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Republica Moldova 

HOTĂRÎRE 
Curtea de Apel Chişinău  

 
01 februarie 2005        mun. Chişinău  
 
Colegiul civil al Curţii de Apel Chişinău avînd în componenţa sa 
 
Preşedinte de şedinţă        G. Zubati 
Grefier          N. Cazacu 
 
 Cu participarea reprezentantului SC "Romstal Imex" SRL – Clima Vladislav şi 
reprezentantului Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industrială a Republicii 
Moldova – Moisei Andrei. 

A judecat în şedinţă judiciară publică cererea Societăţii Comerciale "Romstal Imex" 
SRL., România către Societatea "Termostal Grup" SRL 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, judecata  

cons ta tă :  
Reclamantul Societatea Comercială "Romstal Imex" SRL, România, s-a adresat cu 

cerere în judecată solicitînd constatarea faptului cu semnificaţie juridică că numele 
comercial (denumirea de firmă) "Romstal" îmbinată cu semnul stilizat "R" desenată 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 cunoscută 
în Republica Moldova la data de 01 februarie 2003, constatarea faptului că "Termostal 
Grup" SRL, prin înregistrarea denumirii de firmă ce aparţine SC "Romstal Imex" SRL, ca 
marcă ce-i aparţine a încălcat dreptul la nume comercial al SC "Romstal Imex", precum 
şi constatarea faptului că "Termostal Grup" SRL, prin înregistrarea denumirii de firmă ce 
aparţine SC "Romstal Imex" SRL, ca marcă 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 vis-a-vis de SC "Romstal Imex" 
(România). 

În şedinţa judecătorească, reprezentantul SC "Romstal Imex" SRL a susţinut 
cerinţele formulate în cerere şi a arătat instanţei că în luna septembrie a anului 2001 s-a 
extins în Republica Moldova (în Europa extinsă încă "Romstal Imex" România, "Romstal 
Italia", "Romstal Ukraina", "Romstal Garden", "Romstal Leasing") şi s-a asociat cu firma 
autohtonă SRL "Termostal Grup" creînd o întreprindere mixtă, căreia a fost atribuit 
numele comercial al asociatului român ÎM "Romstal Moldova" SRL. A menţionat că din 
momentul apariţiei sale în spaţiul Republicii Moldova, prin aplicarea frecvenţă a 
denumirii firmei (numelui comercial) pe obiectul comerţului firmelor "Romstal 
Moldova" SRL şi SC "Romstal Imex" SRL (România): robineţi, obiecte sanitare şi 
accesorii pentru baie, aparate de climatizare, arzătoare, preparatoare de apă caldă, etc., 
precum şi prin folosirea acesteia pe antetul a firme, pe spoturile publicitare, cărţile de 
vizită etc., numele comercial R îmbinat cu semnul "R" stilizat a devenit bine cunoscut în 
Republica Moldova. În aprilie 2003, după o serie de neînţelegeri cu asociatul moldovean, 
apărute încă în septembrie 2003 şi care au culminat cu intentarea a cîtorva cauze civile şi 
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penale în Judecătoria Economică de Circumscripţie Chişinău, Curtea de Apel a 
Republicii Moldova, Judecătoria Buiucani şi Comisariatul de Poliţie Buiucani, între părţi 
s-a negociat o tranzacţie de vînzare cumpărare către SRL "Termostal Grup" a cotei de 
participare (60%) ce aparţinea SC "Romstal Imex", România în capitalul social al ÎM 
"Romstal Moldova". Prin contractul de vînzare-cumpărare din 11 aprilie 2003 s-a mai 
stipulat şi despre renunţul ambilor asociaţi la toate pretenţiile reciproce directe sau 
indirecte pe care le-au avut şi pe care le au şi/sau le pot avea (p. 5) precum şi despre 
obligativitatea SRL "Termostal Grup" de a exclude în teren de 10 zile de la data 
încheierii contractului a cuvîntului "Romstal" din denumirea de firmă a ÎM "Romstal 
Moldova" SRL şi să nu folosească cuvîntul "Romstal" şi/sau antetul vânzătorului 
(Romstal Imex) în denumirea sa de firmă sau a întreprinderilor afiliate şi/sau în elemente 
de reclamă şi/sau în altele (p. 6). A arătat că deşi au stabilit obligaţii clare în contractul 
semnat referitoare la cuvîntul Romstal, a aflat din Buletinul Oficial de Proprietate 
Industrială (nr., nr. 10/2003 şi 11/2003) că la 06 februarie 2003 şi 07 februarie 2003 SRL 
"Termostal Grup" a depus la AGEPI cereri de înregistrare a cuvîntului "Romstal" şi literii 
"R" în formă stilizată ca mărci ce-i aparţin, necîtînd la faptul binecunoscut că cuvîntul 
"Romstal" îmbinat cu litera "R" este numele comercial (denumirea de firmă) al SC 
"Romstal Imex" SRL (România),că aceasta denumire este bine cunoscută atît în 
România, Ukraina, Italia cît şi Republica Moldova. Consideră că "Termostal Grup" SRL 
în momentul semnării contractului, intenţionat tăinuit faptul depunerii pe numele său a 
cererilor de înregistrare a mărcilor comerciale, care de fapt sunt denumirea de firmă a 
"Romstal Imex" SRL România prin ce a atentat la numele său comercial (denumirea de 
firmă), de asemenea urmărit singurul scop de a bloca activitatea concurenţilor utilizînd 
normele de protecţie juridică a obiectivelor proprietate industrială prin ce a aplicat 
practici de concurenţă neloială. A solicitat admiterea cererii. 

