
 

 1 

prima instanţă: L. Popova                                                          dosarul nr. 2r-244-10 

 

 

    D E C I Z I E 

 

 

22 decembrie      2010                                                                          mun. Chişinău 

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ  

al Curţii Supreme de Justiţie 

 

 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul – Valeriu Doagă      

Judecătorii  - Iulia Cimpoi, Tatiana Răducanu   

 

examinând în şedinţă publică recursul declarat de Firma Comercială de 

Producţie  „Horn” SRL ,  în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă 

de Firma Comercială de Producţie „Horn” SRL împotriva SRL „Card Box  

Production” cu privire la protecţia modelului industrial şi repararea prejudiciului 

moral  şi la acţiunea reconvenţională  înaintată de SRL „Card Box  Production” 

împotriva Firmei Comerciale de Producţie  „Horn” SRL cu privire la  anularea 

certificatului  de înregistrare  a desenului /modelului industrial, împotriva  hotărîrii 

Curţii de Apel Chişinău  din  13 aprilie 2010  

  

cu participarea reprezentantului SRL „Card Box  Production” Ştirbu Natalia, 

administratorului Găluşca Iurie, reprezentantului  AGEPI  Sibov Liviu 

 

c o n s t a t ă 

 

La 29 octombrie   2009 Firma Comercială de Producţie „Horn” SRL a depus 

cerere de chemare în judecată împotriva SRL „Card Box  Production” cu privire la 

protecţia modelului industrial  şi repararea prejudiciului moral.    

În motivarea acţiunii Firma Comercială de Producţie „Horn” SRL a indicat, că 

a înregistrat  în Republica Moldova  modele industriale (certificat de înregistrare  

nr. 312, figura 5.1; 5.2; 5.3) cu scopul  introducerii  legale în  circuitul  economic 

pe piaţa Moldovei. SRL „Card Box  Production” prin realizarea  producţiei – cutii 

din carton  ondulat  a admis  încălcarea drepturilor exclusive a  Firmei  Comerciale 

de Producţie „Horn” SRL asupra  obiectelor  înregistrate.   

 Firma Comercială de Producţie „Horn” SRL  solicită  interzicerea SRL „Card 

Box  Production”  de a efectua  acţiuni  care încalcă  drepturile  sale şi repararea 

prejudiciului moral în mărime de  100000 lei.    

La 7 decembrie 2009 SRL „Card Box Production” a înaintat acţiune 

reconvenţională împotriva Firmei Comerciale de Producţie  „Horn” SRL cu privire 

la anularea certificatului  de înregistrare  a desenului /modelului industrial invocînd 

că, cererea  Firmei Comerciale de Producţie  „Horn” SRL  nu întruneşte condiţiile  
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legale prevăzute  de art. 7-11 Legea privind  protecţia desenelor şi modelelor 

industriale  nr. 161/2007 conform căreia  se asigură   protecţie pentru desenul  sau 

modelul  industrial  numai dacă acesta este nou şi are caracter individual. La 

reproducerea  grafică a cutiei  din carton, protejarea  cărei se  solicită, lipseşte 

noutatea  şi caracterul individual.    

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din  13 aprilie  2010 acţiunile  au fost 

respinse.  

Firma Comercială de Producţie  „Horn” SRL a declarat recurs împotriva 

hotărîrii primei instanţe, solicitînd admiterea recursului, casarea hotărîrii primei 

instanţe  cu emiterea unei noi hotărîri privind  admiterea  acţiunii.  

 În motivarea recursului a indicat, că  la materialele dosarului a fost anexată  

factura fiscală  seria XT2761298 care demonstrează faptul  că cutiile  au fost 

procurate de la intimat.    

Reprezentantul SRL „Card Box  Production” Ştirbu Natalia,  administratorul 

Găluşca Iurie şi  reprezentantul  AGEPI  Sibov Liviu în şedinţa de judecată a 

instanţei de recurs au solicitat respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii primei 

instanţe.  

Recurentul, Firma Comercială de Producţie  „Horn” SRL, fiind legal citat nu 

s-a prezentat în şedinţa de judecată a instanţei de recurs. 

La actele pricinii  este anexat avizul de recepţie care confirmă citarea legală a  

recurentului.  

Audiind părţile prezente, studiind materialele dosarului, Colegiul civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră că recursul 

urmează a fi respins din următoarele motive.  

În conformitate cu art. 417 alin. (1) lit.a) Cod de procedură civilă, instanţa de 

recurs, după ce judecă recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină 

hotărîrea primei instanţe. 

 În şedinţa de judecată s-a constatat, că Firma Comercială de Producţie „Horn” 

SRL a înregistrat  în Republica Moldova modele industriale (certificat de 

înregistrare  nr. 312, figura 5.1; 5.2; 5.3) cu scopul  introducerii  legale în  circuitul  

economic pe piaţa Moldovei şi consideră că  SRL „Card Box  Production” prin 

realizarea  producţiei – cutii din carton  ondulat  a admis  încălcarea drepturilor 

exclusive a  Firmei Comerciale de Producţie „Horn” SRL asupra  obiectelor  

înregistrate.   

 Instanţa de recurs consideră, că prima instanţă corect a respins cerinţele  

înaintate de  recurent  privind  interzicerea SRL „Card Box  Production”  de a 

efectua  acţiuni  care încalcă  drepturile  sale, deoarece conform  art. 20 alin.(1) 

Legea privind  protecţia desenelor şi modelelor  industriale nr. 161-XVI  din 12 

iulie 2007, desenul sau modelul industrial înregistrat conferă titularului dreptul 

exclusiv de a-l 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. 

Recurentul nu a prezentat  probe veridice  care confirmă  încălcarea  dreptului  

lui exclusiv asupra desenelor  industriale înregistrate cu titlu  “Ambalaj de corton”.  
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Argumentele invocate de recurent precum că factura fiscală  seria XT2761298  

demonstrează faptul că cutiile  au fost procurate de la intimat nu pot fi reţinute, 

deoarece factura fiscală nominalizată  nu poate fi  considerată  ca acţiune  de 

utilizare a desenului industrial înregistrat pe numele recurentului (f.d.9).   
       Astfel, din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că, hotărîrea 

primei instanţe este întemeiată şi legală, iar  temeiurile invocate de  recurent sunt  

neîntemeiate, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 

Justiţie  ajunge la concluzia de a respinge recursul şi de a menţine hotărîrea primei 

instanţe.     

În conformitate cu art.417 alin.(1) lit.a), art. 419  Cod de procedură civilă, 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

 

d e c i d e  

 

Se respinge recursul declarat de Firma Comercială de Producţie  „Horn” SRL. 

Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 13 aprilie  2010 în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Firma Comercială de Producţie 

„Horn” SRL împotriva SRL „Card Box  Production” cu privire la protecţia 

modelului industrial şi repararea prejudiciului moral şi la acţiunea reconvenţională  

înaintată de SRL „Card Box  Production” împotriva Firmei Comerciale de 

Producţie  „Horn” SRL cu privire la  anularea certificatului  de înregistrare  a 

desenului /modelului industrial.  

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul                                            Valeriu Doagă 

 

Judecătorii                                                                                Iulia Cimpoi  

 

                                                                                                  Tatiana  Răducanu  

 


