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INTRODUCERE 
 
Sectoarele industriale din Uniunea Europeană care folosesc intens drepturi de proprietate intelectuală 
(IPRs), cum ar fi, printre altele, mărci comerciale, desene, copyright, modele de utilitate sau brevete – 
adică, aşa numitele industrii IPR intensive – în perioada 2011-2013 au generat aproape 28% din totalul de 
locuri de muncă de pe piaţa internă, aşa cum se arată într-un studiu recent publicat de European Union 
Intellectual Property Office (EUIPO) şi European Patent Office (EPO)1. Aceasta reprezintă 60 de milioane 
de locuri de muncă create direct de aceste sectoare industriale. În aceeaşi periodă, studiul arată că 
industriile IPR intensive “au generat aproape 42% din totalul activităţii economice (PIB) ale UE”. 
 
Din aceste cifre pot fi extrase cîteva consecinţe. Pe de o parte, efectul pozitiv şi competitivitatea pe care 
IPRs o aduc companiilor europene şi pieţei UE sunt vizibile în numărul de locuri de muncă create şi în 
comerţul realizat. Pe de altă parte, este evident că piaţa actuală a UE este tot mai mult influenţată de 
IPRs şi, mai general, de valori intangibile, cum ar fi cunoaştera, inventivitatea şi creativitatea. 
 
Protejarea proprietăţii intelectuale şi managementul adecvat al IPRs pot întradevăr face diferenţa reală 
între companii, crescându-le abilitatea de a crea noi locuri de muncă, de a-şi creşte volumul afacerilor şi, 
în final, de a le permite să se dezvolte. Prin asigurarea unei forme de exclusivitate, limitată în timp, IPRs 
oferă şansa de a beneficia de recuperarea investiţiei făcute, ajutând în acelaşi timp la a preveni ca alţii să 
se folosească gratuit de eforturile companiei. 
 
Întradevăr, cei care încalcă drepturile de proprietate intelectuală pot produce mai uşor produse similare, 
la un preţ mai mic, ceea ce poate cu siguranţă pune companiile care deţin aceste drepturi în dezavantaj 
pe piaţă. De aceea, este de cea mai mare importanţă ca aceste companii să întrepindă paşii necesari 
pentru a cunoaşte activele intelectuale pe care le deţin, să le protejeze şi să-şi asigure drepturile. 
 

Târgurile şi expoziţiile facilitează comerţul la 
toate nivelele şi reprezintă cel mai eficient 
instrument de marketing pentru companii, 
în special pentru IMM-uri. Acestea ajută la 
atragerea de noi clienţi, creşterea imaginii, a 
profilului şi popularităţii unei companii sau 
produs, precum şi la analiza situaţiei 
concurenţei şi întărirea competitivităţii. 

Expoziţiile sunt vitrine pentru inovaţii, R&D şi trenduri. Ele pot de asemenea să fie instrumente de 
cercetare a pieţei, ajutând companiile să-şi testeze produsele pe piaţă, să acceseze noi pieţe şi să-şi 
crească cifra de afaceri. Pe de altă parte târgurile, ca şi oglindă a pieţei, nu sunt imune la încălcarea IPRs. 
Ele au avantajul că permit companiilor să adune mai multe dovezi decât ar putea aduna în mod uzual de 
pe site-urile celor care încalcă IPRs şi, potenţial să evite difuzarea produselor copiate prin comercializarea 
pe scară largă. 
 

                                                           
1
 Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the European Union, Industry-Level 

Analysis Report, October 2016, disponibil aici. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_European_Union/performance_in_the_European_Union_full.pdf
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Cum târgurile se desfăşoară doar pentru o perioadă scurtă de timp, adesea chiar numai pe timpul 
weekend-urilor, este crucial pentru deţinătorii unor IPRs să reacţioneze imediat şi să întreprindă, cât mai 
curând posibil, măsuri eficiente împotriva încălcărilor IPRs, sau să se apere ei însuşi dacă, în timpul 
evenimentului, este îndreptată împotriva lor o astfel de acuzaţie de încălcare a IPRs. 
 
De aceea, este esenţial managementul corect al proprietăţii intelectuale atunci când se participă la 
târguri. Acest articol are drept scop să vă ajute la pregătirea participării dvs. la aceste evenimente, 
oferindu-vă o vedere generală asupra măsurilor preventive şi imediate care trebuie luate, inclusiv 
specificităţile de pe teritoriul UE. 

