumul Conferinței "Contrafacerea, concurența și protecția produselor tradiționale în Uniunea 
Europeană", București, 2-3 noiembrie 2017, Titlul volumului: Contrafacerea, concurența și protecția 
produselor tradiționale în Uniunea Europeană; ISBN: 978-606-39-0164-5; Editura: Universul Juridic; 
Locul apariției: București; Interval pagini: 166-176; Pagina web: 
https://asdpi.ro/index.php/ro/evenimente-stiintifice/278-conferinta-contrafacerea-concurenta-si-protectia-
produselor-traditionale-in-uniunea-europeana.  

35. autor al articolului Organizarea de spectacole muzicale: dreptul de autor și fiscalitate, Revista Română de 
Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 1/2018, ISSN 1584-7241, revistă indexată în www.ebscohost.com și 
www.ceeol.com - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice. 

36. autor al articolului Organizarea de spectacole muzicale: contracte aplicabile, Revista Română de Dreptul 
Proprietății Intelectuale, nr. 3/2018, ISSN 1584-7241, revistă indexată în www.ebscohost.com și www.ceeol.com -
baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice. 

37. autor al articolului Sistemul remunerației compensatorii pentru copia privată, Revista Română de Dreptul 
Proprietății Intelectuale, nr. 2/2018, ISSN 1584-7241, revistă indexată în www.ebscohost.com și www.ceeol.com -
baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice. 

38. autor al articolului Sisteme funcționale privind dreptul de împrumut public, Revista Română de Dreptul 
Proprietății Intelectuale, nr. 4/2018, ISSN 1584-7241, revistă indexată în www.ebscohost.com și www.ceeol.com -
baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice. 

39. autor al articolului THE PRIVATE COPY REMUNERATIONS SYSTEM, volumul conferinței The 12th 
International Conference “Challenges of the Knowledge Society” - CKS 2018, ISSN 2359-9227. 

 40. coautor al articolului Noțiunea de remunerație din perspectiva Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe, Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 1/2019, ISSN 1584-7241, p. 51-69.  

 41. coautor al articolului Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 
privind dreptul de autor şi drepturile conexe pe piața unică digitală şi de modificare a Directivelor 96/9/CE 
şi 2001/29/CE, Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 2/2019, ISSN 1584-7241, p. 40-60. 

 42. autor al articolului Cazuri de plagiat în muzică, Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 
3/2019, ISSN 1584-7241, p. 61-72. 

 43. autor al articolului THE PUBLIC LENDING RIGHT (PLR), CKS 2019 – Challenges of the Knowledge Society; 
ISSN 2359-9227; Editura: ”Nicolae Titulescu” University Publishing House; Locul apariției: București, România; p. 
916-921.  

 44. autor al articolului Împrumut public și ignorarea lui în România, Conferința: PROBLEME 
CONTROVERSATE ÎN DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE; Locul desfășurării: București, România; Data 
desfășurării: 2019-11-21; Titlul volumului: Controverse în proprietatea intelectuală; ISBN 978-606-39-0554-4; 
Editura: Universul Juridic; Locul apariției: București, România; Interval pagini: 30-43; Pagina web: 
https://asdpi.ro/index.php/ro/evenimente-stiintifice/463-conferinta-nationala-probleme-controversate-in-dreptul-
proprietatii-intelectuale.  

 45. autor al articolului Obligațiile organismelor de gestiune colectivă conform dispozițiilor Legii nr. 8/1996 
privind dreptul de autor și drepturile conexe, Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 1/2020, 
ISSN 1584-7241, p. 96-105. 

 46. autor al articolului Contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală, Revista Română de 
Dreptul Proprietății Intelectuale, nr. 4/2020, ISSN 1584-7241, p. 96-106. 

 47. autor al articolului Complexitatea dreptului de comunicare publică, articol în volumul ”In honorem VIOREL 
ROŞ Studii de drept privat şi public”, Ed. Hamangiu, 2021, p. 332-362.  

 48. coautor al articolului Proprietatea intelectuală și sportul – o analiză generală - Revista Română de Dreptul 
Proprietății Intelectuale nr. 1/2021, p. 56-81. 
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Participare în cadrul unor acŃiuni specifice organizate de către organismele de gestiune colectivă: 
- participare în cadrul „Desanturilor” organizate de către organismul de gestiune colectivă CREDIDAM: 
Constanța – 2008, Sibiu – 2009, Buzău – 2009. 

