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CUVÂNT ÎNAINTE 

Context 

Au trecut 8 ani de când prima dată am scris despre cuantificarea prejudiciului moral în bani (v. 
Manualul judecătorului în cauze civile, ed. 2013), iar acel studiu s-a bazat pe analiza jurisprudenței CSJ 
pentru perioada de referinţă: 2009-2012, pe baza a 84 de decizii și hotărâri.  Partea migăloasă a acelei 
cercetări a făcut-o pe atunci proaspătul absolvent al Facultății de Drept USM, VADIM TAIGORBA, acum 
partener la biroul de avocați în care profesez și eu dreptul.  Nu îmi puteam imagina cum aș putea scrie 
despre prejudiciul moral fără a opera cu cifre.   

În 2021, o echipă de 20 de studenți de la Facultatea de Drept USM a acceptat să facă un studiu mai 
amplu (au primit și note pentru asta, desigur!), și așa a apărut prezentul studiu.  Le mulțumesc că au 
lucrat la partea migăloasă a cercetării.  Ca și coordonator, am dat instrucțiuni privind modul de 
efectuare a cercetării accesând csj.md și lucrând într-un singur fișier Google Sheets colaborativ, și apoi 
am corijat cercetarea, exclus cazurile mai puțin relevante, și am sortat cazurile pe 6 materii: A. Deces; 
B. Vătămări corporale și lezarea altor drepturi ale personalității; C. Cauze patrimoniale (consumatori, 
accidente etc.); D. Răspunderea statului pentru fapta autorităților; E. Contencios administrativ. F. 
Litigii de muncă.   

Tabelul care urmează nu este exhaustiv.  Există și alte cauze în care s-a formulat capătul de cerere de 
reparare a prejudiciului moral, ele însă nu a fost incluse în tabel pe motiv că nu oferă informații 
folositoare (acțiunea a fost respinsă, iar motivele nu sunt informative pentru subiectul cercetat).   

Tabelul ar putea cuprinde unele erori.  Actul judecătoresc se poate verifica accesând linkul arătat.   

De ce ne analizăm hotărârile judecătorești pe cauze din trecut? Este jurisprudența izvor de drept? 

Nu este. Dar izvorul de drept (Codul civil al Republicii Moldova) obligă instanțele să acorde despăgubiri 
comensurabile cu cele acordate în cazuri similare. Acest tabel are ca scop de a oferi un instrument 
rapid și comod de a înțelege spectrul sumelor.   

În studiul din 2013 scriam despre poziția în doctrina internațională studiată, că despăgubirile pentru 
prejudiciul moral trebuie să răspundă la nevoia de justiție pe orizontală, cât și pe verticală.  Iată că de 
la 1 martie 2019 Codul civil cuprinde și un text în acest sens: 

Art. 2037 alin. (3): La determinarea despăgubirii, instanța de judecată va tinde să acorde o despăgubire 
care, pe de o parte, are o mărime comparabilă cu cea acordată în mod obișnuit în împrejurări similare și, 
pe de altă parte, ia în cont particularitățile cazului. 

 

Noi toți am dori ca legea să fie aplicată uniform, iar situațiile similare să primească un tratament 
similar.  Studiul din 2013 și cel actual arată că mai avem de lucrat în această direcție.  Problema 
discreției judiciare și a subiectivismului inerent ființei umane a fost recent prezentată sub o fațetă nouă 
de autorii CASS SUNSTEIN, DANIEL KAHNEMAN & OLIVIER SIBONY, în lucrarea publicată în mai 2021: Noise: 

A Flaw in Human Judgment, Little, Brown Spark, New York, 2021.  Ei ilustrează că același inculpat va 
primi, pentru aceeași faptă infracțională, o pedeapsă penală diferită, în funcție de judecătorul în fața 
căruia va ajunge cauza sa penală.  Experiența de viață a judecătorului, valorile personale, chiar și 
vremea de afară ori starea de sănătate a judecătorului la momentul când ia decizia ar putea avea 
impact asupra deciziei.  Asta se numește noise (nu „zgomot”, ci „devieri subiective”).   

Intima convingere nu mai este o justificare suficientă.  O motivare modernă arată cam așa: am luat act 
că, de regulă, instanțele acordă între 40 și 80, iar eu acord reclamantului 70 din cauza următorilor 
factori...  

https://ssrn.com/abstract=2273505
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Unele observații privitor la jurisprudența studiată 

→ există numeroase cauze în care statul plătește despăgubiri persoanelor care au fost supusă urmării 
penale conduse de procurori și care, eventual, se adeveresc ilegale.  Numărul mare al acestor cauze 
este îngrijorător.  Faptul că legea națională acordă un remediu de despăgubire victimelor este 
încurajator. 

→ dacă o victimă a unui accident cere 1 milion de euro, avocatul ar trebui să îi spună că, în 
jurisprudența națională, sumele variază între 1.000 și 20.000 lei, iar suma de 1 milion de euro este 
complet disproporționată, nu are conexiune cu realitatea și nu are șansă de succes.  La fel, avocatul ar 
trebui să îi mai spună că, poate clientul a văzut filme americane unde juriul acordă milioane victimei 
pentru dureri mai mici, însă în SUA există conceptul de punitive damages (despăgubiri punitive, de 
pedepsire), care nu sunt recunoscute pe continentul european, unde legea se conduce de principiul că 
despăgubirea trebuie să repare prejudiciul suferit de victimă și nu să pedepsească făptuitorul; 

→ despăgubirile în materie de vătămări corporale continuă să fie mici: 50.000 – 100.000 – 200.000 
lei, dar sunt simțitor mai mari decât cele identificate în studiul din 2013; 

→ despăgubirile pe care apropiații („victime prin ricoșeu”) le primesc în caz de cauzare de deces al 
victimei delictului variază între 50.000-150.000.  Excepțional s-a acordat 500.000 lei.  Reiterez că este 
echitabil ca victimele vătămărilor să primească mai mult decât rudele victimelor lipsite de viață.  
Primele trăiesc toată viața cu sechele fizice personale, iar ultimele au doar sechele spirituale, dar nu și 
fizice.  Sigur că asta este o obiectivizare și comercializare a unui domeniu care cu greu se supune 
evaluării în bani; 

→ acțiunile de reparare a prejudiciului în procedura contenciosului administrativ sunt respinse pe 
motiv că această pretenție nu a fost menționată în cererea prealabilă adresată autorității emitente; 

→ în litigiile de muncă, pretenția are șansă mare de succes, în special din cauza regulii „repararea 
prejudiciului moral al salariatului în mărime de cel puțin un salariu lunar”; 

→ dacă ai fost sancționat contravențional ilegal (procesul-verbal de constatare ulterior este anulat de 
instanța de judecată), șansa să se acorde despăgubiri morale de la stat este infimă; 

→ cverulenții există. Există concetățeni de ai noștri care contestă numeroase acte ale autorităților ori 
le cer diverse informații și solicită, cu acea ocazie repararea prejudiciului de câteva zeci de mii de lei.  
De regulă, pretențiilor lor sunt respinse de instanțe, însă uneori ei primesc câteva sute de lei, ori chiar 
o mie; 

→ Legea taxei de stat ar trebui modificată în sensul aplicării taxei de stat standard (3%) și la capătul 
de cerere de reparare a prejudiciului moral (azi se percepe doar 100 lei!), sigur cu păstrarea scutirilor 
acordate actualmente de către lege – victima vătămărilor corporale ori consumatorii etc.   

 

OCTAVIAN CAZAC, 

Chișinău, 14 iunie 2021 
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Nr. Link
Nr. 

Dosar

Tip și 

data act
Natura încălcării Suma cerută, acordată, motivarea instanței

1 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7418

2ra-514/20 Decizie din 22 

iulie 2020

În motivarea acțiunii reclamantele au indicat că, prin sentința din 27 
aprilie 2015 a Judecătoriei Fălești, pârâtul a fost recunoscut vinovat în 
comiterea infracțiunii prevăzute de art. 264 alin. (5) din Codul penal.

VC (parat) la 19 decembrie 2013, aproximativ în jurul orei 07.45, 

conducând automobilul de serviciu de model [...], prestând servicii de 

regim taxi SRL „Dirove Nord”, deplasându-se pe drumul național „R16 
Sculeni-Fălești-Bălți” din or. Fălești în direcția mun. Bălți, având în 
calitate de pasageri pe bancheta din față dreapta pe VD, iar pe 
bancheta din spate pe TC şi NM (reclamanta), fără a ține cont de faptul 
că, suprafața carosabilă era acoperită cu polei, iar vizibilitatea era 
redusă din cauza ceții, nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile și 
situația rutieră dată, continuând deplasarea pe această porțiune de 
traseu cu o viteză sporită în raport cu situația rutieră descrisă, prin ce a 
încălcat prevederile pct.45 subpct. 1)
și 2) din Regulamentul circulației rutiere, drept consecință a pierdut 
controlul mijlocului de transport şi a derapat, contrar prevederilor pct. 
51 lit. c) din Regulamentul enunțat, ieșind pe banda de sens opus, 
lovindu-se frontal în camionul de model [...], care se deplasa 

regulamentar din sens opus. În rezultatul accidentului, pasagerii VD şi 
TC au decedat pe loc, iar NM (reclamanta) și însăși VC s-au ales cu 
leziuni corporale grave, periculoase pentru viață.

Au considerat că, este inuman și nefiresc lipsirea de viață sau sănătate 

Solicitat ( NM, victima devenită invalid gr. 2) :400 000 lei  . Primit:100 000 lei
Solicitat (  MD, soția victima decedata)        :400 000 lei  . Primit:300 000 lei

Prin decizia din 29 octombrie 2019 a Curții de Apel Bălți a fost respins apelul 
declarat de către VC,a fost admis apelul declarat de către NM și MD fost 
încasate de la VC în beneficiul NM suma de 100000 de lei, cu titlu de prejudiciu 

moral, au fost încasate de la VC în beneficiul MD suma de 300000 de lei, cu titlu 

de prejudiciu moral

2 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

1804

Dosarul 

nr. 2ra-

1205/19

Încheire 26 

iunie 2019

Accident de muncă, soldat cu deces Suma solicitată: 150 000 lei
Suma acordată: 50 000 lei

Justificarea instanței: instanțele de judecată au concluzionat că la caz s-a 
constatat că vinovaţi de producerea accidentului la locul de muncă este atât 
angajatorul, cât şi salariatul, care s-a prezentat la serviciu în stare de ebrietate. 
Astfel, achitarea indemnizației unice pentru decesul lui MF, ca urmare a 
accidentului de muncă şi a prejudiciului moral în mărimea dispusă spre  
încasare, sunt întemeiate, nefiind considerată derizorie în comparație cu 
prejudiciul suportat de către reclamanți.

3 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

0187

Dosarul 

nr. 2ra-

604/19

Încheiere 27 

Martie 2019

cererea de chemare în judecată depusă de către MV împotriva 
Societăţii cu Răspundere Limitată ,,Basconslux” cu privire
la anularea ordinului privind stabilirea şi achitarea cuantumului 
indemnizaţiei unice, procesului – verbal privind stabilirea gradului de 
vinovăţie, încasarea indemnizaţiei unice pentru decesul salariatului, 
dobânzii de întârziere, repararea prejudiciului moral, obligarea 

efectuării calculului şi achitării sumei de compensare a pierderii unei 
părţi din salariu în legătură cu încălcarea termenului de plată a 
acestuia, încasarea cheltuielilor de judecată.

Suma Ceruta: 2 000 000 lei

Suma Acordata: 117 423,36 lei

 

Prin hotărârea din 21 noiembrie 2017 a Judecătoriei Chişinău, sediul Centru s-a 
admis parţial cererea de chemare în judecată depusă de către MV. S-au declarat 
nule ordinul nr.20/7 din 05 martie 2016 cu privire la acordarea indemnizaţiei 
unice în sumă de 117 423, 36 lei şi procesul-verbal nr.1 din 06 aprilie 2014 al 
comitetului pentru securitate şi sănătate în muncă al SRL ,,Basconslux”, prin 
care s-a stabilit gradul de vinovăţie în producerea accidentului de muncă mortal 
a lui MV - 70%, macaragiului IB - 20% şi a dirigintelui de şantier PC - 10%. 

4 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

0200

Dosar nr. 

2ds-9/19

Decizie 27 

Martie 2019

La 25 iunie 2016, ES a depus cerere de chemare în judecată împotriva 

lui VG, intervenient accesoriu V cu privire la repararea prejudiciului 

material și moral cauzat prin decesul persoanei.

In motivarea acțiunii a indicat că, la 27 august 2014, Inspectoratul de 
Poliție Botanica, mun. Chișinău, a pornit urmărirea penală conform 
elementelor infracțiunii prevăzute de art. 149 alin. (1) Cod penal în 
privința lui VG, deoarece ultimul, aflându-se la vânătoare a efectuat o 
împușcătură din armă în direcția lui RS, care este fiul său, provocându-i 
din imprudență leziuni corporale care au dus la decesul persoanei.
La 25 noiembrie 2011, succesorul părții vătămate VS, care este soția 
defunctului, a depus cerere prin care a solicitat încetarea urmăririi 
penale din motivul împăcării părților.

Suma Ceruta: 100.000 lei

Suma Acordata: 34.000 lei

A. Deces

Colegiul civil CSJ

Colegiul penal CSJ

Coord. dr. conf. Octavian Cazac, iunie 2021, Chisinau Pagina 1 din 146

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57418
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57418
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57418
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57418
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57418
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57418
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51804
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51804
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51804
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51804
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51804
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51804
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=50187
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=50187
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=50187
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=50187
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=50187
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=50187
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=50200
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=50200
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=50200
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=50200
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5 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_pe

nal.php?id

=18045

Dosarul 

nr.1ra-

256/2021

Decizie din 10 

februarie 

2021

Prima instanță a constatat că, TA, aflându-se în apartamentul nr. [...] de 
pe str. [...] [...], având scopul omorului intenţionat, din interes material, 
a efectuat o împușcătură în regiunea capului dnei KT, dintr-un pistol 
modificat artizanal iar conform Raportului de expertiză judiciară nr. 
201903C0867 din 16 mai 2019, inculpatul i-a provocat vătămări 
corporale grave incompatibile cu viața. TAa sustras mai multe bunuri 
care aparțin dnei KT şi le-a realizat prin intermediul caselor de amanet, 
obținând în urma realizării aproximativ suma de 5000 lei. De asemenea 
, inculpatul deținea arma de foc ilegal.

art.145 alin.(2) lit. b) Cod penal - Omorul intenționat săvîrșit din interes 

material

art.290 alin.(1) Cod penal - Purtarea, păstrarea , 
procurarea,fabricarea,repararea sau comercializarea ilegală a armelor și 
munițiilor, sustragerea lor.

Acțiunea civilă a fost admisă parțial, dispunându-se încasarea de la TA în 
beneficiul succesorului părții vătămate Babcova Svetlana a prejudiciul material 
în mărime de 23 965 lei și a prejudiciul moral în mărime de 100 000 lei, în rest 

acțiunea civilă a fost respinsă.

