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LOCUL ȘI ROLUL PROTECȚIEI ÎMPOTRIVA CONCURENȚEI NELOIALE ÎN
APĂRAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Elena SEDLEȚCHI
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Scopul cercetării respective constă în analiza aspectelor teoretice și practice ale interferenței dintre protecția concurenței și protecția proprietății intelectuale pentru a constata problemele ce apar în calea protecției drepturilor de proprietate intelectuală prin acțiunea în concurență neloială. Institutele de drept de proprietate intelectuală și concurență neloială
se află în cea mai strânsă legătură marcată de reglementările de protecţie a monopolului conferit prin aceste drepturi, în
special asupra mărcilor, denumirilor de origine, indicaţiilor geografice, invenţiei, modelului sau desenului industrial.
Protecția împotriva concurenței neloiale poate fi un instrument juridic sau o complementare a protecției obiectelor de
proprietate intelectuală instituite prin legi speciale, dezvoltându-se diferit în țări diferite. Iar la nivel internațional nu
există o listă exhaustivă a actelor de concurență neloială, de aceea, de la stat la stat, acestea pot fi diferite. În vederea
realizării scopului urmărit, în prezenta lucrare a fost efectuată analiza situației științifice în domeniul de cercetare a
interferenței dintre protecția proprietății intelectuale și protecția concurenței, astfel fiind determinate locul și rolul
protecției concurenței neloiale în menținerea concurenței libere și în sistemul global de inovare.
Cuvinte-cheie: concurență neloială, confuzie, drepturi de proprietate intelectuală, proprietate industrială, interferență, mijloc de protecție, Convenția de la Paris, antreprenor onest, piață relevantă.
THE PLACE AND ROLE OF PROTECTION AGAINST UNFAIR COMPETITION
IN PROTECTING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
The aim of this research is to analyze the theoretical and practical aspects of the interference between the protection
of competition and the protection of intellectual property in order to identify the problems that arise protecting the intellectual property rights through unfair competition. The institutes of intellectual property rights and unfair competition
rights are closely linked, this being marked by the legal framework of monopoly protection conferred by these rights, in
particular on trade marks, designations of origin, geographical indications, invention, model or industrial design.
Protection against unfair competition can be a legal or complementary tool for protection of intellectual property objects
established by special laws wich are developing differently in different countries. Internationally, there is no specific
(exhaustive) list of unfair competition acts, therefore, from state to state, the acts could be different. In order to achieve
the aim of research, the author of this paper made a scientific analysis of the situation in the field of the interference
between the protection of intellectual property and the protection of completion, thus determining the place and the role
of protecting unfair competition in maintainind free competition and in the global innovation system.
Keywords: unfair competition, confusion, intellectual property rights, Industrial property, interference, remedies,
the Paris Convention, honest entrepreneur, relevant market.
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