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2-22/08 
 

HOTĂRÂRE 
în numele Legii  

 
26 februarie 2008        mun. Chişinău 
 
Curţii de Apel Chişinău 
instanţa de contencios administrativ 
în componenţă: 
Preşedintele şedinţei 
judecătorul         Secrieru Ion 
 
cu participarea: 
grefier         Flocea Lilia 
 
 
examinând în şedinţă publică pricina civilă la cererea de chemare  în judecată 

Compania „Promo Plus” S.R.L. către Agenţia Naţională pentru Protecţia  

Concurenţei, intervenient Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 

(AGEPI), cu privire la anularea hotărârii 

CONSTATĂ 

Compania „Promo Plus” S.R.L. a depus cerere de chemare în judecată către 

Agenţia Naţională pentru Protecţia  Concurenţei, intervenient Agenţia de Stat 

pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), cu privire la anularea hotărârii. 

În motivarea acţiunii reclamantul Compania „Promo Plus” S.R.L. a indicat că, 

examinând hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei a Republicii 

Moldova (în continuare Agenţie) Nr. DCF-27/20  din 04.10.1007 la cererea depusă 

de către reprezentantul „Oficiu Electronic Prim” S.R.L., Şcerban Pavel de crearea 

companiei „PROMO PLUS” S.R.L.  despre înlăturarea obstacolelor de folosire de 

către concurenţi în sfera comercială a cuvântului „PROMO” pentru  caracterizarea 

emise, consideră, că emiterea hotărârii menţionate este nelegitimă şi emisă cu 

încălcarea legislaţiei în vigoare. 

Astfel, hotărârea Agenţiei este nelegitimă după esenţă, fiind  emisă cu încălcarea 

legii. Compania PP PROMO PLUS S.R.L., este titular al Certificatului de 
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înregistrare a mărcii comerciale „PROMO PLUS” nr. 13405, deţine dreptul 

exclusiv pentru folosirea elementului „PROMO” pe teritoriul Republicii Moldova, 

ce nu se răspândeşte asupra elementului „PLUS”. Conform hotărârii Consiliului 

Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei nr. DCF-13/235-

1074 din 08.10.2007 acţiunile Agenţiei de Stat  pentru Proprietatea Intelectuală ce 

vizează asigurarea cuvântului „PROMO” în componenţa mărcii comerciale 

„PROMO-PLUS” sunt considerate acte, ce oferă facilităţi agentului comercial 

„PROMO-PLUS” S.R.L. şi după părerea Agenţiei,  contrazic prevederilor  art. 9(1) 

lit. e) al Legii cu privire  la protecţia  concurenţei nr. 1103-XIV din 30.06.2000. 

De altfel, este necesar de menţionat faptul că reclamantul nu este de acord cu 

hotărârea dată, după cum, conform prevederilor cu art. 1(3) al legii  cu privire  la 

protecţia concurenţei nr. 1103-XIV din 30.06.2000.â 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. Consideră că hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia  

concurenţei este nelegitimă, fiind emisă cu încălcarea competenţei.  

Potrivit prevederilor  art. 1(6) Legii cu privire la protecţia  concurenţei, dacă 

acordul internaţional, la care Republica Moldova este parte, stabileşte alte reguli, 

decât cele, prevăzute în legislaţia cu privire protecţia concurenţei Republicii 

Moldova, prioritate au regulile internaţionale. 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  nr. 21328-XII din 11.03.1993. 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. 1 al Convenţiei 

menţionate, constituie un act de concurenţă neloială orice act de concurenţă contrar 

practicelor cinstite în materie industrială sau comercială. Lista acestor acţiuni 

enumerate în partea a 3-a a acestui articol şi include în sine următoarele acţiuni, 
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care urmează a fi interzise, în special: orice  fapte  care sunt de natură să creeze, 

prin oricare mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea 

industrială sau comercială a unui concurent; afirmaţiile false, în exercitata 

comerţului, care sunt de natură a discredită întreprinderea, produsele sau activitatea 

industrială sau comercială a unui concurent; indicaţiile sau afirmaţiile a căror 

folosire, în exercitate comerţului, este susceptibilă să inducă publicul în eroare cu 

privire la natura, modul de fabricaţie, caracteristicile, aptitudinea la întrebuinţare 

sau cantitatea mărfurilor. 

