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Cuvinte cheie 

Mărci, indicaţii geografice, aderare la tratate, evoluţii in trendurile de înregistrare a mărcilor, 

 

Structura lucrării 

Primul capitol, intitulat „abordarea conceptuală a mărcilor şi indicaţiilor geografice”, 

urmăreşte aspecte de definire şi de taxonomie privind mărcile şi indicațiile geografice la nivel 

internaţional. Din analiză întreprinsă putem afirma faptul că definirea mărcilor se face după 

textul Convenţiei de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale, care enunţă o definiţie 

generală din care decurg multiple implicaţii practice. Din Convenţia de la Paris din 1883 se 

desprind principalele clasificări ale mărcilor la nivel internaţional, şi principalele condiţii pe care 

mărcile trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi înregistrate chiar şi în zilele noastre. 

Considerăm necesară menţionarea faptului că toate actele internaţionale care modifică sau 

completează Convenţia respectă definiţia dată mărcilor. În privinţa clasificării mărcilor, se poate 

observa o evoluţie de-a lungul timpul reflectată în legislaţia internaţională. Ca fenomen evolutiv, 

apar mărcile de servicii, sau mărci imperceptibile vizual (mărcile olfactive), ultimele nefiind, 

încă, recunoscute în multe state. 

Un al aspect cercetat este interferenţa între mărci şi alte noţiuni precum numele comercial 

sau brand. Privind interferenţele cu numele comercial concluzia la care am ajuns este că de multe 

ori mărci de renume provin din numele comercial care de multe ori se identifică cu numele 

persoanei care a demarat afacerea. Dar cu toate acestea există încălcări a dreptului la marcă prin 

intermediului numelui comercial cum este cazul Havana Club. 

Din punctul de vedere al indicaţiilor geografice, reglementările de referinţă sunt Acordul 

de la Lisabona şi Acordul TRIPS, care definesc indicaţiile geografice şi denumirile de origine. În 

privinţa clasificării, literatura de specialitate şi în special documentele pregătite de secretariatul 

OMPI, clarifică legătura existentă, adică faptul că denumirile de origine reprezintă un anumit tip 

de indicaţie geografică.  

De asemenea am urmărit diferenţele care există între mărci şi indicaţii geografice, demers 

necesar având în vedere faptul că în practică au apărut numeroase conflicte care vizau încălcarea 

dreptului asupra unei indicaţii geografice de către o marcă. De cele mai multe ori aceste conflicte 

au o pronunţată latură internaţională iar exemple sunt multiple dintre care amintim Cohibas sau 

Budweiser.  



Dacă raportăm definiţia mărcilor şi indicaţilor geografice la studiul de caz realizat în al 

doilea capitol, privind adaptarea României la sistemul de protecţie a proprietăţii intelectuale, şi 

cazurile prezentate în al patrulea capitol, se poate afirma că legislaţiile naţionale şi reglementările 

organizaţiilor regionale, fie se conformează în totalitate, fie respectă şi adaugă anumite elemente 

definiției prezente în actele internaţionale. 

Capitolul al doilea, intitulat „sistemul internaţional al mărcilor şi indicaţiilor 

geografice”, are ca obiect sistemul internaţional care se conturează in domeniul avut în discuţie. 

Studiul cuprinde: analiza definiţiilor date sistemului, urmărirea modului în care sistemul 

internaţional în domeniu de formează şi se manifestă, care sunt raporturile de forţe şi de interese 

care presează sistemul, şi reliefează în final care este structura sistemului. De asemenea sunt 

urmărite relaţiile sistemului mărcilor şi indicaţiilor geografice cu alte sisteme internaţionale cum 

ar fi cel economic, juridic, sistemul de state, sau sistemul organizaţiilor internaţionale. Concluzia 

la care am ajuns este că sistemul mărcilor şi indicaţiilor geografice reprezintă fie un sistem aflat 

la intersecţia celorlalte sisteme, fie un subsistem al acestora, în funcţie de perspectiva din care 

se efectuează studiul.  

