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Probleme concurenţiale ce implică folosirea unui obiect de proprietatea 

intelectuală (marca comercială) 

 
Raportor: Dl Roman Cenuşă, 
Consultant, Direcţia controlul concurenţei  
neloiale şi a publicităţii, Agenţia Naţională  
pentru Protecţia Concurenţei 
 

Statul recunoaşte concurenţa loială drept unul din factorii fundamentali ai 

dezvoltării economiei. Concomitent, agenţii economici au dreptul la concurenţă liberă în 

limitele prevăzute de legislaţie, ale tradiţiilor şi regulilor de corectitudine, de onestitate în 

afaceri.  

În concordanţă cu competenţele atribuite conform legii, Agenţia Naţională pentru 

Protecţia Concurenţei (ANPC) asigură promovarea politicii statului în domeniul protecţiei 

concurenţei precum şi prevenirea, limitarea şi reprimarea activităţii anticoncurenţă.  

Reieşind din practica ANPC, este de menţionat faptul, că o mare parte din cererile 

parvenite de la agenţii economici în adresa ANPC au ca obiect diferite acte de 

concurenţă neloială cu implicarea unui drept exclusiv asupra mărcii comerciale. Astfel, 

doar pe parcursul anului 2010 ANPC a iniţiat 6 cazuri care prezentau semne ale încălcării 

art. 8 lit. d) din Legea nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecţia concurenţei 

(de remarcat, că de la începutul activităţii ANPC au fost iniţiate 29 de cazuri privind 

semnele încălcării art. 8 lit. d) din Lege). 

În sensul Legii nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor marcă 

constituie orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care serveşte la deosebirea 

produselor şi / sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persaone 

fizice sau juridice. Concomitent, în conformitate cu prevederile articolului 8 lit. d) din 

Legea nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecţia concurenţei,  agentului 

economic i se interzice să efectueze acte de concurenţă neloială, inclusiv să folosească 

neautorizat, integral sau parţial, marca comercială, emblema de deservire a altor obiecte 

ale proprietăţii industriale, firma unui alt agent economic, să copieze forma, ambalajul şi 

aspectul exterior al mărfii unui alt agent economic.  

Sinteza cazurilor cu implicarea unui drept exclusiv asupra mărcii comerciale 

examinate de ANPC indică la existenţa unor probleme pe piaţa de mărfuri la 
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interacţiunea dintre promovarea politicii de stat orientată spre protecţia şi dezvoltarea 

concurenţei şi utilizarea drepturilor exclusive asupra mărcilor comerciale. Astfel, cu 

referinţă la relaţiile de concurenţă pe pieţele de mărfuri şi urmărind statistica cazurilor 

examinate în cadrul ANPC cu implicarea unui drept exclusiv asupra mărcii comerciale 

pot fi evidenţiate următoarele aspecte problematice: 

I. Actele de concurenţă neloială efectuate de agenţii economici care folosesc 

neautorizat marca înregistrată anterior după altă persoană, însuşind, în acest mod, 

avantaje care nu le aparţin şi conducînd la prejudicierea celor care pe bună dreptate au 

investit în marca comercială respectivă în vederea identificării produselor sau/şi seviciilor 

sale. În acest sens, agenţii economici se adresează ANPC solicitînd protecţie împotriva 

utilizărilor ilegale a mărcilor comerciale înregistrate, care în sine constituie un 

comportament neonest şi incompatibil cu obiectivele unei pieţe competitive.  

II. Existenţa unor comportamente din partea proprietarilor de mărci, care atacă 

pieţele de mărfuri prin incorectitudinea (neonestitatea) utilizării acestora. Astfel, se 

constată că în Republica Moldova, deţinători ai mărcilor comerciale devin şi persoane, 

care nu au intenţia de a utiliza marca comercială potrivit destinaţiei sale legale: în scopul 

deosebirii produselor şi / sau serviciilor sale. Prin urmare, persoanele respective, fiind 

familiarizate referitor la existenţa şi la valoarea adecvată a unor mărci comerciale ce nu 

sunt protejate pe teritoriul Republicii Moldova, dar cunoscute consumatorilor locali (sau 

urmează să fie cunoscute în viitorul apropiat), obţin dreptul exclusiv asupra utilizării 

acestora în Republica Moldova. Este de remarcat faptul, că în cazurile date, drepturile 

exclusive asupra mărcilor comerciale sunt atribuite persoanelor contribuţia intelectuală la 

formarea cărora este nulă.  

