
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program  
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea Facultatea de Drept 
1.3 Departamentul Drept privat 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii II Studii universitare de master 
1.6 Programul de studii / Calificarea Dreptul Afacerilor 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Protecţia juridică a proprietăţii intelectuale 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Nicoleta Rodica Dominte 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Nicoleta Rodica Dominte 

2.4 An de studiu I 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare Examen 2.7 Regimul 
discipinei OB 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2      curs 2 3.3. seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5.    curs 28 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore  
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 29  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 27  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24  
Tutoriat 1  
Examinări 2  
Alte activităţi................................... 0  

 
3.7 Total ore studiu individual 83 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Număr de credite 5 
 

4. Precondiţii (dacă este cazul)  

4.1 De curriculum Dreptul proprietății intelectuale – reglementarea obiectelor 
proprietății intelectuale în dreptul român 

4.2 De competenţe  
 

5. Condiţii (dacă este cazul)  

5.1 De desfăşurare a cursului Sala de curs cu videoproiector 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Cunoașterea noțiunilor prezentate la curs. Regulamentele,  
Directivele europene și Convențiile internaționale din domeniul 
proprietății intelectuale. 
Sala de seminar cu videoproiector 

 



 
6. Competenţe specifice acumulate 
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C1.  Capacitatea de a înţelege şi analiza noţiunile specifice dreptului proprietăţii intelectuale în plan 
european și internațional  
C2.  Capacitatea de a interpreta şi aplica textele de lege în cazuri practice privind obiectele dreptului 
proprietatii intelectuale 
C3.  Capacitatea de a derula o procedură de înregistrare în vederea dobândirii protecţiei juridice în 
domeniul dreptului proprietăţii industriale la nivel european şi internaţional 
C4. Identificarea şi înţelegerea avantajelor protecţiei juridice la nivel european şi internaţional. 
C4. Abordare comparatistă între obiectele proprietății intelectuale studiate 
C5. Abordarea aspectelor evolutive din perspectiva introducerii unor noi obiecte și concepte în 
domeniul  proprietății intelectuale 
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CT1.  Aplicarea dispoziţiilor din dreptul Uniunii Europene în materia dreptului proprietăţii intelectuale. 
CT2.  Identificarea şi utilizarea informaţiilor necesare pentru derularea unei proceduri de înregistrare 
pe pagina Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale. 
CT3. Formularea de propuneri privind modificarea legislației în vigoare 

 

 
 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. 
Aspecte generale privind dreptul 
proprietăţii intelectuale la nivel 
european și internațional  

Prelegere interactivă. 
Prezentare în power point/ În 
format online pe platforma 
elearning 

2 ore 

2. 
Mărcile Uniunii Europene. Definiţie. 
Reglementare juridică. Condiţii de 
validitate. 

Prelegere interactivă. 
Prezentare în power point/ În 
format online pe platforma 
elearning 

2 ore 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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l În cadrul acestei discipline ne propunem să abordăm obiectele dreptului proprietăţii intelectuale  în 

cadrul reglementărilor Uniunii Europene şi al convenţiilor internaţionale aplicabile în materie. Vom 
analiza regimul juridic al mărcilor, indicaţiilor geografice, brevetelor de invenţie, desenelor şi 
modelelor, precum şi al dreptului de autor printr-o abordare comparatistă din perspectiva aspectelor 
referitoare la dobândirea şi menţinerea protecţiei juridice. 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Analizeze noţiunile dreptului de proprietate intelectuală din perspectivă comparatistă;  
 Deruleze proceduri de înregistrare în forma clasică, dar și online, pentru obiectele dreptului 

proprietăţii industriale la nivel european şi internaţional;  
 Aplice şi să interpreteze textele de lege în soluţionarea litigiilor din domeniul dreptului de 

proprietate intelectuală; 
 Formuleze interpretări noi din perspectiva modernizării cadrului juridic actual; 
 Identifice surse bibliografice pe internet și să comenteze informațiile în dezbateri și referate; 
 Formuleze comentarii pertinente de analiză a problematicii studiate. 



 

3. 

Mărcile Uniunii Europene. Procedura de 
înregistrare şi Încetarea dreptului 
exclusiv de exploatare. 
Mărcile internaţionale. Definiţie. 
Convenţii internaţionale aplicabile în 
domeniu. 

Prelegere interactivă. 
Prezentare în power point/ În 
format online pe platforma 
elearning 

2 ore 

4. 

Mărcile internaţionale. Aranjamentul de 
la Madrid şi Protocolul de la Madrid. 
Condiţii de validitate. Procedura de 
înregistrare. Încetarea dreptului exclusiv 
de exploatare. 