Un al aspect studiat este input-ul (intrările) şi output-ul (ieşirile sau rezultatele) sistemului 

internaţional al mărcilor şi indicaţiilor geografice. Considerăm acest studiu extrem de relevant 

pentru explicarea modului în care se dezvoltă procesele în sistem, pe baza intrărilor, şi ce 

repercusiuni au asupra ieşirilor. Interesant este faptul că la baza dezvoltării sistemului se află 

situaţiile conflictuale care se nasc între diverşi actori internaționali, fapt evident în intrări şi în 

feedback. Situaţiile conflictuale determină dezvoltarea sistemului juridic internaţional de 

protecţie a mărcilor şi indicaţiile geografice şi totodată, determină necesitatea extinderii 

sistemului internaţional de protecţie şi la statele nemembre. Aderarea noilor ţări la sistem, se face 

fie la iniţiativa statelor, fie la presiunile celorlalte forţe cu care statele nemembre interacționează. 



 

Majoritatea proceselor se desfășoară într-un cadru instituţional fie universal, cum este 

OMPI şi OMC, fie regional cum sunt uniunile regionale precum UE sau Uniunea Andină în 

America Latină, sau Asociaţia Regională Africană de Proprietate Intelectuală. Dezvoltarea la 

nivel internaţional a curentului liberalist sau neoliberalist a favorizat evoluţia sistemului 

organizaţiilor internaţionale al mărcilor şi indicaţiilor geografice, ceea ce explică de ce 

actualmente există un număr ridicat de astfel de organizaţii.  

Un aspect de mare actualitate în toate domeniile îl reprezintă revoluţia internetului care, 

în domeniul de studiu avut în vedere, a favorizat dezvoltarea sistemului prin mijloacele de 

informare puse la dispoziţie, prin formarea unei administraţii electronice care facilitează accesul 

la serviciile prestate de organizaţiile internaţionale, sau de unele birouri naţionale de proprietate 

intelectuală. Prin acest sistem se facilitează accesul la informaţii privind legislaţia în vigoare, 

procedura de înregistrare, procedura depunerii opoziţiilor, procedura medierii sau a arbitrajului. 

De asemenea, prin această formă de administraţie, se asigură formele de publicitate obligatorii 

pentru înregistrarea unei mărcii sau a unei indicaţii geografice. Totodată, prin Tratatul de la 

Procese de reglementare în domeniul mărcilor 

şi indicaţiilor geografice. 
INPUT OUTPUT 
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Figura 1 Input, output, feed-back în sistemul proprietăţii 

intelectuale 



Singapore se creează premisele înregistrării on-line a mărcilor, ceea ce facilitează anumite 

aspecte legate de viteza corespondenţei, şi implicit îmbunătăţeşte operativitatea sistemului. 

Impactul sistemului economic asupra mărcilor este evidenţiat de analiza statistică 

realizată în subcapitolul 2.4, care studiază corelația între produsul intern brut al statelor şi 

numărul  de înregistrări de mărci. Cercetarea efectuată reliefează o corelaţie puternică între 

creşterea economică a Chinei şi a economiei mondiale şi numărul de înregistrări privind 

mărcile. Fără a putea distinge o relaţie de cauzalitate, este evident că există legături puternice 

între cele două fenomene analizate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a putea ilustra practic impactul sistemul internaţional al mărcilor şi indicaţiilor 

geografice asupra statelor în curs de aderare am ales cazul României din două motive. Primul 

este legat istoria României care până în 1990 a fost un stat cu orientare comunistă, în care 

aspectele economice legate de mărci şi indicaţii geografice nu prezentau o mare importanţă, iar 

al doilea este legat de evoluţia economică, pentru că România este un stat în curs de dezvoltare, 

şi prin urmare prezintă particularități legate de dezvoltarea economică şi presiunea internaţională. 

Concluzia la care am ajuns în urma studiului este că sub aspect legislativ armonizarea legislativă 

s-a realizat în urma începerii colaborării cu UE, cu precădere după începerea negocierilor de 

aderare. Sub aspect practic, după adoptarea legislaţiei au început să se înregistreze mărci atât ale 

nerezidenţilor cât şi ale rezidenţilor fapt explicabil prin nivelul de protecţie oferit care s-a ridicat 

Grafic 1 „Evoluţia numărului de înregistrări la nivel mondial”  



la standardele internaţionale. Trendurile evoluează în funcţie de perioadă şi sunt strâns legate de 

evoluţia economică a României şi în lume. Intensificarea practicilor a dus la apariţia conflictelor 

manifestate fie în procedura opoziţiei la înregistrare care se manifestă în faţă comisiei de 

reexaminare a OSIM fie în faţa instanţelor de judecată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere aspectele studiate în capitolul al doilea legate de sistemul internaţional, 

şi în special intrările şi ieşirile din sistem, pentru a completa studierea protecţiei mărcilor şi 

indicaţiilor geografice la nivel internaţional, am studiat evoluţia protecţiei mărcilor şi indicaţiilor 

geografice de-a lungul timpului. În acest sens am urmărit actele internaţionale care 

reglementează aceste aspecte ale proprietăţii industriale la nivel mondial. Pentru a putea înţelege 

dimensiunea politică a fenomenului am studiat atât aderarea la aceste acte cât şi, unde a fost 

posibil, şi obiecţiile ridicate de state în timpul negocierilor.  