Exploatarea avantajelor acestor drepturi pe piaţa de mărfuri nu corespunde 

practicilor cinstite în materie de antreprenoriat. În aceste cazuri relaţiile concurenţiale de 

pe pieţele de mărfuri devin erodate de existenţa concomitentă pe piaţă a actorilor care au 

investit în crearea şi promovarea mărcilor comerciale şi celor care au uzurpat succesul 

mărcilor străin, beneficiind de meritul acestora. În vederea elucidării pricinii apariţiei şi 

menţinerii acestor situaţii, se consideră reprezentativă statistica cazurilor examinate de 

instanţele judecătoreşti care prin deciziile sale irevocabile indică la un număr impunător 

de înregistrări a mărcilor comerciale cu rea credinţă. Concomitent cu comportamentul 

persoanelor care acţionează cu rea credinţă, la apariţia actelor de concurenţă neloială 

contribuie şi greşelile comise la înregistrarea mărcilor şi lipsa de operativitate şi vigilenţă 
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în prestaţia actorilor la pieţele de mărfuri şi neprofesionalismul gestionării de către 

proprietari a portofoliului de mărci comerciale.   

Utilizarea drepturilor exclusive obţinute într-un mod neonest, defavorizează atît 

agenţii economici concurenţi participanţi la piaţa de mărfuri respectivă, cît şi consumatorii 

(persoane fizice şi juridice). Exploatarea de către persoanele respective a unor avantaje, 

care, în fapt, aparţin altora, crează distorsiuni pe piaţa de mărfuri la nivel de concurenţă 

neloială prin utilizarea unui drept obţinut cu încălcări de norme legale, utilizare ce nu 

poate fi considerată onestă dat fiind faptul circumstanţelor de obţinere a acestuia.  

III. Din momentul cînd persoanele cu drepturi exclusive asupra mărcilor 

comerciale, obţinute graţie circumstanţelor indicate mai sus, impun careva interdicţii la 

vamă în ceea ce ţine de mărcile sale cu privire la o anumită clasă de produse, relaţiile 

concurenţiale pe piaţa produselor respective devin însemnate de limitări la intrarea şi 

comercializarea mărfurilor importate pe teritoriul Republicii Moldova. Conflictele, fiind de 

ordin concurenţial, se reduc la excluderea concurenţilor fără realizarea unor eforturi 

intelectuale. Eliminarea concurenţilor se efectuează prin exploatarea avantajelor 

neîntemeiate obţinute graţie înregistrărilor de mărci străine sau notorii. 

Adeseori aceste persoane sunt importatori de mărfuri, care îşi obţin profitul din 

situaţia în care marfa produsă în altă ţară poate intra în Republica Moldova doar cu 

permisiunea persoanei care a înregistrat la AGEPI marca respectivă acestui produs şi 

care, nu are nimic comun (şi nici nu planifică sa aibă) cu însuşi produsul (serviciul) 

aferent mărcii sale. Avantajul obţinut se realizează sau prin faptul, că pe piaţă se 

instalează un singur importator, în persoana proprietarului mărcii respective, sau prin 

oferirea dreptului de a importa produsul altui (altor) agenţi economici în schimbul 

respectării anumitor condiţii. În fiecare caz marfa importată se comercializează în lipsa 

concurenţei, adăugîndu-se valori artificiale care inevitabil majorează preţul produsului 

importat. Astfel verigile nejustificate în calea spre consumator conduc la stabilirea unor 

preţuri care nu au nimic comun cu libera concurenţă. 

