
prima instanţă: I. Secrieru                                             dosarul nr.2r-133/08 

 

D E C I Z I E 

11 iunie 2008                                                                 mun. Chişinău 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ 
al Curţii Supreme de Justiţie 

 
în componenţă: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul            Dumitru Visternicean 
Judecătorii                                                Ala Cobăneanu, Tatiana Răducanu 
 
examinând în şedinţă publică recursul declarat de către Agenţia Naţională 

pentru Protecţia Concurenţei, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a 

Companiei „Promo Plus” societatea cu răspundere limitată împotriva Agenţiei 

Naţionale pentru Protecţia Concurenţei, intervenient Agenţia de Stat pentru 

Protecţia Intelectuală cu privire la contestarea actului administrativ, împotriva 

hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 26 februarie 2008 prin care acţiunea a fost 

admisă 

c o n s t a t ă 

Compania „Promo Plus” societatea cu răspundere limitată a depus cerere de 

chemare în judecată împotriva Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei şi 

intervenient Agenţia de Stat pentru Protecţia Intelectuală cu privire la contestarea 

actului administrativ. 

În motivarea acţiunii reclamantul SRL „Promo Plus” a indicat, că hotărîrea 

nr.DCF-27/20 din 4 noiembrie 2007 a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 

Concurenţei, la cererea lui Pavel Şserban - reprezentantul SRL „Oficiu Electronic 

Prim”, privind crearea de către „Promo Plus” SRL, deţinătorul mărcii înregistrate 

Promo Plus, barierilor la utilizarea de către concurenţii în activitatea comercială a 

cuvîntului Promo pentru caracterizarea serviciilor şi/sau mărfurilor sale este 

ilegale, deoarece conform certifucatului de înregistrare a mărcii comerciale 

„Promo Plus” nr. 13405, SRL „Promo Plus” deţine dreptul exclusiv pentru 



folosirea elementului „Promo” pe teritoriul R.Moldova, ce nu se răspândeşte 

asupra elementului „Plus”. 

Conform hotărârii Consiliului Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru 

Protecţia Concurenţei nr. DCF-13/235-1074 din 8 octombrie 2007 acţiunile 

Agenţiei de Stat pentru Proprietatea intelectuală ce vizează asigurarea cuvîntului 

„Promo” în componenţa mărcii comerciale „Promo Plus” sunt considerate acte, ce 

oferă facilităţi agentului comercial „Promo Plus” SRL şi după părerea Agenţiei, 

contrazic prevederilor art.9 alin.(1) lit. c) al Legii cu privire la protecţia 

concurenţei nr.1103-XIV din 30 iunie 2000. 

Reclamantul consideră că, hotărîrea nominalizată este neîntemeiată, deoarece 

conform prevederilor cu art.1 alin.(3) al Legii cu privire la protecţia concurenţei nr. 

1103-XIV din 30 iunie 2000 acţiunea prezentei legi nu se extinde asupra relaţiilor 

reglementate prin normele de protecţie juridică a obiectivelor proprietate 

industrială, a drepturilor de autor şi drepturile conexe, cu excepţia cazurilor de 

utilizare a acestor norme şi drepturi pentru limitarea concurenţei. 

Prin emiterea hotărârii de către Consiliul Administrativ nu au fost stipulate 

prevederile Convenţiei de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale, la care 

Republica Moldova este parte conform hotărârii Parlamentului R.Moldova 

nr.21328-XII din 11 martie 1993. Conform art.1 alin.(2) al Convenţiei de la Paris, 

reprimarea concurenţei neloiale la fel se consideră ca obiect al proprietăţii 

industriale. Potrivit prevederilor art.1 bis alin.(2) al Convenţiei menţionate, 

constituie un act de concurenţă neloială orice act de concurenţă contrar practicilor 

cinstite în materie industrială sau comercială. 

Astfel, acţiunile invocate în hotărârea Consiliului Administrativ, şi anume 

„crearea obstacolelor pentru folosirea de către concurenţi în sfera sa comercială a 

cuvântului „Promo” pentru caracterizarea serviciilor sale şi/sau mărfurilor” nu cad 

sub incidenţa acţiunilor menţionate mai sus. Mai mult ca atât, emiterea hotărârii va 

crea o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau 

comercială a unui concurent. Concluzionând cele menţionate mai sus şi potrivit 



prevederilor art. 10 bis alin. 2 al Convenţiei de la Paris, reclamantul consideră că 

emiterea acestei hotărâri urmează a fi catalogată ca un act de concurenţă neloială. 