Colaborare în cadrul Institutului Național pentru Cercetare şi Formare Culturală (fostul Centrul de 
Pregătire Profesională în Cultură) aflat în subordinea Ministerului Culturii, singurul institut național care are ca 
obiectiv cercetarea specializată pe sectorul cultural și formarea profesioniștilor din domeniu – FORMATOR - 
lectorul modulului „Noțiuni introductive privind dreptul civil” din cadrul programului de formare 
profesională „Artele spectacolului – Impresar Artistic” – 2008 – prezent. Autorul suportului de curs și al testelor 
de legislație din cadrul programului de formare profesională. De asemenea, colaborarea a avut în vedere și 
cursul de „Organizator de spectacole”, pentru perioada 2008-2015.  
https://www.culturadata.ro/impresar-artistic/ 

 FORMATOR - Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Așezămintele culturale din 
perspectiva dreptului civil și dreptului de autor, precum și activității de impresariere și organizare de 
evenimente culturale, Curs pentru standardul ocupațional Referent de specialitate așezământ cultural, 
Domeniul: Educație și formare profesională, cercetare-proiectare, cultură, sport; Locul desfășurării: Oradea, 
România; 2019-prezent.  
FORMATOR - Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Curs organizator de 
spectacole – autorul prezentărilor privind: dreptul de autor și drepturile conexe, contracte privind organizarea 
de spectacole, aspecte financiar fiscale privind organizarea de spectacole, măsuri ISU și anti-covid privind 
organizarea de spectacole; 2019-prezent. 
https://www.culturadata.ro/organizator-spectacole/ 
FORMATOR - Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Curs manager de proiect – 
autorul prezentărilor privind: noțiuni introductive privind contractele, contracte specifice proiectelor, legislația în 
domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe, autorizarea utilizării operelor; Data desfășurării: 10 noiembrie 
2020. 

   https://www.culturadata.ro/manager-de-proiect/  

 Colaborare cu firme autorizate privind cursul „Organizator de spectacole” – 2016 – prezent, FORMATOR 
- lectorul modulelor: Organizarea spectacolelor: aspecte generale, contracte aplicabile, aspecte 
financiar – fiscale; Aspecte privind autorizările din perspectiva dreptului de autor și drepturilor conexe; 
Aspecte privind respectarea normelor de stingere a incendiilor; Dreptul de autor și drepturile conexe. 

 Proprietatea intelectuală pentru elevi, program susținut în cadrul mai multor licee din București și din țară, 
organizat de ORDA, ASDPI, BSA, AIMR și Ambasada SUA în România, privind materia opțională în licee a 
proprietății intelectuale. Prezentare privind operele scrise și regulile de citare, 2016 – 2019.   

   https://www.aimr.ro/aimr-continua-seminariile-de-informare-in-licee/  

 Participare din partea ASDPI la organizarea vizitei în România a Directorului General al OMPI, dl. Francis 
Gurry, precum și acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității Nicolae Titulescu din 
București, 18-19 octombrie 2016, București, România.  
https://www.universuljuridic.ro/francis-gurry-doctor-honoris-causa-universitatea-nicolae-titulescu-din-bucuresti/  
https://www.ujmag.ro/francis-gurry-doctor-honoris-causa  
https://osim.ro/comunicate-de-presa/2016-comunicate-presa-ro/comunicat-de-presa-17octombrie2016/  
https://www.capital.ro/directorul-ompi-dl-francis-gurry-in-vizita-in-romania.html 

 Consilier juridic / membru asociat al Asociației Profesionale a Consilierilor Juridici București / 
înregistrare în Tabloul Consilierilor Juridici București 40S-7661 / 29.10.2012 – prezent 
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Persoane care pot oferi referințe: 
 

   Rodica PÂRVU – Director General al ORDA (1998 – mai 2010)  
 E-mail: rodema2001@yahoo.com 
 
Eugen VASILIU – Director general adjunct ORDA (1998 – octombrie 2010)  
E-mail : eugen.vasiliu@gmail.com  
 
Laurențiu OPREA – Director al Direcției Registre, Gestiune Colectivă și Relații Publice din cadrul ORDA (1998 – 
iunie 2010) / în prezent Șef Serviciu Drepturi de Autor din cadrul Societății Române de Televiziune 
E-mail: laurentiuoprea@yahoo.com  
 
Viorel ROȘ – avocat, fost președinte al Tribunalului București, profesor universitar doctor, coordonator doctorat 
E-mail: viorel.ros@asdpi.ro  
 
Ioannis Kikkis - RTA UE Twinning Project “Capacity Development for Enhancing Enforcement of Copyright and 
Related Rights in the Republic of Azerbaijan” (CORAZ), AZ10/ENP – PCA/TR/16; Strengthening the Turkish 
Copyright System with a Focus on Fostering Creative and Copyright Based Industries, UE Twinning Project, TR 
13 IB OT 01 (Ankara/Istanbul –Turcia) 
 E-mail: ioannisfr@yahoo.fr 
 
Irina LUCAN-ARJOCA – Director general adjunct ORDA în perioada 26.07.2012-09.07.2020 
E-mail: irinalucanarjoca@gmail.com  

 

Anexe Certificatele și diplomele menționate în cuprinsul CV.  

  
 


