
prima instanţă: L. Bulgac                                                        Dosarul nr. 3r-419/08 

 

D E C I Z I E  

 

02 aprilie 2008                                                                           mun. Chişinău 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul   Dumitru Visternicean 

judecătorii         Sveatoslav Moldovan, Galina Stratulat  

 

examinând în şedinţă publică recursurile  declarate de către Camera Înregistrării de 

Stat  şi societatea cu răspundere limitată „Master Systems”,  în pricina civilă la cererea de 

chemare în judecată a  societăţii cu răspundere limitată „Mester” împotriva  Camerei 

Înregistrării de Stat, societăţii cu răspundere limitată „Master Systems” cu privire la   

contestarea actului administrativ,  împotriva încheierii Curţii de Apel Chişinău din  24 

ianuarie 2008, prin care a fost admisă parţial cererea  cu privire la suspendarea executării  

actelor administrative 

 

c o n s t a t ă 

 

SRL „Mester” a depus cerere de chemare în judecată împotriva Camerei Înregistrării 

de Stat, SRL  „Master Systems”, intervenient accesoriu AGEPI cu privire la   contestarea 

actului administrativ. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că, SRL „Mester” a fost constituită la data 

de 27 mai 1992. De la data înregistrării  şi-a desfăşurat activitatea sub firma de „Master”, 

iar în anul 1997 Camera Înregistrării de Stat a refuzat înregistrarea firmei sub denumirea 

dată, pe motiv că nu poate fi transcrisă în grafie latină, în acest sens fiindu-i propusă 

traducerea în limba de stat. Traducerea a fost acceptată de reclamant şi a fost înregistrată 

cu denumirea „Mester”, însă activitatea sa îşi desfăşura în continuare sub denumirea de 

„Master”, utilizînd-o în calitate de emblemă oficială  pe foile  cu antet a societăţii, cartelele 

de vizită, în publicitate etc.  

În anul 2006 reclamantul a înregistrat la AGEPI  marca comercială  conform Legii  nr. 

588 din 22 septembrie 1995, respectiv avînd drepturi exclusive din acel moment  asupra 

acesteia.  

Genul de activitate al societăţii îl constituie asamblarea, punerea în funcţiune şi 

deservirea calculatoarelor, desfăşurarea serviciilor referitoare la programele pentru 

calculatoare. Din anul 1997 reclamantul este partenerul oficial al companiei americane 

IBM şi prezintă pe piaţa autohtonă tehnica informaţională al companiei date.  

Directorul firmei Valeriu Nastasenco, fiind concomitent asociat şi director al unei alte 

societăţi  cu acelaşi gen de activitate, în anul 2006 înregistrează la Camera Înregistrării de 

Stat societatea dată cu denumire aproape identică – SRL „Master Systems”.  

Astfel denumirile asemănătoare, prestarea aceluiaşi tip de servicii şi faptul că 

Nastasenco Valeriu  a fost directorul SRL „Mester”, produc confuzie între clienţi, fapt ce 

prejudiciază  activitatea comercială şi economico-financiară a societăţii. În anul 2006 



reclamantul a cîştigat tenderul pentru furnizarea tehnicii informaţionale  la BC 

„Moldinconbank” SA, însă deoarece responsabil pentru programul dat era d-l Nastasenco 

Valeriu s-a constatat ulterior că, în conţinutul contractului erau indicate rechizitele  

societăţii „Master Systems” şi nu ale SRL „Mester”. Deci, în urma acţiunilor ilegale ale 

pîrîtului s-a produs o confuzie  şi a dus la o concurenţă neloială între aceste două firme, în 

rezultat reclamantul fiind prejudiciat, paguba constituind 500000 lei.  

A mai menţionat că, confuzia se produce nu numai în rîndul clienţilor, dar şi al firmei 

străine IBM. 

Cere reclamantul anularea înregistrării de stat a SRL „Master Systems”, interzicerea 

pîrîtului de a folosi marca comercială  cu elementul verbal  „Master”  înregistrat la AGEPI  

cu nr. 7422 după SRL „Mester” cu drept exclusiv în scopul neadmiterii concurenţei 

neloiale, încasarea de la SRL „Master Systems”  a prejudiciului material în sumă de 

500000 lei cauzat în rezultatul utilizării mărcii comerciale  „Master”. 

