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experţii estimează că în jur de 10% din mâncarea care se găseşte în ţările dezvoltate este contrafăcută. ce alimente și
băuturi contrafăcute se consumă în românia? Pește, brânză, lapte, miere, condimente, cafea, ceai, ulei, oțet, ciocolată,
cereale pentru copii, vin, vodcă, coniac, whisky etc.

În cadrul conferinței ne vom concentra pe contrafacerile din industria alimentară, industria băuturilor alcoolice și
industria tutunului, cu accent pe prevenție și necesitatea dezvoltării unei culturi/mentalități care să se opună vânzării de
bunuri contrafăcute.
evenimentul va reuni cei mai buni experți din domeniu și va ﬁ o platformă de dezbateri care să aducă decidenții
guvernamentali, corporațiile, antreprenorii și societatea civilă într-un dialog care să genereze adevărata agendă publică
în acest sector strategic care este industria agroalimentară.

teme de dezbatere:

Audienţă

rolul autorităților în asigurarea respectării drepturilor de
proprietate industrială
care sunt sectoarele din industria agroalimentară cele mai
afectate de fenomenul contrafacerii?
Studii de caz – companii care își protejează eﬁcient mărcile
Jurisprudență în domeniul contrafacerilor
activități de creștere a gradului de conștientizare cu privire la
valoarea proprietății intelectuale și prejudiciile cauzate de
contrafacere și piraterie.

Propuneri Vorbitori:

Petre Daea, Ministrul agriculturii
Doina Băiculescu, director General, autoritatea
națională Fitosanitară
sorin Minea, Președinte, Federația romalimenta
cătălin nițu, director, oﬁciul de Stat pe Invenții și Mărci
reprezentant autoritatea națională pentru Protecția
consumatorilor
irinel surugiu, consilier Superior, direcția Generală a
Vămilor

directori generali, Brand manageri și directori
juridici din companii
antreprenori din diverse domenii de activitate
consilieri în proprietate industrială
avocați specializați în proprietate industrială
oﬁciali din cadrul oSIM, direcția Generală a
Vămilor, IGPr, Poliția de Frontieră, Parchetul General
Judecători specializați în proprietate industrială
Mass-media

crina frisch, Președinte, camera națională a
consilierilor în Proprietate Industrială din românia
Dorin Ştefan DuŞa, director General, oﬁciul naţional al
Viei şi Produselor Vitivinicole (onVPV)
Daniel Mărăcineanu, director General, asociația
pentru combaterea traﬁcului Ilicit „Viitorul” (actIV)
Efectele contrabandei și ale contrafacerii asupra industriei
tutunului și a băuturilor alcoolice și rolul societății civile în
combaterea fenomenelor
reprezentant Partener 1
reprezentant Partener 2

Moderator - Crina FrisCh, Președinte, Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România
15:30 - 16:00
16:00 - 17:30

agenDă eveniMent

Înregistrarea ParticiPanților și welcoMe coffee
sesiunea i

17:30 - 17:45
17:45 - 18:45

Business networking coffee Break
sesiunea a ii-a

18:45 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00

Degustare De vin
gala ProPrietății inDustriale
cină și Degustare De vin
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