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale în şedinţa 
de judecată a arătat că la 06 februarie 2003 la AGEPI a fost depusă cererea naţională de 
înregistrare a mărcii verbale nr. 012466 depusă de către solicitantul "Termostal Grup" 
SRL, ce reprezintă cuvântul "Romstal". La data de 07.02.2003 de către solicitantul 
"Termostal Grup" SRL a mai fost depusă o cerere naţională de înregistrare a mărcii 
figurative nr. 012459 ce reprezintă litera "R" desenată 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. 
Ulterior la data de 11 martie 2004 AGEPI a înregistrat marca verbală "Romstal" 
solicitantului "Termostal-Grup" – certificat nr. 10381. Totodată, la data de 24 februarie 
2004 la AGEPI a fost depusă o contestaţie de către SC "Romstal-Imex" SRL (România), 
prin care contestatarul a cerut refuzarea înregistrării mărcii figurative nr. 012459 ce 
reprezintă litera "R" stilizată, iar la 08 aprilie 2004 a înregistrat o altă contestaţie prin care 
a solicitat anularea înregistrării mărcii verbale "Romstal" nr. certificatului 10381 de către 
"Termostal Grup" SRL. În ambele contestaţii contestatarul a invocat faptul notorietăţii 
mărcii "Romstal" precum şi a acţiunilor neloiale ale SRL "Termostal Grup" faţă de SC 
"Romstal Imex" (România). Procedura de examinare a contestaţiei prin care SC "Romstal 
Imex" a cerut refuzarea înregistrării mărcii figurative nr. 012459 ce reprezintă litera "R" 
stilizată a fost finalizată în cadrul AGEPI prin adoptarea Hotărîrii Comisiei de Apel din 
22 decembrie 2004 de admitere a contestaţiei, iar procedura de examinare a contestaţiei 
privind anularea înregistrării mărcii verbale "Romstal" nr. certificatului 10381 de către 
"Termostal Grup" SRL a fost stopată în legătură cu iniţierea de către "Romstal Imex" 
SRL a procesului judiciar privind constatarea faptului că denumirea de firmă "Romstal" 
era bine cunoscută în Republica Moldova la data de 01.02.2003. Consideră că la 
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momentul înregistrării mărcii AGEPI n-a încălcat legislaţia, neştiind despre litigiile 
apărute între "Termostal Grup" şi SC "Romstal Imex" SRL (România), neştiind despre 
contractul încheiat între părţi, că Romstal n-a încuviinţat înregistrarea denumirii sale, iar 
actualmente decizia lor pe marginea contestaţiei împotriva înregistrării mărcii verbale 
"Romstal" depinde de soluţia instanţei de judecată, care este unica competentă să 
stabilească potrivit art. 7 alin. 3 dacă denumirea de firmă a fost sau nu bine cunoscută în 
Republica Moldova la o anumită perioadă. A menţinut că în AGEPI întradevăr a fost 
iniţiat un proces de stabilire a notorietăţii mărcii "Romstal", însă această procedură este 
diferită de procedura stabilirii faptului că denumirea de firmă este bine cunoscută, 
deoarece implică diferite obiecte de determinare, în primul caz al mărcii (competenţa 
AGEPI) în al doilea caz al denumirii de firmă (competenţa instanţei de judecată). Mai 
mult ca atât, procedura în AGEPI de stabilire a notorietăţii mărcii a fost stopată. A mai 
relatat că întrucât cererea reclamantului conţine mai multe de cerinţe, urmează să se 
stabilească şi să se concretizeze expres cerinţele întrucât unele implică procedura specială 
iar altele procedură în acţiune. A solicitat adoptarea unei hotărâri legale. 

