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To]i le cunosc, mul]i [i le doresc [i
foarte pu]ini [i le permit, aceasta ar fi

o defini]ie informal` a m`rcilor de
lux. Dintr-o perspectiv` mai avizat`,
marca de lux reprezint` un cumul de

factori interdependen]i precum:
calitatea superioar` a produselor/

serviciilor, istoria din spatele cre`rii
ei, o promovare specific`, câ[tigarea

unei reputa]ii, un public ]int`
exclusivist [i un pre] pe m`sur`. 

omeniile principale în care
se întâlnesc bunuri/servicii
de lux sunt: moda, avia]ia,
yachturile, domeniul auto,
bijuteriile, ceasurile, cos -

meticele, b`uturile, hotelurile/cluburile.
Aceste categorii au fost trasate de c`tre
World Luxury Association (WLA), o
organiza]ie non-profit înfiin]at` în SUA,
ce reprezint` autoritatea pe pia]` în ofe -
rirea serviciilor de lux la nivel global,
protejarea standardelor ce trebuie înde -
plinite pentru ca un produs/serviciu s` fie
apreciat a fi de lux [i medierea compe -
titivit`]ii pie]ei interna]ionale a bunurilor
de lux. WLA realizeaz` în fiecare an un
TOP 100 al celor mai valoroase m`rci din
lume conform categoriilor enumerate.
Anul 2012 situeaz` în acest top urm` -
toarele m`rci: AUTO – Rolls-Royce,
Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati,
Aston Martin, Bugatti, Spyker, Pagani,
Koenigsegg; MOD~ – Hermes, Chanel,
Louis Vuitton, Christian Dior, Ferra ga mo,
Versace, Prada, Fendi, Giorgio Armani,
Erme negildo Zegna; BIJUTERII –
Cartier, Van Cleef & Arpels, Boucheron,
Harry Winston, Chaumet, Kloybateri,
Bvlgari, Montblanc, Tiffany&Co,
Mikimoto; CEA SURI – Patek Philippe,
Vacheron Constantin, Piaget, Jaeger-Le
Coultre, Audemars Piguet, Blancpain,
Rolex, Breguet, IWC, Franck Muller;
COS METICE – Chanel, Christian Dior,
Guerlain, Givenchy, Helena Rubinstein,
Sisley, La Prairie, La Mer, Lancome,
Biotherm; B~UTURI – L'or De Jean
Martell, Louis XIII, Richard Hennessy,
Chateau Petrus Wine, Chateau Lafite
Rothschild, Macallan, Meritage, Ron
Zacapa, Dom Perignon, Perrier Jouet;
HOTELURI – Wakaya Club, North
Island, Hotel Turtle Island, Fregate Island
Private, Hotel Le Toiny, Burj Al-Arab,

Le Sirenuse, Armani Hotel Dubai, W-
Hotel-Puerto Rico, Amanruya. Se poate
observa c` marea majoritate a produc` -
torilor de m`rci de lux provin din Europa,
la care se adaug` câteva nume din SUA,
Japonia, EAU. Cea mai mare consuma -
toare de m`rci de lux din lume la ora
actual` este îns` China.
Multe dintre m`rcile apreciate în prezent
a fi m`rci de lux sunt m`rci vechi, cu
tradi]ie, unele dintre ele fiind protejate
prin înregistrare cu zeci de ani în urm`.
Spre exemplu, marca Rolls-Royce a fost
pentru prima dat` protejat` în ]ara de
origine a titularului, Marea Britanie, în
anul 1907. O mare parte dintre m`rcile de
lux sunt în prezent înregistrate de peste 50
de ani: Rolex – 1931, Marea Bri tanie,
Gue rlain – 1936, Danemarca, Cartier –
1945, Marea Britanie, Perrier Jouet – 1948,
Fran]a sau Patek Philippe – 1949, Marea
Britanie. Anul ob]inerii protec]iei prin
înre gistrarea m`rcii nu trebuie îns` con -
fun dat cu anul intr`rii pe pia]` a produ se -
lor respective. În multe dintre cazuri pro te -
jarea m`rcii a interve nit dup` o perioa d`
considerabil` de la data lans`rii produ se lo r.