Capitolul al treilea, intitulat „Repere evolutive ale protecţiei mărcilor şi indicaţiilor 

geografice la nivel internaţional”, reliefează în primul rând faptul că sistemul internaţional de 

protecţie a mărcilor şi indicaţiilor geografice este efectul unui proces evolutiv care se desfăşoară 

de mai bine de un secol, proces catalizat de importanţa economică a fenomenului şi de evoluţia 

sistemului de tratate internaţionale în general. Evoluţiile se regăsesc la nivelul limbajului folosit, 

al categoriilor care întră în aria de protecţie a proprietăţii intelectuale, al gradului de protecţie 

oferit, al problemelor privind încălcarea dreptului asupra mărcilor şi indicaţiilor geografice, al 

evoluţiei obiectului protecţiei în actele internaţionale. Remarcăm o extindere semnificativă a 

arealului mărcilor odată cu dezvoltarea serviciilor, şi, mai recent, în zona mărcilor imperceptibile 

vizual.  

Grafic 2 „Tendinţe privind înregistrarea mărcilor” 



În urma cercetării se prefigurează trei etape de dezvoltare sistemului internaţional de 

protecţie al mărcilor şi indicaţiilor geografice, expuse în concluziile capitolului al treilea, şi 

anume: faza iniţială de afirmare a perceptelor privind protecţia şi apărarea mărcilor şi indicaţiilor 

geografice; faza de dezvoltare a tratatelor de înregistrare internaţională a mărcilor şi indicaţiilor 

geografice; şi în final faza de standardizare a practicilor în domeniul mărcilor. 

 

Prin aderarea la tratate şi implicit convergenţa cu sistemul internaţional, statele încearcă 

să obţină protecţia intereselor lor economice, în special în zona producţiei industriale dar şi 

agricole. Rezervele statelor cu privire la aderarea la acest sistem sunt cauzate de teama de a 

confrunta producătorii locali cu practicile comerciale şi forţa din spatele brandurilor de renume, 

fiind o formă de protecţionism. Exemplele identificate sunt legate de poziţia ţărilor din America 

Latină şi a Indiei cu privire la Sistemul Madrid.  

Ultimul capitol, intitulat “Conflicte diferende şi tensiuni internaţionale” prezintă exemple 

semnificative de conflicte internaţionale privind mărcile şi indicaţiile geografice. Din cazuistica 

Grafic 3 „Evoluţia numărului de părţi contractante la actele juridice internaţionale 

privind mărcile şi indicaţiile geografice” 



internaţională au fost selectate doar acele speţe care prezintă importanţă din punctul de vedere al 

studiului efectuat. Am ales să prezentăm conflictele diferenţiat, în funcţie de actorii internaţionali 

implicaţi în dispută. Este evident că cele mai numeroase conflicte sunt la nivelul societăților 

comerciale care sunt primele interesate în protejarea propriilor interese. Cu toate aceste se pot 

identifica puternice influenţe statale în anumite cazuri, care se fac fie la presiunea agenţiilor 

economici, fie la presiunea politicii guvernamentale, raportată la interesele economice ale 

fiecărei ţări. Privarea de protecţie a unor indicaţii geografice în anumite state au trezit 

controverse aprinse, care se pot manifesta prin conflicte succesive pe arene naţionale şi 

internaţionale, cazul Budweiser fiind extrem de relevant în acest sens. Totodată anumite politici 

statale, precum embargoul, pot afecta protecţia şi apărarea proprietăţii intelectuale a unor state, 

cazul Cubei fiind elocvent în acest sens.  

La nivel mărcilor lupta se dă pe mai multe paliere. Primul palier priveşte fenomenul 

contrafacerilor, unde interesul este atât de partea statelor care au obligaţia de a-şi proteja proprii 

cetăţeni, cât şi de partea societăților comerciale care îşi văd atinse drepturile de proprietate 

intelectuală. Actorii statali se implică cu gradiente diferite de interes în combaterea 

contrafacerilor prin legislaţii interne şi prin controale vamale la produsele care intră pe piaţă sau 

la produsele aflate în comercializare, sau prin alte măsuri administrative. 