Acţiunile invocate în hotărârea Consiliului Administrativ, şi anume „crearea 

obstacolelor pentru folosirea de către concurenţi în sfera sa comercială a  

cuvântului „PROMO” pentru caracterizează 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, produselor 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, afirmăm cu certitudine că 

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

Conform prevederilor art. 2 al Legii  privind  mărcile şi denumirile de origine a 

produselor nr. 588 din 22.09.1995, marca de produs şi marca de serviciu (în 

continuare - marcă) constituie orice semn sau orice combinaţie de semne, 

susceptibile de reprezentare grafică, ce serveşte la deosebirea produselor sau 

serviciilor unei persoane fizice sau juridice de produsele sau serviciile altei 

persoane fizice sau juridice. 

Convenţia de la Paris, în art. 1 alin. 2 menţionează în calitate de obiecte ale 

proprietăţii industriale: brevetele de invenţie, modelele de utilitate, desenele sau 

modelele industriale, mărcile de fabrică sau de comerţ, mărcile de serviciu, numele 

comercial şi indicaţiile de provenienţă sau denumirile de origine, precum şi 

reprimarea concurenţei neloiale. 

Aşadar, atât marca  comercială cât şi concurenţa neloială se consideră obiecte al 

proprietăţii industriale, considerându-se obiecte ce au o importanţă identică. În 
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conformitate cu normele convenţiei de la Paris, în analogie Agenţiei cu privire la 

protecţia  concurenţei, AGEPI poate emite o hotărâre, în conformitate cu care, 

hotărâre de constatare a concurenţei neloiale poate fi recunoscută ca nelegitimă. 

 Mai mult hotărârea Agenţiei cu privire  la protecţia concurenţei se consideră 

nelegitimă, fiind emisă cu încălcarea procedurii stabilite. La emiterea hotărârii de 

către Consiliul Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei 

nu a fost luat consideraţie faptul, că problema privind concurenţa neloială deja a 

fost  judecată de către instanţele judecătoreşti a Republicii Moldova. Pe acelaşi 

litigiu, între aceleaşi părţi deja a fost emisă o hotărâre judecătorească irevocabilă. 

Trimiterea la acest fapt periodic se întâlneşte în hotărârea Consiliului 

Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei. Cu referire la 

cele menţionate afirmă, că de către Consiliul Administrativ al Agenţiei Naţionale 

pentru Protecţia Concurenţei nu au fost respectate prevederile art. 120 al 

Constituţiei Republicii Moldova  din 29 iulie 1994, şi prevederile art. 254 al 

Codului de Procedură Civilă al Republicii Moldova. Prin emiterea hotărârii  date 

de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei a fost admisă o încălcare 

gravă a drepturilor  lor. 

Cererea, depusă de către reprezentantul „Oficiu Electronic Prim” S.R.L. a fost 

examinată de către Consiliul Administrativ în modul unilateral, încălcându-se 

prevederile art. 16 al Constituţiei Republicii Moldova. Prin examinarea cererii 

Consiliului Administrativ nu au fost şi nu puteau fi dovezile reclamantului, care 

respectiv, nu au fost luate în consideraţie la emiterea hotărârii. Mai mult ca atât, nu 

a avut posibilitatea de a lua cunoştinţă cu procedura de emitere a hotărârii  

Consiliului Administrativ al Agenţiei Naţionale  pentru protecţia concurenţei şi a 

fost lipsit de dreptul de a reacţiona metodelor legitime la respectarea drepturilor şi 

libertăţilor sale, de  reacţionat la cererea depusă de către reprezentantul „Oficiu 

Electronic Prim” S.R.L. 