Mai mult ca atât, prin hotărîrea irevocabilă a Curţii de Apel Chişinău din 19 

martie 2007 a fost interzis SRL „Oficiu Electronic Prim” de a folosi elementul 

„PROMO” în activitatea sa. 

Cere reclamantul Compania „Promo Plus” SRL anularea hotărârii Agenţiei 

Naţionale pentru Protecţia Concurenţei nr.DCF-27/20 din 4 octombrie 2007. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 26 februarie 2008 acţiunea a fost 

admisă şi a fost anulată în tot hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 

Concurenţei nr.DCF-27/20 din 4 octombrie 2007. 

La 10 martie 2008 Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei a depus 

cerere de recurs împotriva hotărîrii primei instanţe, cerând admiterea recursului, 

casarea hotărîrii primei instanţe cu restituirea pricinii spre rejudecare în prima 

instanţă. 

Recurentul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei, în motivarea 

recursului a indicat că, nu este de acord cu hotărîrea primei instanţe, deoarece 

instanţa de judecată incorect a dat apreciere probelor administrate în cadrul şedinţei 

judiciare şi eronat a aplicat legea materială. 

Reprezentantul recurentului, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei 

- Valentina Novac, în şedinţa instanţei de recurs, recursul a susţinut şi a cerut 

admiterea acestuia cu casarea hotărîrii primei instanţe cu remiterea pricinii spre 

rejudecare în prima instanţă. 

Reprezentantul intimatului, Companiei „Promo Plus” SRL - Natalia Ştirbu, în 

şedinţa instanţei de recurs, a cerut respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii 

primei instanţe, pe care o consideră întemeiată şi legală. 

Reprezentantul intervenientului Agenţiei de Stat Pentru Proprietatea 

Intelectuală - Patricia Bondaresco, în şedinţa instanţei de recurs, a cerut 

respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii primei instanţe, pe care o consideră 

întemeiată şi legală. 



Audiind părţile, examinînd materialele pertinente administrate la dosar 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră 

recursul neîntemeiat şi care urmează a fi respins cu menţinerea hotărîrii primei 

instanţe din următoarele considerente. 

În conformitate cu art.417, alin.(1), lit.a) CPC, instanţa de recurs, după ce 

judecă recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină hotărîrea primei 

instanţe. 

Conform art.8 alin.(1) al Legii nr.1103-IV din 30 iunie 2000 cu privire la 

protecţia concurenţei, agentului economic i se interzice să efectueze acte de 

concurenţă neloială, inclusiv - să răspîndească informaţii false sau neautentice care 

pot cauza daune unui alt agent economic şi (sau) pot prejudicia reputaţia lui; să 

inducă în eroare cumpărătorul privitor la caracterul, modul şi locul fabricării, la 

proprietăţile de consum, la utilitatea consumului, la cantitatea şi calitatea 

mărfurilor; să compare neloial în scopuri publicitare mărfurile produse sau 

comercializate de el cu mărfurile altor agenţi economici; 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; să obţină nelegitim 

informaţii ce constituie secretul comercial al unui alt agent economic, să le 

folosească sau să le divulge. 

În şedinţa de judecată s-a constatat că, Compania „Promo Plus” SRL s-a 

adresat în instanţa de judecată cu acţiune către Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Concurenţei prin care a solicitat hotărîrii nr.DCF-27/20 din 4 octombrie 2007. 

După cum rezultă din actele cauzei, SRL „Promo Plus” prin certificatul de 

înregistrare a mărcii nr.13405 eliberat de către Agenţia de Stat pentru Protecţia 

Intelectuală, a obţinut dreptul exclusiv asupra mărcii PROMO PLUS, indicînd că 

dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului „PLUS”. 

Pe data de 4 octombrie 2007 Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei 

prin hotărîrea nr.DCF-27/20 emisă la cererea depusă de către SRL „Oficiu 

Electronic Prim” referitor la semnele încălcării Legii R.Moldova cu privire la 



protecţia concurenţei nr.1103-XIV din 30 iunie 2000 de către „Promo Plus”, a 

considerat că acordarea protecţiei cuvîntului PROMO de către AGEPI constituie o 

acţiune de privilegiere a agentului economic „Promo-Plus” SRL, ceea ce 

contravine prevederilor art.9 lit.c) al Legii cu privire la protecţia concurenţei 

nr.1103-XIV din 30 iunie 2000, iar acţiunile SRL „Promo Plus”, ce ţin de 

interzicerea agenţilor economici de a folosi cuvântul PROMO, contravin 

prevederilor art.2 şi art.8 al Legii cu privire la protecţia concurenţei nr.1103-XIV 

din 30 iunie 2000. 