Prelegere interactivă. 
Prezentare în power point/ În 
format online pe platforma 
elearning 

2 ore 

5. 

Indicaţii geografice şi denumiri de 
origine. Regulamentele Uniunii 
Europene aplicabile în domeniu. 
Definiţii. Condiţii de înregistrare. 
Procedura de înregistrare. Încetarea 
dreptului de utilizare. 

Prelegere interactivă. 
Prezentare în power point/ În 
format online pe platforma 
elearning 

2 ore 

6. 

Denumiri de origine internaţionale. 
Aranjamentul de la Lisabona din 1958. 
Definitie. Condiţii la înregistrare. 
Procedura de înregistrare. Importanţa 
denumirilor de origine internaţionale. 

Prelegere interactivă. 
Prezentare în power point./ În 
format online pe platforma 
elearning 

2 ore 

7. 

Dreptul de autor.  Regulamentele 
Uniunii Europene în materie: definiţie, 
obiect, condiţii de protecţie juridică, 
drepturi morale şi patrimoniale, limitele 
dreptului de autor.  

Prelegere interactivă. 
Prezentare în power point./ În 
format online pe platforma 
elearning 

2 ore 

8. 

Dreptul de autor.  Convenţiile 
internaţionale aplicabile dreptului de 
autor: definiţie, obiect, condiţii de 
protecţie juridică, drepturi morale şi 
patrimoniale, limitele dreptului de autor. 

Prelegere interactivă. 
Prezentare în power point./ În 
format online pe platforma 
elearning 

2 ore 

9. 

Drepturi conexe dreptului de autor. 
Convenţii internaţionale: definiţie, obiect 
drepturi morale şi patrimoniale, 
transmiterea drepturilor conexe.  

Prelegere interactivă. 
Prezentare în power point./ În 
format online pe platforma 
elearning 

2 ore 

10. 

Desene şi modele ale Uniunii 
Europene. Definiţii. Condiţii de 
validitate. Procedura de înregistrare.  
Încetarea dreptului exclusiv de 
exploatare. 

Prelegere interactivă. 
Prezentare în power point./ În 
format online pe platforma 
elearning 

2 ore 

11. 

Desene şi modele internaţionale. 
Definiţii. Condiţii de validitate. 
Procedura de înregistrare.  Încetarea 
dreptului exclusiv de exploatare. 

Prelegere interactivă. 
Prezentare în power point./ În 
format online pe platforma 
elearning 

2 ore 

12. Brevetul european. Definiţie. Obiect. 
Condiţii de brevetabilitate.  

Prelegere interactivă. 
Prezentare în power point./ În 
format online pe platforma 
elearning 

2 ore 

13. 

Brevetul european. Procedura de 
înregistrare. Încetarea dreptului exclusiv 
de exploatare.  
Brevetul european cu efect unitar. 

Prelegere interactivă. 
Prezentare în power point./ În 
format online pe platforma 
elearning 

2 ore 



 

14. 

Brevetul internaţional.  Definiţie. Condiţii 
de brevetabilitate. Procedura de 
înregistrare. Încetarea dreptului exclusiv 
de exploatare.  

Prelegere interactivă. 
Prezentare în power point./ În 
format online pe platforma 
elearning 

2 ore 

Bibliografie  
 
Referinţe principale: 
1. World Intellectualy Property Organisation, Introducere în proprietate intelectuală, Editura Roseti,

Bucureşti, 2001. 
2. C.R. Romitan, P.R. Buta, Dreptul comunitar al proprietăţii intelectuale, Editura CHBeck, Bucureşti, 2008. 
3. I. Macovei, Tratat de dreptul proprietăţii intelectuale, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2010. 
4. V.Roş, O.Spineanu-Matei, D. Bogdan, Dreptul proprietăţii indutriale. Mărcile şi indicaţiile geografice.,

Editura All Beck, Bucureşti, 2003. 
5. V.Roş, O.Spineanu-Matei, D. Bogdan, Dreptul de autor şi drepturile conexe, Editura All Beck, Bucureşti,

2005. 
6. N.R.Dominte, Dicţionar de dreptul proprietăţii intelectuale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009. 
7. Mihaela Daciana Bolos, Marcile si indicatiile geografice in sistemul relatiilor internationale, Editura

Universul Juridic, Bucuresti, 2013. 
8. Elena Grecu, Marcile comunitare. Ghid practic de inregistrare a marcilor in Uniunea Europeana, Editura

Universul Juridic, 2010. 

9. Roș, V., Romițan, C.R., Proprietatea intelectuală. Legislație, jurisprudență și repere bibliografice, Ed.
Universul Juridic, 2019. 

