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PLENUL CONSILIULUI CONCURENȚEI 

                                                     DECIZIE 

nr. CN - 46 
din 02.07.2015                                                                            mun. Chișinău 

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

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

funcţie a membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, precum și Hotărîrii 

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

al Plenului Consiliului Concurenţei, 

analizînd raportul de investigaţie asupra cazului iniţiat prin Dispoziţia 

Plenului Consiliului Concurenței nr. 10 din 20.03.2015 şi materialele acumulate 

în cadrul investigaţiei, 

 

A CONSTATAT: 
 

Plenul Consiliul Concurenţei, examinînd plîngerea depusă la data           

de 23.02.2015 de către întreprinderea „TOTUL PENTRU COPII” S.R.L. (nr. de 

intrare 328) în care este reclamată acţiunea întreprinderii „DAYBEGIN” S.R.L. 

privind folosirea partială a mărcii comerciale „BABY-BOOM” ca mijloc de 

redirecționare pe pagina web www.bimbo.md, prin intermediul căreia sînt 

promovate și comercializate produsele reclamatului, şi materialele acumulate pe 

parcursul examinării preliminare a plîngerii, a iniţiat, prin Dispoziţia Plenuluii 

nr. 10 din 20.03.2015, acţiunea referitor la semnele încălcării art. 19 alin. (1)    

lit. a) din Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 de către întreprinderea 

„DAYBEGIN” S.R.L. 

 
CONSILIUL 

CONCURENŢEI 
 

 
СОВЕТ ПО 

КОНКУРЕНЦИИ 

http://www.bimbo.md/


2 
 

 

I. Părțile implicate 

„TOTUL PENTRU COPII” S.R.L. – IDNO 1007600047580, adresa 

juridică: MD-2012, mun. Chișinău, ….., site-ul www.baby-boom.md, mail-

riugen@yahoo.com, întreprindere ce importă și comercializează produse 

alimentare pentru copii sub brendurile Nestle, Hame, Bebi, Винни și alte 

accesorii Canpol Babies și Baby Mix, produse cosmetice și îmbrăcăminte pentru 

copii. 

„DAYBEGIN” S.R.L. – IDNO 1012600022844, adresa juridică:         

MD-2071, mun. Chișinău, …, site-ul www.babyboom.md, www.bimbo.md, 

mail-isirkeli@list.ru, întreprindere ce importă și comercializează produse pentru 

copii. 

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 – 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 

importului și comercializării produselor pentru copii. 

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 sînt suficient de omogene.  

Ținînd cont de informația prezentată, s-a stabilit, că produsele pentru copii 

se importă și se comercializează prin intermediul magazinelor on-line care pot fi 

accesate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, prin urmare piaţa relevantă 

geografică o constituie teritoriul Republicii Moldova; 

http://www.baby-boom.md/
mailto:mail-riugen@yahoo.com
mailto:mail-riugen@yahoo.com
http://www.babyboom.md/
http://www.bimbo.md/
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 Astfel, piaţa relevantă în sensul cazului investigat este piaţa importului și 

comercializării produselor pentru copii pe teritoriul Republicii Moldova.   

III. Acte și fapte constatate 

Potrivit celor invocate în plîngerea nr. 328 din 23.02.2015, presupusele 

acțiuni de concurență neloială, realizate de către întreprinderea ,,DAYBEGIN” 

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

Întreprinderea ,,DAYBEGIN” S.R.L., folosește domenul 

www.babyboom.md    care este similar cu marca „BABY-BOOM”, ce aparține 

întreprinderii „TOTUL PENTRU COPII” S.R.L., conform certificatului de 

înregistrare eliberat de AGEPI nr. 24070 din data de 26.02.2013 valabil pînă la 

data de 29.12.2019.  Marca „BABY-BOOM” a fost înregistrată pentru clasele 

03, 16, 20, 24, 25, 28, 35, 39 din Clasificatorul de la Nisa1 inclusiv și clasa 35 - 

gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială, care a fost afectată. 

Reclamantul prin intermediul paginii web www.baby-boom.md 

comercializează produse pentru copii, ce constituie obiectul activității sale de 

întreprinzător. 