Avocatul în interesele succesorului părții vătămate solicitând casarea acesteia, 
rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit 
pentru prima instanță, prin care să fie dispusă încasarea în beneficiul 
succesorului părții vătămate BS a prejudiciul material moral în mărime de 
300000 lei. În motivarea apelului, apărarea a invocat dezacordul cu soluția 
instanței de fond, în partea stabilirii cuantumului prejudiciului moral în mărime 
de 100 000 lei, deoarece îl consideră ca fiind prea mic, în raport cu gravitatea 
faptei inculpatului şi cu urmările prejudiciabile, pe care aceasta le-a suferit şi 
încă le resimte.

decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău -  a fost casată parțial 
sentința în partea civilă, cu pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului 
stabilit pentru prima instanță, prin care a fost
dispusă încasarea de la TA în beneficiul succesorului părții vătămate a 
prejudiciul moral în mărime de 300 000 lei.

6 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_pe

nal.php?id

=18047

Dosarul 

nr.1ra-

95/2020

Decizie din 10 

februarie 

2021

GV, la 15 decembrie 2015, fiind treaz, cu permis de conducere valabil 

categoriei mijlocului de transport pe care-l ghida, se deplasa pe str. 

Toma Ciorbă nr.1 mun. Chișinău, la volanul ambulanței de model 
„Mercedes Sprinter 315 CDI” cu n/î [...], și încălcând prevederile art.14 
lit. c) a Regulamentului Circulației Rutiere care prevede că 
„conducătorului de vehicul îi este interzis să deschidă portierele 
vehiculului în timpul mersului sau să pornească de pe loc cu portierele 
deschise” precum şi contrar prevederilor pct. 5 (c) din Instrucțiunea nr. 
56 de protecție a muncii de șofer, care prevede că până la începutul 
mișcării automobilului ambulanței șoferul trebuie să verifice 
corectitudinea şi siguranța închiderii portierelor de către echipajul 
medical, nu a manifestat prudența necesară la conducerea mijlocului 
de transport, fapt ce a cauzat accidentarea cet. OM, angajată în funcția 
de felcer la salvare, la stația Centru a Asociației de Medicină 
Urgentă.Victima , se afla pe banchetă cînd a observat că ușa nu este 
inchisă, și dorind să o inchidă și-a pierdut echilibrul și a fost aruncată 
din mașină. În urma acestui incident , femeia s-a ales cu 
politraumatisme incompatibile cu viața si a decedat.

art.264 alin.(3)lit. b) Cod penal - încălcarea regulilor de securitate a 
circulației sau de exploatare a mijloacelor de transport de către 
persoana care conduce mijlocul de transport - acțiunea sîvîrșită a 

provocat decesul persoanei

Prima instanță : Acțiunea civilă înaintată de către succesorul părții vătămate 
împotriva lui GV a fost lăsată fără examinare, explicând părții civile dreptul 
acesteia de a se adresa cu o astfel de acțiune în ordinea procedurii civile. 

CA a solicitat casarea acesteia, rejudecarea cauzei, prin care inculpatul GM să 
fie recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.264 alin.(3) lit. 

b) Cod penal.

Acțiunea civilă înaintată de succesorul părții vătămate să fie admisă integral, cu 
dispunerea încasării din contul lui GV în beneficiul succesorului părții vătămate 
a prejudiciului material cât și a prejudiciului moral, în cuantum de 290 000 lei.

Decizia instanței de apel: A fost dispusă încasarea din contul inculpatului GV, în 
beneficiul succesorului părții vătămate CA a prejudiciului moral în mărime de 

50 000 lei.

A fost admisă în principiu cererea succesorului părții vătămate CA cu privire la 
repararea prejudiciului material, lăsând ca asupra cuantumului despăgubirilor 
să se expună instanța civilă.

Instanța de recurs menține decizia instanței de apel.
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Dosarul 

nr. 1ra-

353/2021

Decizie din 9 

februarie 

2021

Prima instanță a constatat că,  BN se învinuiește în aceia, că ea, la 
16.08.2015, aproximativ la ora 22:00, deținând funcţia de felcer medical, 
aflându-se la serviciu în echipajul de Asistenţă Medicală Urgentă 
„Nord” din [...], deplasându-se la solicitarea din [...], pentru acordarea 
ajutorului medical de urgenţă [...] care era căzut de pe bicicletă, 
primind o traumă craniocerebrală, l-a examinat pe ultimul superficial şi 
fără a-i acorda asistenţă medicală necesară în timpul transportării 
bolnavului, neglijând cerinţele părinţilor bolnavului de a fi transportat 
la Spitalul municipal Bălţi, unde va putea primi asistenţă medicală mai 
calificată în rezultatul primirii traumelor cranio-cerebrale, ignorând 
obligaţiunile stabilite în fişa postului felcerului din cadrul echipei de 
asistenţă medicală urgentă.

Pacientul a fost transportat la a IMSP SR Drochia, unde nu a avut 

posibilitatea de a fi diagnosticat si de a i se acodra tratamentul cuvenit 

din cauza lipsei unui profil neurochirurgical dezvoltat al spitalului, ceia 

ce a dus la decesul pacientului.

art.162 alin.(2) lit. b) Cod penal - neacordarea de ajutor, fără motive 
întemeiate, unui bolnav de către o persoană care, în virtutea legii sau a 
regulilor speciale, era obligată să îl acorde, fapta care a provocat din 
imprudenţă decesul bolnavului.

Procuratura raionului Drochia a solicitat admiterea acţiunii civile şi a încasa în 
beneficiul succesorului părţii vătămate 32010 lei prejudiciul material şi 200000 

lei prejudiciul moral . 

Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 29 iulie 2020, a fost 
admis apelul procurorului, casată sentinţa, rejudecată cauza şi pronunţată o 
nouă hotărâre.A fost admisă acţiunea civilă fiind dispusă încasarea de la BN în 
beneficiul succesorului părţii vătămate RL suma de 32 010 lei cu titlu de 
prejudiciu material şi 100 000 (una sută mii) lei cu titlu de prejudiciu moral.

Instanța de recurs a decis casarea Deciziei Curții de Apel și menținerea Deciziei 
instanței de fond.
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Dosarul 

nr. 1ra-

110/2021 

Decizie din 1 

martie 20121

AS, aflându-se în orașul Hînceşti, întru realizarea intenției sale de a 
însuși bunurile lui VO, prin înșelăciune şi abuzând de încredere, a cerut 
şi a primit de la ultimul, sub pretextul perfectării actelor de procurare a 
atelierului de reparație a tehnicii agricole situat în s. Mingir, r-nul. 
Hînceşti, care a fost scos la licitație de către Banca de Economii filiala 
oraşului Hînceşti, 192 000 lei şi 160 000 ruble rusești (ceea ce conform 
cursului oficial al BNM  constituie suma de 63376 lei lei), conștientizând 
faptul că nu-şi va realiza angajamentul asumat, în urma acestor acţiuni 
părţii vătămate Vasile Olăraşu i-a fost cauzată o daună în
proporţii deosebit de mari în mărime de 255 376 lei. 
190 alin. (5) Cod penal- Escrocheria, şi anume, prin faptul dobândirii 
ilicite a bunurilor altei persoane prin înșelăciune şi abuz de încredere, 
săvârșită în proporţii deosebit de mari 

Judecătoria Hîncești , sediul central a admis parţial acţiunea civilă înaintată de 
VO către AS, cu încasarea de la ultimul în beneficiul lui VO a prejudiciului moral 
în sumă de 5 000 lei.

Partea vătămată a declarat apel , în care a solicitat admiterea integrală a acţiunii 
civile formulate şi încasarea de la AS în beneficiul lui VO prejudiciul material în 
sumă de 192 000 lei şi 160 000 ruble ruseşti, echivalent în lei la data executării, 
a sumei de 4 400 euro echivalentul în lei la data executării ce constituie 
cheltuieli de împrumut, şi a prejudiciului moral în sumă de 200 000 lei.
Instanța de apel a menționat că din materialele dosarului că starea de fapt şi de 
drept se află în concordanţă deplină cu materialele cauzei şi corect a fost 
statuată de către instanţa de fond, neconstatându-se temeiuri de casare a 
sentinţei.
Instanța de recurs a declarat existența erorilor comise de instanța de apel și 
dispune rejudecarea cauzei în această parte de către aceeași instanţă de apel în 
alt complet de judecată.

9 http://juris

prudenta.c
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Dosarul 

nr. 1ra-

274/2021

Decizie din 

09 februarie 

2021

CE, aflânduse în curtea gospodăriei lui OI, în baza relaţiilor ostile 
apărute spontan cu OI, intenţionat cu scopul de a-l omorî, în urma 
înţelegerii prealabilă, împreună cu o persoană în privinţa căreia a fost 
disjuns dosarul penal, i-a aplicat ultimului mai multe lovituri cu o bâtă 
din lemn în regiunea organelor de importanţă vitală cap şi torace, 
cauzându-i leziuni corporale ce în ansamblu se califică ca vătămări 
corporale grave, periculoase pentru viaţă în rezultatul cărora victima a 
decedat la faţa locului, ulterior, cu scopul de a ascunde urmele 
infracţiunii, au ars cadavrul pe un rug. 

145 alin. (2) lit. a), i) Cod penal - omorul intenționat ,premeditat , săvîrșit 
de două sau mai multe persoane.

Prin sentința judecătoriei Orhei A fost admisă parţial acţiunea civilă formulată 
de partea civilă OA împotriva inculpatei CE privind încasarea daunelor morale, 
fiind încasată de la CE în beneficiul părţii civile OA suma în mărime de 85 000 

(optzeci şi cinci mii,00) lei cu titlu de daune morale.

Instanța de apel menține decizia instanței de fond.

Partea civilă a solicitat încasarea prejudiciului moral în mărime de 1000 000 
lei.instanţa de judecată a considerat că este întemeiată parţia, astfel a 
considerat justificat, rezonabil şi întemeiat că, din contul inculpatei Coronciuc 
Elena în beneficiul părţii civile Oprea Andrei să fie încasată suma în mărime de 
85 000 (optzeci şi cinci mii,00) lei, cu titlu de prejudiciul moral.

Instanța de recurs menține decizia instanței de apel.

10 http://juris

prudenta.c
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Dosarul 

nr.1ra-

79/2021

Decizie din 

02 februarie 

2021 

Inculpatul GA, conducând mijlocul de transport de model Dacia, în 

condiții de viziibilitate redusă din cauză ceții, a încălcat un șir de reguli 
de circulație. Incălcările produse au dus la tamponarea biciclistului PA 

care se deplasa regulamentar în aceeași direcție pe partea dreaptă a 
carosabilului, care a fost transportat la spital, unde la 27.04.2019 în 

incinta IMU Chişinău, în rezultatul traumelor primite, a decedat.

art.264 alin.(3) lit. b) Cod penal

Acordat: 500.000 lei

11 http://juris

prudenta.c
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=17355

nr. 1ra-

2139/2020

Decizie din 

02 decembrie 

2020

a fost recunoscut vinovat și condamnat de comiterea infracțiunii 
prevăzute la art. 145 alin. (2) lit. a), i) Cod penal 

Cerut:  500.000 lei.

Acordat: 20.000 lei

12 http://juris

prudenta.c
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nr. 1ra-

789/2020

Decizie din 01 

decembrie 

2020

infracțiunii prevăzute de art.151 alin.(4) Cod penal

Fiind în stare de ebrietate alcoolică, conștientizând caracterul 
intenționat al acțiunilor sale, în urma unei cerți apărute cu FA, i-au 
aplicat multiple lovituri cu mâinile și picioarele în diferite regiuni ale 
corpului, iar când ultimul a căzut jos, au continuat să-i aplice lovituri, 
astfel, auzându-i vătămări corporale grave, periculoase pentru viață sub 
formă de excoriații pe antebrațul stâng, genunchiul drept și gambe, 
traumă craniocerebrală închisă, echimoze pe buza superioară și 
inferioară, în urma cărora la 24 noiembrie 2010, a survenit decesul 

victimei.

Succesor cerut: 500.000 lei 

Acordat: 70.000 + 70.000 lei

Referitor la volumul prejudiciului moral cauzat succesorului părții vătămate, 
instanța de apel a menționat, că deși este cert că succesorul părții vătămate fără 
îndoială a avut de suferit inclusiv și moral în urma acțiunilor ilegale ale 
inculpaților, prin faptul că a avut retrăiri sufletești, dureri și suferințe legate de 
pierderea fiului, însă mărimea prejudiciului moral pretins de partea vătămată în 
sumă de 500.000 lei este exagerat de mare, ținând cont de circumstanțele în 
care a avut loc infracțiunea. Astfel, ținând cont de suferințele psihice suportate 
de succesorul părții vătămate FA, instanța de apel în urma unei evaluări 

echitabile,

va încasa din contul lui IC în beneficiul lui FA prejudiciul moral în mărime de 70 

000  lei, precum și va încasa din contul lui GO în beneficiul lui FA prejudiciul 
moral în mărime de 70 000 (șaptezeci mii) lei, care va fi în măsură să aducă o 
satisfacție echitabilă părții vătămate pentru suferințele psihice suportate ca 
urmare a decesului fiului său în rezultatul comiterii infracțiunii de către 
inculpații GO și IC.

În acest context, instanţa de apel a notat că, unul din criteriile orientative 
generale de apreciere a prejudiciului moral este criteriul echității, care exprimă 
că îndemnizația, trebuie să prezinte o justă și integrală despăgubire. În termenii 
Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale 
ale Omului, acest criteriu se exprimă prin necesitatea ca partea vătămată să 
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 nr. 1ra-

710/2020

Decizie din 01 

decembrie 

2020

a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art.186 

alin.(2) lit. d) Cod penal

pe ascuns a sustras, în timp ce ND se afla la bucătărie, portmoneul 
nominalizat în care se aflau bani în sumă de 15000 lei și cu cele 

sustrase a plecat din apartamentul dat, fapt prin ce a cauzat lui ND 

daune materiale în proporții considerabile în sumă totală de 15000

lei

Acțiunea civilă înaintată de către Daguța Nicolae a fost admisă parțial, fiind 
dispusă încasarea în folosul ultimului din contul lui MM sumade 1.000 cu titlu 

de prejudiciu moral.

14 http://juris

prudenta.c
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nr. 1ra-

2017/2020

Decizie din 15 

decembrie 

2020

a fost condamnat în baza art. 264 alin. (3) lit. b) Cod penal

el trebuie să reducă viteza sau chiar să oprească, pentru a nu pune în 
pericol siguranţa traficului, astfel el ignorând aceste cerințe, fără a
întreprinde măsurile necesare de a evita coliziunea cu pietonul prin 
frânare, neadaptând viteza vehiculului la situaţia rutieră, a trecut cu 
roata din faţă şi din urmă a autocamionului peste pietonul LG, a.n. [...], 
locuitor a [...], [...], care se afla în stare de ebrietate alcoolică culcat pe 
partea carosabilă a drumului în raza semnului de trecere a pietonilor, în 
urmă căruia ultimul a primit o traumă cranio-cerebrală, excoriații pe 
cap şi faţă, fractura cominutivă a bolții, bazei craniului şi scheletului 
facial, dilacerare cerebrală, traumă vertebro-medulară cervicală, 
întreruperea completă a coloanei vertebrale cervicale între vertebrele 
cervicale 1 şi 2, lezarea discului între vertebrele cervicale 6 şi 7, traumă 
toracoabdominală, excoriații pe frunte, fracturi ale claviculelor, fracturi 
costale multiple bilaterale, lezarea plămânului drept, rupturi ale 
ficatului, excoriații pe membrele superioare şi inferioare, fractură a 
ambelor oase ale antebrațului drept, fractura osului femural stâng, 
fractura osului femural drept, fractură a ambelor oase ale gambei 
drepte. Leziunile cauzate se califică ca vătămări corporale grave 
periculoase pentru viaţa, ele aflându-se în legătură cauzală directă cu 
decesul şi corespund mecanismului traumării corpului cu părţile unui 
transport în mişcare cu trecerea roților peste corp, în rezultatul cărora 

LG a decedat.