Totodată în vederea asigurării acţiunii, reclamantul a cerut punerea sechestrului pe 

mijloacele băneşti ale SRL „Master Systems” în sumă de 500000 lei, suspendarea 

executării deciziei Camerei Înregistrării de Stat  din 15 aprilie 1997 privind înregistrarea 

SRL „Master Systems”, suspendarea certificatului de înregistrare  a SRL „Master Systems” 

nr. 0056851din 23 august 2006, precum şi suspendarea procesului pînă la examinarea 

acţiunii asociaţilor SRL „Mester”  la Judecătoria economică de circumscripţie. 

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 24 ianuarie  2008,  a fost admisă parţial 

cererea de asigurare a acţiunii  şi a fost suspendată executarea deciziei Camerei 

Înregistrării de Stat  din 15 aprilie 1997 privind înregistrarea  SRL „Master Systems”  şi a 

certificatului de înregistrare  a întreprinderii  nr. 0056851 din 23 august 2006  pînă la 

examinarea pricinii în fond, în rest  cererea a fost respinsă.  

Camera Înregistrării de Stat a declarat recurs împotriva încheierii primei instanţe, 

cerînd admiterea recursului, casarea încheierii primei instanţe şi emiterea unei noi încheieri 

de respingere a cererii de asigurare a acţiunii,  cu restituirea pricinii pentru judecarea 

fondului cauzei în prima instanţă.  

Recurentul în motivarea recursului a indicat că, prima instanţă la pronunţarea 

încheierii de asigurare a acţiunii a examinat de fapt litigiul în fond, astfel au fost încălcate 

normele de drept procedural. Temeiul invocat de reclamant în cererea de asigurare  a 

acţiunii poartă un caracter general,  fără a demonstra  circumstanţele survenirii unei pagube 

iminente  din partea pîrîtului SRL „Master Systems”, din contra, suspendarea înregistrării 

societăţii date  are ca efect înlăturarea din activitatea de antreprenoriat  a întreprinderii 

concurente.  

SRL „Master Systems” a declarat recurs împotriva încheierii primei instanţe, cerînd 

admiterea recursului, casarea încheierii primei instanţe şi emiterea unei noi încheieri de 

respingere a cererii de asigurare a acţiunii,  cu restituirea pricinii pentru judecarea fondului 

cauzei în prima instanţă.  

Recurentul în motivarea recursului a indicat că, prima instanţă la pronunţarea 

încheierii de asigurare a acţiunii a încălcat normele de drept procedural, deoarece prin 

încheierea din 24 ianuarie 2008  de fapt a fost examinat litigiul în fond.  

Decizia Camerei Înregistrării de Stat  din 15 aprilie 1997 privind înregistrarea  SRL 

„Master Systems” constituie un act prin care  se atestă constituirea unui nou subiect de 

drept, însă un astfel de act nu poate fi suspendat, deoarece afectează însă-şi existenţa 

subiectului de drept. Suspendarea executării actelor administrative contestate are drept 



consecinţă lipsirea persoanei juridice de a mai dispune de capacitate de avea şi de a dobîndi 

prin actele sale drepturi civile, de a avea şi a asuma obligaţii civile.  

Reprezentantul recurentului Camerei Înregistrării de Stat – Gheorghe Pojoga,  în 

şedinţa instanţei de recurs a cerut admiterea  recursului, casarea   încheierii primei instanţe, 

pe care o consideră neîntemeiată şi ilegală, şi emiterea unei noi încheieri cu privire la 

respingerea cererii de asigurare a acţiunii, cu  restituirea pricinii pentru judecarea fondului 

cauzei la Curtea de Apel Chişinău.  

Reprezentanţii recurentului SRL „Master Systems” – Nastasenco Valeriu şi Gheorghe 

Vlas, în şedinţa instanţei de recurs au cerut admiterea  recursului, casarea   încheierii 

primei instanţe şi restituirea pricinii pentru judecarea fondului cauzei la Curtea de Apel 

Chişinău. 

Reprezentantul intimatului SRL „Mester” – Vsevolod Valihmetov, în şedinţa instanţei 

de recurs, a cerut respingerea recursului şi menţinerea încheierii primei instanţe, pe care o 

consideră întemeiată şi legală.  

Reprezentantul AGEPI – Ganea Lilian, în şedinţa instanţei de recurs a cerut admiterea 

recursurilor declarate şi  casarea încheierii primei instanţe. 

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul Civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursurile  întemeiate şi care 

urmează a fi admise  cu casarea parţială a  încheierii în partea admiterii cererii privind 

suspendarea executării  actelor administrative şi emiterea unei noi încheieri în partea dată 

cu privire la respingerea cererii şi restituirea pricinii pentru judecarea fondului cauzei la 

Curtea de Apel Chişinău. 