Reprezentantul SRL "Termostal Grup" în şedinţa de judecată din 01 februarie 2005 
nu s-a prezentat fiind legal citat contra semnătură la ultima şedinţă judecătorească din 17 
ianuarie 2005, drept dovadă servind recipisă. Prin cererea cu nr. de intrare 555 din 
31.01.2005 directorul SRL "Termostal Grup" a solicitat amânarea datei examinării cauzei 
invocând citarea pentru data de 01.02.2005 orele 10.00 la Curtea de Apel Economică 
într-un litigiu dintre "Termostal Grup" SRL şi SC "Romstal Imex" SRL România. 
Reprezentantul SC "Romstal Imex" SRL n-a susţinut cererea de amânare şi a arătat 
instanţei că de fapt în Curtea de Apel Economică se află în proces de examinare recursul 
SRL "Termostal Grup" SRL împotriva încheierii Judecătoriei Economice de 
Circumscripţie Chişinău prin care a fost suspendată examinarea acţiunii "Termostal grup" 
către SC "Romstal Imex" SRL privind anularea p. 6 din contractul de vânzare-cumpărare 
din 11 aprilie 2003 până la examinarea în Curtea de Apel Chişinău a acţiuni privind 
recunoaşterea faptului că denumirea de firmă este bine cunoscută. Acest recurs a fost 
numit pentru data de 01.02.2005 fără participarea "Romstal Imex" doar cu participarea 
SRL "Termostal Grup" care de fapt ştiind despre dosarul din Curtea de Apel Chişinău, a 
insistat asupra numirii lui la aceiaşi dată şi oră, prin ce a manifestat lipsă de respect faţă 
de participanţii la proces. Mai mult ca atât a arătat că la 31.01.2005 la Curtea de Apel 
Economică SC "Romstal Imex" SRL a depus o cerere pentru amânarea recursului 
susmenţionat pentru orele 12.00, fapt satisfăcut, iar la 01.02.2005 a înregistrat la 
"Termostal Grup" o cerere prin care a solicitat prezenţa acestora iniţial la dosarul din 
Curtea de Apel Chişinău. A solicitat examinarea pricinii în lipsa reprezentantului 
"Termostal Grup" indicând că motivul amânării este neîntemeiat, mai mult ca atât 
reprezentantul pârâtului s-a expus asupra litigiului şi a prezentat probele. Reprezentantul 
AGEPI a considerat posibilă examinarea cauzei în lipsa reprezentantului SRL "Termostal 
Grup". Audiind participanţii la proces, verificând recipisa din 17.01.2005, cererea de 
amânare din 31.01.2005 a "Termostal Grup" SRL, cererea de amânare a SC "Romstal 
Imex" SRL, cererea reprezentantului reclamantului către SRL "Termostal Grup", instanţa 
de judecată după anunţarea unei întreruperi pînă la orele 11.00 a considerat cererea de 
amînare neîntemeiată, dispunând examinarea dosarului în lipsa reprezentantului SRL 
"Termostal Grup". 