1. Lucruri pe care trebuie să le ştiţi înainte de a participa la un târg 

1.1. Cunoaşterea IPRs pe care le deţineţi 
 
IPRs au un rol esenţial în generarea stimulentelor pentru inovare, prin asigurarea drepturilor de monopol 
pentru deţinătorii acestora. Aceste drepturi ajută companiile în menţinerea competitivităţii şi a locului lor 
pe piaţă în vremurile actuale în care competiţia nu mai are frontiere şi este globală. 
 
Înainte de a participa la un târg, este esenţial să vă asiguraţi că ştiţi care sunt IPRs pe care le deţineţi în 
produsele sau serviciile pe care intenţionaţi să le prezentaţi. Principalul motiv pentru aceasta este că 
deţinerea IPRs vă permite să luaţi măsuri eficiente împotriva contrafacerilor şi piratărilor. 
 

Pe de altă parte, chiar dacă aţi 
înregistrat, de exemplu, o marcă 
comercială sau un desen, doar 
înregistrarea nu previne ca alţii să 
încerce să vă copieze produsul. Este 
responsabilitatea deţinătorului IPR să se 
îndrepte asupra utilizării ilegale şi nu în 
responsabilitatea autorităţilor publice, a 
oficiilor de înregistrare sau a 
organizatorilor târgului. 

 
Legile privind competiţia neloială sau 
practicile comerciale neloiale vă pot 
ajuta de asemenea în protejarea 
intangibilelor dvs., în particular 
împotriva asemănărilor, care pot să nu 

fie încălcări ale IPRs dvs. dar pot înşela consumatorii ca şi rezultat al similarităţii lor cu produsul dvs. 
Întradevăr, aceste legi oferă o cale suplimentară de apărare împotriva copierii, pe care vă puteţi baza în 
demersurile în instanţă. 
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1.2. Înregistrarea este calea cea mai uşoară şi cea mai eficientă de luptă 
împotriva încălcării drepturilor de proprietate intelectuală 

 
Există mai multe IPRs care necesită 
înregistrare, incluzând: brevete, 
modele de utilitate, mărci 
comerciale și drepturi de desen sau 
modele. Înregistrarea are mai multe 
avantaje. Într-adevăr, pe de o parte 
înregistrarea vă acordă drepturi 
exclusive, permiţându-vă să-i 
împiedicaţi pe alţii să folosească 

drepturile dvs. fără permisiunea dvs. prealabilă. Pe de altă parte, puteţi arăta uşor dovada proprietăţii, 
deoarece aveţi un titlu, ceea ce facilitează soluţionarea eventualelor litigiilor din cadrul târgurilor și 
facilitează luarea de măsuri în cazul în care este necesar. 
 

1.3. Protecţia IP este teritorială 
 
IPRs sunt teritoriale. Asta înseamă că ele sunt eficiente numai în ţara sau regiunea unde au fost solicitate 
și unde s-a acordat protecţia. De exemplu, un brevet naţional acordat de Oficiul spaniol pentru brevete și 
mărci comerciale, are efect numai în Spania. În consecinţă, deţinătorul brevetului nu are drepturi în afara 
Spaniei și nu-i poate bloca pe alţii să-i folosească invenţia într-o altă ţară. 
 
Prin urmare, dacă intenţionaţi să participaţi la un târg într-o altă ţară, este recomandat cu fermitate să vă 
înregistraţi drepturile și în acea ţară, pentru a preveni orice utilizare abuzivă acolo și ca să profitaţi din 
plin de proprietatea dvs. intelectuală. Mai mult, este util să vă gândiţi deja la toate ţările în care 
intenţionaţi să vindeţi produsul dvs. 
 

1.4. Limitele de timp pentru a extinde protecţia într-o altă ţară 
 
Piaţa este globală, inclusiv pentru IMM-uri, ceea ce înseamnă că sistemul de proprietate intelectuală 
trebuie să găsească de asemenea soluţii pentru a facilita protecţia drepturilor de către jucătorii de pe 
piaţă. Având în vedere acest lucru, ţările europene, printre multe alte ţări, au stabilit mai multe tratate 
internaţionale și acorduri privind proprietatea intelectuală. 
 
Pe baza acestor dispoziţii, este posibilă extinderea protecţiei acordate într-o ţară, la alta. În fapt, 
solicitanţii care au depus cererea corespunzătoare în unul dintre statele semnatare, se bucură de un 
drept de prioritate care le permite să solicite protecţie şi în alte ţări, într-un termen fixat2 . 
 

