Curriculum Vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume IONESCU MIRCEA FELIX MELINEŞTI
Adresa(e) Bucureşti, Str. Burdujeni nr.1, bl.A12, sc.7, ap.73, Sector3
Telefon(oane)
Mobil +40 741059277
E-mail(uri) ionescumelinestii@yahoo.ro; ionescumelinesti@gmail.com
Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 18 aprilie 1974
Sex Masculin
Locul de muncă - Conf. univ. dr. în cadrul Universităţii Hyperion din Bucureşti –
Facultatea de Ştiinţe Juridice
- Director de Departament al Facultăţii de Drept, Jurnalism , Psihologie
şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii Hyperion din Bucureşti
- Avocat definitiv în cadrul Baroului Bucureşti
- Arbitru în cadrul Corpului de Arbitrii de pe lână Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si
responsabilităţi principale
Numele şi adresa
angajatorului

Din martie 2010 şi până în prezent
Lector univ. dr.
Predare, evaluare, îndrumare

Universitatea Hyperion din Bucureşti – Facultatea de Drept, Jurnalism ,
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Bucureşti, Calea Călăraşilor nr.169, Sector 3, cod poştal 030615
Tel: +004021 3214667, +004021 3234167, +004021 3235588
Fax: +004021 3216296
E-mail:rectorat@hyperion.ro
www.hyperion.ro
Tipul activităţii sau Educaţie
sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si
responsabilităţi principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
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Din aprilie 2000 şi până în prezent
Avocat
Consultanţă juridică şi reprezentare în cadrul instanţelor de orice grad
Baroul Bucureşti
Avocatură

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si
responsabilităţi principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Din iulie 2010 şi până în prezent
Arbitru
Arbitraj în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Arbitraj

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorului
de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională

7 octombrie 2009
Doctorat în drept

Perioada
Calificarea/diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorului
de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională

2001 - 2002
Certificat de absolvire – Departamentul pentru pregătirea personalului
didactic
Psiho-pedagogie

Perioada
Calificarea/diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorului
de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională

2000 - 2001
Diplomă de studii post universitare de specializare
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Drept

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

Doctor în drept, specializarea Drept Internaţional Public

Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Pregătirea personalului didactic

Drept privat

Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Drept

Studii post universitare de specializare, Drept privat

Perioada
Calificarea/diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ/furnizorului
de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională

1999
Licenţiat în ştiinţe juridice, specializarea drept
Drept

Universitatea Hyperion din Bucureşti

Învaţamânt superior

Cursuri de perfecţionare profesională
-

Curs de specializare pentru pregătirea personalului didactic din cadrul
Universităţii din Bucureşti;
Studii post universitare de specializare Drept privat din cadrul
Universităţii din Bucureşti – Facultatea de Drept;
Curs de formare profesională , specializare Mediator absolvit în cadrul
SC EDUMONDE MEDIATION SRL

Aptitudini şi competenţe
personale
Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)
Engleză
Franceză

Ascultare
C2
A1

x

Vorbire
Citire

C2
A1

x

Participare la
conversaţie
C2

x

A1

Scriere

Discurs oral
C2

C2

A1

A1

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competenţe şi abilităţi Abilităţi de comunicare, negociere şi soluţionare a conflictelor; abilităţi de
sociale predare, intruire şi formare; abilităţi manageriale.
Competenţe şi aptitudini Implicarea în organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice, mediere –
organizatorice arbitraj şi jurisdicţionale.
Competenţe şi aptitudini
tehnice
Competenţe şi aptitudini Cunoştinţe de operarea în Microsoft Office (Word), Internet
de utilizare a
calculatorului
Competente si aptitudini
artistice
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Permis de conducere
Informaţii suplimentare
Referinţe -