Succesor curet: 200.000 lei 

Acordat: 200.000 lei.

Conform acțiunii civile concretizate, succesorul părții vătămate LE a solicitat 
încasarea din contul inculpatului și a persoanei civilmente responsabilă SRL 
„Forum-Tir” a prejudiciului moral în mărime de 200.000 lei. Or, acțiunea civilă 
în partea încasării prejudiciului moral urmează a fi admisă integral. 
Astfel, despăgubirile pentru daunele morale se disting de cele pentru daunele 
materiale prin faptul că nu se probează, ci se stabilesc de către instanța de 
judecată prin evaluare. Dreptul la viață nu poate fi reparat integral în niciun 
mod, lipsind dubii că prin pierderea fiului, succesorului părții vătămate LE i-au 
fost cauzate suferințe enorme psihice, frustrare și stres, pierdere care îi va 
marca tot restul vieții.
Deci, probele prezentate demonstrează că suma solicitată în calitate de
prejudiciu moral va fi o despăgubire echitabilă pentru daunele morale cauzate, 
fiind o recompensă proporțională și echitabilă, acțiunea civilă urmând a fi 
admisă integral. Totodată, SRL „Forum-Tir” este posesorul mijlocului de pericol 
sporit – autocamionul MAN, n.î. [...], în baza contractului de locațiune, a 
asigurat autocamionul de răspundere civilă auto, fiind transportatorul 
încărcăturii și solicitând restituirea camionului după recunoașterea în calitate 

de corp delict.

Însă, părțile civilmente responsabile SRL „Forum-Tir”, în calitate de
posesor de izvor de pericol sporit și compania de asigurări SA „Transelit”, în 15 http://juris

prudenta.c
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=17347

nr. 1ra-

2009/2020

Decizie din 

02 decembrie 

2020

a fost condamnat în baza art. 264 alin. (3) lit. b) Cod penal

La 27 noiembrie 2019, aproximativ orele 11:00, inculpatul JN, fără a 
poseda permis de conducere, conducând mijlocul de transport 

”Volkswagen Golf”, n/î [...], înmatriculat în Republica Italiană, pe 
traseul G-91 Ungheni-Bărboieni-Măcăreşti, în direcţia or. Ungheni, cu 
viteză sporită, fără a întreprinde careva acţiuni pentru a reduce viteza 
până la limita ce i-ar asigura securitatea circulaţiei rutiere, fără a ţine 
cont de dexteritatea în conducere, care i-ar fi permis să prevadă 
situaţiile periculoase, neţinând cont de condiţiile rutiere şi 
neasigurându-se de lipsa de obstacole de pe un sector dat de drum, 

nemanifestând prudenţă deosebită, încălcând prevederile 
Regulamentul Circulaţiei Rutiere... anume: art.10 pct. 1) lit. b) şi
pct. 2 lit. a) ..... ultimul, ajungând în s. Măcăreşti r-nul Ungheni, ieşind 
din curba traseului, nu s-a isprăvit cu conducerea automobilului, ieşind 
pe contrasens, a derapat pe partea opusă a traseului, tamponând 
pietonul PV, care se afla pe marginea carosabilului şi care era 
însărcinată având un termen de sarcină de 35 de săptămâni, iar în 
rezultatul traumelor primite PV şi fătul acesteia au decedat la spitalul 

raional Ungheni.

De la inculpat s-a încasat prejudiciul  moral în mărime de 250.000 lei.

Inculpatul invocă că, referitor la prejudiciul material și moral, că, aflându-se în 
penitenciar pentru a-şi ispăşi pedeapsa, nu va avea posibilitate reală de a-l 
restitui succesorului părţii vătămate, însă aflându-se la libertate, va depune 
toate eforturile pentru a ajuta financiar familia dată, deoarece şi el a crescut fără 
mamă, fiind doar la întreţinerea tatălui şi a bunicii

16 http://juris
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nr. 1ra-

2146/2020

Decizie din 

02 decembrie 

2020

 au fost recunoscuți vinovați de săvârșirea infracțiunii prevăzute de 

art.149 alin.(1) Cod penal.

fără a respecta regulile aplicabile la data de 09.06.2012, aproximativ ora 
14.00, fără a-l instrui pe ID cu privire la regulile de închiriere şi plimbare 
cu bicicleta de apă şi știind cu certitudine că acesta se află în stare de 
ebrietate alcoolică, deoarece a servit băuturi alcoolice chiar în timpul 
închirierii bicicletei de apă, dându-şi seama de caracterul acțiunilor sale 
şi de pericolul la care era expus ultimul, considerând într-un mod 
ușuratic că nu vor surveni urmări negative, fără precauție, a permis 
închirierea de

către acesta şi prietenilor săi a bicicletei de apă ce aparține cu drept de 
proprietate SRL „Grincat Construct”. Îndepărtându-se de la malul 
bazinului acvatic, ID a căzut de la bordul bicicletei şi ca urmare s-a 
înecat.

Acordat: 100.000 + 100.000 lei

Verificând sentința în partea soluționării acțiunii civile instanța de apel a 
conchis că concluzia instanței de fond la acest capitol este justă și întemeiată, 
instanța conducându-se de prevederile art. 219 alin. (1), 220 Cod de procedură 
penală și art. 14 Cod civil și ținând cont de suferințele suportate de succesorul 
părții vătămate în urma decesului unicului fiu în vârstă de 24 ani corect a 
evaluat că suma de 200 000 lei cu titlu de prejudiciu moral va fi proporțională și 
echitabilă pentru a recupera prejudiciul moral cauzat.S-a încasat de la Grincu 
Artur și Rusu Ion în beneficiul lui DG suma de câte 100 000 lei, de la fiecare, cu 

titlu de prejudiciu moral.
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nr. 1ra-

1634/2020

Decizie din 15 

decembrie 

2020

a fost recunoscut vinovat în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 264 

alin. (4) Cod penal

MC la 28 martie 2019, aproximativ la orele 2 220, în timpul în care 

conducea mijlocul de transport de model „Hyundai Santa Fe” cu n/î 
[...], fiind în stare de ebrietate alcoolică şi anume având în sânge o 
concentraţie de 2,70 g/l, se deplasa pe drumul de ţară, situat în 
extravilanul s. Mereni, r-nul Anenii Noi, avându-i în calitate de pasageri 

pe GD şi IC nu a manifestat prudenţă sporită la trafic ce i-ar permite să 
prevadă situaţiile periculoase care pot apărea în traficul rutier, nu a 
ţinut cont de situaţia şi condiţiile rutiere şi a încălcat regulile de 
securitate a circulaţiei din Regulamentul circulaţiei rutiere... s-a 
tamponat într-un copac după care s-a inversat şi în rezultatul ca 
rezultat al tamponării. IC conform raportului de expertiză judiciară nr. 
201909C0068 din 10.06.2019 i-au fost cauzate leziuni grave sub formă 
de traumă asociată, traumă cranio-cerebrală deschisă, echimoze şi 
excoriaţii în regiunea capului, fractura bazei craniului cu implicarea 
piramidelor oaselor temporale bilateral, osului sfenoid şi osului 

occipital, hemoragii subarahnoidiene difuze pe cerebel, contuzia 

trunchiului cerebral cu hemoragii intratisulare, hemolicvoree bilaterală. 
Traumă contuză a toracelui: hemoragii difuze în ţesuturile moi ale 
toracelui bilateral, fracturi costale indirecte, pe dreapta pe linia axilară 
anterioară coastelor 5-10, pe stânga coastele 2-9 pe linia medio-
claviculară. Traumă contuză a membrului superior drept: fractură 

 Instanţa de fond întemeiat a dispus încasarea cu titlu de pagubă morală de la 
MC în beneficiul lui CA suma de 200 000 lei.

De asemenea, instanța de apel a menționat că, prima instanța corect a dispus 
încasarea de la MC în beneficiul lui AC ca reprezentant al minorilor LC, IC şi VC 
prejudiciul moral în mărime de câte 150 000 lei pentru fiecare minor.

Astfel, decizia instanţei de apel este corect motivată în acest sens, motivare care 
Colegiul penal lărgit şi-o însușește, ce este conform practicii CtEDO, hotărârea 
Albert vs România din 16.02.2010
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nr. 1ra-

2262/2020

Decizie din 16 

decembrie 

2020

au fost recunoscuţi vinovaţi şi condamnaţi în baza art. 145 alin. (2) lit. i), 

j) Cod penal

VI de comun acord cu VM în noaptea de 16 spre 17 iunie 2019, în 

intervalul orelor 22:30-01:00, în satul [...], raionul [...], acţionând cu 
intenţie directă de a lipsi ilegal de viaţă o persoană, în urma unui 
conflict cu GV au pătruns în gospodăria ultimului, conştientizând că 
prin acţiunile lor cauzează victimei suferinţe fizice, psihice şi deosebit 
de chinuitoare, i-au aplicat ultimului multiple lovituri cu o bucată de 
par de beton în regiunea capului - partea facială, în regiunea gâtului, 
sternului şi multiple lovituri cu o ţeavă metalică în regiunea organelor 
genitale, în

rezultatul căruia fapt GV a decedat.

A fost încasat de la VI şi VM suma de 80.000 lei fiecare (de ce nu e solidar?) , în 

beneficiul lui GG cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral cauzat, în rest 
pretenţiile în latura prejudiciului moral au fost respinse ca fiind neîntemeiate
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Dosarul 

nr. 1ra-

1083/2020

Decizia din 21 

iulie 2018

NM urmărind scopul de a săvârşi un omor, acţionând în premeditare şi 
din interes material, la data de 10.08.2016, a luat de la domiciliul său 
arma de vânătoare „MP-153”, calibru 12x76 cu nr. 0815344304, pe care o 
deţinea legal, si  a efectuat o împuşcătură cu arma de foc „MP-153”, 
calibru 12x76 cu nr. 0815344304 în NA, care se afla în canalul de 

scurgere, în rezultatul căruia fapt lui NA, i-au fost provocate leziuni 
corporale grave, periculoase pentru viaţă, manifestate prin plăgi 
multiple a cutiei toracice şi abdomen din armă de foc cu alice, 
penetrante în cutia toracală cu lezarea a organelor interne (plămâni, 
cord,) şi cu  complicaţie a hemoragiei masive interne şi externe cu şoc 
hemoragie de la care victima a decedat. Continuând acţiunile sale 
infracţionale NM l-a deposedat victima NA de armă de vânătoare MŢ21-
12, calibru 12x70 cu nr. 070519 ce îi aparţinea şi de banii acestuia în 

suma de 2 000 lei.

Acţiunile inculpatului NM fiind încadrate de organul de urmărire în 
baza art. 145 alin. (2) lit. a), b) Cod penal, conform indicilor ”omor 
intenţionat a unei persoane, săvârşit în premeditare, din interes 
material”

NV (succesorul lui NA) cere prejudiciu moral in suma de 500 000 lei.

Suma solicitată în mărime de 500 000 lei are un caracter excesiv şi nu este 
rezonabilă în raport cu suferinţele suportate şi acţiunile inculpatului, anume 

suma de 150 000 lei este în concordanţă cu suferinţele succesorului victimei.

20 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_pe

nal.php?id

=16477

Dosarul 

nr. 1ra-

872/2020

Decizia din 21 

iulie 2018

Inculpatul PM a condus unitătea de transport în stare de ebrietate 
alcoolică, fără a deţine permis de conducere de categoria respectivă, 
fiind în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat.
Tot el, inculpatul PM, la 14.01.2015 în jurul orei 04:00, fiind în stare de 

ebrietate alcoolică cu grad avansat, aflându-se la volanul automobilului 
de model „Opel Vectra”pentru a nu pune în pericol  siguranţa 
traficului, drept rezultat al încălcărilor comise, nu a redus viteza ca să 
poată opri la apariţia obstacolului de faţă şi anume a pietonului CD, 
care la acel moment se afla în poziţie culcată pe partea carosabilă, nu a 
manifestat prudenţă sporită şi ca urmare a acestor acţiuni neglijente a 
comis lovitura acestuia cu automobilul condus, care a fost blocat între 

partea inferioară a traversei motorului şi  partea carosabilă, după care a 
continuat deplasarea pe o distanţă de aproximativ 1342 metri.

În rezultatul accidentului de circulaţie, lui CD i-au fost cauzate, 
conform concluziilor din raportul de expertiză medico-legală nr. 55 din 
16.04.2015, vătămări corporale grave periculoase pentru viaţă, care au 
influenţat direct cauza decesului.

Reieşind din faptul că datorită infracţiunii comise de PM, fiul părţii vătămate, 
CD a decedat, Colegiul penal a conchis că instanţa de fond întemeiat a dispus 
spre încasare cu titlu de prejudiciu moral suma de 300.000 lei.
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Dosarul 

nr. 1ra-

1222/2020

Decizia din 28 

iulie 2020

Inculpatului a încălcat Regulamentul circulaţiei rutiere,aflându-se în 
stare de ebrietate alcoolică, conducând automobilul ,,Skoda Fabia”,  nu 
a ţinut cont de starea psihofiziologică şi situaţia rutieră, depășind limita 
de viteză stabilită, s-a antrenat de la conducerea vehiculului şi a 
tamponat scuterul ,,Honda Dio” care se deplasa în aceeaşi direcţie, fără 
numere de înmatriculare, condus de GT în rezultatul cărui fapt 
ultimului i-au fost cauzate leziuni corporale sub formă de: traumatism 
închis a cavităţii stemo-abdominale cu fractura osului stemal, a 
coastelor stemale, ruptură a plămânului drept cu inflamaţie în partea 
dreaptă şi hemoragie a aproximativ de 1200 ml din partea dreaptă; 
traumatism cranio-cerebral cu hemoragie în zona ventriculului 

cerebral; traumatismului stemovertebral şi occipital cu ruptura  
coloanei vertebrale în regiunea vertebrei a VI occipitale, a VIl-a 

cervicale, vertebrei a 9- a şi a 10-a cu deplasare a fragmentelor; 
mulţime de zgârieturi pe faţă, corp şi membre, care în complex se 
consideră ca fiind leziuni corporale care au cauzat vătămarea gravă a 
vieţii şi integrităţii corporale de la care pe locul accidentului în trafic 

rutier a survenit decesul lui GT.