                                                           
2
 Dreptul de prioritate este stabilit în Article 4(1) al Paris Convention. 

http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=287556
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În consecinţă, nu este necesar să se depună cereri simultan în toate ţările în care solicitantul doreşte 
protecţie. Pe lângă brevete, regula se aplică și în cazul modelelor de utilitate, a desenelor industriale și 
mărcilor comerciale. Perioadele de prioritate sunt de 12 luni pentru brevete şi modele de utilitate și 6 
luni pentru desenele industriale și mărcile comerciale. Astfel, în timpul perioadei de prioritate, puteţi 
aplica pentru protecţia proprietăţii intelectuale în alte ţări și să fiţi trataţi ca și cum aţi fi depus toate 
aceste cereri la data primei cereri. 
 
După perioada de prioritate, în celelalte ţări nu numai că vă pierdeţi dreptul de prioritate, ci de 
asemenea, așa cum este cazul cererilor de brevet de invenţie, şi noutatea invenţiei dvs. (deoarece 
aceasta a fost deja dezvăluită la prima cerere de brevet). În cazul mărcilor, chiar dacă vă pierdeţi 
prioritatea imediat după această perioadă, puteţi încă să înregistraţi mărcile în străinătate, în mod 
individual, deoarece nu este necesară nicio noutate. 
 

1.5. Activele intangibile trebuie păstrate confidenţial 
 

Informaţiile despre tehnologia care face unic 
produsul unei companii, prototipurile, sau o 
listă a clienţilor cheie, sunt doar câteva 
exemple de informaţii potenţial confidenţiale 
ale unei afaceri, sau secrete comerciale. 
Deseori, invenţiile sunt de asemenea păstrate 
confidenţial, de exemplu atunci când nu se 
consideră că merită să fie brevetat sau când nu 
este brevetabil deloc, precum și o opţiune 
alternativă la brevetare. Cu toate acestea, ele 
joacă de asemenea un rol fundamental înainte 
de a depune o aplicaţie pentru brevet 

deoarece, în acea perioadă, de fapt divulgarea caracteristicilor brevetului poate distruge brevetabilitatea. 
De aceea, informaţiile comerciale confidenţiale au particularitatea de a fi potenţial utilizate de orice tip 
de afaceri și pentru orice fel de informaţii3.          
 
Informaţiile confidenţiale ale unui business nu necesită înregistrarea, ci măsuri ad hoc pentru protejare. 
Într-adevăr, orice tip de informaţie poate fi considerată ca fiind informaţie confidenţială, atâta timp cât: 

 este ţinută secretă, adică nu este în domeniul public; 

 are valoare comercială datorită faptului că este secretă; și 

 proprietarul a luat măsuri rezonabile pentru a o păstra secretă. 
 
Într-o analiză efectuată în contextul unui studiu privind secretele comerciale, companiile europene care 
au participat au indicat în mod clar târgurile comerciale ca fiind una dintre cele mai importante surse de 
scurgeri de informaţii din business-uri. 
 

                                                           
3
 Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market, April 2013. 

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade-secrets/130711_final-study_en.pdf
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De aceea, la târguri, este esenţial să se ia măsuri pentru a proteja orice dezvăluire nedorită a informaţiilor 
valoroase şi care reprezintă într-adevăr o ameninţare potenţială pentru informaţiile confidenţiale. 
 

1.6. Limitările organizatorilor de târguri comerciale 
 
În cazul în care la târguri vă confruntaţi cu încălcări ale IPRs, vă așteptaţi la asistenţă din partea 
organizatorilor târgului. Chiar dacă mulţi organizatori de targuri iau foarte în serios problema 
contrafacerii și relevanţa comercială a IPRs pentru expozanti, ei sunt limitaţi in ceea ce priveste tipul de 
asistenţă pe care v-o pot oferi. 
 
Organizatorii târgurilor comerciale nu au nici un temei legal pentru a lua măsuri împotriva încălcărilor 
IPRs, cum ar fi îndepărtarea produselor sau închiderea standurilor. Ei nu au autoritate publică și, prin 
urmare, pot fi responsabili pentru daune dacă acuză un expozant de încălcarea drepturilor de proprietate 
intelectuală. 
 