Tot odată, s-a hotărît de a emite în adresa AGEPI o prescripţie cu privire la 

necesitatea corectării Deciziei AGEPI din 9 martie 2006, utilizate de agentul 

economic „Promo Plus” SRL pentru limitarea concurenţei pe piaţa publicităţii şi 

emiterea în adresa „Promo Plus” SRL o prescripţie cu privire la încălcarea 

efectuării actelor de concurenţă neloială ce ţine de interzicerea utilizării de către 

agenţii economici în activitate a cuvîntului PROMO. 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

conchide că, prima instanţa corect a ajuns la concluzie de admitere a acţiunii, dat 

fiind faptul că Compania „Promo Plus” SRL nu a efectuat careva acte de 

concurenţa neloială prevăzute expres în art.8 alin.(1) al Legii nr.1103-XIV din 30 

iunie 2000 cu privire la protecţia concurenţei, sus menţionate, iar cele invocate de 

către Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, în hotărîrea contestată nu 

constituie concurenţa neloială. Or, conform art.2 al Legii nominalizate, noţiunea 

concurenţii neloiale constituie - acţiunile agentului economic de a obţine avantaje 

neîntemeiate în activitatea de întreprinzător, ceea ce aduce sau poate aduce 

prejudiciu altor agenţi economici sau poate prejudicia reputaţia lor în afaceri. 

Nu poate constitui temei pentru admiterea recursului în cazul dat argumentul 

recurentului precum că, acţiunile agentului economic SRL „Promo Pus” SRL, ce 

ţin de realizarea dreptului exclusiv asupra cuvîntului PROMO, constituie un act de 

concurenţă neloială, pe motiv că circumstanţele stabilite în cadrul dezbaterilor 

judiciare nu se încadrează în legea materială respectivă.   



Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

consideră, mai reţine că nu este justificat şi nici argumentul recurentului în ce 

priveşte faptul că prin acordarea Companiei „Promo Plus” SRL  de către AGEPI a 

facilităţii neîntemeiate de a avea dreptul exclusiv asupra cuvîntului PROMO se 

creează o situaţie nejustificată de privilegie a agentului economic SRL „Promo 

Plus” SRL pe piaţa publicităţii, deoarece elementul „PROMO”, conform 

decţionarilor de limbă română reprezintă un termen comun, care semnifică 

„publicitate”, „promoţie” şi astfel este descriptiv pentru acest gen de activitate, 

nefiind pasibil de înregistrare în calitate de marcă pentru aceste genuri de activităţi, 

în temeiul art.7 alin.(1) şi (2) al Legii nr.588-XIII din 22 august 1995 privind 

mărcile şi denumirile de origine a produselor. 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

consideră că, prima instanţa, a ajuns întemeiat la concluzia cu privire la admiterea 

acţiunii şi a examinat pricina, sub toate aspectele, cu respectarea normelor de drept 

material, procedural şi apreciind probele administrate în conformitate cu 

prevederile art.130 CPC au pronunţat o hotărâre legală. 

Astfel, Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 

Justiţie concluzionează, că argumentele recurentului, că prima instanţa incorect a 

dat apreciere probelor administrate în cadrul şedinţei judiciare şi eronat a aplicat 

legea materială nu pot servi temei justificat pentru admiterea a acţiunii, deoarece 

lipsesc de suport juridic probator şi nu se confirmă prin materialele dosarului.  

Din considerentele menţionate şi având în vedre faptul că, hotărîrea primei 

instanţe este întemeiată şi legală, iar argumentele invocate de recurent în cererea de 

recurs sunt similare argumentelor invocate în prima instanţă, Colegiul Civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a 

respinge recursul declarat de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei 

şi de a menţine hotărîrea primei instanţe. 

În conformitate cu art.417 alin.(1) lit.a), art.419 CPC, Colegiul Civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, 

d e c i d e 



Se respinge recursul declarat de către Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Concurenţei. 

Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 26 februarie 2008, în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată a Companiei „Promo Plus” societatea cu 

răspundere limitată împotriva Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei, 

intervenient Agenţia de Stat pentru Protecţia Intelectuală cu privire la contestarea 

actului administrativ. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

 

Preşedintele şedinţei, 

judecătorul                                  semnătura                 Dumitru Visternicean 

Judecătorii                                  semnătura                  Ala Cobăneanu 

                                                    semnătura                 Tatiana Răducanu 

 

Copia corespunde originalului                                    Dumitru Visternicean 

 

 

 