Din anul 2003 şi până în prezent Avocat al COPYRO – Societate de
Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor – organism de gestiune
colectiv în domeniul operelor scrise;
- 2003 – 2004 participant cu propuneri de modificări legislative privind
Legea nr.8/1996 a drepturilor de autor şi drepturilor conexe în cadrul
Comisiei de Cultură a Camerei Deputaţilor
- 11 – 12 iulie 2006 participant la ,,Congresul Regional Europa de Est
– Asia Centrală pe tema Combaterea contrafacerii şi pirateriei”
organizat de Guvernul României în cooperare cu Ministerul Public,
World Customs Organization, INTERPOL, World Intellectual
Property Organization
- 15 octombrie 2007 participant la Seminarul organizat de Oficiul Român
pentru Drepturile de Autor pe tema „Relaţiile dintre titularii de
drepturi şi editori”
- 22 – 23 mai 2008 speaker la Seminarul pe probleme de proprietate
intelectuală ,,WIPO – IFRRO SUBREGIONAL SEMINAR ON
COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS AND
COLLECTIVE MANAGEMENT OF RIGHTS”
organizat la Bucureşti de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor,
World Intellectual Property Organization, International Federation of
Reproduction Rights Organizations, COPYRO – Societate de Gestiune
Colectivă a Drepturilor de Autor
- 19 – 21 septembrie 2008 participant la ;Conferinţa Europeană
privind dreptul de împrumut public” Organizată de Uniunea Scriitorilor
din România la Bucureşti
- 1 – 2 iunie 2010 speaker la Seminarul organizat de Organizaţia Mondială
a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) şi Oficiul Român pentru Drepturile de
Autor (ORDA)
- participări la seminarii internaţionale în domeniul proprietăţii intelectuale
- participări la comunicările ştiinţifice în cadrul Universităţii Hyperion
Bucureşti – Facultatea de Drept
- Desfăşurarea de activităţi jurisdicţionale – arbitru – în Completele de
Arbitraj de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în
domeniul Legii nr.8/1996 a dreptului de autor şi drepturilor conexe.
- Avocat pledant în cadrul instanţelor de judecată de orice grad specializate
în dreptul proprietăţii intelectuale, civil, contencios administrativ şi fiscal,
comerciale, conflicte de muncă şi asigurări sociale.
- Elaborări de propuneri legislative privind modificarea Legii nr.8/1996
pridind dreptul de autor şi drepturile conexe

Anexe -
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Lista lucrărilor reprezentative publicate;

Lucrări şi articole semnificative publicate şi/sau comunicate public:
- în anul 2009 lucrare de doctorat ,,Buna vecinătate – principiu fundamental al dreptului internaţional. –
Semnificaţia bunei vecinătăţi în epoca actuală –“ în cadrul Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza.
Articole:
- ,,Promovarea bunei vecinătăţi în spectrul european,, publicat în Analele Universităţii Hyperion 2008;
- ,,Exerciţiul gestiunii colective a drepturilor de autor şi particularităţi ale dreptului de editare,, publicat în
Analele Universităţii Hyperion 2009;
- ,,Legea dreptului de autor şi probleme ale aplicării ei,, publicat în Buletin informativ nr.1/2009 al
COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor;
- ,,Exercitarea gestiunii colective a drepturilor patrimoniale de autor,, publicat în Buletin informativ
nr.1/2009 al COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor;
- ,,Aspecte de legalitate promovate de COPYRO în cadrul procedurii de arbitraj privind stabilirea
remuneraţilor din retransmiterea prin cablu pe categorii de beneficiari,, publicat în Buletin informativ
nr.1/2009 al COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor;
- ,,Soluţii ale instanţelor de judecată privind aspecte de aplicare a Legii nr.8/1996 în cazul art.25 şi art.109
cu relevanţă asupra exercitării gestiunii colective,, publicat în Buletin informativ nr.1/2009 al
COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor;
- ,,Exerciţiul gestiunii colective a drepturilor de autor şi situaţia exploatării operelor scrise în domeniul
editărilor de carte,, publicat în Buletin informativ nr.2/2009 al COPYRO - Societate de Gestiune
Colectivă a Drepturilor de Autor;
- ,,Consolidare principiului subsidiarităţii în Tratatul de la Lisabona,, publicat în Analele Universităţii
Hyperion 2010;
- ,,Evoluţia reglementării dreptului de proprietate intelectuală în sistemul normativ românesc” publicat în
Analele Universităţii Hyperion 2011;
- ,,Elementele principiului subsidiarităţii consacrate în Tratatul de la Lisabona” publicat în Revista
Punctul Critic nr.6 din noiembrie 2012 la Editura Niculescu.

-

Lucrări publicate:
Dreptul de Proprietate Intelectuală – Curs, Editura Victor, Bucureşti 2012
Teoria Generală a Dreptului – Curs, Editura Victor, Bucureşti 2012
Buna vecinătate – principiu fundamental al dreptului internaţional,, - Editura Victor, Bucureşti 2012
Elemente de practică privind procedura specială arbitrală a dreptului de autor şi drepturilor conexe
conform Legii nr.8/1996 cu modificările şi completăîrile ulterioare - Editura Victor, Bucureşti 2012
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