Clauzele din contractele de închiriere de standuri, termenii și condiţiile generale, evidenţiază pentru toţi 
participanţii la târg pericolul și consecinţele privind încălcarea IPRs. De obicei, aceastea includ o 
declaraţie de conștientizare, înţelegere și respectare a IPRs, angajamentul de a nu arăta copii sau de a le 
îndepărta imediat, informaţii privind eventuala excludere din târg în caz de încălcare repetată și - dacă 
este cazul - implicarea Curţii de arbitraj. Numai deţinătorii de drepturi, asistaţi de un avocat, își pot 
exercita drepturile. 

2. Ce să faci și ce să nu faci 
 

2.1. Înainte de participarea la târg 
 

2.1.1. Identificaţi şi protejaţi proprietatea dvs. intelectuală 
 
Vă recomandăm să vă asumaţi un rol activ în păstrarea și apărarea activelor dvs. necorporale, deoarece 
protecţia IPRs, de obicei, nu este automată și punerea sa în aplicare depinde de măsurile pe care le luaţi. 

 
Primul pas necesar este 
identificarea subiectelor implicate 
în tehnologia, produsul sau 
serviciul pe care intenţionaţi să le 
afișaţi la târg, precum și orice 
material. Această analiză vă va 
permite să identificaţi formele de 
protecţie potenţial disponibile 

pentru fiecare tip de subiect, deoarece de multe ori ar putea fi aplicabile mai multe forme de protecţie. 
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4 

 
Dacă nu sunteţi deja protejat, va trebui să încercaţi să asiguraţi protecţia în ţara unde se desfășoară 
târgul. Prin urmare, cea mai bună practică este înregistrarea dosarelor de cerere de brevet de invenţie, 
de modele de utilitate, desene industriale înregistrate și mărci comerciale, cât mai curând posibil, 
înaintea târgului. 

După acordarea protecţiei, este 
important să atașaţi notificări 
că produsele și materialele dvs. 
sunt protejate prin IPRs. Chiar 
dacă atașarea unor astfel de 
notificări nu este obligatorie în 
majoritatea ţărilor şi nici nu 
conferă protecţie, ele pot fi 

foarte benefice. Într-adevar, aceasta este o modalitate ușoară de a spune clienţilor și concurenţilor că un 
produs a fost înregistrat, contribuind astfel la prevenirea încălcărilor. 
 

2.1.2. Nu încălcaţi drepturile altora 
 
În timp ce vă pregătiţi participarea la târg, este important nu numai să vă protejaţi cu atenţie drepturile 
dvs. de proprietate intelectuală, ci și să evitaţi încălcarea drepturilor altora din ţara unde se va desfășura 
târgul. 
 
Aceasta înseamnă că, din moment ce intenţionaţi să oferiţi produse pentru vânzare, la târg puteţi fi deja 
în situaţia de a încălca IPRs ale altora. Gândiţi-vă la brevete, de exemplu. Faptul că vi s-a acordat un 
brevet pentru o tehnologia nu înseamnă că îl puteţi utiliza de fapt pe piaţă, deoarece brevetul vă acordă 
numai drepturi negative, în special de a împiedica pe alţii să vândă și să ofere spre vânzare un produs 
care încorporează invenţia brevetată de dvs. Prin urmare, este esenţial să verificaţi dacă produsul pe care 
intenţionaţi să-l arătaţi în cadrul târgului încalcă drepturile altora şi aceasta poate fi realizată prin căutări 
liber-pentru-operare5. 
 
Ca urmare, realizarea de căutări liber-pentru-operare este recomandată înainte de târg, permiţându-vă 
să luaţi în considerare riscurile potenţiale implicate și pașii ulteriori pe care trebuie să-i luaţi pentru a 
participa în siguranţă la eveniment. De asemenea, această căutare este utilă şi ca o anticipare a 
posibilelor revendicări împotriva dumneavoastră, permiţându-vă ca, în colaborare cu consilierul dvs. 
pentru de proprietate intelectuală, să luaţi măsuri pentru a preveni, sau a reacţiona eficient, împotriva 

                                                           
4
 Patentabilitatea software-ului este încă o chestiune în dezbatere, dată fiind excluderea sa ca obiect de aplicare, 

potrivit Articolului 52(2)(c) şi (3) - EPC. Totuşi, Comisia lărgită de apel a Oficiului European de Brevete este înclinată 
să se pronunţe pentru brevetabilitatea sa atât timp cât solicitarea care este legată de un program de calculator 
definește sau utilizează mijloace tehnice (hardware). 
5
 Pentru informaţii suplimentare cu privire la liber-pentru-operare, consultaţi fișa tehnică “How to deal with IP-

related issues in transnational negotiations”, disponibilă în biblioteca noastră online. 