Cerut: 900 000 lei 

Acordat (succesorilor): 50 000 lei 

În acest sens, Colegiul penal lărgit susține că potrivit jurisprudenței CtEDO, 
instanţele judecătoreşti din ţara noastră ar putea să acorde satisfacție morală la 
constatarea violării drepturilor şi libertăților fundamentale, şi anume, pentru 
violarea art. 2 CtEDO de la 6 000 la 30 000 euro, echivalentul în lei 

moldovenești (vezi Recomandarea nr. 6 CSJ privind satisfacția echitabilă)
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1ra-

979/2020

Decizie din 12 

mai 2020

A fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 
42 alin. (5), 145 alin. (2) lit. b), i) și art. 188 alin. (2) lit. b), d), f) Cod penal, 
fiindu-i stabilită pedeapsa cu aplicarea art. 70 şi 79 Cod penal.

Pentru a pronunța sentința prima instanță a reținut că inculpații la 10 
decembrie 2018, aproximativ pe la orele 21:15, aflându-se în s.

Vișniovca, r. Cantemir, având intenția sustragerii bunurilor din 
magazinul ÎI „CA”, la propunerea lui NM împreună și de comun acord, 
primul cunoscând despre minoratul celui de-a doilea, au mers pe jos la 

gimnaziul din s. Vișniovca, r. Cantemir, de unde au luat o țeavă 
metalică cu lungimea de aproximativ 50 cm, apoi s-au deplasat la 
magazinul ÎI „CA”, unde, în scopul realizării planurilor infracționale, au 
așteptat până s-a închis magazinul, apoi împărțind rolurile între ei, PS a 
deconectat curentul electric de la contorul casei, iar când victima CA a 

deschis ușa magazinului, unde aceasta își avea și domiciliul, NM i-a 
aplicat victimei multiple lovituri cu țeava metalică în regiunea capului, 
care este un organ vital, cauzându-i leziuni corporale grave. După ce au 
pătruns în interiorul magazinului, de unde au sustras mai multe bunuri 
... în valoare de 23760 lei, cu care au plecat de la fața locului.
Urmare a leziunilor corporale grave sub formă de traumă cranio-
cerebrală închisă, plăgi contuz-plesnite a regiunilor frontală, parieto-
temporală dreapta și parieto-occipitală centru stânga, fractura 
înfundată a osului parietal drept cu trecere pe osul temporal și baza 
craniului, urme de hemoragie epidurală, hemoragie subdurală acută 10 

Suma cerută: 200 000 lei

Suma acordată de instanța de fond: 100.000 lei (fiecărui succesor i-a fost 

acordat 50.000).

CSJ: rejudecare

Justificarea instanței:  sumele încasate cu titlu de prejudiciu moral sunt exagerat 
de mari şi la aprecierea cuantumului acestuia urmează să se țină cont de faptul 
că familia inculpatului minor este incompletă şi că mama acestuia creşte şi 
educă încă trei copiii minor. 
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1ra-

909/2020

Decizie 3 

iunie 2020

În rezultatul încălcărilor sus indicate, GC conducând automobilul de 
model „Toyota Avensis", cu n/î [...], a tamponat din spate automobilul 
de model „Mazda 323" cu n/î [...], care a staționat regulamentar pe 
mijlocul traseului M14 km 36, la ieșirea din or. Briceni în direcția or. 
Lipcani, la  care era conectată lumina privind semnalizarea de virare la 
stânga, în care se afla ca șofer PP, iar ca pasager cet. EP, astfel, în urma 
tamponării automobilul de model „Mazda 323" a fost proiectat pe 
contrasens tamponând autobuzul (rutiera) de model „VW LT 46", cu n/î 
[...], care se deplasa regulamentar şi era condus de către AC.
În urma tamponărilor conducătorului automobilului de model „Mazda 
323" cu n/î [...], PP, potrivit raportului de expertiză judiciară nr.529 din 
01.08.2017 i-au fost cauzate leziuni corporale ușoare, iar pasagerul EP a 

decedat.

Suma cerută: 1- 70 000 lei, 2- 500 000 lei, 3- 100 000 lei

Suma acordată: 
1. PP - victima supraviețuitoare, vătămată ușor - 20 000 lei, 
2. PI - victima supraviețuitoare, nevătămată - 5 000 lei, 

3. succesorul victimei defuncte - 50 000 lei.

Justificarea instanței:  sume care în viziunea instanței sunt reale ca compensare 
a prejudiciului moral cauzat în raport cu suferințele psihologice condiționate de 
decesul lui PE în urma acțiunilor infracționale săvârșite de inculpata GC, ținând 
cont de faptul că ca urmare a vinovăției intenționate a inculpatei au fost cauzate 
suferințe de ordin fizic, psihic şi emoțional, partea vătămată PP suportând 
tratamente, prejudiciul moral fiind evident şi care necesită recuperare, precum 
şi succesorul părții vătămate şi partea civilă, toți fiind nepoții decedatei au 
suferit un prejudiciu moral dat fiind că şi-a pierdut în urma accidentului rutier o 
rudă apropiată, bunica PE, considerând că această sumă va aduce satisfacție 

pentru prejudiciul moral cauzat.
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1ra-

1094/2020

Decizie din 6 

mai 2020

inculpatul DR la 16.02.2019, aproximativ la ora 18:50, nedeținând 

permis de conducere, valabil pentru categoria de autovehicul condus, 

aflându-se la volanul automobilului de model ”Volkswagen Jetta”, cu 
n/î [...], şi deplasându-se pe str. Ștefan cel Mare din or. Florești, în 
direcția spitalului raional Florești, ignorând cerințele Regulamentului 
circulației rutiere... În rezultatul accidentului de circulație, pietonul PA 
a decedat în incinta Spitalului raional Florești, ultimului conform 
concluziilor din raportul de expertiză judiciară nr. 201929C0044 din 13 
aprilie 2019, fiindu-i cauzate vătămări corporale grave periculoase 
pentru viață, care au legătură cauzală directă cu survenirea morții, iar 

altui pieton MT i-au fost cauzate, conform concluziilor din raportul de 

expertiză judiciară nr.201921D0023 din 05.03.2019, vătămări corporale 

medii.

1. Pieton vătămată corporal mediu
Suma cerută: 50 000 lei
1a instanță: 10.000 lei
Acordat (apel, menținut CSJ): 20.000 lei

2. Succesor pieton decedat

1a instanță: 10.000 lei
Suma acordată (apel, menținut CSJ): 50 000 lei

Justificarea instanței:  Colegiul penal consideră că justificat instanța de apel a 
apreciat că cuantumul daunei morale cauzate succesorului părții vătămate 
urmează a fi valorificat în suma de 50 000 lei, dat fiind că familia părții vătămate 
a suferit enorm de pe urma acțiunilor comise de către DR, au pierdut o 
persoană dragă, iar suma de 10 000 lei, stabilită de către prima instanță, se 
consideră prea mică pentru suferințele morale trăite de către familia defunctei, 
iar în procesul penal acţiunea civilă este o modalitate de reparare a prejudiciului 
cauzat prin infracțiune, iar repararea prejudiciilor morale în caz de deces 
prezintă o modalitate distinctă, care constă în dreptul persoanelor apropiate 

victimei decedate, la repararea propriului lor prejudiciu afectiv, rezultat din 

lezarea sentimentelor de afecțiune.

25 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_pe

nal.php?id

=15935

1ra-

1105/2020

Decizie din 13 

mai 2020

RO a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 
217 alin. (2) Cod penal şi în conformitate cu art. 53 lit. g) coroborat cu 
art. 60 alin. (1) lit. a) Cod penal, a fost liberat de răspundere penală în 
legătură cu intervenirea prescripției de tragere la răspundere penală.

Instanța de fond a constatat că, în seara de 16 spre 17.12.2013, de la 
orele 18.30, inculpatul RO, împreună cu SI şi RV, aflându-se în 
apartamentul nr. [...] din str. [...], [...], mun. [...], împreună au consumat 
substanţe narcotice. După consumarea substanțelor narcotice, în jurul 
orelor 2300, SI şi-a pierdut cunoștința şi a căzut jos. Pe parcursul nopții, 
inculpatul RO a încercat să-l readucă în cunoștință pe Serbuşca I., dar 
nu a reușit şi nu a anunțat, intenționat, despre aceasta serviciul ”903”.
RO, cunoscând despre urmările care survin în urma consumului de
substanțe narcotice şi despre situația periculoasă pentru viață în care 
se afla partea vătămată, având posibilitatea de a-i acorda ajutor, a 
ignorat acest fapt. În scopul de a tăinui locul unde s-au consumat 
substanțele narcotice, pentru a nu se pune în pericol, pe motiv că 
personal se ocupă de distribuirea substanțelor narcotice, în dimineața 
zilei de 17.12.2013, a luat de la FA automobilul ”Mitsubishi Pajero”, n/î 
[...], sub pretextul de a transporta la domiciliul său careva bunuri, l-a 
urcat pe SI în automobil şi l-a transportat în sec. Ciocana, pe str. 
Transnistriei, 4, mun. Chișinău, unde l-a lăsat pe scările blocului 
administrativ al S.A. „Trans Energo-Reparaţie”.
În continuare, peste ceva timp, pentru a verifica situația de fapt și în ce 

Suma cerută: 500 000 lei

Suma acordată: 100 000 lei

Justificarea instanței:  Totodată, mărimea prejudiciului moral solicitat în 
cuantum de 500.000 lei de la inculpat este exagerată şi nu a fost dovedită în 
cuantumul cerut, ținându-se cont de consecințele infracțiunii. În acest sens, în 
ședința judiciară s-a stabilit cu certitudine că SP ca succesor al părții vătămate 
SI, a avut de suportat atât un prejudiciu material, cât şi unul de natură morală. 
Estimarea daunei morale suportate de către SP se probează prin faptul că 
urmare a acțiunilor ilegale ale inculpatului, SP ca succesor al părții vătămate a 

avut de suferit psihic.

Astfel, suma în mărime de 100.000,00 lei este echitabilă şi în corespundere cu 
circumstanțele comiterii de către inculpat a acțiunilor ilegale care au provocat 
din imprudență decesul lui SI.

26 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi
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0468

2ra-187/21 

2ra-

1853/20

Încheiere din 

31 martie 

2021

Faptuitorul a inceput să-l lovească cu palma, cu picioarele, apoi l-a 
aruncat în apă, fiindu-i cauzate astfel leziuni corporale ușoare 

art. 354 din Codul contravențional,

27 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=6

0174

2ra-380/21 Încheierea 

din 10 martie 

2021

AV a depus la cerere de chemare în judecată împotriva lui DC, 
solicitând, încasarea de la pârâtul în beneficiul reclamantei a sumei de 

10 000 lei cu titlu de despăgubiri morale și compensarea cheltuielilor 
de judecată. În motivarea acțiunii a indicat că la 25 mai 2017, în incinta 
Primăriei satului Burlăceni, raionul Cahul, DC, în prezența mai multor 

persoane, folosind un limbaj necenzurat a agresat-o verbal pe AV, 

exprimându-se în adresa acesteia cu cuvinte jignitoare în legătură cu 
activitatea ei profesională.
În legătură cu acest fapt, AV s-a adresat la Inspectoratul de Poliție 
Cahul, iar DC a fost supus răspunderii contravenționale, în baza art. 69 
alin. (1) din Codul contravențional, fiind sancționat cu amendă în 
mărime de 9 unități convenționale.

Suma cerută: 10 000 lei
Suma primită: 500 lei

B. Vătămare corporală, lezarea altor drepturi ale personalității

Colegiul civil CSJ
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2ra-253/21 Încheierea 

din 31 martie 

2021

În motivarea acţiunii au invocat că la 17 august 2019, MP a închiriat 
masa nr. 10 de la „Centrul de Agrement” din parcul „La Izvor”, sect. 
Buiucani mun. Chişinău, care aparţine SRL „IC”, pentru a sărbători un 
eveniment. Aproximativ între orele 20:30 – 21:00, după ce a refuzat să 
achite serviciile acordate pentru trambulina pentru copii, MP a început 

să încalce grav ordinea publică, să înjure cu cuvinte necenzurate 
angajaţii întreprinderii, să îi ameninţe cu răfuială fizică, iar la 
observaţiile administraţiei localului - S, să înceteze  încălcarea ordinii 
publice, MP a sărit la bătaie şi astfel, au fost nevoiţi să apeleze la 
serviciul de urgenţă 112.

Suma solicitată: a câte 4 000 lei pentru fiecare reclamant
Suma oferită: 2000 lei pentru S

29 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=6

0531

3ra-38/21 Încheierea 

din 31 martie 

2021

GC a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Sănătății cu privire la contestarea actului administrativ (aplicată 
sancțiune disciplinară sub formă de mustrare aspră în perioada cînd 
activa în funcția de director al Instituției Medico-Sanitare Publice)

Suma cerută: 100 000 lei
Instanța de fond respinge cererea reclamantului
Curtea de Apel casează hotărârea instanței de fond și emite o nouă Decizie prin 
care se dispune incasarea din contul pârâtului a sumei 15550 de lei, cu titlu de 

prejudiciu moral 

30 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=6

0522

2ra-245/21 Încheierea 

din 31 martie 

2021

LI a depus cerere de chemare în judecată împotriva AP cu privire la 
repararea prejudiciului material și prejudiciului moral.  

Ameţeli, cefalee, dureri în regiunea gâtului, slăbiciune generală, în 
perioada 14 decembrie 2017 - 22 decembrie 2017, a fost internată în 
secţia Neurochirurgie nr. 1 a IMSP IMU, unde a fost diagnosticată cu 
[...], ca urmare a agresiunii, strangulare în frizerie.

31 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=6

0515

2ra-226/21 Încheierea 

din 31 martie 

2021

În timp ce se afla în or. Fălești str. Pieței, pârâta fără motiv l-a numit cu 

cuvinte necenzurate.

A menționat că pe faptul dat dânsul a depus o plângere la Inspectoratul 
de Poliție Fălești, astfel, la 11 noiembrie 2016, pe numele ZT a fost 
întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție prin care ultima a 
fost recunoscută vinovată și sancționată în temeiul art. 69 alin. (1) Cod 
contravențional cu aplicarea amenzii în mărime de 20 unități 
convenționale. 

Suma cerută: 15 000 lei
Suma primită: 1 000 lei

32 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=6

0493

2ra-171/21 Încheierea 

din 31 martie 

2021

IP a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui ID cu privire la 
repararea prejudiciului cauzat prin vătămarea integrităţii corporale (l-a 
lovit cu pumnul în față, cauzându-i dureri fizice) în mărime de 25 000 
de lei şi încasarea cheltuielilor de judecată.

Suma cerută: 25 000 lei

Suma primită: istanța de fond: 500 lei

Curtea de Apel a majorat până la 3000 lei

33 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=6

04688

2ra-187/21

2ra-

1853/20

Încheierea 

din 31 martie 

2021

AR a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui Iurie Cucuruza 
cu privire la repararea prejudiciului moral. În motivarea acțiunii 
reclamantul a indicat că la data de 13 aprilie 2019, aproximativ ora 
19.00 a plecat la iazul din s. Tîrnova, r-nul Edineț pentru a pescui, unde 
de el s-a apropiat IC, care fără motiv a început să-l lovească cu palma, 
cu picioarele, apoi l-a aruncat în apă, fiindu-i cauzate astfel leziuni 
corporaleușoare, fapt confirmat prin raportul de constatare medico-
legală nr. 201919P0268 din 15 aprilie 2019. 