Cere reclamantul Compania „Promo Plus” S.R.L. anularea în tot a hotărâri 

Agenţiei Naţionale  pentru Protecţia Concurenţei din 04.10.2007. 
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Reprezentantul reclamantului, Compania „Promo Plus” S.R.L.m Ştirbu Natalia 

şi Calaida Denis, în şedinţa  instanţei de  judecată, a susţinut acţiunea, a cerut 

admiterea acesteia şi de a anula în tot ca fiind ilegal actul administrativ contestat. 

Reprezentantul pârâtului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, 

Lapteacru Diana şi Novac Valentina, în şedinţa instanţei de judecată a cerut 

respingerea acţiunii indicând că, hotărârea constată este legală şi întemeiată, 

deoarece reclamantul a cerut de la „Oficiu Electronic Prim” S.R.L., achitarea unor 

plăţi pentru utilizarea cuvântului „Promo” acţiuni care constituie concurenţă 

neloială. 

Reprezentantul intervenientului, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. 

Moisei Andrei şi Bondarescu Patricia, în şedinţa instanţei de judecată nu a 

confirmat că acţiunile reclamantului constituie concurenţă neloială.  

Reprezentantul intervenientului, „Oficiu Prim” S.R.L., Şcerban Pavel, în şedinţa 

instanţei de judecată a cerut respingerea acţiunii şi menţinerea  contestate. 

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, instanţa de judecată consideră 

acţiunea întemeiată şi care urmează a fi admisă din următoarele considerente. 

În conformitate cu art. 118(1) CPC fiecare parte trebuie să dovedească 

circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă 

legea nu dispune  altfel. 

În şedinţa de judecată s-a constata că, pârâtul, Agenţia Naţională pentru 

Protecţia Concurenţei examinând cererea depusă de „Oficiu Electronic Prim” SRL, 

referitor la semnele încălcării Legii Republicii Moldova cu privire la protecţia 

concurenţei nr. 1103-XIV din 30.06.2000 de către „PROMO-PLUS” SRL a emis 

hotărârea nr. DCF-27/20 din 04 octombrie 2007 prin care: a considerat că 

acordarea protecţiei  cuvântului „PROMO” de către AGEPI constituie o acţiune de 

privilegiere a agentului economic „PROMO-PLUS” SRL, ceea ce contravine 

prevederilor aliniatului c) al art. 9 al Legii Republicii Moldova cu privire la 

protecţia concurenţei nr. 1103-XIV din 30.06.2000; a considerat că acţiunile 

„PROMO-PLUS” SRL, ce ţin de interzicerea agenţilor economici de a folosi  
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cuvântul „PROMO”, contravine prevederilor art. 2 şi art. 8 al Legii Republicii 

Moldova cu privire la protecţia concurenţei nr. 11.03/XIV  din 30.06.2000; de a 

emite în adresa AGEPI o prescripţie cu privire la necesitatea corectării Deciziei 

AGEPI din 09.03.2006, utilizate de agentul economic „PROMO-PLUS” SRL, 

pentru limitarea concurenţei pe piaţa publicaţi8i; de a emite în adresa „PROMO-

PLUS” SRL, o prescripţie cu privire la încetarea efectuării actelor de concurenţă 

neloială ce ţin de interzicerea utilizării de către agenţii economici în activitate a 

cuvântului „PROMO”. 

Pentru a se pronunţa în sensul  enunţat, pârâtul, Agenţia Naţională pentru 

protecţia Concurenţei a reţinut că, drept  urmare a cererii depuse de reprezentantul 

legal al „Oficiul Electronic Prim” SRL, Şcerban Pavel, prin scrisoarea nr. de 

intrare 424 din 09.08.2007, privind crearea de către „PROMO-PLUS” SRL, 

deţinătorul mărcii înregistrate „PROMO PLUS”, a barierelor la utilizarea de către 

concurenţi în activitatea comercială a cuvântului „PROMO” pentru caracterizarea 

serviciilor şi/sau mărfurilor sale, iar decizia AGEPI de înregistrare a mărcii  

PROMO PLUS în condiţia disclamării elementului mărcii PLUS a fost  adoptată în 

urma publicării cererii de înregistrare a mărcii PROMO PLUS nefiind indicată 

informaţia despre elementul mărcii asupra căruia nu se  extinde dreptul exclusiv, şi 

