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                     PLENUL CONSILIULUI CONCURENȚEI                

                                                     DECIZIE 

nr. CN - 62 
din 08.10.2015                                                                          mun. Chișinău 

 
Plenul Consiliului Concurenţei, 
 
acţionând în temeiul art. 41 alin. (1) lit. h) al Legii concurenţei nr. 183 din 

11.07.2012, Hotărârii Parlamentului nr. 179 din 12.07.2013 privind numirea în 

funcţie a membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, precum și Hotărârii 

Parlamentului nr. 220 din 27.09.2013 privind numirea în funcţie a unui membru 

al Plenului Consiliului Concurenţei, 

analizând raportul de investigaţie asupra cazului iniţiat prin Dispoziţia 

Plenului Consiliului Concurenței nr. 14 din 23.04.2015 şi materialele acumulate 

în cadrul investigaţiei, 

 

A CONSTATAT: 
 

Plenul Consiliul Concurenţei, examinând plângerea depusă la data           

de 13.03.2015 de către întreprinderea Î.M.„RIKIPAL” S.R.L. (nr. de intrare 518) 

în care este reclamată acţiunea întreprinderii „AVALANCHA 

TECHNOLOGIES” S.R.L. privind copierea și utilizarea materialului publicitar, 

preluat de pe pagina oficială a reclamantului www.rikipal.md  cu următorul 

conținut: „Обеспечиваем клиентов качественными упаковочными 

материалами в оговоренный срок и в необходимом объеме. Радуем 

высококлассным сервисом и предлагаем решения, которые максимально 

соответствует потребностям наших клиентов”, prin intermediul căruia 

sunt promovate și comercializate produsele sale şi materialele acumulate pe 
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parcursul examinării preliminare a plângerii, a iniţiat, prin Dispoziţia Plenului  

nr. 14 din 23.04.2015, acţiunea referitor la semnele încălcării prevederilor       

art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 de către 

întreprinderea „ AVALANCHA TECHNOLOGIES” S.R.L. 

 

I. Părțile implicate 

 

Reclamant: Î.M.„RIKIPAL” S.R.L. – IDNO 1009600021214,  adresa  

juridică: MD-2002, mun. Chișinău, str. Padurii nr. 13, pagina web 

www.rikipal.md, adresa electronică info@rikipal.md. Întreprinderea produce și 

comercializează paleți din lemn pe teritoriul Republicii Moldova. 

 Reclamat: „AVALANCHA TECHNOLOGIES” S.R.L. – IDNO 

1013600000720, adresa juridică: MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel 

Bătrîn, nr. 29/3 of. 49, pagina web www.grizzly.md, adresa electronică 

ovcearenco@icloud.com. Întreprinderea produce și comercializează paleți din 

lemn pe teritoriul Republicii Moldova. 

 

II. Piaţa relevantă: piaţa relevantă a produsului şi piaţa geografică 

relevantă 

 Piaţa relevantă este piaţa în cadrul căreia se evaluează o anumită 

problemă de concurenţă şi care se determină prin raportarea pieţei relevante a 

produsului la piaţa geografică relevantă. 

Piaţa relevantă a produsului cuprinde toate produsele considerate de către 

consumatori ca interschimbabile sau substituibile datorită utilizării date acestora, 

datorită caracteristicilor fizice, funcţionale şi a preţului. 

Piaţa relevantă a produsului, în sensul examinării cazului dat, este piaţa 

producerii și comercializării paleților din lemn. 

Piaţa relevantă geografică este zona în care întreprinderile sunt implicate 

în oferta sau cererea de pe piaţa relevantă a produsului, în care condiţiile de 

concurenţă sunt suficient de omogene.  

http://www.rikipal.md/
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Ținând cont de informația prezentată, s-a stabilit, că produsele - paleții din 

lemn, se produc și se comercializează pe întreg teritoriul Republicii Moldova, 

prin urmare piaţa relevantă geografică o constituie teritoriul Republicii 

Moldova. 

 Astfel, piaţa relevantă în sensul cazului investigat este piaţa producerii și 

comercializării paleților din lemn pe teritoriul Republicii Moldova.   