Conform referinţei la acţiune, explicaţiilor date în şedinţa de judecată şi probelor 
prezentate, reprezentantului SRL "Termostal Grup" n-a recunoscut cererea solicitând 
respingerea ei, indicând că din momentul formării "Romstal Moldova" s-a iniţiat o 
promovare a serviciilor de instalare şi comercializare a utilajelor echipamentelor de 
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încălzire sub o denumire comună – Romstal. Imaginea pozitivă a emblemei Romstal a 
fost creată de ambii fondatori, şi o mare parte de investiţii în promovarea produselor sub 
denumirea Romstal a aparţinut fondatorului autohton şi nemijlocit directorului general 
dlui I. Şeremet. Astfel a indicat că total investiţii în dezvoltarea semnificativă şi 
extinderea întreprinderii române parvine întreprinderii autohtone "Termostal Grup" şi se 
estimează în sumă de 68668 lei, care este un motiv convingător în interesul întreprinderii 
autohtone în acţiuni cu semnificaţie juridică pentru protejarea acestor investiţii. A mai 
indicat că toate expoziţiile erau organizate de asociatul autohton, iar SC "Romstal Imex" 
SRL n-a organizat nici o expoziţie. A indicat că şi aportul personal al dlui I. Şeremet este 
esenţial şi fiind lipsite de un statut juridic obiectele promovate (emblema) directorul a 
dispus procedura de înregistrare. Astfel consideră că lipseşte rea credinţă. A mai indicat 
că litigiile care s-au iscat înre fondatori se datorează SRL "Romstal Imex" care au luat o 
poziţie dominantă faţă de asociatul autohton, care în final l-au eliberat pe dl I. Şeremet. 
Consideră că litigiul dat trebuie să fie examinat după procedurile din Comisia de Apel a 
AGEPI, iar competenţa stabilirii notorietăţii mărcii ţine de competenţa AGEPI. A 
solicitat respingerea acţiunii. 

Audiind participanţii la proces, studiind materialele cauzei în raport cu temeiurile 
cererii de chemare în judecată şi cu criticele formulate, analizând obiecţiile înaintate, 
apreciind probele prezentate şi administrate instanţa de judecată găseşte cererea 
întemeiată, pasibilă de admis, reieşind din considerentele. 

Conform cererii depuse iniţial de către SC "Romstal Imex" SRL (România) 
petiţionarul a solicitat în procedură specială constatarea faptului cu semnificaţie juridică 
că numele comercial (denumirea de firmă) "Romstal" îmbinată cu semnul stilizat "R" 
desenată 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" SRL (România) era 
notorie şi recunoscută în Republica Moldova la data de 01 februarie 2003, constatarea 
faptului că "Termostal Grup" SRL, prin înregistrarea denumirii de firmă ce aparţine SC 
"Romstal Imex" SRL, îmbinată de stilizatul "R" ca mărci ce-i aparţin a încălcat dreptul la 
nume comercial al SC "Romstal Imex", precum şi constatarea faptului că "Termostal 
Grup" SRL, prin înregistrarea denumirii de firmă îmbinată de stilizatul "R" ce aparţine 
SC "Romstal Imex" SRL, ca mărci ce-i aparţin, utilizând normele de protecţie juridică a 
obiectivelor proprietate industrială, a încălcat Legea cu privire la protecţia concurenţei şi 
a aplicat practici de concurenţă neloială vis-a-vis de SC "Romstal Imex" SRL (România). 

Prin cererea din 24 decembrie 2004, reprezentantul SC "Romstal Imex" V. Clima, a 
prezentat cererea de concretizare a pretenţiilor solicitând examinarea cauzei în procedura 
de acţiune conform prevederilor art. 280 alin. 3 CPC, dat fiind că litigiul s-a transformat 
în litigiu de drept între SRL "Termostal Grup" privitor la apărarea dreptului la denumirea 
de firmă şi conform art. 33 alin. 1 lit. a) CPC al Republicii Moldova competenţa aparţine 
Curţii de Apel Chişinău. A concretizat cerinţele înaintând trei capete de cerere: – 
constatarea faptului cu semnificaţie juridică că numele comercial (denumirea de firmă) 
"Romstal" îmbinată cu semnul stilizat "R" desenată 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 cunoscută în Republica Moldova la data de 01 
februarie 2003; - constatarea faptului că "Termostal Grup" SRL, prin înregistrarea 
denumirii de firmă ce aparţine SC "Romstal Imex" SRL, ca marcă ce-i aparţine a încălcat 
dreptul la nume comercial al SC "Romstal Imex"; - precum şi constatarea faptului că 
"Termostal Grup" SRL, prin înregistrarea denumirii de firmă ce aparţine SC "Romstal 
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Imex" SRL, ca marcă ce-i aparţine, utilizînd normele de protecţie juridică a obiectivelor 
proprietate industrială, a încălcat Legea cu privire la protecţia concurenţei şi a aplicat 
practici de concurenţă neloială vis-a-vis de SC "Romstal Imex" SRL (România). 