Diluarea este un alt fenomen periculos care poate favoriza dispariţia dreptului asupra 

unor mărci şi transformarea lor în bunuri generice. Cu toate eforturile duse de companii pentru a 

evita o situație neplăcută de acest gen, trebuie recunoscut că anumite mărci celebre au ajuns 

generice. Raportat numai la România în mod cert marca Adidas are conotaţii extinse asupra unui 

gen de produse, xerox este echivalent cu activitatea de copiere, iar Aspirina este mult mai 

cunoscută decât acidul acestilsalicilic.  

Sub aspectul aplicării articolului 6
ter

 privind înregistrarea simbolurilor statale, se poate 

afirma că ele nu prezintă o cazuistică atât de bogată precum cea a mărcilor. Cu toate acestea se 

pot identifica cazuri conflictuale care au în vedere prelungirea unor dispute legate de aplicarea 

dreptului internaţional public, cum este cazul Macedonia. Pe de altă parte dacă includem în 

această categorie şi simbolurile olimpice şi sportive în general putem afirma că dacă există 

interes economic şi ele pot constitui obiectul unei încălcări a drepturilor organizaţiei care le 

gestionează. Alegem să exemplificăm Jocurile Olimpice de la Beijing. Totodată, dezvoltarea 

internetului a determinat apariţia unor situaţii conflictuale legate de înregistrare numelui statelor 



ca domeniu de internet. Cu toate că s-a încercat soluţionarea problemei printr-o legislație 

internaţional şi organisme de soluţionare a disputelor situaţia este departe de a fi rezolvată. 

 

Concluzii finale  

Din punctul nostru de vedere, pentru a înţelege interesul actorilor internaţionali în 

problema mărcilor se poate porni de la cele două paliere ale competiţiei internaţionale pentru 

putere, privind modul de a obţine rezultatele dorite, definite de Robert Keohane şi Joseph Nye
1
, 

prin cele două forme ale puterii: hard şi soft. Puterea hard reprezintă capacitatea de a impune şi, 

respectiv, puterea soft capacitatea de a atrage. Cele doua forme ale puterii sunt evidente atunci 

când analizăm rolul mărcilor în sistemul internaţional. Puterea soft, este puterea de a atrage către 

actorul internaţional alţi actori internaţionali. Germania este asociată cu Mercedes, Audi, şi VW, 

ceea ce în termenii puterii înseamnă ca ea atrage printr-o imagine de tehnologie şi calitate, 

Japonia atrage prin Sony, Panasonic etc. asociere care generează ideea de tehnologie sofisticată 

acestei ţări. Mărcile sunt identificate cu ţara lor de origine şi servesc ca vector de propagare a 

unei anumite imagini. În contextul actual, când mărcile intră în arealul corporaţiilor 

transnaţionale, statele care generează mărci sunt şi mai avantajate prin faptul că răspândesc 

imaginea proprie prin intermediul resurselor altora. De exemplu, Disneyland din Franţa 

promovează în Europa un anumit model cultural american. McDonalds, deşi se adaptează 

cerinţelor locale prin reţete şi alte elemente specifice fiecărei culturi, propagă un model cultural, 

comportamental american în toate ţările unde se regăseşte.  

În acelaşi timp, pentru societăţile transnaţionale utilizarea brandurilor naţionale poate fi 

un vector de penetrare rapidă a pieţei locale. De exemplu, grupul Renault, controlează o buna 

parte din piaţa românească de autoturisme ca urmare a achiziţiei firmei, şi implicit a mărcii 

Dacia. Din punct de vedere al imaginii internaţionale, România câştigă prin propagarea mărcii 

Dacia în ţările Europei şi ale lumii.  

Prin urmare, într-o societate care concurează pentru atenţia consumatorilor pieţei globale 

marca este un vector de captare a unui gen de atenţie, un mijloc soft de propagare şi perpetuare a 

propriului model cultural-economic.  