În conformitate cu art. 427 lit. c) CPC, instanţa de recurs, după ce examinează recursul 

împotriva încheierii, este în drept să admită recursul şi să caseze integral sau parţial 

încheierea, soluţionînd prin decizie problema în fond. 

În şedinţa de judecată s-a stabilit că, SRL „Mester” contestă în instanţa de contencios 

administrativ înregistrarea de stat a SRL „Master Systems”;  interzicerea  ultimului de a 

folosi marca comercială  cu elementul verbal  „Master”  înregistrat la AGEPI  cu nr. 7422 

după SRL „Mester” cu drept exclusiv în scopul neadmiterii concurenţei neloiale; precum şi  

încasarea de la SRL „Master Systems”  a prejudiciului material în sumă de 500000 lei 

cauzat în rezultatul utilizării mărcii comerciale  „Master”, iar în vederea asigurării acţiunii 

date a cerut punerea sechestrului pe mijloacele băneşti ale SRL „Master Systems”   în sumă 

de 500000 lei, suspendarea executării deciziei Camerei Înregistrării de Stat  din 15 aprilie 

1997 privind înregistrarea SRL „Master Systems”, suspendarea certificatului de 

înregistrare  a SRL „Master Systems” nr. 0056851 din 23 august 2006, precum şi 

suspendarea procesului.  

Prin încheierea primei instanţe a fost admisă cererea doar în partea suspendării 

executării deciziei Camerei Înregistrării de Stat  din 15 aprilie 1997 privind înregistrarea  

SRL „Master Systems”  şi a certificatului de înregistrare  a întreprinderii  nr. 0056851 din 

23 august 2006  pînă la examinarea pricinii în fond.  

În conformitate cu art. 174 CPC, la cererea participanţilor la proces, judecătorul sau 

instanţa poate lua măsuri de asigurare a acţiunii. Asigurarea se admite în orice fază a 

procesului, în cazul în care neaplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii ar crea dificultăţi 

judecătoreşti sau ar face imposibilă executarea hotărîrii judecătoreşti. 

Or, încheierea Curţii de Apel Chişinău din data de 24 ianuarie 2008 contravine normei 

procedurale enunţate. 



În temeiul dispoziţiilor art. 21 al Legii contenciosului administrativ, reclamantul 

solicită suspendarea acţiunii actului administrativ contestat în cazuri temeinic justificate şi 

în scopul prevenirii unei pagube iminente. 

În cazul dat, reclamantul nu a argumentat acţiunea cărui act administrativ  o solicită, 

iar instanţa nu a motivat temeinicia măsurii de asigurare. 

Mai mult ca atît, din conţinutul încheierii recurate rezultă că, instanţa la emiterea 

acesteia de fapt s-a expus asupra fondului cauzei.  

Din considerentele menţionate mai sus şi avînd în vedere faptul că încheierea Curţii de 

Apel Chişinău din 24 ianuarie 2008 este neîntemeiată şi ilegală, Colegiul Civil şi de 

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

recursurile declarate, de casat parţial încheierea  primei instanţe în partea admiterii cererii 

de suspendare a executării actelor administrative contestate şi de a emite o nouă încheiere 

în partea dată prin care cererea de asigurare a acţiunii să fie respinsă. 

În conformitate cu art. 419, art. 427 lit. c) CPC Colegiul Civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

 

d e c i d e 

 

Se admit  recursurile  declarate de către  Camera Înregistrării de Stat  şi societatea cu 

răspundere limitată „Master Systems”. 

Se casează parţial  încheierea Curţii de Apel Chişinău   din  24 ianuarie 2008, în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată  a societăţii cu răspundere limitată 

„Mester” împotriva  Camerei Înregistrării de Stat, societăţii cu răspundere limitată „Master 

Systems” cu privire la contestarea actului administrativ  în partea admiterii cererii de 

suspendare a executării actelor administrative contestate şi se emite  o nouă încheiere în 

partea dată prin care:  

Se respinge cererea societăţii cu răspundere limitată „Mester” cu privire la 

suspendarea executării actelor administrative contestate. 

În rest, încheierea Curţii de Apel Chişinău   din  24 ianuarie 2008 se menţine.  

Se remite pricina spre judecarea fondului cauzei la Curtea de Apel Chişinău. 

Decizia nu se supune nici unei căi de atac. 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul   semnătura Dumitru Visternicean 

       Judecătorii                                        semnătura             Sveatoslav Moldovan 

                                                                          semnătura         Galina Stratulat  
 

 

Copia corespunde originalului, 

Judecătorul                                                                                          Galina Stratulat  
 