Din actele cauzei rezultă că Societatea Comercială "Romstal Imex" SRL România 
(în continuare "Romstal"), a fost înregistrată în registrul Comerţului al României sub nr. 
J40/14205/1994 la 26 iulie 1994. 

Din prospectul anexat la materialele cauzei (Grupul de Companii "Romstal") SC 
"Romstal Imex" SRL activează pe piaţa instalaţiilor ajungând în prezent un lider al 
acestui segment de piaţă în România, Italia Ukraina, sub acest nume activînd "Romstal 
Imex" România, "Romstal Ukraina", "Romstal Italia", "Romstal Garden", "Romstal 
Leasing". 

În 2001 societatea s-a extins în Republica Moldova, asociindu-se cu societatea 
autohtonă din Republica Moldova "Termostal Grup" SRL, cu care la 26 septembrie 2001, 
prin procesul-verbal al Adunării Constitutive au decis fondarea unei societăţi comerciale 
mixte, capitalul social al căreia fiind divizat din aportul exclusiv al Romstal şi Termostal, 
în proporţie de 60%, respectiv 40%. Denumirea de firmă a noii întreprinderi mixte 
"Romstal Moldova" aparţine SC "Romstal Imex" SRL România. Drept confirmare 
servesc Contractul de societate şi Statutul ÎM "Romstal Moldova". 

Din probele prezentate se denotă că denumirea de firmă "Romstal" îmbinată cu 
semnul "R" prin aplicarea frecventă pe obiectul comerţului firmelor "Romstal Moldova" 
SRL şi SC "Romstal Imex" SRL (România): robineţi, obiecte sanitare şi accesorii pentru 
baie, aparat de climatizare, arzătoare, preparatoare de apă caldă,  etc., folosirea acesteia 
pe antetul ambelor firme, pe spoturile publicitare, cărţile de vizită etc., a devenit bine 
cunoscută în Republica Moldova, în special între specialiştii din domeniile construcţiilor, 
reparaţii şi servicii de instalare, precum şi printre consumatorii de rând a produselor de uz 
casnic. 

Actele anexate la materialele cauzei demonstrează că în scopul promovării numelui 
său comercial (denumirii de firmă) din momentul începerii activităţii, SRL „Romstal 
Moldova” a efectuat importuri din România prin intermediul SC „Romstal Imex” SRL şi 
a comercializat pe piaţa internă produsele sub numele comerciale Romstal, cifra de 
afaceri numai în lunile noiembrie 2002 – februarie 2003, atingînd suma de 100 mii Euro. 
S-a mai constatat că de către Romstal au fost înterprinse diverse acţiuni de publicitate: 
expunerea panourilor în luna decembrie 2001 în mun. Chişinău, publicitate la televiziune, 
distribuirea între populaţie a pliantelor publicitare, circa 100 mii buc., etc., toate acţiunile 
de publicitate fiind întreprindere în vederea promovării produselor sub denumirea de 
firmă Romstal, mai mult ca atât reţeaua Internet în iulie 2002 a fost lansat propriul sait cu 
denumirea Romstal.md, în care se prezintă întreaga gamă de produse Romstal cu 
însoţirea numelui comercial. 
În circumstanţele indicate instanţa constată stabilit cu certitudine faptul că la data 

depunerii de către SRL „Romstal Grup” a cererilor naţionale de înregistrare a mărcii 
verbale nr. 012466 ce reprezintă cuvântul „Romstal” precum şi la data depunerii cererii 
naţionale figurative nr. 012459 ce reprezintă litera „R” – în forma descrisă” – începutul 
lunii februarie 2003, denumirea de firmă a SC „Romstal Imex” România era bine 
cunoscută în Republica Moldova. 