 

III. Acte și fapte constatate 

Potrivit celor invocate în plângerea nr. 518 din 13.03.2015, presupusele 

acțiuni de concurență neloială, realizate de către întreprinderea „ AVALANCHA 

TECHNOLOGIES” S.R.L., s-au manifestat prin următoarele fapte. 

Întreprinderea ,,AVALANCHA TECHNOLOGIES” S.R.L., a copiat 

ilegal conținutul materialului publicitar de pe pagina web www.rikipal.md, ce 

aparține întreprinderii Î.M.„RIKIPAL” S.R.L. și l-a plasat pe portalul 

www.999.md prin utilizatorul „26nico1992” în perioada 05.03.2015-10.03.2015. 

În susținerea acțiunii sale, întreprinderea Î.M. „RIKIPAL” S.R.L. a prezentat 

ordinul de aprobare a conținutului materialului publicitar, care constituie 

obiectul investigației și plasare pe propria pagină web www.rikipal.md.  

 În acest context, la data de 09.03.2015 Î.M. „RIKIPAL” S.R.L. a înaintat 

o reclamație administrației portalului www.999.md, întreprinderii „SIMPALS” 

S.R.L., prin care a solicitat blocarea anunțului plasat de utilizatorul 

„26nico1992”. La data de 10.03.2015 administrația portalului www.999.md a 

informat reclamantul despre faptul, că, reclamația a fost analizată și ca urmare 

anunțurile utilizatorului „26nico”1992” au fost blocate și utilizatorul a fost 

preîntâmpinat despre necesitatea respectării Regulilor de amplasare a anunțurilor 

pe portalul www.999.md, care prevăd că utilizatorul se obligă să nu săvârșească 

următoarele: f) să publicați material cu drept de autor sau de alte materiale 

protejate de legislația privind proprietatea intelectuală, în cazul dacă nu sunteți 

autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului sau titularului de drepturi de a 

publica materialul respectiv.   

http://www.rikipal.md/
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În cadrul investigației, Consiliul Concurenței, prin scrisoarea nr. CN-

05/91-378 din 18.03.2015, a solicitat de la întreprinderea „SIMPALS” S.R.L. 

informația în vederea identificării utilizatorului paginii web www.999.md cu 

loghinul „26nico1992”.  

 Drept răspuns, întreprinderea „SIMPALS” S.R.L., prin scrisoarea nr. 665 

din 25.03.2015 (f.d. 76-82), a informat Consiliul Concurenței că utilizatorul 

„26nico1992” a creat contul pe portalul www.999.md la data de 12.03.2013, dar 

persoana care utilizează acest cont nu a fost identificată, din motiv că nu a fost 

semnat nici un contract de prestări servicii cu utilizatorul dat.  

Potrivit explicației prezentate de către directorul întreprinderii 

„AVALANCHA TECHNOLOGIES” S.R.L., …, prin scrisoarea nr. 662 din 

25.03.2015 (f.d. 74-75) utilizatorul cu loghinul „26nico1992” este …, care a 

plasat textul publicitar  la data de 05.03.2015 pe portalul www.999.md. De 

asemenea, acest fapt a fost confirmat personal de către … la data de 25.03.2015 

la sediul Consiliului Concurenței în cadrul examinării preliminare. 

Conform datelor prezentate de Reclamat, … a fost angajat la 

întreprinderea reclamată în calitate de manager pe marketing în perioada 

02.01.2015-01.03.2015. 

La data de 22.06.2015, prin scrisorile nr. CN-06/348-1208 și CN- 06/349-

1207, Consiliul Concurenței a remis părților implicate Raportul de investigație 

asupra cazului inițiat prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 14 din 

23.04.2015 pentru informare și, după caz, expunerea observațiilor pe baza 

acestuia.  

La data de 07.07.2015, prin scrisoarea nr. 1647 (f.d. 101-105), 

întreprinderea ,,AVALANCHA TECHNOLOGIES” S.R.L. a înaintat observații 

față de concluziile expuse în Raportul de investigație.  