http://www.iprhelpdesk.eu/library
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unor astfel de reclamaţii la târg. De fapt, dacă o altă companie reușește să aibe succes într-o hotărâre 
judecătorească, sau să arate la târg că produsul dvs. îi încalcă drepturile sale, s-ar putea să fiţi forţat să 
retrageţi produsul de la prezentarea la târg, ceea ce poate cu siguranţă vătăma reputaţia companiei dvs. 
Riscurile nu sunt doar legale ci, de asemenea, comerciale. 
 

2.1.3. Evitaţi divulgarea informaţiilor confidenţiale 
 
Pentru a evita riscul potenţialei pierderi a ideilor dvs. și a noutăţii asociate acestora, toate dezvăluirile 
publice ar trebui revizuite. Într-adevăr, orice produs, material și publicaţie (de exemplu broșuri și pliante) 
pe care intenţionaţi să le afișaţi la târg, ar trebui să fie verificate pentru a vă asigura că nu dezvăluiţi 
neintenţionat informaţii neprotejate și valoroase. În plus, angajaţilor care participă la eveniment ar trebui 
să li se reamintească importanţa nedezvăluirii informaţiilor neprotejate. 
 

2.1.4. Protejați-vă produsele să nu fie fotografiate în timpul târgului 
 
Mulţi organizatori de târguri comerciale au politica de a nu permite să fie luate fotografii în interiorul 
târgului. Aceste restricţii sunt utile pentru a contracara copierile, dar pot să fie greu de aplicat având în 
vedere numărul de persoane care, în zilele noastre, deţin un telefon mobil cu o cameră foto. De aceea, 
este important să cunoașteţi în prealabil condiţiile de acces ale târgului, pentru a verifica dacă există o 
politică împotriva fotografierii și care sunt consecinţele împotriva unui astfel de comportament, 
ajutându-vă astfel să definiţi ce trebuie să faceţi în aceste situaţii. 
 

2.1.5. Familiarizați-vă cu reglementările și serviciile târgului 
 
Majoritatea târgurilor comerciale iau în serios problema contrafacerii produselor. Prin urmare, cea mai 
bună practică este să citiţi cu atenţie termenii și condiţiile târgului, pentru expozanţi și vizitatori și să 
contactaţi organizatorii pentru a afla despre serviciile pe care vi le pot furniza dacă la eveniment vă veţi 
confrunta cu o încălcare. În termenii și condiţiile pentru expozanţi și vizitatori puteţi verifica dacă în 
cadrul evenimentului este posibil să fie făcute fotografii și să știţi dacă organizatorii târgurilor vor lua 
măsuri dacă sunt identificate încălcări, cum ar fi acordarea de asistenţă juridică și practică sau mecanisme 
alternative de soluţionare a litigiilor. Acest lucru vă poate ajuta în planificarea strategiei dvs. privind 
modul de abordare a celor care vă încalcă drepturile la târg. 
 

2.1.6. Luați în considerare Certificatele de prioritate ale Expoziției 
 
Mai mult decât atât, este important să știţi, înainte de a participa la târg, dacă acest eveniment este 
considerat ca o expoziţie internaţională recunoscută6 sau o expoziţie naţională oficială, deoarece în cazul 
fiecăruia dintre aceste tipuri de evenimente inventatorii se pot baza pe o perioadă de graţie pentru 

                                                           
6
 Pentru o listă a expoziţiilor internaţionale recunoscute oficial, puteţi vizita website-ul Biroului Internaţional al 

Expoziţiilor aici. 

http://www.bie-paris.org/site/en/
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solicitarea protecţiei prin brevete. De fapt, în UE există două cazuri principale de "dezvăluiri 
nonprejudiciu" în care noutatea brevetului nu este distrusă prin dezvăluirea publică, care sunt: abuzul 
evident al unei terţe părţi și prezentarea în expoziţii recunoscute. 
 