România este o pia]\ 
de desfacere a produselor
contraf\cute purtând m\rci
de lux

Din nefericire, România este o pia]` de
desfacere a produselor contraf`cute pur -
tând m`rci de lux. Cele mai r`spândite
contrafaceri se înregistreaz` la nivelul
produselor de îmbr`c`minte, cosmetice [i
ceasuri. Cantitatea de m`rfuri confiscate
de c`tre autorit`]ile vamale este semnifi -
cativ` [i în cre[tere de la an la an. Cu
toate acestea, num`rul ac]iu nilor în con -
tra facere depuse în ultimii cinci ani pe
rolul Tribunalul Bucure[ti nu este unul
impresionant [i nu reflect` realitatea
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pie]ei. Un sfert din totalul ac]iunilor în
contrafacere judecate de Tribunalul
Bucure[ti în ultimii cinci ani au avut ca
obiect m`rci de lux. În cele mai multe
dosare s-a judecat contra facerea m`rcilor
Burrbery, Versace, Christian Dior, Gucci,
Chanel sau Louis Vuitton. 
Majoritatea ac]iunilor în contrafacere sunt
depuse la sec]ia civil`, titularii m`r ci lor
urm`rind stoparea ac]iunii de con tra facere
[i ob]inerea de desp`gubiri mate riale
[i/sau morale. Nu de pu]ine ori, deoarece
printr-un act de contrafacere se aduce
atingere mai multor m`rci dintr-un anumit
domeniu, se depun ac]iuni co mune. Spre
exemplu Chanel, Lancome, Hugo Boss,
Jean Cacharel, Parfums Rochas [.a. au
depus împreun` o ac]iune în contrafacere
în anul 2008 împotriva fir mei române[ti
SC Medusa Multi Distri bu]ie SRL.
Aceast` firm` comer cializa în calitate de
distribuitor unic produsele companiei
D&P Perfumum constând în esen]` de
parfum prezentat` în flacoane pe care era
aplicat` marca omonim` [i pe al c`ror dop
era aplicat un cod ce, potrivit catalogului
de prezentare, corespundea unei men]iuni
care ar`ta c` parfumul ce poart` acel cod
este similar cu un parfum ce poart` o
marc` notorie, printre care [i m`rcile
reclamantelor. Tribunalul Bucure[ti a

admis cererea reclamantelor, a interzis
pârâtei actele de comer], import, export,
distribu]ie, publi citate, precum [i orice
alte acte comer ciale care presupun pre -
zen tarea produ selor pârâtei în actuala
modalitate sau în orice alt` modalitate [i a
obligat pârâta la plata sumei de 99.690,07
lei – desp` gubiri materiale, reprezentând
echiva lentul valorii minime a unei licen]e
pentru fiecare titular, respectiv 1% din
cifra de afaceri în perioada 1.11.2005-

1.11.2008, [i 99.690,07 lei – desp`gubiri
morale pent ru fiecare dintre reclamante, [i
la plata sumei de 26.541 lei, cu titlul de
chel tuieli de judecat`. Sentin]a a fost
apelat` de c`tre pârât`, c`reia i s-a admis
apelul în sensul schimb`rii în parte a sen -
tin]ei [i reducerii la jum`tate a sumelor
reprezentând daunele materiale [i morale,
respectiv la suma de 99.690,07 lei pentru
fiecare din tre reclamantele intimate. De ci -
zia Cur]ii de Apel Bucu re[ti a devenit de -
finitiv` [i irevocabil` la data de
27.05.2011 prin respingerea de c`tre ÎCCJ
a recursului formulat de c`tre re clamante.
Louis Vuitton a ob]inut prima condam na -
re penal` într-o ac]iune în contrafacere în
]ara noastr`. La 24 februarie 2009, Tri -
bunalul Bucure[ti sec]ia penal` a dis pus
condamnarea inculpatului ABDAL SAHIB
RAGHAD la pedeapsa de 2 ani închisoare
cu suspendarea condi]ionat` a execut`rii
pedepsei pe o perioad` de 4 ani [i la plata
sumei de 210.067 lei cu titlu de daune
morale [i a sumei de 2.150 lei cu titlu de
cheltuieli judiciare. Acesta a introdus pe
pia]` în perioada 2001-2002, prin hyper -
market-urile Metro [i Carrefour, produse
ce imitau m`rci de]i nute de Louis Vuitton
Malletier. ÎCCJ a respins recursurile
formulate [i decizia a r`mas definitiv` [i
irevocabil` la data de 16.02.2010.
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