Reieșind din circumstanțele date, întreprinderea „TOTUL PENTRU 

COPII” S.R.L. afirmă că, reclamatul a folosit marca „BABY-BOOM” în calitate 

de domen www.babyboom.md, ca mijloc de redirecționare pe pagina web 

www.bimbo.md, pe care sunt plasate produsele ce constituie obiectul activității 

sale și comercializarea lor prin intermediul magazinului on-line, generînd, astfel 

riscul de confuzie în rîndul consumatorilor cu întreprinderea și produsele 

reclamantului. Domeniul www.babyboom.md a fost înregistrat la solicitarea 

întreprinderii „DAYBEGIN” S.R.L. de către întreprinderea Î.S. „MoldData” 

conform contractului de prestare servicii de înregistrare și menținere domenii în 

zona.MD cu nr. 172111167 la data de 05.11.2012.  Acest  fapt a fost confirmat 

de către Î.S. „MoldData” prin scrisoarea nr. 476 din 09.03. 2015,  anexînd și 

copia contractului menționat.  

Conform pct. 2.3 al contractului de prestare servicii de înregistrare și 

menținere domenii în zona.MD nr.172111167 din 05.11.2012 care prevede că: 

                                                           
1 Clasificatorul de la Nisa-clasificarea internațională a produselor și serviciilor pentru înregistrarea mărcilor. 

http://www.babyboom.md/
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„BENEFICIARUL este obligat să verifice că numele de domeniu nu interferă 

sau nu încalcă drepturile unei terțe părți și nu este înregistrat pentru scopuri 

contrare legii” și conform prevederilor pct. 2.4 al aceluiași contract: 

„FURNIZORUL nu verifică dacă numele de domeniu pe care BENEFICIARUL 

îl selectează, sau îl utilizează, încalcă drepturile legale ale altor părți,” 

BENEFICIARUL este obligat să investigheze dacă numele selectat sau 

utilizarea lui încalcă drepturile legale ale altor părți. 

În cadrul investigației, prin scrisoarea Consiliului Concurenței                

nr. CN-06/147-523 din 03.03.2015 s-a solicitat de la reclamat copia contractului 

de înregistrare a domeniului www.babyboom.md. Astfel, prin scrisoarea nr. 303 

din 06.04.2015 întreprinderea „DAYBEGIN” S.R.L. a prezentat copia facturii 

fiscale seria FA nr. 1154112 din 05.11.2012 eliberată de Î.S. „MoldData”, prin 

care au fost recepționate serviciile de înregistrare a trei domenii: 

www.bimbo.md,  www.daybegin.md  și  www.babyboom.md.   

De asemenea, reclamatul a informat Consiliul Concurenței că nu va mai 

utiliza domeniul www.babyboom.md în comercializarea produselor și 

accesorilor pentru copii prin scrisoarea cu nr. 125 din 25.02.2015. La data de 

12.03.2015 întreprinderea ,,DAYBEGIN” S.R.L. a informat și reclamantul 

despre această decizie. 

În cadrul investigației, după solicitarea explicațiilor de către Consiliul 

Concurenței, referitor la utilizarea numelui de domeniu www.babyboom.md, 

similar mărcii „BABY-BOOM”, reclamatul a recunoscut în scrisoarea cu nr. 303 

din 06.04.2015 că a realizat acțiuni de concurență neloială și a încetat acțiunile 

menționate.  

IV. Calificarea legală a acțiunilor constatate conform prevederilor 

Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012 

 Conform prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 

privind protecția mărcilor, titularul mărcii este în drept să interzică terților să 

utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimțămîntul său un semn care, din 

cauza identității ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn și 

de marcă, generează riscul de confuzie în percepția consumatorului; riscul de  

http://www.babyboom.md/
http://www.bimbo.md/
http://www.daybegin/
http://www.babyboom.md/
http://www.babyboom.md/
http://www.babyboom.md/
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confuzie include și riscul de asociere între semn și marcă. Iar conform art. 9 alin. 

(2) în aplicarea alin. (1), titularul mărcii poate cere să fie interzise următoarele 

acțiuni ale terților: oferirea produselor spre comercializare sau comercializarea 

ori stocarea lor în aceste scopuri sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor 

sub acest semn; utilizarea semnului pe documentele de afaceri și în publicitate. 

