
 
 

„Și chiar de nu voi fi un far, ci o candelă, ajunge. Și chiar dacă nu voi fi nici 
candelă, tot ajunge, fiindcă m-am străduit să aprind lumina” (Nicolae Titulescu) 

 
 

 
 

ALAI ROMÂNIA  
membră a Asociației Literare și Artistice Internaționale 

  (înființată în anul 1978 din inițiativa lui Victor Hugo)  
 

organizează Conferința internațională  
 

„PROVOCĂRILE DREPTULUI DE AUTOR LA 160 DE ANI DE LA PRIMA 
REGLEMENTARE A ACESTORA ÎN ROMÂNIA ȘI LA 150 DE ANI DE 

DREPTURI MORALE DE AUTOR ÎN LUME” 
 

Conferința este organizată cu sprijinul ALAI Int. și contribuția: ALAI Canada, 
ALAI Cipru, ALAI Grecia, ALAI Italia, Asociația Franceză pentru Protecția 
Internațională a Drepturilor de Autor (AFPIDA), ALAI Spania și Asociația Științifică 
de Dreptul Proprietății Intelectuale (ASDPI), toate membre ale Asociației Literare și 
Artistice Internaționale (ALAI Int.)* 

 
Cu sprijinul Ministerului Culturii din România, 
 
Cu sprijinul Bibliotecii Academiei Române, 
 
Cu participarea doamnei judecător dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător român 

la Curtea de Justiție a Uniunii Europene,   
 

Cu participarea Înaltei Curți de Casație și Justiție a României și  
 
Cu participarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, 

 
Cu sprijinul logistic al Editurii Hamangiu, 

 
Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a 

avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, 
în baza criteriilor de evaluare I.N.P.P.A. 
 

                                                 
* Potrivit art. 6 alin.(2) din Statutul Asociației Literare și Artistice Internaționale, sunt membri ai acesteia, 
toate persoanele fizice sau juridice care fac parte dintr-o asociație națională cu un obiect de activitate 
asemănător și care a fost aprobat de Comitetul Executiv, numit „Grupul (naționalitatea) ALAI”. Prin 
urmare, calitatea de membru al ALAI România antrenează apartenența de drept la Asociația Literară și 
Artistică Internațională. În prezent, din Asociația Literară și Artistică Internațională fac parte 35 de asociații 
naționale, împreună cu membrii lor, persoane fizice sau juridice, printre care și Asociația ALAI România. 



 
 

 
 

Data conferinței: 24 iunie 2022, orele 9 -18; 
 

Locul desfășurării conferinței: Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” din cadrul 
Bibliotecii Academiei Române, București, Calea Victoriei nr.125.  
 

Formatul conferinței: hibrid; 
 

 Limba conferinței: engleză, franceză și în limitele necesare pentru buna 
desfășurare, limba română. Se asigură traducerea simultană. 
 

Consiliul Științific al Conferinței este alcătuit din cadre didactice universitare 
din Canada, Cipru, Franța, Grecia, Italia, România și Spania. 
 

Prezentările vorbitorilor vor putea fi audiate în direct (fizic) de către cei 
interesați,  taxa de participare pentru aceștia fiind de 250 lei (în preț fiind inclus și un 
exemplar al volumului în limba română în format fizic, un certificat de participare, coffee-
break-uri și prânzul) sau online, taxa de participare fiind de 200 de lei (în preț este inclus 
și un exemplar al volumului în limba română în format fizic și un certificat de participare). 

 Locurile disponibile pentru prezența fizică fiind limitate, înscrierea se realizează 
în ordinea înscrierii. 

 
Condiții pentru participare: 
Persoanele care doresc să participe cu materiale la conferință trebuie: 
- Să-și anunțe intenția de participare până la data de: 01.04.2022, însoțită de un 

abstract (aproximativ 100 de cuvinte) și cuvinte cheie (5-6).  
- Să comunice organizatorilor, pe adresa de e-mail office@asdpi.ro până la data 

de 25 aprilie a.c., un rezumat al materialului care să aibă cel puțin 500 de cuvinte, în 
limbile română și engleză sau franceză (la alegere), rezumat care va fi supus evaluării în 
Consiliul Științific Internațional. 