Suma cerută: 15 000 lei,

Instanța de fond respinge cererea de chemare în judecată, ca fiind neîntemeiată 

Curtea de Apel casează hotărârea instanței de fond și oferă reclamantului drept 

prejudiciu moral 500 lei

34 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

9925

2ra-

1807/20

 2ra-141/21

Încheierea 

din 10 

februarie 

2021

CE a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui BA cu privire la 
încasarea prejudiciului moral și a cheltuielilor de judecată.
În motivarea acțiunii, reclamanta a invocat că, la data de 15 martie 2019
aproximativ ora 15:00, Burlac Anatolie a hotărât să pună gard între 
gospodăria lui şi a fiului ei - CE întrucât între ei nu este instalat gard şi 
din această cauză a
început un conflict, în urma căruia pârâtul a numit-o cu cuvinte 

jignitoare iar calitatea de martor la aceste insulte o are cet. VA

cerut: 50 000 lei

primit: 2 000 lei

35 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

9907

2ra-

214/2021

Încheierea 

din 10 

februarie 

2021

l-a maltratat, provocându-i vătămare ușoară a integrității corporale

art. 78 alin. (2) și art. 354 Cod Contravențional

cerut: 75 000 lei

instanța de fond: 9 000 lei
apel: micșorat la 2 000 lei

36 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=6

0005

2ra-301/21 Încheierea 

din 24 

februarie 

2021

MV s-a adresat în instanţa de judecată cu cerere de chemare în 
judecată împotriva lui ML privind încasarea prejudiciului moral cauzat 
prin contravenție și a cheltuielilor de judecată. În motivarea acțiunii a 
menţionat că, la 11 ianuarie 2019, a fost bătut cu punii şi picioarele, de 
către ML... , iar în urma acţiunilor a primit mai multe leziuni corporale 
”echimoze la cap, gât şi faţă, excoriația la spinare pe stingă, fractura 
oaselor nazale şi dintelui la maxila pe dreapta, comoție cerebrală, care 
au fost produse prin acțiunea traumatic a unui corp concondent dur”, 
iar prin raportul medico-legal acestea fiind califice ca vătămări uşoare a 
dereglării sănătăţii de scurtă durată

solicitat: 30 000 lei 

   Prin săvârșirea acţiunilor descrise în procesul-verbal cu privire la contravenţie 
din 27 decembrie 2019 pârâtul nu putea cauza reclamantului careva suferințe 
psihice şi respectiv careva prejudiciu moral reclamantului. Deci, instanța a 
respins cererea de chemare în judecată

Coord. dr. conf. Octavian Cazac, iunie 2021, Chisinau Pagina 8 din 146
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2ra-271/21 Încheierea 

din 24 

februarie 

2021

GS a depus cerere de chemare în judecată împotriva VI, solicitând 
constatarea încălcării dreptului său de a nu fi supus la tratamente 
degradante și a dreptului la respectarea onoarei, demnității și 
reputației profesionale și încasarea sumei de 9 000 lei cu titlu de 
prejudiciu moral cauzat prin încălcarea dreptului de a nu fi supus la 
tratamente degradante și a dreptului la respectarea onoarei, demnității 
și reputației profesionale 

În motivarea acțiunii a indicat că la 6 noiembrie 2018 a expediat în 
adresa Inspectoratului Național de Patrulare o plângere în care a 
menționat că la data de 5 noiembrie 2018, ora 08:15, conducea 
regulamentar automobilul care îi aparține cu drept de proprietate pe 
str. Dragoş Vodă din com. Truşeni, iar conducătorul altui automobil cu 
n/î ZXF 807, încălcând intenționat regulile de circulație, fără să cedeze 
automobilul care circula pe drum prioritar, a ieșit din ograda casei, a 
pus automobilul în drum și a blocat trecerea, iar la cerințele să 
deblocheze drumul a refuzat categoric” A solicitat să fie recunoscut în 
calitate de victimă, identificarea datelor persoanei care se afla la 
volanul automobilului, cu pornirea procesului contravențional și 
examinarea prezentei plângeri în termenul stabilit de lege.

Suma Cerută: 9000 lei

cererea de chemare în judecată depusă de GS împotriva VI cu privire la 
constatarea încălcării dreptului de a nu fi supus la tratamente degradante și a 
dreptului la respectarea onoarei, demnității și reputației profesionale și 
repararea prejudiciului moral, s-a respins ca neîntemeiată

38 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

9495

Dosarul 

nr. 2ra-

1709/20

Încheiere 23 

decembrie 

2020

Repararea prejudiciului moral cauzat prin contravenție (a numit-o cu 
cuvinte necenzurate). Reclamanta a invocat că prin acțiunile pârâtei, i-
au fost cauzate suferințe psihice, exprimate prin stare de frustrare.
art. 69 alin. (1) din Codul contravențional

Suma cerută- 50000 lei

Suma oferită- 300 lei. Recurs inadmisibil.

39 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

9140

Dosarul 

nr. 2ra-

1627/20

Încheiere

25 noiembrie 

2020

RR împotriva Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei” cu privire la 
constatarea vinovăției pârâtului în producerea accidentului de muncă, 
încasarea indemnizației unice pentru deces în accident de muncă, 
repararea prejudiciului pentru pierderea întreținătorului, repararea 
prejudiciului moral și încasarea cheltuielilor de judecată 

Solicitat: 100.000 pentru fiecare reclamant rudă
Acordat: 100.000 pentru fiecare reclamant rudă

Instanța de fond ( 

https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/f54ad16c-fa1c-44aa-a3c6-

85d8740b6f9f ):

În acest context, reieșind din specificul raportului litigios, că angajat[or]ul, 
neîntemeiat a refuzat reclamanților în achitarea indemnizației unice de deces, 
incontestabil pricinuindu-le suferinţe psihice, lipsind-o de posibilitatea de a 
folosi mijlocele cuvenite, este evident că reclamanții au simţit umilinţă, stare de 
neputină, aşa cum adresările legale către pârâtă de achitare benevol a sumei 

cuvenite au fost neglijate, cu referire la art.1422, 1423 Cod civil, se impune 

încasarea despăgubirilor morale.
40 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

9118

Dosarul 

nr. 2ra-

1216/20

Decizie

25 noiembrie 

2020

A susținut că, NM a fost condamnat pentru faptul că, la 18 august 2016, 
aproximativ la orele 02.00, aflându-se în apartamentul nr. [...] din str. 

[...] mun. Bălți, l-a amenințat cu răfuială fizică, iscându-se ulterior un 
conflict între ei, care s-a soldat cu lovituri din partea lui NM peste tot 

corpul său, cauzându-i, conform raportului de expertiză medico-legală 
nr. 196 din 12 iulie 2017, întocmit de către Centrul de medicină legală, 
leziuni corporale sub formă de traumă cranio-cerebrală deschisă 
manifestată prin fractura liniară a osului parieto-occipital fără 

deplasare, hematom mic subdural parasagital posterior dreapta, 

contuzii hemoragice în ambele emisfere cerebrale, hematom 

subcutanat în regiunea parietală dreapta, fractura oaselor nazale cu 
deplasare minimă, plagă contuză în regiunea parieto – occipitală pe 
dreapta, echimoză paraorbital stînga, edem difuz al feței pe stînga, 
edem al buzelor gurii și hemoragii în mucoasa lor, excoriație pe 
antebrațul stîng, suprafața, treimea inferioară, excoriații la articulația 
ambelor coate, suprafața dorsală, care în ansamblu ar fi periculoase 
pentru viață și sunt calificate drept vătămare gravă a integrității 

corporale. 

În motivarea acțiunii reclamantul a indicat că, la 23 ianuarie 2018, prin 
sentința Judecătoriei Bălți, sediul central, NM a fost recunoscut vinovat 
în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 151 alin. (1) și 155 din Codul 
penal, fiindu-i stabilită pedeapsa – închisoare pe un termen de 4 ani și 6 

Solicitat: 200000

Acordat: 3.500

41 http://juris
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9125

Dosarul 

nr. 2ra-

1369/20

Încheiere

25 noiembrie 

2020

OD în interesele fiului minor [...] împotriva lui CM cu privire la 

încasarea prejudiciului material și moral.

În motivarea acțiunii reclamanta a indicat că la data de 28 iunie 2019 
pârâtul fără nici un temei i-a agresat copilul minor [...], cauzându-i 
leziuni corporale sub formă de [...]. A menționat că prin acțiunile sale 
pârâtul a încercat să-i sugrume copilul, respectiv în aceiași zi s-a 
adresat la medic, care l-a examinat şi i-a recomandat tratament 
medical. Până în prezent fiul continuă tratamentul prescris de medic

Solicitat: 45.000

Acordat: 1.500

Referitor la prejudiciul moral, reieșind din pretențiile invocate, instanța de
judecată a considerat că suma de 1 500 de lei cu titlu de prejudiciu moral este
echitabilă suferințelor psihice suportate de către apelanta Olga Digori, nefiind
excesivă pentru intimat, dar care concomitent nu poate constitui un venit 

nejustificat.
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8995

Dosarul 

nr. 2ra-

1609/20

Încheiere

18 noiembrie 

2020

În motivarea acţiunii, reclamantul a invocat că, în data de 24 aprilie 
2018 a fost întocmit procesul-verbal contravenţional seria/nr. MAI 
04316553 în privința lui SS, care la data de 12 aprilie 2018 ora 07:20, care 
i-a aplicat lovituri în timp ce se afla pe str.[...], cauzându-i dureri fizice.

Solicitat: 50.000

Acordat: 5.000 / Apel: 15.000

Reieșind din cadrul legal aplicabil speței și circumstanțele cauzei, prima 
instanță a constatat că prejudiciul moral solicitat de executorul judecătoresc 
Condrea Nadejda în sumă de 50.000 de lei este unul exagerat și nejustificat, iar 

suma de 5.000 de lei cu titlu de prejudiciu moral corespunde cu gravitatea 

suferințelor psihice suportate de către reclamantă, acest cuantum constituind o 
satisfacție echitabilă și rezonabilă a victimei daunei, cât și în stare să 
restabilească situația existentă înainte de prejudiciere.

43 http://juris

prudenta.c
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8574

Dosarul 

nr. 2ra-

1506/2020

Încheiere

28 octombrie 

2020

Încasarea indemnizației unice ca urmare a accidentului de muncă, 
repararea prejudiciului moral și încasarea cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii GT a indicat că fiul său GS, a fost angajat în 
calitate de controlor la întreprinderea SA „Apă-Canal-Chişinău”.
În timpul executării obligaţiunilor de serviciu, care au fost puse în 
sarcină de către SA „ApăCanal Chișinău”, Ghidulean Sergiu a decedat, 

motivul decesului fiind accidentul de muncă şi anume asfixie mecanică 

prin aer comprimat, fapt confirmat prin Certificatul medical constatator 

al decesului nr.784

Solicitat: 2.000.000 lei

Acordat: 50.000 lei

Prin hotărârea din 01 martie 2018 a Judecătoriei Râșcani mun. Chișinău s-a 
admis parțial acțiunea.

Prin hotărârea din 04 iulie 2019 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru acțiunea 
a fost admisă parțial. S-a încasat de la SA „Apă-Canal Chișinău” în beneficiul TG 
indemnizația unică ca urmare a accidentului de muncă în sumă de 1 317 853, 34 
lei și prejudiciului moral în sumă de 50 000 lei.

La apel s-a cerut din nou 2.000.000 lei cu titlu de prejudiciu moral. Apelul a fost 

respins. 

Motivarea instanței la apel: ”Cu referire la pretenția cu privire la încasarea în 
beneficiul TG din contul SA „Apă-Canal Chișinău” a sumei de 2 000 000 lei cu 
titlu de reparare a prejudiciului moral, Colegiul a menționat că reclamantei i-au 
fost cauzate suferințe psihice și fizice considerabile. În acest sens, instanța de 
apel a apreciat că ținând cont de particularitățile cauzei, dar și comportamentul 
fiecărui participant la raportul juridic constatat, prima instanță corect a estimat 
suma de 50 000 de lei dispusă spre încasare cu titlu de prejudiciu moral, or cea 
solicitată de 2 000 000 de lei este una exagerată și neechitabilă.”

44 http://juris
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8584

Dosarul 

nr. 2ra-

1553/20

 Încheiere

28 octombrie 

2020

MN împotriva OM cu privire la repararea prejudiciului material și moral 
și încasarea cheltuielilor de judecată.

Astfel a invocat că Martîniuc Oxana a fost recunoscută vinovată pentru 
faptul că la data de 23 octombrie 2017, a intrat în casa sa fără acordul 
său, i-a tăiat părul și i-a sustras telefonul mobil, fiindu-i aplicate lovituri 
și numită cu cuvinte necenzurate

Solicitat: 50.000

Acordat: 3.000

Prin hotărârea Judecătoriei Bălți, sediul Central din 06 septembrie 2019, s-a 
admis parțial cererea de chemare în judecată depusă de MN.

Recurenta MN, în motivarea recursului a invocat că suma de 3 000 lei dispusă 
spre încasare cu titlu de prejudiciu moral este o sumă mizeră în raport cu 
suferințele psihice suportate. 

CSJ declară recurs inadmisibil.
45 http://juris
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8587

Dosarul 

nr. 2ra-

1521/2020

Încheiere

 28 octombrie 

2020

Reclamantul a indicat că, în momentul când conducătorul 
automobilului de model X a trecut de intersecția străzilor X, fără a 
semnala virarea la stânga, nu s-a încadrat în cotitură și s-a oprit cu 
partea frontală într-un gard de pe str. X

Solicitat: 25.000

Acordat: 3.000

Prin hotărârea din 16 decembrie 2019 a Judecătoriei Chişinău, sediul Centru a 
fost admisă parțial acțiunea.

Apel respins. 

Instanța de apel invocă: ”În ceea ce privește consecinţele prejudiciabile, 
instanța de apel a reținut concluziile instanței de fond referitor la faptul că la 
stabilirea cuantumului prejudiciului moral, instanța va ține cont de caracterul și 
gravitatea suferințelor psihice, circumstanțele în care a fost cauzat prejudiciu, 

precum și statutul social al persoanei vătămate.    Instanța de apel a relatat ca 
fiind întemeiată soluţia instanţei de fond referitoare la faptul că pretenţiile 
înaintate de intimat în partea încasării prejudiciului moral sunt juste, în 
condiţiile în care în speţă este cert că cadrul legal pertinent a fost aplicat corect, 
cu aprecierea justă a cuantumului compensaţiei pentru prejudiciul moral, care, 
în opinia instanţei de apel, se află într-un cuantum rezonabil şi echitabil instituit 
de Lege pentru situația litigioasă
Prejudiciului moral în mărime de 3000 lei, care în condițiile cazului dedus 
judecării - constituie o satisfacere echitabilă şi nu este excesivă pentru apelant, 
ţinut să o plătească şi nici venit nejustificat pentru intimat.”
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8603

Dosarul 

nr. 2ra-

1510/20

Încheiere

28 octombrie 

2020

Încălcării dreptului la respectul onoarei şi reputaţiei profesionale, a 
dreptului la respectul vieţii private şi de familie şi a încălcării 
prevederilor legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

Solicitat: 10.000

Acordat: 1.500

În fond.

