
dosarul nr. 2rh-123/06 

prima instanţă Gr. Zubati 
instanţa de recurs D. Visternicean, S. Moldovan, D. Vition 

 

ÎNCHEIERE 

19 aprilie 2006        mun. Chişinău  

Colegiul Civil şi de contencios administrativ 
al Curţii Supreme de Justiţie 

 
în componenţă: 
Preşedintele şedinţei, judecătorul Dumitru Visternicean 
Judecătorii     Galina Stratulat, Svetatoslav Moldovan 
 

examinând în şedinţă publică cererea de revizuire depusă de către 
societatea cu răspundere limitată "Termostal Grup", în pricina civilă la cererea 
de chemare în judecată societăţii comerciale "Romstal Imex" societate cu 
răspundere limitată, România, împotriva societăţii cu răspundere limitată 
"Termostal Grup" şi Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a 
Republicii Moldova cu privire la constatarea faptului că denumirea de firmă era 
bine cunoscută, apărarea numelui comercial şi reprimarea concurenţei neloială 
deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 16 noiembrie 2005, prin care a fost 
respins recursul declarat de către societatea cu răspundere limitată "Termostal 
Grup" şi menţinută hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 01 februarie 2005 

 
constată 

Societatea comercială "Romstal Imex", societate cu răspundere limitată din 
România a depus cerere de chemare în judecată împotriva societăţii cu 
răspundere limitată "Termostal Grup" şi Agenţia de Stat pentru Protecţia 
Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova cu privire la constatarea faptului că 
denumirea de firmă era bine cunoscută, apărarea numelui comercial şi 
reprimarea concurenţei neloiale. 

La motivarea acţiunii reclamantul a invocat că societatea "Romstal Imex" 
este o întreprindere comercială română fondată la 26 iulie 1994, având obiect de 
activitate comerţul obiectelor sanitare şi accesoriilor pentru baie, robinetelor, 
aparatelor de climatizare, microcentralelor termice, arzătoarelor, preparatoarelor 
de apă caldă şi altele, şi pe parcursul activităţii sale a devenit bine cunoscută în 
România, Italia, Ucraina. În luna septembrie a anului 2001, extinzându-se în 
Republica Moldova şi creând cu societatea autohtonă "Termostal Grup" 
societate cu răspundere limitată întreprinderea mixtă "Romstal Moldova" 
societate cu răspundere limitată, numele comercial "Romstal" a devenit bine 
cunoscut şi în această ţară. La 11 aprilie 2003, după o serie de neînţelegeri, între 
asociaţi s-a negociat şi s-a încheiat un contract de vânzare-cumpărare, prin care 
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"Romstal Imex" societate cu răspundere limitată a vândut societăţii cu 
răspundere limitată "Termostal Grup" cota sa de participare în proporţie de 60%, 
din capitalul social al întreprinderii municipale "Romstal Moldova". Prin 
contract s-a mai stipulat şi despre obligativitatea societăţii cu răspundere limittaă 
"Termostal Grup" de a exclude în termen de 10 zile de la data încheierii 
contractului a cuvântului "Romstal" din denumirea de firmă a întreprinderii 
municipale "Romstal Moldova" societate cu răspundere limitată precum şi 
despre nefolosirea cuvântului "Romstal" de către "Termostal Grup" societate cu 
răspundere limitată. A indicat că deşi au stabilit obligaţii clare referitoare la 
cuvântul "Romstal", la 06 februarie 2003 şi la 07 februarie 2003, pârâtul a depus 
la Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale cereri de înregistrare a 
cuvântului "Romstal" şi literei "R" în formă stilizată ca mărci ce-i aparţin, 
necătând la faptul că denumirea "Romstal" îmbinată cu litera "R" este comercial 
al "Romstal Imex" societate cu răspundere limitată şi că această denumiri de 
firmă a devenit bine cunoscută atât în Republica Moldova. La 11 martie 2004 
Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a înregistrat marca nr. 
10381 ce reprezintă cuvântul "Romstal" după titularul "Termostal Grup" 
societate cu răspundere limitată. 

Reclamantul a depus la data de 1 8 aprilie 2004 la Agenţia de Stat pentru 
Protecţia Proprietăţii Industriale o contestaţie împotriva înregistrării mărcii 
"Romstal" titularului "Termostal Grup" societate cu răspundere limitată, 
invocând drept temei faptul că marca înregistrată reproduce denumirea de firmă 
a reclamantului care era bine cunoscută în Republica Moldova. 

Consideră că denumirea de firmă "Romstal" a devenit bine cunoscută în 
Republica Moldova şi în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) lit. a) din 
Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor, nr. 588 din 22 
septembrie 1995 a suspendat examinarea contestaţiei în cadrul AGEPI. 