- Să finalizeze articolul (după avizarea rezumatului de către Consiliul Științific 
Internațional) în limba română și în limba engleză sau franceză până la data de 15 mai 
2022. 

- Să achite taxa de participare în sumă de 250 lei. Taxa se va  achita în contul: 
Editura Hamangiu SRL, J40/4082/2006; CIF RO 18469418; IBAN: RO94 UGBI 0000 
4220 1208 6RON, Garanti Bank - Ag.13 Septembrie. Pe documentul de plată trebuie să 
existe mențiunea „Conferința Drept de autor 2022”. Dovada efectuării plății se face prin 
e-mail: office@asdpi.ro  

Un autor poate participa singur cu cel mult două articole, în acest din urmă caz 
taxa de participare fiind de 500 de lei. 

Membrii fondatori ai ALAI România (care plătesc cotizație de membru al ALAI) 
și invitații speciali nu vor plăti taxă de participare. 

Sunt acceptate (și dezirabile) materiale realizate în colaborare, taxa fiind unică, 
dar reamintim că în acest caz punctajul acordat autorilor cu ocazia evaluării activității de 
cercetare se împarte la numărul autorilor.  

Autorii materialelor vor mai transmite următoarele informații: 

mailto:office@asdpi.ro
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- numele și prenumele autorului; 
- titlul științific, gradul didactic și afilierea; 

              - adresa de e-mail și numărul de telefon. 
 

Criteriile de selecție a materialelor: 
Rezumatele materialelor anonimizate, în limba engleză sau franceză (care trebuie 

să aibă cel puțin 500 de cuvinte), precum și materialele în forma finală vor fi evaluate de 
către Consiliul Științific Internațional care va decide cu privire la acceptarea, respingerea 
sau returnarea acestuia cu observațiile/sugestiile de modificare sau completare. În 
procesul de evaluare, Consiliul Științific Internațional va avea în vedere: 
           - originalitatea; 
                      - relevanța temei abordate și valoarea științifică a materialelor prezentate; 
                      - aplicabilitatea practică. 
 Nu impunem o limită superioară a cantității conținutului, dar în ce privește limita 
inferioară apreciem că aceasta ar trebui să fie de cel puțin 10.000 de cuvinte (nu de semne 
tipografice), fără a exclude că autorii ar putea prezenta materiale foarte valoroase din 
punct de vedere științific, de dimensiuni mai reduse. 
 Conform uzanțelor, Comitetul Științific Internațional decide în ce privește 
valoarea științifică a materialelor și dacă acestea sunt sau nu publicabile în volumul 
conferinței.   
 
 Toate materialele în forma finală vor fi supuse verificării cu un program 
antiplagiat de către fiecare autor, similitudinile considerate admisibile fiind de cel mult 
10% pentru Coeficientul de Similitudine 1 (CS 1) și de 2,5% pentru Coeficientul de 
Similitudine 2 (CS 2), dezirabili fiind coeficienți de similitudini cât mai mici. 
 

Materialele conferinței vor fi publicate în variante în limba română și în limbile 
engleză sau franceză (în cea în care au fost prezentate materialele de către autori), 
editorul volumelor fiind Editura Hamangiu (care este editură cu prestigiu recunoscut 
aflată pe lista A2, edituri cu prestigiu recunoscut - 
http://www.cnatdcu.ro/metodologie/abilitare/). Vom omagia în acest fel și pe cel al cărui 
nume îl poartă editura, respectiv, pe Constantin Hamangiu, care a avut contribuții 
importante în afirmarea și reglementarea drepturilor de autor în România. 
 

Pentru orice alte informații necesare cu privire la conferință vă invităm să 
luați legătura cu dl. Romițan Gheorghe, la telefon 0723.534.638 sau office@asdpi.ro 
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