Apel:

Prin decizia din 16 iunie 2020 a Curţii de Apel Chișinău, a fost admis apelul 
declarat de Publicația Periodică „Ziarul Național” SRL casată hotărârea din 7 
noiembrie 2019 a Judecătoriei Chișinău sediul Centru în partea pretențiilor 
admise și emisă în această parte o nouă hotărâre, prin care a fost respinsă ca 
neîntemeiată cererea lui VO de chemare în judecată împotriva Publicației 
Periodice „Ziarul Național” SRL cu privire la constatarea încălcării prevederilor 
legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, repararea prejudiciului 
moral și încasarea cheltuielilor de judecată.
În consecință, instanța de apel a considerat ca fiind neîntemeiat raționamentul 
primei instanțe vis-a-vis de temeinicia pretenției privind repararea prejudiciului 
moral în sumă de 1 500 de lei, întrucât la caz, VO nu este îndreptăți de a solicita 
repararea prejudiciul moral având în vedere că la materialele cauzei lipsesc 
probe ce ar determina stabilirea vinovăției în cadrul dosarului contravențional, 
ceea ce exclude pe cale de consecință și răspunderea civilă de natură a 
prejudiciului moral având în vedere că dispozițiile art. 18 din Legea nr. 133/20.
CSJ: Se consideră inadmisibil recursul declarat de VO. Încheierea este 
irevocabilă.

47 http://juris
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8477

Dosarul 

nr. 2ra-

1396/2020

Încheiere

21 octombrie 

2020

La 16 aprilie 2019, CC... au depus o cerere de chemare în judecată 
împotriva Casei Naționale de Asigurări Sociale cu privire la încasarea 
restanței la indemnizația unică pentru deces, repararea prejudiciul 
moral şi încasarea cheltuielilor de judecată.
În motivarea acțiunii a indicat că, la data 23 aprilie 2018 CA a suferit un 
accident de muncă iar la data de [...] a decedat 

Solicitat: 2.000

Acordat: 2.000

48 http://juris

prudenta.c
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8496

Dosarul 

nr. 2ra-

869/20

Decizie

21 octombrie 

2020

În motivarea acțiunii au invocat că la 9 august 2012, în jurul orei 07:40, 
în sat. Morenii Noi r-nul Ungheni s-a produs un accident rutier, în 

rezultatul căruia au decedat 13 persoane, iar altor 37 de persoane le-au 
fost cauzate vătămări corporale. Au comunicat că microbuzul implicat 
în accident, de model Mercedes 309D, n/î [...] a fost condus de șoferul 
IP, care a decedat în rezultatul producerii accidentului. Microbuzul în 

cauză se afla în locațiunea companiei de transport SRL „Feodora”, 
administrată de VP.

https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/doc-punct-in-dosarul-ruta-mortii-

mecanicul-si-medicul-condamnati-administratorul-firmei-achitat/

https://www.youtube.com/watch?v=ARAcMxf5-rc

Solicitat: fiecare succesor al persoanei decedate a suferit un prejudiciu moral pe 

care îl estimează la 1.000.000 de lei. 
Acordat: Fiind învestită cu judecarea cauzei, prima instanţă a ajuns la concluzia 
netemeiniciei acţiunii pe care a respins-o ca fiind neîntemeiată.

Apel respins. 

La adoptarea unei asemenea soluţii, instanţele de judecată ierarhic inferioare 
au concluzionat că SRL „Feodora” nu este autorul prejudiciului și, 
corespunzător, nu poate fi obligată să repare prejudiciul moral suportat de 
reclamanți, pretențiile acestora fiind înaintate față de un pârât 
necorespunzător. Instanțele de judecată ierarhic inferioare au concluzionat că 
reclamanții sunt îndreptățiți să pretindă repararea prejudiciului moral doar de 
către persoanele vinovate VE..., care au fost condamnate pentru acțiunile sale 
ilegale, iar art. 1403 Cod civil, în vigoare la acel moment, nefiind aplicabil în 

speță.

Recurs admins de CSJ. 

Or, ajungând la o astfel de concluzie, instanța de apel într-un mod neclar a 
reţinut constatările primei instanţe, în sensul că reclamanții sunt îndreptățiți să 
pretindă repararea prejudiciului moral doar de către persoanele vinovate VE și 
IR, care au fost condamnate pentru acțiunile sale ilegale, prevederile art.1403 
Cod civil, în vigoare la acel moment, nefiind aplicabile speţei. Aşadar, potrivit 49 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8343

Dosarul 

nr. 

2ra–1063/2

0

Încheiere

21 octombrie 

2020 

La 28 august 2019, US a depus cerere de chemare în judecată împotriva 
lui ZR cu privire la încasarea prejudiciului material în mărime de 476 de 
lei, a prejudiciului moral în mărime de 50000 de lei și a cheltuielilor de 
judecată în mărime de 2000 de lei.
În motivarea acțiunii a indicat că, la 28 mai 2019, orele 10:00, ZR 
conducând autoturismul de model Audi A4 cu n/î [...], care nu a trecut 

controlul tehnic în modul stabilit şi care nu avea asigurarea de 
răspundere civilă auto obligatorie, deplasându-se pe strada centrală a 
s. Burlăneşti, direcţia spre s. Viişoara, a încălcat limita de viteză 
stabilită, nu a ţinut seama de starea tehnică şi situaţia rutieră, la o 
curbă a derapat pe acostamentul din dreapta, unde a tamponat 
minorul [...], care se afla pe acostament, provocându-i conform 

raportului de constatare medico-legală nr. 201919C0097 din 31 mai 
2019, [...], [...], [...], ce se califică ca vătămări corporale uşoare, cu 
dereglarea sănătăţii de scurtă durată 

Solicitat: 50.000

Acordat: -

Pentru a decide astfel, instanțele au reținut că, Ursu Svetlana, în calitate de 
reprezentant legal al minorului [...], care are statut de victimă în cauza
contravențională, este îndreptățită de a solicita recuperarea prejudiciului moral. 
La fel, în cadrul dezbaterilor judiciare a fost constatată întrunirea condițiilor 
necesare pentru încasarea prejudiciului moral cauzat minorului [...], iar odată ce 

prejudiciul este suferit din cauza unei fapte recunoscute de lege ca fiind una 

care îndreptățește la repararea prejudiciului moral, acesta urmează a fi încasată 
de la persoana vinovată, la caz, de la ZR

50 http://juris

prudenta.c
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8353

Dosarul 

nr.2ra-

1367/19

Decizie

21 octombrie 

2020 

GI împotriva Direcției de Învățământ Soroca, intervenienți accesorii 
Consiliul raional Soroca și CV cu privire la constatarea vinovăției civil 
delictuale a pârâtului în producerea accidentului de muncă, obligarea 
pârâtului la achitarea indemnizației unice pentru reducerea capacității 
de muncă, repararea venitului ratat prin compensare viageră și 

repararea prejudiciului moral 

Solicitat: 250.000

Acordat: 150.000

Prin hotărârea judecătoriei Soroca, sediul Florești, din 17 octombrie 2019, s-a 
admis parțial cererea de chemare în judecată înaintată de GI.

Apel: casarea Deciziei de fond. 

CSJ admite recursul reclamantei .
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Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral

51 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8293

Dosarul 

nr. 2ra-

1309/20

Încheiere

16 octombrie 

2020 

În motivarea acțiunii a invocat că la 2 iunie 2018, aproximativ pe la orele 
12:00, în timp ce era lovit de AA, pe teritoriul magazinului „Angro” din 
mun. Edineț, s-a apropiat și VF, care la fel l-a lovit cu piciorul în față fără

un motiv 

Solicitat: 30.000

Acordat: 4.000

52 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8140

Dosarul 

nr.2ra-

1124/20

Decizie

07 octombrie 

2020

VN a depus cerere de chemare în judecată către SR, Agenția Servicii 

Publice, portalul www.deschide.md, portalul www.today.md, portalul 

www.mesaj.md, Svetlana Maftei, SRL „General Media Group” cu privire 
la dezmințirea informației care lezează onoarea, demnitatea și 
reputația profesională și încasarea prejudiciului moral în sumă de 
200000 de lei din contul lui SR și a prejudiciului moral în sumă de 
120000 de euro din contul „General Media Group” SRL și în mod 
solidar a tuturor cheltuielilor de judecată.

Solicitat: 120000 euro 

Acordat: 0

Acest fapt, potrivit art. 24 alin. (1) din Legea cu privire la libertatea de exprimare, 

trebuie dovedit de reclamant. De regulă, defăimătoare sunt considerate acele 
informaţii care relatează despre încălcarea legilor şi a normelor de convieţuire 
(normelor morale), şi astfel fac ca persoana să fie condamnată moral de opinia 
publică sau de unii indivizi în particular. Este de menţionat că, legislatorul nu 
concretizează care sunt informaţiile defăimătoare. 

53 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8142

Dosarul 

nr.2ra-

1383/20

Încheiere

7 octombrie 

2020

CM împotriva lui EM ariana privind încasarea prejudiciului material și 

moral

Solicitat: 20.000

Acordat: 2.000

Referitor la cerința privind încasarea prejudiciului moral, instanța a conchis că, 
în urma acțiunilor ilegale ale lui Eșanu Boris, partea vătămată [...] a primit 
leziuni corporale, fapt ce a urmat cu dureri fizice, senzații negative, iar dreptul 
de a solicita încasarea prejudiciului moral în echivalent bănesc este cert stabilit 
prin lege. Astfel, instanța a considerat echitabilă şi rezonabilă suma de 2 000 lei 

cu titlu de prejudiciu moral

54 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8262

Dosarul 

nr. 2ra-

1157/20

Încheiere

7 octombrie 

2020

VS împotriva Întreprinderii Municipale „Regia Transport Electric” cu 
privire la încasarea indemnizaţiei unice ca urmare a accidentului de 
muncă, încasarea prejudiciului moral şi a cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii a invocat că la 8 decembrie 2018, pe teritoriul 
atelierului de reparație a ÎM „Regia Transport Electric” din str. 
Mitropolit Dosoftei 138 mun. Chişinău, de pe acoperișul troleibuzului 
aflat în asamblare, a căzut salariatul CM, care este fiul său, iar în urma 
„[...]” primite prin cădere, acesta a decedat în spital la data de [...].

Solicitat: 500000

Acordat: 150.000

Astfel, instanţele de judecată ierarhic inferioare au concluzionat că suma de 
150000 de lei, va fi una echitabilă şi suficientă pentru compensarea prejudiciului 

moral cauzat VS, la stabilirea cuantumului prejudiciului moral respectiv, 

ţinându-se cont şi de gradul de culpabilitate al defunctului CMla producerea 
accidentului de muncă, soldat cu decesul acestuia din imprudenţă, în urma 

culpei grave.

55 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7750

Dosarul 

nr.2ra-

1111/20

Încheiere 9 

septembrie 

2020

cu privire la repararea prejudiciului moral şi încasarea cheltuielilor de 
judecată.

În motivarea acţiunii, au relatat că, la 27 august 2018, ora 17:54, GP a 
intrat cu un câine fără lasă şi botniță pe teritoriul terasei de vară ”Inima 
Codrului”, din parcul ”La Izvor”, mun. Chişinău unde SG şi SN 
activează în calitate de administratori. La observațiile făcute, precum că 
este interzisă intrarea şi aflarea animalelor pe teritoriul terasei, pârâtul 
a refuzat să se conformeze, specificând că cunoaște unde se poate şi 
unde nu se poate intra cu câinele, a devenit foarte agresiv, a început să 
strige şi să înjure cu cuvinte necenzurate, i-a ameninţat cu răfuială 
fizică, i-a agresat şi a încercat să-i lovească.

Solicitat: 

3.000 lei (NS)

2.000 lei (GS)

 

Acordat: 

Fond:

3.000 lei (NS)

2.000 lei (GS)

Apel:

1.000 lei (NS)

1.000 lei (GS)

 

56 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7867

Dosarul 

nr. 2ra-

1167/2020

Încheiere 16 

septembrie 

2020

cu privire la repararea prejudiciului material și moral Solicitat: 20.000 lei 

Acordat: 

0 (fond)

20.000 lei (Apel)

A specificat reclamantul și faptul că în urma acestor acţiuni de escrocherie 
săvârșite de pârât, soţia dânsului - PT, a divorțat de el, iar acest eveniment 
tragic din viaţa sa nu-l poate accepta, nu se poate împăca cu acest fapt, suferă 
nespus de mult deoarece a rămas de unul singur şi trebuie să se ocupe de 
treburile casei, trebuie şi să muncească pentru a-şi câștiga existența, iar datorită 
faptului că este născut în anul 1960 și are o vârstă înaintată, nu se poate adapta 
celor întâmplate. Divorțul cu PT l-a afectat profund, are mari suferinţe psihice, 
iar din aceste motive solicită încasarea de la pârât și a sumei de 20 000 de lei, 
cu titlu prejudiciu moral cauzat de pârât ca urmare a comiterii infracțiunii 
prevăzute de 190 alin. (2) Cod penal.
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Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral

57 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7861

Dosarul 

nr.2ra-

1190/20

Încheiere 16 

septembrie 

2020

privind repararea prejudiciului material, moral și încasarea cheltuielilor 
de judecată

vătămări corporale sub forma de echimoze şi plaga la faţă, fractura 

oaselor nazale

i-a fost cauzat un prejudiciu material în sumă de 44 650 lei exprimat 
prin cheltuielile pentru înlăturarea traumelor cauzate și anume deviația 
de sept nazal care poate fi efectuată prin rinoseptoplastia în mod planic 
contra sumei de 36000 lei şi coagularea cometelor nazale inferioare 
prin radiofrecvenţa contra sumei de 8000 lei conform raportului 
medical al clinicii „MEDPARK”, consultației în sumă de 450 lei, 
cheltuielilor de transport în sumă de 200 lei precum şi un prejudiciu 
moral, exprimat prin suferințe psihice provocate de starea de umilință, 
rușine, nedreptate, frustrare, pe care îl apreciază în sumă de 25000 lei.

Solicitat: 25.000 lei 

Acordat: 

5.000 lei (fond)

58 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7859

Dosarul 

nr. 2ra-

1163/20

Încheiere 16 

septembrie 

2020

cu privire la repararea prejudiciului moral cauzat de un izvor de pericol 

sporit (reclamantul a invocat că, în data de 29 aprilie 2016 a fost 
tamponat de către VM, care conducând troleibuzul pe str. 
Independenței din mun. Chişinău, nu a respectat regulile circulației 
rutiere), încasarea venitului ratat şi compensarea cheltuielilor de 
judecată.

 a menţionat că prin raportul de constatare medico-legală nr. 1423/1 s-a 
stabilit că în rezultatul accidentului rutier i-au fost cauzate leziuni 
corporale uşoare. Drept urmare a producerii accidentului, s-a aflat la 
tratament staționar pentru  perioada de 29 aprilie 2016 – 11 mai 2016, 
iar până la data de 26 octombrie 2016 a urmat tratamentul 
ambulatoriu. Începând cu 26 octombrie 2016 şi până la 01 decembrie 
2016, AS s-a aflat în concediul de odihnă anual.