Aceasta înseamnă că divulgarea invenţiei la aceste tipuri de expoziţii nu ar împiedica brevetabilitatea, dar 
trebuie să fie solicitat un certificat de prioritate de expoziţie de la organizatorul târgului și apoi prezentat 
în cererea de brevet de invenţie ca sprijin pentru prioritate. Totuşi, doar anumite târguri emit certificate 
de prioritate care conferă această perioadă de graţie. Aceste expoziţii sunt definite de legislaţia naţională 
și, de obicei, în fiecare an este publicată o listă în jurnalul oficial naţional. De aceea, este foarte 
importantă recomandarea de a consulta un consilier de proprietate intelectuală înainte de a se decide să 
fie dezvăluită invenţia în târguri deoarece aceasta, în general, va distruge noutatea sa în vederea 
protecţiei prin brevete. 
 
În UE, certificatele de prioritate ale expoziţiei pot fi de asemenea solicitate pentru desene și mărci 
comerciale. Acestea se pot dovedi, de asemenea, a fi utile dacă decideţi să înregistraţi un design sau 
marcă comercială, după expoziţie: veţi primi protecţie de la data primei zile a târgului, de la oficiile 
naţionale de brevetare relevante (nu EUIPO). Companiile care nu intenţionează să înregistreze designul, 
utilizează în mod obișnuit Prioritatea Expoziţiei pentru a documenta că au creat designul într-un anumit 
moment de timp, dacă vor apărea viitoare litigii potenţiale. 
 

2.1.7. Începeţi să identificaţi potențiale încălcări chiar înainte de expoziție 
 
Înainte de târg, cea mai bună practică este de a investiga dacă potenţiale încălcări sunt prezente la 
eveniment. Organizatorii târgurilor oferă pe Internet repertoare pentru expozanţi, în care puteţi găsi 
uneori o bucată din produsele care se așteaptă să fie prezentate. 
 
Aceste căutări vă ajută în planificarea modului de abordare a încălcărilor IPRs. Cu asistenţa unui consilier 

de proprietate intelectuală puteţi 
pregăti scrisori tip încetaţi-
renunţaţi, cereri de colectare a 
probelor la târg sau hotărâri 
judecătorești (cu sechestrarea 
bunurilor) care interzic 
continuarea activităţii de încălcare 
a drepturilor. De asemenea, puteţi 
să informaţi autorităţile vamale, în 
scopul de a împiedica intrarea în 
ţară a mărfurilor contrafăcute. 
Dacă aceste măsuri nu sunt 
adecvate, sau dacă nu aveţi 
suficient timp, puteţi cel puţin să 

folosiţi târgul pentru a colecta probe despre încălcări. 
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2.1.8. Pregătiți în avans documentația privind IPRs dvs. 
 

Este important să pregătiţi în avans 
documentaţia care să ateste 
proprietatea și validitatea IPRs dvs. 
Aceasta vă va ajuta cu siguranţă în cazul 
în care trebuie să luaţi măsuri la târg 
împotriva celor care vă încalcă 
drepturile, sau pentru a vă proteja 

compania în cazul unor acuzaţii de încălcare. 
 

2.1.9. Solicitați asistență experților IP 
 
Avocaţii de proprietate intelectuală vă pot ajuta atunci când intenţionaţi să participaţi la un târg. De fapt, 
ei vă pot ajuta nu numai în protejarea proprietăţii intelectuale, ci și în cazul în care trebuie să luaţi măsuri 
împotriva încălcărilor sau să vă apăraţi la un târg. Prin urmare, este recomandabil să păstraţi datele lor de 
contact și să verificaţi disponibilitatea acestora și la sfârșit de săptămână, deoarece poate fi necesară 
intervenţia în timp util. 
 
Este de asemenea important ca, înainte de a lua măsuri împotriva celor care vă încalcă drepturile, să 
discutaţi cu un consultant, deoarece acestea vă pot pune afacerea la risc. De fapt, în multe ţări, dacă o 
ameninţare, făcută sub forma unei scrisori de încetare și desfiinţare de exemplu, se găsește a fi 
nejustificată, poate da naștere la o despăgubire. Pe de altă parte, chemarea în instanţă a celor care 
consideraţi că vă încalcă drepturile, v-ar putea plasa IPRs într-o poziţie vulnerabilă, deoarece cei care vă 
încalcă drepturile au tendinţa să conteste validitatea acestora. Prin urmare, cea mai bună practică este să 
solicitaţi consultanţă juridică, înainte de a vă impune la târg drepturile împotriva unui infractor. 
 
Vă sugerăm să verificaţi lista experţilor și autorităţilor în domeniul proprietăţii intelectuale, oferită de 
organizatorul târgului, în cazul în care nu aveţi deja un expert în ţara în care se desfășoară evenimentul. 
 