În conformitate cu art. 19 alin. (1) lit. a) al Legii concurenței nr. 183 din 

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

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

economică a unui concurent, realizate prin folosirea ilegală, integrală sau 

parțială a unei mărci, de natură să creeze o confuzie cu cele folosite în mod 

legal de către o altă întreprindere. 

Reieșind din actele și faptele constatate în cadrul investigației, acțiunile 

întreprinderii „DAYBEGIN” S.R.L., manifestate prin: folosirea ilegală a unei 

mărci întrunesc elementele constitutive ale acţiunilor de concurenţă neloială 

interzise prin dispoziţiile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei nr. 183 din 

11.07.2012.  

În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (1) al Legii concurenței nr. 183 

din 11.07.2012 comiterea faptelor de concurență neloială se sancționează de 

Consiliul Concurenței cu amendă în mărime de pînă la 0,5 % din cifra totală de 

afaceri realizată de întreprinderea în cauză în anul anterior sancționării. 

La stabilirea cuantumului amenzii se ia în vedere faptul că întreprinderea 

„DAYBEGIN” S.R.L. a colaborat efectiv cu Consiliul Concurenței și anume: 1) 

a prezentat în termen  informațiile solicitate, 2) a încetat acțiunile de concurență 

neloială de la prima intervenție a Consiliului Concurenței, 3) a recunoscut  

faptul că încălcarea dată a fost comisă din neglijență. 

Conform datelor prezentate de Serviciul Informațional al Rapoartelor 

Financiare de pe lîngă Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, 

întreprinderea „DAYBEGIN” S.R.L. a înregistrat în anul 2014 venit din vînzări 

în sumă de … lei.  

Potrivit art. 36 alin. (5) din Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 

sumele ce reprezintă amenzi sau alte sancţiuni aplicate de Consiliul Concurenţei 
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se fac venit la bugetul de stat, în condiţiile legii și urmează a fi transferate pe 

contul trezorerial de încasări: 12311483101. 

La data de 27.04.2015 prin scrisorile nr. CN-06/199-725 și                      

nr. CN-06/198-726, Consiliul Concurenţei a remis părţilor implicate raportul 

asupra investigaţiei inițiate prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței    

nr. 10 din 20.03.2015 pentru prezentarea de obiecţii şi propuneri pe baza 

acestuia. Părțile implicate în cauza dată nu au prezentat observații și nu și-au 

expus poziția asupra concluziilor din raportul de investigație. 

Reieşind din constatările expuse mai sus, în temeiul art. 39 lit. f), art. 41 

alin. (1) lit. h), art. 77 alin. (1) din Legea concurenţei nr.183 din 11.07.2012, 

Plenul Consiliul Concurenţei  

DECIDE: 

1. A constata încălcarea art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei nr. 

183 din 11.07.2012 de către „DAYBEGIN” S.R.L. prin folosirea parțială a 

mărcii comerciale „BABY-BOOM” ce aparține întreprinderii „TOTUL 

PENTRU COPII” S.R.L.  

2. A aplica întreprinderii „DAYBEGIN” S.R.L., IDNO 1012600022844, 

cu adresa juridică: MD 2071, mun. Chișinău, …  o amendă pentru încălcarea art. 

19 alin. (1) lit. a) al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012 în mărime de 

8142,68 lei, ceea ce reprezintă … % din cifra totală de afaceri realizată în anul 

2014. 

3. Suma prevăzută la pct. 2 se va achita de către întreprinderea          

„DAYBEGIN” S.R.L. la bugetul de stat (contul trezorerial 12311483101) timp 

de 60 de zile lucrătoare de la data comunicării prezentei decizii, cu mențiune: 

„amendă aplicată de către Consiliul Concurenței în conformitate cu Legea 

concurenței nr. 183 din 11.07.2012”. O copie a actului care confirmă plata va fi 

transmisă Consiliului Concurenței. 

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

cunoștința părților. 

Președintele Plenului 

Consiliului Concurenței                                             Viorica CĂRARE 


