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H O T Ă R Î R E  
În numele Legii 

 
Instanţa de judecată a Curţii de Apel Chişinău 
Având în componenţa sa: 
Preşedintele şedinţei Grefier 

 
M. Guzun 

Z. Coşciug 
 

 
a judecat în şedinţa de judecată publică cauza civilă la cererea de chemare în 

judecată a „Lobster” S.R.L. către „Lider N&S” S.R.L., intervenient accesoriu 

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, privind interzicerea utilizării 

ilegale a modelului industrial, cererea „Lider N&S” S.R.L. către „Lobster” privind 

anularea modelului industrial „Huse publicitare” înregistrat conform Certificatului 

nr. 1189 din 09.12.2009 cu data de depozit 06.05.2009 autor Dubenco Nicolae si 

titular de drepturi „Lobster” S.R.L. si acţiunea reconventională a „Lider N&S” 

S.R.L. către „Lobster” S.R.L. privind constatarea neîncălcării drepturilor, 

 

A CONTATAT: 

„Lobster” S.R.L. a depus cerere de chemare în judecată către „Lider N&S” 

S.R.L., intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a 

RM, solicitând interzicerea utilizării ilegale a modelului industrial „huse 

publicitare” de către „Lider N&S” S.R.L. 

În motivarea acţiunii a indicat, că începând cu anul 2008 a desfăşurat 

activitatea privind crearea unui nou mijloc publicitar, care putea fi introdus pe piaţa 

Moldovei. în aceeaşi perioadă a luat decizia de a pune în aplicare acest mijloc 

publicitar şi a obţine protecţie asupra acestuia. 

Astfel, la data de 09.12.2009 a obţinut Certificatul de înregistrare a desenului 

sau modelului industrial, pentru protecţia obiectului de proprietate intelectuală 

„Huse publicitare” amplasat în transportul public, cu numărul 1189, obţinând data 

de prioritate stabilită de depozitul naţional reglementar din data de 06.05.2009, 

efectuând prima dezvăluire publică a modelului la data de 13.04.2009. 

În consecinţă este unicul titular de drepturi asupra obiectului de proprietate 

intelectuală „Huse publicitare” amplasat în transportul public înregistrat la AGEPI 
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cu Nr. 1189 din data de 09.12.2009 cu data de prioritate din 06.05.2009, data 

primei dezvăluiri publice din 13.04.2009, având protecţie legală asupra obiectului 

proprietăţii intelectuale create de către aceasta. 

Conform art. 20 al Legii cu privire la protecţia desenelor şi modelelor 

industriale nr. 16l-XVI din 12.07.2007, desenul sau modelul industrial înregistrat 

conferă titularului dreptul exclusiv de a-1 utiliza si de a interzice oricărui terţ 

utilizarea sa fără acordul titularului. Prin utilizare se înţelege în special fabricarea, 

includerea într-o ofertă, introducerea pe piaţă, importul, exportul sau utilizarea 

propriu-zisă. 

Astfel în urma acţiunilor ilegale de amplasare a huselor publicitare în 

mijloacele de transport public de către compania S.R.L. „Lider N&S” au fost 

prejudiciate drepturile companiei „Lobster” S.R.L., ca unic titular a drepturilor 

asupra obiectului de proprietate intelectuală „Huse publicitare”. 

S.R.L. „Lider N&S” la fel a înaintat o acţiunea către „Lobster” S.R.L., 

solicitând anularea modelului industrial „Huse publicitare” înregistrat conform 

Certificatului nr. 1189 din 09.12.2009 cu data de depozit 06.05.2009 autor 

Dubenco Nicolae şi titular de drepturi „Lobster” S.R.L.. 

În motivarea cererii sale a invocat faptul că înregistrarea modelului industrial 

nominalizat constituie o încălcare a drepturilor sale intelectuale asupra aşa 

numitelor „Backboard” în transportul public, protejate prin Certificatul de 

înregistrare a obiectelor ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe seria OL 

nr. 2934/2108 din 08.12.2008. 

Ulterior a înaintat o acţiune reconvenţională către „Lobster” SRL solicitând 

declararea neîncălcării drepturilor „Lobster” S.R.L. prin utilizarea modelului 

industrial „Huse publicitare”, invocând faptul că S.R.L. „Lider N&S” a început să 

utilizeze husele publicitare în activitatea sa cu mult înainte de a fi înregistrat 

modelul industrial „Huse publicitare” de către „Lobster” S.R.L. 

În şedinţa de judecată „Lobster” S.R.L. a susţinut integral cererea sa de 

chemare în judecată şi a solicitat să fie admisă. Totodată, a solicitat să fie respinsă 

acţiunea S.R.L. „Lider N&S”, invocând faptul că acesta din urmă şi-a înregistrat 
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dreptul asupra operei literare „Backboard” în transportul public, care nu are nimic 

comun cu produsul „Huse publicitare”, care după formă, conţinut şi utilitate 

reprezintă un model industrial. 

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Matveev 

Măria, a explicat în şedinţa de judecată faptul că prin Certificatul de înregistrare a 

obiectelor ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe seria OL nr. 2934/2108 

din 08.12.2008 eliberat pe numele S.R.L. „Lider N&S”, a fost înregistrat un text pe 

o filă în calitate de operă literară şi care prin substanţa sa nu are nimic comun cu 

modelului industrial „Huse publicitare”. 