Semnificativ situaţiei descrise mai este şi faptul că la momentul constituirii noii 
societăţi „Romstal Imex” avea deja înregistrată denumirea sa de firmă ca marca 
comercială în România (nr. 43191 din data de 31 iulie 2000), iar la 11.08.2003 această 
denumirea de firmă a fost înregistrată ca marcă internaţională, cu destinaţia utilizării 
inclusiv în Republica Moldova. 
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Promovarea denumirii de firmă Romstal de către „Romstal Imex” a continuat şi  

continuă inclusiv şi în momentul înstrăinării cotei sale din ÎM „Romstal Moldova” SRL 
cât şi până în prezent drept dovadă servind imaginile fotografice anexate  materialele 
dosarului, confirmarea sold a „Mediapro Chişinău” ce conformă că postul de televiziune 
„PRO TV” a difuzat publicitate pentru brandul Romstal în valoare 10683,6 dolari SUA, 
certificatul „AnaliticMedia-Grup”  care confirmă că postul televiziune „Первый канал в 
Молдове” a difuzat în perioada 01.07.2003 până  31.08.2004 publicitate pentru Romstal 
în sumă de 434926,48 lei. 

Instanţa de judecată respinge argumentul reprezentantului „Termostal Grup” prin care 
afirmă că stabilirea notorietăţii ţine de competenţa AGEPI, deoarece pe rolul instanţei se 
află un litigiu privind apărarea numelui comercial (denumirii firmă) prin stabilirea 
faptului că denumirea de firmă este bine cunoscută, competenţă stabilită Curţii de Apel a 
Republicii Moldova de art. 33 al. 1 lit. a) CPC, iar referinţa pârâtul ţine de stabilirea 
notorietăţii unei mărci. 

Astfel din circumstanţele descrise, judecată consideră cerinţa SC „Romstal Imex” SRL 
de recunoaşterea a faptului că denumirea de firmă „Romstal” era bine cunoscută în 
Republica Moldova la data de 01 februarie 2003 întemeiată şi necesar de admis. 

Colegiul civil al Curţii de Apel consideră necesar a admite şi capetele cererii şi a 
constata faptul că „Termostal Grup” SRL, prin înregistrarea denumirii de firmă ce 
aparţine SC „Romstal Imex” SRL, ca marcă 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 pârât şi a încălcat dreptul 
la nume comercial al SC „Romstal Imex” SRL (România) reieşind din considerentele. 

Potrivit materialelor cauzei, la 09 octombrie 2002 s-a petrecut adunarea generală a 
asociaţilor ÎM „Romstal Moldova” la care Ion Şeremet (Directorul General al ÎM 
„Romstal Moldova”) a fost avertizat despre eliberarea din funcţie conform deciziei 
unilaterale a asociatului român în cazul încălcării obligaţiilor de serviciu. 

La 31 ianuarie 2003 asociatul român l-a eliberat pe I. Şeremet din funcţia de Director 
General al ÎM „Romstal Moldova” pentru nerespectarea obligaţiunilor prevăzute în 
sarcina sa de către Adunarea Generală a Asociaţilor prevăzute în procesul verbal nr. 1 din 
09 octombrie 2002. 