Solicitat: 50.000 lei 

Acordat: 

5.000 lei (fond)

59 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7885

Dosarul 

nr. 2ra-

1150/20

Încheiere 23 

septembrie 

2020

privind încasarea prejudiciului moral cauzat prin infracțiune în mărime 

de 300 000 lei

reclamantul nu a ținut cont că, prejudiciul moral se repară doar pentru 
raporturile juridice (cauzarea vătămării integrităţii corporale sau altei 
vătămări a sănătăţii ori deces), apărute după intrarea în vigoare a 
Codului civil (12 iunie 2003), şi se repară, pentru fiecare caz, o singură 
dată în mărimea stabilită de instanţă. Pe când pretențiile lui Petrov 
Ghenadie, de fapt, sunt bazate pe un singur caz, și anume accidentul 
rutier din 24 mai 2012, provocat de pârât, dar nicidecum careva 

evenimente produse ulterior accidentul respectiv.

Solicitat: 300.000 lei

Acordat: 0 lei

Inadmisibil

60 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7961

dosarul nr. 

2ra-

1275/20

Încheiere 23 

septembrie 

2020

Cu privire la repararea prejudiciului material și moral.

În motivarea acțiunii reclamantul a indicat că în rezultatul accidentului 
rutier produs la data de 11 iunie 2011, soției sale i-au fost cauzate leziuni 
corporale grave periculoase pentru viaţă, care au dus la decesul 

acesteia.

Solicitat: 1.000.000 lei 

Acordat: 250.000 lei

 

61 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8088

Dosarul 

nr. 2ra-

1270/20

Încheiere 30 

septembrie 

2020

În motivarea acţiunii, reclamanta a invocat că, în data de 08 iunie 2019 
VP a telefonat la serviciul 112 şi a comunicat că ÎI „ML” a cărei fondator 
este, activează fără acte permisive de activitate. La magazinul din sat. 
Zăbriceni s-au prezentat doi colaboratori de poliție, care i-au cerut 
pentru control actele. După ce a prezentat actele, l-au chemat pe VC, 
care s-a prezentat la magazin şi având intenția de a încălca ordinea 
publică şi de a o înjosi, a început a striga la ea şi a o amenința, numind-
o cu cuvinte injurioase şi a scuipat-o în prezenţa colaboratorilor de 
poliție. Totodată, a menţionat că pe faptul dat s-a adresat cu plângere 
la Inspectoratul de Poliţie Edineţ. La data de 06 iulie 2019 în privința lui 
VC a fost pornit proces contravențional în temeiul art.354 Cod 
Contravenţional şi a fost sancţionat, fiindu-i aplicată o amendă în 
mărime de 30 unități convenționale, 1500 de lei. Tot, la data indicată, a 
fost recunoscută în calitate de victimă pe cauza contravențională. 
Reclamanta a afirmat că, la 10 iunie 2019 VC s-a prezentat la magazinul 
din sat. Oneşti şi a amenințat-o, a insultat-o, cerându-i cartelele 
medicale ale vânzătorilor. Din cauza emoțiilor negative şi 
amenințărilor, înjurăturilor din partea lui VC i s-a agravat starea 
sănătății şi la 10 iunie 2019 a fost internată în spitalul raional Edineţ 
unde s-a aflat la tratament până la data de 19 iunie 2019. În rezultatul 
acțiunilor ilicite, din partea lui VC i-a fost cauzat un prejudiciu material 
exprimat prin cheltuielile de efectuare a investigațiilor medicale în 
sumă de 265 de lei și de procurare a medicamentelor în sumă de 850 de 
lei şi un prejudiciu moral exprimat prin suferințe psihice provocate de 

Solicitat: 30.000 lei 

Acordat: 2.000 lei 
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Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral

62 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7638

Dosarul 

nr. 2ra-

731/20

Decizie 12 

august 2020

apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale, obligarea 
dezmințirii informaţiei şi exprimării scuzelor, repararea prejudiciului 
moral şi încasarea cheltuielilor de judecată

Solicitat: 

Moral + Cheltuieli de jud. =  10.000 lei 

Acordat: 

Fond - respins

Apel 

Moral - 2.000 lei

CSJ - se mentine hot. de fond

Restrângerea libertăţii de
exprimare se admite doar pentru protejarea unui interes legitim prevăzut la 
alin.(3) şi
doar în cazul în care restrângerea este proporţională cu situaţia care a 

determinat-o,

respectându-se echilibrul just dintre interesul protejat şi libertatea de 

exprimare, precum

şi libertatea publicului de a fi informat. Garanţiile privind libertatea de 

exprimare nu se

extind asupra discursurilor care incită la ură sau la violență.

Instanţa de recurs consideră că prima instanţă corect a menţionat că în situaţia 
în

care Alexandru Cireş ar fi spus la adunarea sătească din 22 mai 2018 că 
„primarul a63 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7627

Dosarul 

nr. 2ra-

1157/20

Încheiere 12 

august 2020

La 4 martie 2019, VS a depus cerere de chemare în judecată împotriva 
ÎM „Regia Transport Electric”, intervenienți accesorii VL, MC și IT prin 
care a solicitat constatarea vinovăției civil - delictuale a ÎM „Regia 
Transport Electric” pentru producerea accidentului de muncă mortal al 
salariatului CM, încasarea sumei de 2 601 850,68 de lei cu titlu de 

indemnizație unică ca urmare a accidentului de muncă la data de 8 
decembrie 2018 soldat cu decesul fiului său, CM, a sumei de 500 000 
de lei cu titlu de prejudiciul moral cauzat și compensarea cheltuielilor 
de judecată.

Solicitat: 500.000 lei 

Acordat: 

150.000 lei

64 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7703

Dosarul 

nr. 2ra-

643/20

Decizie 19 

august 2020

cu privire la repararea prejudiciului moral și încasarea cheltuielilor de 
judecată:

În motivarea acțiunii reclamantul a indicat că, la 07 iunie 2017 acesta, 
acuzând dureri (constipație a colonului), s-a adresat la Asociația 
Medicală Teritorială
Ciocana, unde medicul de familie i-a recomandat să apeleze la serviciul 
medicilor de urgență, ceea ce a și făcut. Ulterior, a fost transportat la 

IMSP Spitalul Clinic

Municipal ”Sfânta Treime” unde medicii, în locul acordării primului 
ajutor medical ([...]), au întreprins alte măsuri ([...]), acționând 
neprofesional și iresponsabil.
În scurt timp, a fost trimis acasă, fiindu-i recomandat să ea un taxi, asta 
în timp ce reclamantul practic a fost lipsit de posibilitatea de a se 

deplasa de sine stătător.
VS a specificat că a doua zi, a apelat la ajutor pe unul din anunțurile 
ziarului „[...]” întrucât era a șasea zi de criză ([...]). Înțelegând că s-a 
produs un confuz, consultându-se pe telefon cu un medic cunoscut, la 

[...] iunie [...], s-a deplasat la IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta 
Treime” unde medicii au imitat [...] [...], iar pentru a înlătura [...] l-au 
trimis la Asociația Medicală Teritorială Ciocana. În tot acest timp a fost 
într-o stare psihologică de nedescris, fiind umilit, se afla pe muchia 

izbucnirii unei crize de nervi, deoarece este [...] de [...]. x, diagnosticat 

cu [...]. Faptele descrise au dus la înrăutățirea vădită a stării sănătății 

Solicitat: 50.000 lei 

Acordat: 

0 lei (fond+apel)

10.000 lei (CSJ)

 

65 http://juris

prudenta.c
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Dosarul 

nr. 2ra-

1036/20

Încheiere 26 

august 2020

cu privire la încasarea îndemnizației unice, a prejudiciului moral cauzat 
prin vătămarea integrității corporale și a cheltuielilor de judecată

Solicitat: 50.000 lei 

Acordat: 0 lei

 

pentru a demonstra pretențiile sale în partea reparării prejudiciului moral a 
făcut referire de drept la prevederile art. art. 329 Codul muncii. Norma la care 
face referire în vederea întemeierii în drept a pretenției numite nu 
reglementează și nu se aplică situației invocate de reclamant și constatată de 
instanță

66 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7084

2ra-694/20 Decizie din 8 

iulie 2020

Pârâtul, conducând automobilul de model [...], ce-i aparține cu drept 
de proprietate, manifestând imprudență la trafic și ignorând pct. 45 alin. 
l din Regulamentul circulație rutiere, a comis tamponarea pietonului 
TE, cauzându-i prejudiciu material și moral, iar vinovat în comiterea 
accidentului rutier a fost recunoscut pârâtul.

Solicitat: 500 000 lei

Primit: 15 000 lei

Instanța de apel, ținând cont de gravitatea vătămărilor corporale cauzate - 
vătămare ușoară, de caracterul şi gravitatea suferințelor psihice, fizice cauzate, 
de gradul de vinovăție a apelantului-pârât, că a comis contravenție din 
imprudență, fără intenție de a-i cauza apelantei - reclamante leziuni corporale, 
de starea materială a acestuia, a considerat că, prima instanță just a dispus 
încasarea sumei de 15000 de lei, cu titlu de prejudiciu moral,
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7119

2ra-

918/2020

Decizie din 8 

iulie 2020

Reclamantii au invocat că, la 06 ianuarie 2006, în jurul orei 13:30 pe 
traseul Brest-Chişinău-Odessa, la km 700+700m, a avut loc un 
accident rutier. In rezultatul accidentului rutier, reclamanților G-RB li s-
a cauzat leziuni corporale grave şi mai puţin grave, iar reclamantul BG a 
fost încadrat în cadrul de dezabilitate de gradul III. Ca urmare, a fost 

intentat dosar penal, iar prin decizia Curții de Apel Bălți, pârâții GBB și 
GC au fost recunoscuți culpabili de comiterea infracţiunii prevăzute de 

art. 264 alin. (3)

Solicitat: 100 000 lei 

Primit: 22 500 lei 

Respectiv, instanța de apel a conchis că intimații-reclamanți GB și RB întrunesc 
toate condițiile ca parte prejudiciată, și prin urmare sunt în drept să pretindă la 
o compensare materială cât și morală de la GBB și GC ca urmare acțiunilor 
săvârșite de ultimii în privința reclamanților. Astfel, aplicând prevederile art. 14 
alin. (1) și alin. (2), 1398, 616, 1418 Codul civil, în redacția Legii până la 01 martie 
2019, art. 82 și 90 CPC.
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7131

2ra-

928/2020

Decizie din 8 

iulie 2020

Reclamanta  a indicat că s-a întâlnit cu colaboratorul ocolului silvic 
Zloți, MS. În urma unei neînţelegeri, care a avut loc cu MV, ultimul a 
bruscat-o, aplicând forţa fizică şi numind-o cu cuvinte necenzurate.

Solicitat:100 000 lei 

Primit: 1 000 lei

In susținerea soluției sale, instanța de apel s-a bazat pe prevederile art. 8 alin. 
(1), 14 alin. (1), 1398 alin. (1), 1422 alin. (1)-(3) Cod civil (în vigoare pînă la 01 martie 

2019) 
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7334

2r-

320/2020

Decizie din 22 

iulie 2020

Cerere de chemare în judecată împotriva Instituţiei Medico-Sanitare 
Publice „Institutul de Medicină Urgentă” și Ministerului Sănătăţii, 
Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova
 Articolul 213 lit. a) Cod penal, Încălcarea regulilor și metodelor de 
acordare a îngrijirilor medicale din cauza neglijenței
 a) provocarea de vătămări corporale grave sau alte vătămări corporale 

grave. 

Solicitat:300 000 lei

Primit:0 lei

Instanţa de apel a pus ordonanţa emisă la data de 28 mai 2018, prin care s-a 

dispus: clasarea cauzei penale nr. 2017031844 din 25 septembrie 2017, conform 

elementelor de infracțiune prevăzute de art. 213 lit. a) Cod penal, deoarece fapt 
nu întruneşte elementele infracţiunii prevăzute la art. 213 lit. a) Cod penal.
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7418

2ra-514/20 Decizie din 22 

iulie 2020

În motivarea acțiunii reclamantele au indicat că, prin sentința din 27 
aprilie 2015 a Judecătoriei Fălești, pârâtul a fost recunoscut vinovat în 
comiterea infracțiunii prevăzute de art. 264 alin. (5) din Codul penal.

VC (parat) la 19 decembrie 2013, aproximativ în jurul orei 07.45, 

conducând automobilul de serviciu de model [...], prestând servicii de 

regim taxi SRL „Dirove Nord”, deplasându-se pe drumul național „R16 
Sculeni-Fălești-Bălți” din or. Fălești în direcția mun. Bălți, având în 
calitate de pasageri pe bancheta din față dreapta pe VD, iar pe 
bancheta din spate pe TC şi NM (reclamanta), fără a ține cont de faptul 
că, suprafața carosabilă era acoperită cu polei, iar vizibilitatea era 
redusă din cauza ceții, nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile și 
situația rutieră dată, continuând deplasarea pe această porțiune de 
traseu cu o viteză sporită în raport cu situația rutieră descrisă, prin ce a 
încălcat prevederile pct.45 subpct. 1)
și 2) din Regulamentul circulației rutiere, drept consecință a pierdut 
controlul mijlocului de transport şi a derapat, contrar prevederilor pct. 
51 lit. c) din Regulamentul enunțat, ieșind pe banda de sens opus, 
lovindu-se frontal în camionul de model [...], care se deplasa 

regulamentar din sens opus. În rezultatul accidentului, pasagerii VD şi 
TC au decedat pe loc, iar NM (reclamanta) și însăși VC s-au ales cu 
leziuni corporale grave, periculoase pentru viață.

Au considerat că, este inuman și nefiresc lipsirea de viață sau sănătate

Solicitat ( NM, victima devenită invalid gr. 2) :400 000 lei  . Primit:100 000 lei
Solicitat (  MD, soția victima decedata)        :400 000 lei  . Primit:300 000 lei

Prin decizia din 29 octombrie 2019 a Curții de Apel Bălți a fost respins apelul 
declarat de către VC,a fost admis apelul declarat de către NM și MD fost 
încasate de la VC în beneficiul NM suma de 100000 de lei, cu titlu de prejudiciu 

moral, au fost încasate de la VC în beneficiul MD suma de 300000 de lei, cu titlu 

de prejudiciu moral
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7373

2ra-

1007/20

Decizie din 22 

iulie 2020

Reclamanta a invocat că în rezultatul accidentului rutier, provocat de 
conducătorul automobilului de model Hundai, la volanul căruia se afla 
pârâtul, dânsa a suferit leziuni corporale ușoare, a remarcat că i-au fost 
cauzate suferințe fizice și psihice, având nevoie de tratament o 
perioadă îndelungată.
   Potrivit informației de la Procuratura raionului Ialoveni și IP Ialoveni, 
în privința lui IB a fost întocmit un proces-verbal cu privire la 
contravenție, conform art. 242 alin. (2) Cod contravențional.