anume, elementul mărcii PLUS, ceea ce contravine  prevederilor punctului 34.2 di 

Regulamentul de aplicare  a Legii nr.588-XIII din 22.09.95 privind mărcile şi 

denumirile de origine a produselor şi astfel agenţii economici au fost privaţi de 

dreptul de a depune contestaţii împotriva înregistrării mărcii, iar prin acordarea 

agentului economic „PROMO-PLUS” SRL, de către AGEPI a facilităţii 

neîntemeiate de a avea dreptul exclusiv asupra cuvântului PROMO (acţiune ce 
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contravine art. 9 lit. c) al Legii Republicii Moldova cu privire la protecţia 

concurenţei nr. 1103-XIV din 30.06.2000) se creează o situaţie nejustificată de 

privilegiere a agentului economic „PROMO-PLUS” SRL pe piaţa publicaţii 

concluzie care, consideră  instanţa de judecată, este greşită şi contravine cerinţelor  

art. 8(1) al Legii Republicii Moldova cu privire la protecţia concurenţei nr. 1103-

XIV din 30.06.2000. 

Or, potrivit art. 8(1) al legii Republicii Moldova cu privire la protecţia 

concurenţei nr. 1103-XIV din 30.06.2000 agentului  economic i se interzice să 

efectueze acte de concurenţă neloială, inclusiv: a) să răspândească informaţii false 

neautentice care pot cauza daune  unui alt agent economic şi(sau) pot prejudicia 

reputaţia lui; b) să inducă în eroare cumpărătorul privitor la caracterul, modul şi 

locul fabricării, la  proprietăţile de consum, la utilitatea consumului, la cantitatea şi 

calitatea mărfurilor; c) să compare neloial în scopuri publicitare mărfurile produse 

sau comercializate de el cu mărfurile altor agenţi economici; d) 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; e) să obţină 

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

le folosească sau să le divulge. 

Din considerentele menţionate şi având în vederea că reclamantul Compania 

„Promo-Plus” S-R.L. nu a efectuat acte de concurenţă neloială, iar cele invocate de 

către pârât, Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, în hotărârea contestată 



 8

nr. DCF-27/20 din 04 octombrie 2007 nu constituie concurenţă neloială, instanţa 

de judecată ajunge la concluzia cu privire la admiterea acţiunii şi anularea hotărârii 

contestate.  

Instanţa de judecată consideră că nu pot fi reţinute argumentele pârâtului cu 

privire la aceea că acordarea protecţiei cuvântului „PROMO” de către AGEPI 

constituie o acţiune de privilegiere a agentului economic, reclamantul „PROMO-

PLUS” SRL, deoarece, prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 19 martie 2007 

(rămasă irevocabilă prin contestarea la Curtea Supremă de Justiţie) a fost interzis 

PP „Oficiu Electronic Prim” SRL de a folosi elementul „PROMO” în activitatea sa 

(reclamă). 

Astfel, acţiunea reclamantului urmează a  fi admisă cu anularea hotărârii 

contestate a pârâtului. 

În conformitate cu art. art. 240-242 CPC,  instanţa 

HOTĂREŞTE 

Se admite acţiunea la cererea de chemare în judecată Compania „Promo Plus” 

S.R.L. către Agenţia Naţională pentru Protecţia  Concurenţei, intervenient Agenţia 

de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), cu privire la contestarea hotărârii. 

Se anulează în tot hotărârea Agenţiei Naţionale în Protecţia Concurenţei  

nr. DCF-27/20 din 04 octombrie 2007. 

Hotărârea este definitivă, însă poate fi contestată cu recurs la Curtea Supremă de 

Justiţie în termen de 20 zile, prin intermediul Curţii de Apel Chişinău.  

Preşedintele şedinţei, 
judecătorul       Secrieru Ion  