2.2. În timpul evenimentului 
 

2.2.1. Nu divulgaţi informații confidențiale 
 
Deoarece afișarea produselor dvs. inovatoare în cadrul târgului poate invalida viitoarea protejare a 
proprietăţii intelectuale, iar dezvăluirea informaţiilor confidenţiale este aşteptată de concurenţii dvs., 
este esenţial să vă asiguraţi că nu dezvăluiţi vreun secret la eveniment, fie în formă orală sau scrisă. 
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2.2.2. Cereţi Certificate de Prioritate ale Expoziţiei 
 
Dacă doriţi ca organizatorul târgului să certifice că aţi arătat un anumit produs la expoziţie, luaţi legătura 
cu organizatorul la începutul târgului, pentru a vă asigura că cererea dvs. poate fi rezolvată la timp. Un 
reprezentant vă va vizita standul şi va verifica toate documentele pentru exponatele care trebuie să fie 
documentate. 
 

2.2.3. Monitorizaţi evenimentul pentru potenţiale încălcări 
 
Indiferent de strategia dvs. de la târg, aceste evenimente sunt întotdeauna oportunităţi excelente de a 
colecta dovezi cu privire la bunurile suspectate de încălcare, cum ar fi cataloage și broșuri. Ar trebui să 
discutaţi cu consilierul dvs. tipul dovezii pe care ar trebui să o colectaţi, deoarece este important să vă 
asiguraţi că, dacă va fi nevoie să o utilizaţi în viitor, aceasta este considerată în instanţă ca fiind autentică. 
 

2.2.4. Întreprindeţi acţiunea potrivită 
 
Dacă strategia dvs. include luarea de măsuri la târg împotriva contravenientului, ar trebui să fiţi asistat de 
un consilier. Acţiunea concretă pe care să o luaţi în cadrul târgului va depinde de mai mulţi factori, 
inclusiv de ţara în care se desfășoară evenimentul, deoarece măsurile disponibile în cadrul târgurilor 
comerciale nu sunt armonizate în UE. 
 

2.2.5. Ţineţi cont de “mecanismele alternative de rezolvare a disputei” 
 
Mulţi organizatori de târguri oferă un sistem, opţional sau obligatoriu, pentru rezolvarea litigiilor în 
timpul expoziţiei. Foarte des acest mecanism asigură o procedură rapidă și corectă pentru a găsi o soluţie 
la conflictul concret din timpul târgului, care merită să fie urmată. Nu uitaţi că altfel, dacă doriţi să vă 
impuneţi drepturile, trebuie să fie urmată o acţiunea în justiţie, care se va întinde nu numai pe timpul 
târgului, ci și pe tot parcursul anului. 
 

2.3. După eveniment 

2.3.1. Acţionaţi 
 
Dovezile adunate ar trebui analizate și transmise consilierului dvs., care ar trebui să vă ajute să luaţi 
măsurile de executare necesare împotriva infractorilor care au fost identificaţi. Acţiunea rapidă este, în 
general importantă pentru a evita intrarea produselor în etapa de comercializare masivă. 
 
Dacă aţi făcut deja niște pași la târg pentru a vă pune în aplicare drepturile, atunci este important să 
verificaţi cu consilierul dvs. care sunt paşii următori care trebuie întreprinşi. Punerea în aplicare a 
drepturilor dvs. la târguri nu se termină odată ce evenimentul s-a încheiat. Mai mult, este util să informaţi 
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organizatorul târgului despre orice măsuri luate și de rezultatele obţinute în instanţă împotriva oricărui 
alt expozant sau vizitator al târgului. 
 

Resurse utile 
 
Pentru mai multe informaţii cu privire la subiect, puţi de asemenea vedea: 
 

 Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the European Union, 
Industry-Level Analysis Report, October 2016 

 Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market, April 2013 

 Fact sheet on “How to deal with IP-related issues in transnational negotiations” 

 IPKey resources on trade fairs 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_European_Union/performance_in_the_European_Union_full.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_European_Union/performance_in_the_European_Union_full.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade-secrets/130711_final-study_en.pdf
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/How_to_deal_with_IP_issues_in_transnational_negotiations_0.pdf
http://www.ipkey.org/en/resources/ip-information-centre/29-trade-fairs/3843-ip-and-trade-fairs-enforcement-issues