Dacă marca în sine reprezintă o resursă, o formă de putere, de tip soft, conştient sau nu, 

oficial sau nu, statele dezvoltate încearcă să îşi protejeze această resursă prin mijloace juridice, 
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adică să impună un sistem de drept internaţional şi de instituții internaţionale care să asigure 

protejarea mărcilor. Cercetarea noastră a reliefat mecanismele prin care se realizează această 

protecţie. Pe de altă parte, într-un anumit context, uneori se încearcă să se elimine din puterea 

statelor concurente instrumentul marcă, ca de exemplu cazul Aspirinei, în care o marcă a 

constituit obiect de despăgubire de război, reducând din avantajul concurenţial al Germaniei în 

zona farmaceutică. Poate nu întâmplător, la nivel internaţional, există puteri care încearcă, să 

diminueze, forţa mesajului mărcii, prin contrafacere, şi intrarea mărcii în domeniul public. Poate 

nu întâmplător, în China se tolerează, într-o oarecare măsură, contrafacerea unor mărci de 

prestigiu, inundând piaţa globală cu produse care, prin calitatea lor îndoielnică, reduc prestigiul 

mărcilor vizate. De fapt mărcile sunt doar o componentă din ceea ce se numeşte proprietate 

intelectuală, şi constituie doar o faţetă a unei identităţi social - cultural - economice a unei ţări.  

Actualitatea temei este indisolubil legată de importanţa mărcilor la nivel economic. Într-o 

piaţă liberă, în care specializarea şi calitatea reprezintă garanţii ale succesului din punct de 

vedere comercial, individualizarea prin marcă este esenţiala. Valoarea comercială a mărcilor este 

poate cel mai bine explicată cazuri cum ar fi achiziţia companiei Kraft care în anul 1988 de către 

Philip Morris  cu o valoare de 12,6 miliarde dolari, reprezentând de şase ori valoarea activelor 

nete
2
, o bună parte a plus-valorii fiind compusă din mărcile deţinute.  

Dacă în cazul mărcilor posesia poate să migreze de la un spaţiu geografic la altul, 

indicaţia geografică a provenienţei unui produs dezirabil este inamovibilă. Prin urmare, 

indicaţiile geografice valoroase reprezintă un instrument şi mai important dar mai greu de 

finanţat de promovare a imaginii. Dacă paleta de mărci notorii este extrem de largă, paleta 

indicaţiilor geografice notorii este mult mai restrânsă, ambele concurând însă la formarea 

brandului unei ţări. 

Evoluţia actuală impune o nouă abordare a proprietăţii intelectuale sub forma mărcilor şi 

indicaţiilor geografice, datorită schimbărilor care au loc la nivel global în dezvoltarea 

aplicabilităţii lor. Actualmente mărcile, în anumite situaţii coroborate cu indicaţiile geografice, 

nu se mai adresează doar societăților comerciale care vor să îşi delimiteze o imagine pe piaţă, în 

faţa consumatorilor, ci se adresează unei arii mult mai largi de utilizatori. Actorii internaţional, în 

sensul larg al sintagmei, se bucură de capital de imagine, care îi ajută în desfăşurarea activităţii şi 

mai ales, îi ajută în popularizarea existenţei şi cauzei pe care o pledează. Statele dezvoltă 
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branduri de ţară, care se bazează pe patrimoniul cultural, lingvistic sau geografic al spaţiului 

promovat. Într-o societate multipolară, în care numărul statelor a crescut exponenţial faţă de 

începutul secolul XX, afirmarea pe scena internaţională prin intermediul puterii soft este 

esenţială, pentru dobândirea unei poziţii cât mai importante pe scena globală. Organizaţiile 

internaţionale şi-au format o imagine conformă cu scopul pe care statele l-au conturat prin 

intermediul Cartei care stă la baza activităţii lor. Mai mult decât atât, organizaţiile internaţionale 

au trecut la promovare propriilor valori la scară globală prin campanii publicitare şi prin 

atragerea unor personalităţi în promovarea lor. În acest mod, organizaţii precum UNICEF, 

UNESCO, IOC, WIPO dobândesc o amplificare a reputaţiei mondiale. 

Acumularea de mărci de succes de către corporaţiile transnaționale nu reprezintă un 

factor surprinzător, acestea fiind societăţi comerciale care exploatează mărcile ca vector de 

atragere a atenţiei consumatorilor. Putem presupune că aceste corporaţii utilizează influenţa pe 

care o au pentru a-şi proteja propriile interese, şi mai ales la nivel internaţional, dar, putem 

demonstra doar că statele şi organizaţiile internaţionale, în activitatea de aderare la tratate şi 

dezvoltare a sistemului de protecţie şi apărare, acţionează, in unele cazuri, şi ar trebui să 

acţioneze în alte cazuri, în concordanţă cu imperativele dezvoltării economice şi ale comerţului 

internaţional. 
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