În acest sens, întreprinderea reclamată a menționat că angajatul … a fost 

eliberat din funcția de manager începând cu data de 01.03.2015 și solicită de a 

revedea partea raportului de investigație ce ține de stabilirea persoanei vinovate. 

În cadrul audierilor, la data de 10.09.2015, directorul întreprinderii 

,,AVALANCHA TECHNOLOGIES” S.R.L. a prezentat probe suplimentare 

http://www.999.md/
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(copia carnetului de muncă …) prin care a confirmat faptul că utilizatorul cu 

loghinul „26nico1992” a fost angajat în perioada 02.01.2015-01.03.2015, iar la 

data de 05.03.2015 nu mai era angajatul întreprinderii și, respectiv, nu a fost 

împuternicit să plaseze anunțul dat de către întreprinderea reclamată. 

 Urmare a informațiilor prezentate de părți și a celor obținute în cadrul 

audierilor, se conchide că nu au fost acumulate  probe suficiente pentru a 

constata că întreprinderea reclamată a copiat conținutul materialului publicitar 

invocat în plângere și a plasat anunțul pe portalul www.999.md. În acest sens 

sunt reținute argumentele directorului întreprinderii ,,AVALANCHA 

TECHNOLOGIES” S.R.L., precum că fostul angajat a acționat fără a fi 

împuternicit și a acționat pe cont propriu (f.d. 114-119).   

Reieșind din cele menționate mai sus, se conchide că acțiunile 

întreprinderii ,,AVALANCHA TECHNOLOGIES" S.R.L. invocate nu întrunesc 

elementele constitutive ale acțiunii de concurență neloială prevăzute la art. 19 

alin. (1) lit. b) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012. 

 

IV. Calificarea legală a acțiunilor constatate conform prevederilor 

Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012 

În cadrul investigației inițiate prin Dispoziția Plenului Consiliului 

Concurenței nr. 14 din 23.04.2015 cu referire la semnele încălcării prevederilor 

art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 de către 

întreprinderea ,,AVALANCHA TECHNOLOGIES" S.R.L. s-a constatat că, 

conținutul materialului publicitar invocat în plângere a fost plasat de fostul 

angajat al întreprinderii reclamate, după ce a fost concediat de la întreprindere. 

În conformitate cu art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea concurenței nr. 183 din 

11.07.2012, sunt interzise orice acţiuni sau fapte care sunt de natură să creeze, 

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

economică a unui concurent, realizate prin copierea ilegală a publicității unei 

întreprinderi, dacă aceasta a adus sau poate aduce atingere intereselor legitime 

ale concurentului. 

http://www.999.md/
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 În cadrul examinării materialelor acumulate pe parcursul investigației nu 

au fost identificate semne ale implicării întreprinderii „AVALANCHA 

TECHNOLOGIES” S.R.L. în acțiunile reclamate. …, ca fost angajat al 

întreprinderii reclamate, a acționat ca persoana fizică în afara îndeplinirii 

atribuțiilor de serviciu din propria inițiativă și din nume propriu. 

În acest sens, întreprinderea „AVALANCHA TECHNOLOGIES” S.R.L. 

nu se face responsabilă de acțiunile persoanei terțe care a acționat fără careva 

împuterniciri, fără cunoștința și consimțământul acesteia.  

Prin urmare, reieșind din actele și faptele constatate în cadrul investigației, 

acțiunile întreprinderii „AVALANCHA TECHNOLOGIES” S.R.L., nu 

întrunesc elementele constitutive ale acţiunilor de concurenţă neloială interzise 

prin prevederile art. 19 alin. (1)  lit. b) din Legea concurenţei nr. 183 din 

11.07.2012.  

În temeiul art. 39, art. 41 și art. 65 alin. (1) lit. a) din Legea concurenței 

nr. 183 din 11.07.2012, Plenul Consiliului Concurenței, 

 

DECIDE: 

1. Încetarea investigației cazului, în privința întreprinderii 

„AVALANCHA TECHNOLOGIES” S.R.L., în legătură cu lipsa încălcării 

prevederilor art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012. 

2. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi adusă la 

cunoștința părților. 

 

 

Președintele Plenului 

Consiliului Concurenței                                                        Viorica CĂRARE 