Cere constatarea faptului juridic că denumirea de firmă "Romstal" era bine 
cunoscută în Republica Moldova la data de 01 februarie 2003, şi totodată 
reclamantul considerând că "Termostal Grup" societate cu răspundere limitată a 
atentat la numele său comercial şi a aplicat practici de concurenţă neloială a 
solicitat constatarea acestor fapte. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 01 februarie 2005 acţiunea a fost 
admisă integral, s-a constatat faptul cu semnificaţie juridică că numele comercial 
"Romstal" îmbinat cu semnul stilizat "R" desenat din două ţevi – una ce are un 
capăt în exterior şi care se termină în interiorul literei "R" cu un robinet din care 
curge o picătură, iar altă ţeavă în interiorul literei "R", la unul din capetele căreia 
arde o flacără, ce aparţine "Romstal Imex" (România) era bine cunoscut în 
Republica Moldova la data de 01 februarie 2003, s-a constatat faptul că 
"Termostal Grup" societate cu răspundere limitată, prin înregistrarea denumirii 
de firmă ce aparţine societăţii comerciale "Romstal Imex" societate cu 
răspundere limitată, ca marcă ce-i aparţine, a încălcat dreptul la nume comercial 
al societăţii comerciale "Romstal Imex", s-a constatat că "Termostal Grup" 
societate cu răspundere limitată, prin înregistrarea denumirii de firmă ce aparţine 
societăţii comerciale "Romstal Imex" societate cu răspundere limitată, ca marcă 
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ce-i aparţine, utilizând normele de protecţie juridică a obiectivelor proprietate 
industrială, a încălcat Legea cu privire la protecţia concurenţei şi a aplicat 
practici de concurenţă neloială faţă de societate comercială "Romstal Imex" 
societate cu răspundere limitată (România). 

Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 16 noiembrie 2005 recursul 
declarat de către societatea cu răspundere limitată "Termostal Grup" a fost 
respins şi menţinută hotărîrea primei instanţe. 

La 16 februarie 2006 societatea cu răspundere limitată "Termostal Grup", a 
depus cerere de revizuire împotriva deciziei instanţei de recurs, cerând 
admiterea acesteia cu casarea hotărîrii primei instanţe şi remiterea pricinii la 
rejudecate. 

Revizuentul societatea cu răspundere limitată "Termostal Grup" şi-a 
motivat cererea de revizuire în baza art. 449 lit. d) CPC indicînd că, ei nu a 
cunoscut faptul returnării cererii recovenţionale depusă la Curtea de Apel la data 
de 14 februarie 2005, dar dispozitivul hotărîrii din 01 februarie 2005 a fost 
înmînat în ziua cînd au cunoscut despre emiterea hotărîrii în lipsa 
reprezentantului său la 15 februarie 2005. Anume la cererea reconvenţională au 
fost anexate majoritatea probelor ce confirmă faptul acţionării cu rea-credinţă 
din partea SRL "Romstal Imex" (România) către SRL "Termostal Grup". 

Reprezentantul revizuentului, SRL "Termostal Grup", Zinaida Druguş, în 
şedinţă de judecată, a susţinut cererea de revizuire, solicitînd admiterea acesteia, 
casarea hotărârii primei instanţe cu casarea hotărîrii primei instanţe şi remiterea 
pricinii la rejudecare. 

Reprezentantul intimatului, SRL "Romstal Imex" (România), Alexei 
Macoveţchii, în şedinţa de judecată, a cerut respingerea cererii de revizuire ca 
fiind inadmisibilă. 

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a 
Republicii Moldova în şedinţa de judecată, nu sa prezentat, despre locul, data şi 
ora de judecată a fost înştiinţată în mod legal. 

Audiind participanţii la proces prezenţi în şedinţă, studiind materialele 
dosarului, Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 
Justiţie consideră cererea de revizuire neîntemeiată şi care urmează a fi respinsă 
ca fiind inadmisibilă din următoarele considerente. 

În conformitate cu art. 449 lit. d) CPC, după emiterea hotărîrii, s-au 
descoperit înscrisuri probatoare care au fost reţinute de un participant la proces 
sau care nu au putut fi prezentate instanţei într-o împrejurare ce nu depinde de 
voinţa participantului la proces. 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, 
reţine că, revizuirea este o cale de retractare şi nu de reformare. Adică în cadrul 
revizuirii nu poate fi verificată legalitatea şi temeinicia hotărârii contestate. 

Argumentele invocate în cererea de revizuire ţin de legalitatea şi temeinicia 
hotărârilor contestate, nu se încadrează în temeiurile prevăzute de art. 449 CPC 
şi nu pot servi temei pentru redeschiderea procesului. 

Din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că, temeiurile 
invocate de către revizuentul nu influenţează asupra legalităţii hotărîrilor 
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judecătoreşti în sensul art. 449 CPC, Colegiul civil şi de contencios 
administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a respinge 
cererea de revizuire depusă de către societatea cu răspundere limitată "Termostal 
Grup". 

În conformitate cu art. 269-270, art. 453 al. (1) lit. a) CPC, Colegiul Civil şi 
de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 
 

dispune 
 

Se respinge ca fiind inadmisibilă cererea de revizuire depusă de către 
societatea cu răspundere limitată "Termostal Grup", împotriva deciziei Curţii 
Supreme de Justiţie din 16 noiembrie 2005, în pricina civilă la cererea de 
chemare în judecată societăţii "Romstal Imex" societate cu răspundere limitată, 
România, împotriva societăţii cu răspundere limitată "Termostal Grup" şi 
Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova cu 
privire la constatarea faptului că denumirea de firmă era bine cunoscută, 
apărarea numelui comercial şi reprimarea concurenţei neloiale. 

Încheierea nu se supune nici unei căi de atac. 
 
Preşedintele şedinţei semnătura  Dumitru Visternicean 
Judecătorul 
 
Judecătorii   semnătura  Galina Stratulat 
 
     semnătura  Sveatoslav Moldovan 
 
 
Copia corespunde originalului   Dumitru Visternicean 