IV. Persoanele care practică înregistrarea mărcilor comerciale, ce aparţin altor 

persoane fără consimţămîntul acestora şi devenind astfel proprietari ai mărcilor create şi 

promovate de alte persoane în alte ţări, folosesc drepturile obţinute, în primul rînd, pentru 

blocarea intrărilor acestor mărfuri prin intermediul terţilor. Astfel, dacă un distribuitor 

importă şi comercializează în Republica Moldova un produs cu marca înregistrată în altă 



 4 

ţară şi din motive etice a considerat necinstit să depună la AGEPI cerere în vederea 

obţinerii dreptului exclusiv asupra mărcii respective, acesta nu poate fi protejat de contra 

acţiuni din partea altui distribuitor care va depune cererea în cauză şi  va cere celuilalt să 

importe produsul doar cu învoire prin o simplă adresare la Serviciul Vamal. În rezultat, 

distribuitorul onest va fi obligat sa respecte noile condiţii. De la declanşarea unor 

asemenea conflicte şi pînă la soluţionarea acestora, piaţa produselor respective este una 

cu probleme de ordin concurenţial şi cu influenţă negativă asupra bunăstării 

consumatorilor. 

Generaizînd cele expuse, putem conchide asupra următoarelor: 

- Utilizarea  drepturilor exclusive asupra mărcilor comerciale este unul dintre cele 

mai importante instrumente ce servesc dezvoltării potenţialului competitiv al produselor / 

serviciilor; 

- Comportamentul agenţilor economici pe piaţa de mărfuri este influienţat  de 

obţinerea unor drepturi exclusive asupra mărcii comerciale; 

- Investirea cu drepturi exclusive se soldează cu un număr impunător de persoane 

care înregistrează mărci ce urmează să nu fie folosite conform destinaţiei sale: 

individualizarea produselor / serviciilor unor persoane fizice sau juridice în raport cu cele 

ale altor persoane fizice sau juridice, respectiv utilizarea acestor mărci nu va avea rolul 

de „hîrtie de turnesol” în vederea deosebirii produselor / serviciilor potrivit cerinţelor Legii 

nr. 38-XVI din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor; 

- Obţinerea avantajului neîntemeiat din surse ce ţin de înregistrarea mărcilor se 

manifestă preponderent prin înaintarea de către titularul de rea credinţă a cererilor către 

Serviciul Vamal în vederea realizării unui control asupra produselor importate care au 

aplicate pe ele o marcă identică celei înregistrate în Republica Moldova. Realizarea 

controlului de către Serviciul Vamal, în temeiul unor astfel de cereri, generează 

condiţionarea intrărilor de marfă cu mărci respective. Marfa care parcurge obstacolele 

create de titularii de rea credinţă crează premise pentru formarea unei pieţe 

distorsionate, impunînd consumatorului procurarea acesteia la preţuri şi în condiţii 

stabilite în mod unilateral, în detrimentul regulilor de corectitudine, oferirii altor actori ai 

pieţei posibilitatea de exercitare a influienţei, proprie unui mediu concurenţial, asupra 

condiţiilor de circulaţiei a mărfurilor în cauză. 

Toate aspectele enunţate mai sus reprezintă efectul înregistrării unei mărci cu rea-

credinţă. 
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Astfel, s-a statuat asupra faptului că persoanele fizice şi juridice participante la 

raporturile juridice civile trebuie să-şi exercite drepturile şi să-şi execute obligaţiile cu 

bună-credinţă, în concordanţă cu Legea, cu contractul, cu ordinea publică şi cu bunele 

moravuri. Încălcarea obligaţiei de exercitare a activităţii cu bună-credinţă atrage nulitatea 

înregistrarii mărcii.  

Derularea corectă a acţiunilor, care vor demonstra cu claritate constatarea actului 

de concurenţă neloială şi efectul acestei constatări asupra obiectelor de proprietate 

intelectuală înregistrate, va contribui la consolidarea unei practici efective în vederea 

respectării atît a drepturilor persoanelor interesate, cît şi a principiilor stabilite de 

legislaţia internaţională şi cea naţională în domeniul proprietăţii intelectuale. 

 

 