10. V.Roş,  Dreptul proprietăţii intelectuale. Dreptul de autor şi drepturile conexe, vol. I, Editura All Beck,
Bucureşti, 2016. 

Referinţe suplimentare: 
1. Journal of Intellectual Property Law & Practice  - https://academic.oup.com/jiplp 
2. WIPO Journal - https://www.wipo.int/publications/en/search.jsp?lang=EN&set4=132 
2.  Mihály Ficsor,  Guide to the Copyright and Related Rights Treaties administered by WIPO and Glossary of 
Copyright and Related Rights terms, editată de WIPO, Geneva, 2003. 
3.  François Greffe, Pierre-Baptiste Greffe, Traité des dessins et des modèles, Editura Litec, Paris, 2008. 
 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. 

Mărcile Uniunii Europene şi mărcile 
internaţionale – aspecte 
jurisprudenţiale. 
Doctrina passing off si post-sale 
confusion în domeniul mărcilor. 

Dezbaterea şi interpretarea 
noţiunilor teoretice şi a 
textelor de lege prin aplicarea 
acestora unor cazuri practice. 
/În format online pe platforma 
elearning 

2 ore 

2. Indicaţii geografice şi denumiri de 
origine - aspecte jurisprudenţiale. 

Dezbaterea şi interpretarea 
noţiunilor teoretice şi a 
textelor de lege prin aplicarea 
acestora unor cazuri practice. 
/ În format online pe platforma 
elearning 
 

2 ore 

3. 
Obiectul, subiectul şi conţinutul 
dreptului de autor în temeiul legislaţiei 
europene – aspecte jurisprudenţiale.  

Dezbaterea şi interpretarea 
noţiunilor teoretice şi a 
textelor de lege prin aplicarea 

2 ore 



 
Parfumurile – obiect al dreptului de 
autor?. 

acestora unor cazuri practice. 
/ În format online pe platforma 
elearning 
 

4. 

Limitele dreptului de autor autor – 
aspecte jurisprudenţiale. 
Doctrinele fair use și fair dealing. 
Drepturile conexe dreptului de autor 

Dezbaterea şi interpretarea 
noţiunilor teoretice şi a 
textelor de lege prin aplicarea 
acestora unor cazuri practice. 
/ În format online pe platforma 
elearning 
 

2 ore 

5. 
Desene şi modele europene şi 
internaţionale - aspecte jurisprudenţiale. 
 

Dezbaterea şi interpretarea 
noţiunilor teoretice şi a 
textelor de lege prin aplicarea 
acestora unor cazuri practice. 
/ În format online pe platforma 
elearning 
 

2 ore 

6. Brevetul european şi Brevetul 
internaţional – aspecte jurisprudenţiale. 

Dezbaterea şi interpretarea 
noţiunilor teoretice şi a 
textelor de lege prin aplicarea 
acestora unor cazuri practice. 
/ În format online pe platforma 
elearning 

2 ore 

7. Brevetul european cu efect unitar şi 
Curtea Unică în material brevetelor. 

Dezbaterea şi interpretarea 
noţiunilor teoretice şi a 
textelor de lege prin aplicarea 
acestora unor cazuri practice. 
/În format online pe platforma 
elearning 

2 ore 

Bibliografie: 
1. Journal of Intellectual Property Law & Practice 
2. Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale 
3. http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do 
4. http://www.epo.org/index.html 
5. http://www.wipo.int  

 
 
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
Disciplina contribuie la formarea abilităților profesionale specifice în corelația cu standardele profesionale 
aplicabile profesiilor juridice. 
 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs 
- calitatea răspunsurilor la 
examen 
- acurateţea conexiunilor 

Examen scris 
50% - în cazul în 
care se va 
desfăşura in 



 
între teorie şi practică dintr-o 
perspectivă comparatistă 

format online va fi 
pe platforma 
elearning 

10.5 Seminar/ Laborator 
Prezenţă, dialog în 
explicarea şi soluţionarea 
cazurilor practice 

Dezabaterea aspectelor 
jurisprudenţiale  

50% - în cazul în 
care se va 
desfăşura in 
format online va fi 
pe platforma 
elearning 

10.6 Standard minim de performanţă 
Prezenţe la seminar/elaborare referat (nota minimă 5) şi răspuns corect la cel puţin un subiect de pe biletul de 
examen. 
 
 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
05.09.2020 Lector univ. dr. Nicoleta Rodica 

Dominte 
Lector univ. dr. Nicoleta Rodica 
Dominte 

  
 
 

 

Data avizării in departament 
30.09.2020 

Director de departament 
Conf. dr. Septimiu PANAINTE 

 