Aceste circumstanţe au generat o situaţie de conflict între asociaţii „Romstal Moldova” 
soldată cu iniţierea a unui şir de dosare reciproce: la 12 februarie 2002 în Curtea de Apel 
a Republicii Moldova a dosarului Şeremet Ion şi SRL „Termostal Grup” către Camera 
Înregistrării de Stat a Republicii Moldova şi ÎM „Romstal Moldova” privind anularea 
modificărilor în Registrul de Stat a directorului; la 21.02.2002 în Judecătoria Economică 
de Circumscripţie Chişinău a dosarului SRL „Termostal Grup” către ÎM „Romstal 
Moldova„ privind lichidarea ÎM „Romstal Moldova” şi cererea reconvenţională a ÎM 
„Romstal Moldova” către SRL „Termostal Grup” privind declararea valabilităţii 
contractului şi cererea reconvenţională a ÎM „Romstal Moldova” către SRL „Termostal 
Grup” privind încasarea sumei obţinute fără just temei; la 21.02.2003 în Judecătoria 
sectorului Buiucani a dosarului SC „Romstal Imex” SRL către Şeremet Ion privind 
înlăturarea obstacolelor în exercitarea funcţiei de director şi obligaţia transmiterii noului 
director al „Romstal Moldova” a atributelor funcţiei: ştampile, certificat de înregistrare, 
rapoartele financiare etc.; la 20.03.2003 în Judecătoria Buiucani a dosarului Şeremet Ion 
către SC „Romstal Imex” SRL privind restabilirea în funcţia de director al ÎM „Romstal 
Moldova”; la 10 februarie 2003 în Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi 
Corupţiei şi Procuratura Buiucani a cererii privind intennarea unei cauze penale 
împotriva lui Ion Şeremet. 
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Cererile de înregistrare a mărcilor nr. 012466 (marca verbală ce reprezintă cuvântul 

„Romstal”) şi nr. 012459 (marcă figurativă ce reprezintă litera „R”) au fost depuse de 
către SRL „Termostal Grup” la 06 februarie 2003 şi 07 februarie 2003, adică anume în 
perioada când conflictele reciproce au atins apogeul, circumstanţă calificată de către 
instanţă ca o acţiune de rea-credinţă, tendenţioasă, de răzbunare a asociatului autohton. 
Cu atât mult că asociatul SRL „Termostal Grup” cunoştea bine faptul că denumirea 
„Romstal” îmbinată cu stilizatul „R” este denumirea de firmă a SC „Romstal Imex” 
SRL şi este un nume comercial bine cunoscut în R. Moldova. 
De asemenea instanţa califică ca fiind de rea-credinţă şi tendinţioasă tăinuirea cu 

ocazia semnării contractului de procurare a cotei de participare, a faptului depunerii 
cererilor de înregistrarea a mărcilor menţionate. 

Sunt calificate de către instanţă de rea-credinţă acţiunile SRL „Termostal Grup” prin 
care a acceptat eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii precum şi acţiunile de 
utilizare a normelor de protecţie juridică a obiectivelor proprietăţii industrială îndreptate 
întru limitarea capacităţilor economice ale SRL „Romstal Imex” (România) – aplicarea 
procedurilor de protecţie la frontieră (adresările către Departamentul Vamal din 
10.08.2004, 11.08.2004, 12.08.2004 precum şi scrisoarea de pretenţie adresată „Romstal” 
SRL). 

Conform documentelor de constituire ale (Procesul-verbal nr. 1 al Adunării 
constitutive a Întreprinderii Mixte „Romstal Imex” SRL din 26 septembrie 2001 
Contractul de constituire al ÎM „Romstal Moldova” SRL, Statutul ÎM „Romstal 
Moldova” SRL) fondatorul SC „Romstal Imex” SRL (România) a transmis denumirea sa 
întreprinderii sale afiliate. 

Conform pct. 3.3 din Statutul ÎM „Romstal Moldova” SRL, societatea are sigiliu cu 
menţiunile cerute de lege, poate avea ştampile şi blanchete cu antet propriu, marcă 
comercială şi alte semne de identificare vizuală. Iar potrivit pct. 3.1 din statut societatea 
(ÎM „Romstal Moldova” SRL) din domeniul înregistrării de stat dispune de patrimoniu 
distinct, poate în nume propriu dobândi drepturi patrimoniale şi personal nepatrimoniale. 
Adică unică persoană care putea utiliza denumirea „Romstal” a fost evident titularul ei 
SC „Romstal Imex” SRL (România) dar şi „Romstal Moldova” SRL ea fiind persoană 
abilitată şi cu dreptul de a depune cereri de înregistrare a drepturilor personal 
nepatrimoniale, dar nu SRL „Termostal Grup”. 
În circumstanţele descrise judecata consideră drept dovedit faptul că SRL „Termostal 

