
Asociaţia Română de Drept pentru Dezvoltare  

IDLO Alumni 
Str. Dionisie Lupu, nr. 53, etaj 3, apart.15, 

sector 1, 010456  Bucureşti 

tel/fax: 021 311 59 11; office@ardd.ro  

 

 

 
 

Stimată Doamnă, / Stimate Domn, 
 
AsociaŃia Română de Drept Pentru Dezvoltare - IDLO Alumni are plăcerea de a vă anunŃa 
organizarea celei de-a șaptea ediții a Seminarului “Intellectual Property in Practice”.  Tema din 
acest an este: 
 

„Domeniul Mărcilor - Provocări într-o economie globală” 
 „Trademarks – sensitive issues in a global market” 

28 noiembrie 2011 
 

Consecvenți misiunii de formatori activi și novatori în „legal training” abordăm și la această 
ediție chestiuni de actualitate din domeniul mărcilor în contextul globalizării și „socializării” 
economiei. Seminarul se va desfăşura în limbile română şi engleză, fiind disponibil sistem de 
căști pentru traducere simultană. 
 
În acest an evenimentul se bucură de participarea extraordinară a domnului Jeremy Phillips, 
personalitate de prim rang pe plan mondial în domeniul proprietății intelectuale, consultant la 
Olswang LLP, fondator al revistelor ”Managing Intellectual Property”, ”Patent World”, ”Trademark 
World” și ”Copyright World” și redactor al unor publicații de specialitate în domeniul mărcilor și 
al proprietății intelectuale precum: ”Journal of Intellectual Property Law & Practice” (JIPLP), 
”European Trade Mark Reports” și ”European Copyright and Design Reports”. 

 
Alături de domnul Jeremy Phillips la seminar au confirmat participarea și vor conferenția: 
Doamna Andreea Constanda, Judecător Secția I Civilă - Înalta Curte de Casație și Justiție, 
Domnul Ovidiu Dinescu, Șef Serviciu Mărci şi Indicaţii Geografice, Oficiul de Stat pentru 
Invent ̧ii şi Mărci, România și Doamna Crina Frisch, avocat practician în domeniul proprietății 
intelectuale.  
Seminarul se va desfășura la Hotel Ramada Majestic Bucharest, Calea Victoriei Nr. 38-40 Sector 
1 București, în ziua de luni 28 noiembrie 2011, orele 9:00-15:45. Pentru acordarea certificatelor 
este necesară prezența pe întreaga durată a evenimentului. 
 
Taxa de participare este de 170 RON și include: accesul la eveniment și la materialele de curs, 
prânzul și pauzele de cafea. Taxa poate fi achitată în numerar la sediul Asociației sau virată în 
contul în lei al ARDD IDLO Alumni deschis la BRD, sucursala Academiei, sub nr. 
RO28BRDE410SV19706744100. Pentru confirmarea înscrierii vă rugăm sa ne transmiteți un mail 
cu datele de facturare și numele participantului alături de dovada plății la adresa e-mail 
office@ardd.ro sau pe fax la nr. 021-311 59 11. Data limită pentru primirea aplicațiilor este 25 

noiembrie 2011 orele 16:00.  
 
Pt detalii : 021-3115911 - ARDD; 0722830821 - Dan Barna; 0722212480 - Crina Frisch 
 
Preşedinte, 
Dr. Constantin BRÂNZAN 