Audiind explicaţiile participanţilor la proces, analizând materialele prezentate, 

instanţa de judecată a ajuns la concluzia, că cererea este întemeiată şi urmează a fi 

admisă din următoarele considerente. 

În şedinţa de judecată s-a stabilit, că „Lobster” S.R.L. este unicul titular de 

drepturi asupra obiectului de proprietate intelectuală „Huse publicitare” amplasat 

în transportul public înregistrat la AGEPI cu Nr. 1189 din data de 09.12.2009 cu 

data de prioritate din 06.05.2009, data primei dezvăluiri publice din 13.04.2009, 

având protecţie legală asupra obiectului proprietăţii intelectuale create de către 

aceasta. 

Conform art. 3 al Legii privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, 

modelul industrial constituie aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a lui, 

rezultat în special din caracteristicile liniilor, contururilor, culorilor, formei, texturii 

şi/sau ale materialelor şi/sau ale ornamentaţiei produsului în sine. 

Conform art. 20 alin. (1) al Legii nominalizate, desenul sau modelul industrial 

înregistrat conferă titularului dreptul exclusiv de a-1 utiliza şi de a interzice 

oricărui terţ utilizarea sa fără acordul titularului. Prin utilizare se înţelege în special 

fabricarea, includerea într-o ofertă, introducerea pe piaţă, importul, exportul sau 

utilizarea propriu-zisă a unui produs în care a fost integrat ori căruia i s-a aplicat 

desenul sau modelul industrial în cauză, precum şi depozitarea produsului respectiv 

în scopurile menţionate anterior. 
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Totodată, conform art. 12 al Legii, protecţia conferită desenului sau modelului 

industrial se extinde asupra oricărui desen sau model industrial care nu produce 

asupra utilizatorului avizat o impresie vizuală globală diferită. 

Reieşind din dispoziţia legală nominalizată, instanţa constată că utilizarea 

huselor publicitare”Lobster” S.R.L., care este unicul titular de drepturi asupra 

modelului industrial nominalizat, fapt pentru care urmează a fi admisă pretenţia 

„Lobster” S.R.L. privind interzicerea utilizării ilegale de către S.R.L. „Lider N&S” 

a modelului industrial „huse publicitare”. 

Astfel, acţiunea reconvenţională a S.R.L. „Lider N&S” privind declararea 

neîncălcării drepturilor „Lobster” S.R.L. prin utilizarea modelului industrial „huse 

publicitare” este neîntemeiată. 

Referitor la dreptul S.R.L. „Lider N&S" asupra operei literare numite 

„Backboard” în transport public protejate prin Certificatul de înregistrare a 

obiectelor ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe seria OL nr. 2934/2108 

din 08.12.2008 (f.d. 62, 63), instanţa menţionează că S.R.L. „Lider N&S” a 

înregistrat dreptul de proprietate intelectuală asupra unei opere literare, text pe o 

fil ă, care prin esenţa sa este diferită de un model industrial, în special de modelul 

industrial „Huse publicitare”. Astfel, încălcarea dreptului S.R.L. „Lider N&S” 

asupra operei literare înregistrate prin Certificatul nr. 2934/2108 din 08.12.2008 ar 

constitui reproducerea textului respectiv fără acordul autorului sau a titularului 

dreptului. 

Având în vedere cele expuse, instanţa ajunge la concluzia de a admite 

acţiunea „Lobster” S.R.L. interzicând utilizarea modelului industrial „huse 

publicitare” de către S.R.L. „Lider N&S” şi a respinge acţiunea S.R.L. „Lider 

N&S” privind anularea modelului industrial „Huse publicitare” înregistrat conform 

Certificatului nr. 1189 din 09.12.2009 cu data de depozit 06.05.2009 autor 

Dubenco Nicolae şi titular de drepturi „Lobster” S.R.L. şi acţiunea reconvenţională 

a S.R.L. „Lider N&S”, ca fiind neîntemeiate. 

În contextul celor expuse, conform art. art. 512, 572, 602 CC al RM, art. 238-

242 CPC al RM, instanţa de judecată 
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A HOTĂRÎT: 

Se admite acţiunea „Lobster” S.R.L. ca fiind întemeiată. 

Se recunoaşte ilegală utilizarea modelului industrial „Huse publicitare” de 

către S.R.L. „Lider N&S”. 

Se obligă S.R.L. „Lider N&S” să sisteze orice activitate legată de utilizarea 

modelului industrial „Huse publicitare”. 

Se respinge acţiunea S.R.L. „Lider N&S” către S.R.L. „Lobster” privind 

anularea modelului industrial „Huse publicitare” înregistrat conform Certificatului 

nr. 1189 din 09.12.2009 cu data de depozit 06.05.2009 autor Dubenco Nicolae şi 

titular de drepturi „Lobster” S.R.L. şi acţiunea reconvenţională a S.R.L. „Lider 

N&S” către „Lobster” privind declararea neîncălcării drepturilor S.R.L. „Lobster” 

prin utilizarea modelului industrial „Huse publicitare”. 