Grup” prin înregistrarea mărcii „Romnstal” care reprezintă denumirea de firmă a SC 
„Romstal Imex” SRL (România) a atentat la nume comercial „Romstal”, iar prin 
utilizarea normelor de protecţie juridică a obiectivelor proprietate industrială, limitează 
concurenţa şi încearcă practici de concurenţă neloială. 
În conformitatea faptului sunt reglementările legislaţiei în vigoare. 
Conform art. 7 alin. (3) din Legea privind mărcile şi denumirile de origine a 

produselor, denumirile de firmă bine cunoscute în Republica Moldova în cazul în care 
acestea nu aparţin persoanei care solicită înregistrarea mărcii, nu pot fi depuse spre 
înregistrare. 

Potrivit art. 26 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, întreprinderea are 
dreptul exclusiv de a utiliza denumirea sa de firmă. Persoana care utilizează o firmă 
străină înregistrată deja este datoare, la cererea posesorului de drept asupra firmei, să 
înceteze folosirea ei şi recupereze acestuia daunele cauzate.  

Conform art. 66 din Codul civil, persoana juridică a căreia denumire este înregistrată 
are dreptul să o utilizeze. Cel care foloseşte denumirea unei alte persoane juridice este 
obligat, la cererea ei, să înceteze utilizarea denumirii ei. 
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Conform Legii cu privire la protecţia concurenţei cererile de reprimare concurenţei 

neloiale nu se extind asupra relaţiilor reglementate prin normele de protecţie juridică a 
obiectivelor proprietate industrială, a drepturilor de autor şi drepturilor conexe, cu 
excepţia cazurilor de utilizare a acestor norme şi drepturi pentru limitarea concurenţei – 
ceea ce reprezintă situaţia din litigiu. 

Conform art. 4 din Legea cu privire la protecţia concurenţei, este interzis agentului 
economic să-şi exercite drepturile în vederea limitării concurenţei, abuzului de o situaţie 
dominantă şi lezării intereselor legitime ale consumatorului. 

Conform art. 33 CPC Curţilor de apel ca instanţe de drept comun, judecă în prima 
instanţă pricinile civile privind apărarea drepturilor de autor şi drepturilor conexe, 
dreptului asupra invenţiilor, mărcilor de produs, şi mărcilor de serviciu, indicaţiilor 
geografice (inclusiv a denumirilor de origine), desenelor şi modelelor industriale, 
soiurilor de plante, topografiilor circuitelor integrate, numelor comerciale, reprimării 
concurenţei neloiale, indiferent de calitatea persoanei, normă reieşind din care instanţa 
respinge argumentul SRL „Termostal Grup” că litigiul dat ţine de competenţa Comisiei 
de Apel a AGEPI, întrucât obiectul litigiul îl constituie denumirea de firmă dar nu marca 
comercială. 

Reieşind din cele expuse, conform art. 33, 238-242 ale Codului de Procedură Civilă al 
Republicii Moldova, instanţa de judecată, - 

 
h o t ă r ă ş t e : 

 
Admite cererea SC „Romstal Imex” SRL, România ca întemeiată. 
Constată faptul cu semnificaţie juridică că numele comercial (Denumirea de firmă) 

„Romstal” îmbinată cu semnul stilizat „R” desenat din două ţevi – una ce are un capăt în 
exterior şi care se termina 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 cunoscută în Republica Moldova la data de 
01 februarie 2003. 

Constată faptul că „Termostal Grup” SRL, prin înregistrarea denumirii de firmă ce 
aparţine SC „Romstal Imex” SRL, ca marcă ce-i aparţine, a încălcat dreptul la nume 
comercial al SC „Romstal Imex”. 

Constată faptul că „Termostal grup” SRL, prin înregistrarea denumirii de firmă ce 
aparţine SC „Romstal Imex” SRL, ca marcă 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 SC „Romstal Imex” SRL 
(România). 

Hotărârea cu drept de recurs în termen de 15 zile în Curtea Supremă de Justiţie a 
Republicii Moldova. 

 
Judecătorul   G. Zubati     

 
 
 
 
 