Solicitat: 20 000 lei

Primit:4 000 lei

Întru consolidarea soluției adoptate, reieșind din prevederile art. 1422 și 1423 
Cod civil (în redacția până la 1 martie 2019), cu referire la pretenția privind 
repararea prejudiciului moral în cuantum de 20 000 de lei, instanța de apel a 
reținut că aceasta nu poate fi admisă integral, întrucât cuantumul este exagerat 
și nemotivat, astfel că acordarea sumei de          4 000 de lei ar confirma 
caracterul de satisfacție echitabilă al despăgubirilor şi ar atinge scopul şi 
finalitatea prevăzută de lege.
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7529

2ra-

1064/20

Decizie din 

29 iulie 2020

RU, în interesele minorei [...], a depus cerere de chemare în judecată 
împotriva lui EC şi NC.
Reclamanta a invocat că fiica sa minoră, [...], se întorcea de la 
antrenament și trecând pe lângă casa pârâților, a fost atacată de trei 
câini de luptă de rasa „Stafford” din categoria periculoși, care au ieșit 
din curtea pârâților, fără lesă și botniță și s-au năpustit asupra acestei, 
târând-o, au mușcat-o de ambele picioare, față și membrul toracic 
stâng.

Solicitat:100 000 lei

Primit:20 000 lei

Instanța de apel a considerat că suma încasată de 20000 de lei cu titlu de 
prejudiciu moral, în viziunea instanței păstrează un raport rezonabil de 
proporționalitate cu prejudiciul moral suferit.
Instanţa de apel şi instanţa de fond au aplicat Articolul 1411. Răspunderea 

pentru prejudiciul cauzat de animale .Cod Civil(vechi)
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7508

2ra-846/20 Decizie din 

29 iulie 2020

Deputata MC a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui IȘ, 

intervenient accesoriu Privesc.eu cu privire la

dezminţirea informaţiei false şi defăimătoare care lezează onoarea, 
demnitatea şi reputaţia profesională şi repararea prejudiciului moral.

   În motivarea acţiunii, reclamanta a invocat că , în cadrul conferinţei 
de presă a fost răspândită, prin sursele mass-media scrise şi 

electronice, о informaţie falsă şi defăimătoare de către IȘ, precum că 
„[...] deputata MC a primit cadou о maşină de teren (Jeep) de la 
VF.Informaţiile false şi defăimătoare la adresa ei au fost preluate, 
publicate şi răspândite prin intermediul mai multor mijloace mass-
media şi anume: prin intermediul comunicatului de presă al Partidului 
Politic „Ş”„Facebook” a Partidului Politic „Ş”; publicate şi difuzate pe 

platformele media-online: unimedia.info, telegraph.md, www.zdg.md, 

www.timpul.md, agora.md, ziarulnational.md.

Solicitat:100 000 lei

Primit:0 lei

Acţiunea depusă de către MC a fost respinsă ca neîntemeiată.
     Instanţa de apel a constatat că sintagmele utilizate de către IȘ sunt judecăți 
de valoare şi în practica CtEDO au fost făcute distincţii dintre fapte şi judecăți 
de valoare, în comparație cu existenţa faptelor care poate fi demonstrată, 
veridicitatea judecăților de valoare nu poate fi demonstrată, iar în cazul 
existenţei unor dubii rezonabile cu privire la caracterul defăimător al 
informaţiei, situaţia se va interpreta împotriva restricționării libertăţii de 

exprimare.

   Instanța de apel a considerat întemeiată concluzia instanței de fond cu privire 
la netemeinicia pretențiilor ce țin de repararea prejudiciului moral, or, potrivit 
art. 29 alin. (2), (3) şi (4) din Legea cu privire la libertatea ce exprimare, se acordă 
compensaţie pentru prejudiciul moral cauzat persoane publice doar în cazul în 
care persoana publică a fost defăimată cu rea-credinţă.
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6703

2ra-836/20 Decizie din 17 

iunie 2020

Reclamanții GV și GL au specificat că în timp ce avea loc sfințirea casei, 
SV înjura în curtea casei, la fața locului fiind solicitați colaboratorii 
poliției, iar pârâta i-a amenințat cu moartea.reclamantii au invocat ca i-
au cauzat prejudiciu moral considerabil, generat de clipele de groază 
prin care au trecut împreună cu familia.                                                                                                                                                                               
De asemenea VS i-a fost întocmit procesul-verbal cu privire la 

contravenție, prin care s-a stabilit că l-a înjurat în public pe GV.

Solicitat: 150 000 lei

Primit : 8 000 lei

Prin hotărârea din 10 iunie 2019 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru,
S-a încasat de la SV în beneficiul lui GV suma de 8 000 lei cu titlu de prejudiciu 

moral . Cu referire la pretenția înaintată de reclamanta GL, instanța de fond a 
menționat că ultima nu a administrat nici un înscris probator care să confirme 
că pârâta ar fi acționat în mod ilicit în raport cu reclamanta.

75 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

6216

Dosarul 

nr. 2ra-

618/20

Încheiere 13 

mai 2020

AD la 05 aprilie 2006, conducând microbuzul de model „Mercedes 
Sprinter 316 CDI” , se deplasa pe traseul 1-IX-169 km, în direcția în 
or.Obzor. Ajungând în nemijlocita apropiere de intrarea în or. Obzor, 

nu a manifestat prudență sporită la trafic în timp ce se deplasa pe timp 
de noapte şi ceață densă,ignorând cerinţele pct. 45 alin. (1) şi alin. (2), 
pct. 49, pct.10 alin. (1) lit. b) al Regulamentului Circulației Rutiere şi 
drept urmare s-a comis tamponarea cu autocamionul de model „Şkoda 
Europa”

 art.264 alin.(3) lit. a) Cod penal

 În rezultatul accidentului rutier, ambele unități de transport tehnic au 
fost deteriorate considerabil, iar în calitate de pasager al microbuzului, 

s-a ales cu vătămări corporale grave sub formă de [...].
Reclamantul a precizat că anterior producerii accidentului, aprilie 
2006, era un om de afaceri de succes care avea magazine în centre 

comerciale şi la piață, era căsătorit. La producerea accidentului tragic, 
fiica sa avea doar două săptămâni. După producerea accidentului, a 
fost adus în stare de inconștiență în Republica Moldova şi s-a aflat în 
starea aceasta aproximativ 2 luni, după care a fost transportat în 
Germania, unde a suferit două intervenții chirurgicale. Pentru 

tratament a cheltuit

sumele băneşti acumulate şi a mai împrumutat. La fel, a indicat că nu s-
au păstrat toate bonurile, având în vedere că au trecut mai mult de 10 

cerut 50.000.000 de dolari SUA.

Reclamantul a afirmat că, în calitate de parte vătămată în cauza penală, a 
declarat apel împotriva sentinței şi ca urmare a judecării apelului în partea 
acţiunii
civile s-a decis de a încasa de la AD în beneficiul său cu titlu de prejudiciu moral 

suma de 25000 lei. 

instanța de fond corect a dispus respingerea cerinței cu privire la repararea 
prejudiciului moral în sumă de 50000000 de dolari SUA ca fiind neîntemeiată.
Concomitent, în cadrul procesului penal AS a înaintat acțiunea civilă inclusiv şi 
împotriva „EI” SRL, cerință examinată de instanţa de judecată în cadrul cauzei 
penală, motiv pentru care instanţa de judecată nu este în drept să se mai 
pronunţe asupra acestei.
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6281

Dosarul 

nr. 2r-

233/20

Decizia din 

20 mai 2020

La 9 august 2019, VA s-a adresat în instanţa de judecată, cu cerere de 
chemare în judecată împotriva lui PE solicitând încasarea sumei de 25 
000 de lei cu titlu de prejudiciu moral cauzat prin contravenție.

În motivarea cererii de chemare în judecată reclamantul a indicat că, la 
data de 18.03.2019 a fost maltratat de către PE, fiindu-i aplicate multiple 
lovituri în regiunea capului. Potrivit raportului de constatare nr. din 

21.03.2019 la el s-au constatat două plăgi contuze în regiunea frontală și 
o plagă contuză în regiunea parietală stînga. Leziunile au fost produse 
prin acțiune traumatică cu obiect dur contondent ce a condiționat 
dereglare de sănătate de scurtă durată, calificîndu-se ca vătămare 
ușoară.

Suma ceruta  25 000 de lei cu titlu de prejudiciu moral. 

(https://jbl.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/e7f6e4ca-b333-4a40-

bdea-7d9a66e855b1)

Suma incasata a fost de 1000 lei cu titlu de prejudiciu moral.

Totodată, şi Curtea Europeană a Dreptului Omului a menţionat că accesul la 
justiţie trebuie să fie asigurat în mod efectiv şi eficace. Principiul accesului liber 

la

justiţie implică şi respectarea termenelor în care justițiabilii îşi pot exercita 

drepturile lor procesuale.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudența sa, a menţionat că 
comportamentul părţilor în procesul de judecată este foarte important, întrucât 
constituie un element obiectiv şi de care trebuie să se ţină cont pentru a se 
determina dacă a fost sau nu depășit termenul rezonabil prevăzut de art. 6 par. 
1 din Convenţie.
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5227

Dosarul 

nr. 2ra-

1948/19 

2ra-14/20

Decizie 05 

februarie 

2020

Reclamantul a invocat că activează în calitatea de antreprenor, în bază 
de patentă, piaţa agricolă or. Cimişlia. La 21 septembrie 2017, 
aproximativ ora 06:15, la locul de muncă era aşteptat de către Nicolae 
Dulgher, soţul vânzătoarei buticului din apropiere, VD, pentru a 
clarifica un incident din ajun cu NN. Ca urmare a cerţii, din intenţii 
huliganice, pârâtul i-a aplicat cu un obiect din lemn (bită) mai multe 
lovituri în regiunea capului şi corpului, cauzându-i leziuni corporale 
calificate ca fiind neînsemnate conform raportului de constatare 

medico-legală nr. 139 din 06 octombrie 2017. Acţiunile lui ND se 
deosebesc printr-un cinism şi obrăznicie deosebită, fiindu-i aplicate 
multiple lovituri, cauzându-i dureri şi suferinţe fizice.

Cu referire la prejudiciul moral pretins, reclamantul a indicat că 
acţiunile pârâtului i-au dezechilibrat starea emoţională, a devenit iritat 
şi foarte sensibil.
Periodic acuză dureri de cap, strări de neliniște, neîncredere în forţele 
proprii, nesiguranţă, are permanent o stare de disconfort sufletesc, 
psihicul este încordat la maxim şi nu mai poate lucra în regim normal 
ca anterior. Respectiv suma de 10000 de lei reprezintă o compensaţie 
echitabilă şi rezonabilă pentru suferinţele fizice şi psihice.

art. 78 alin. (1) Cod contravenţional şi art. 354 Cod contravenţional

Suma cerută: 10.000 lei pentru suferinţele fizice şi  psihice
Suma acordată: 1.000 lei

incapacitate de a lucra în perioada 22 septembrie 2017-02 octombrie 2017 - 

pretenție respinsă integral

venit ratat: 11.000 lei 
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5169

Dosarul 

nr.2ra-

136/20

Încheiere din 

05 februarie 

2020

art. 78 alin. (1) Cod contravenţional

art. 1398, 1422, 1423 

Cod civil (redacția înainte de 01.03.2019), art. 45 alin. (1) Cod 
Contravențional

În motivarea acţiunii a indicat că, la 08.05.2018, reclamantul a depus o 
plângere la Inspectoratul de Poliţie Edineţ pe faptul că, la 08.05.2018, în 
piaţa din or. Edineţ, reclamantul DL a fost lovit în piept cu mâna, iar în 
urma loviturii reclamantul a căzut jos, prin ce i-au fost cauzate leziuni 

corporale. 

Suma cerută: 5.000 lei
Suma acordată: 3.000 lei
Justificarea: pârâtul CV, fiind  atras la răspundere contravenţională, pentru 
fapta ilicită comisă, la 08 mai 2018, îndreptată spre DL, ca rezultat, prin prisma 
art. 1398 Cod civil al RM, urmează să suporte prejudiciul cauzat acestuia
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5100

2ra-203/20 Încheiere

29 ianuarie 

2020

ZN a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui MN 
Reclamanta a susţinut că în perioada căsătoriei, soţul MN nu-şi executa 
obligaţiile părinteşti, făcea abuz de băuturi alcoolice şi săvârşea acte de 
violenţă fizică şi psihică în familie.

Suma cerută- 160 000 lei 
Suma oferită- 0 lei
Recurs declarat inadmisibil, fiind menținută decizia Curții de Apel prin care s-a 
declarat neîntemeiată acțiunea cu privire la repararea prejudiciului moral.
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4349

2ra-

2181/19

Decizie

04 decembrie 

2019 

Reclamantul a fost agresată de către trei vecini, și anume: SG, VGși 
încă o persoană de gen masculin necunoscută ei.
În rezultat, potrivit concluziei Raportului de constatare medicolegală  
care au fost produse în rezultatul acțiunii traumatice a unui obiect 

contondent

dur, posibil în timpul și în circumstanțele indicate, condiționând 
dereglarea sănătății de scurtă durată, ce se califică ca fiind vătămare 
ușoară.

Suma ceruta 100 000 lei

Suma acordata - 0 lei (cerere reconventionala)

Se admite parțial cererea reconvențională depusă de către SG împotriva VA cu 
privire la recuperarea prejudiciului moral. Se încasează de la VA în beneficiul lui 

SG suma de 1000 lei (una mie lei) cu titlu de prejudiciu moral.
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4341

2ra-

1748/19

Decizie

4 decembrie 

2019

AL împotriva AM și Societății pe Acțiuni „ASITO DIRECT”, cu privire la 
repararea prejudiciului material și moral cauzat prin infracțiune. În 
urma accidentului dat, conform raportului de expertiză medico-legală 

nr. 671/D din 27 martie 2014, reclamanta a suferit multiple facturi 

calificate ca vătămare gravă. art. 264

alin. (3) lit. a) din Cod Penal

Suma cerută-  prejudiciu moral în mărime stabilită de instanța de judecată.
Suma oferită-  100.000 lei

CSJ a menținut hotărârea instanței de fond, susținând că suma acordată în 
calittae de prejudiciu moral este una echitabilă
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4743

2ra-

2337/19

Încheiere

24 decembrie 

2019

CG s-a adresat în instanţa de judecată, cu cerere de chemare în 
instanţa de judecată împotriva MC. În motivarea acțiunii, a indicat că 

CM, i-a aplicat multiple lovituri cu o scândură în cap, spate şi cu un 
bâtă peste mâini, picioare şi alte părţi ale corpului. 
Aceasta i-a cauzat prejudiciu moral, manifestat prin suferințe fizice şi 
psihice, relatate prin sentimente de umilire, iritare, rușine, disperare, 
disconfort, frica față de pârâta

Suma cerută- 10000 lei
Suma oferită- 500 lei

Recurs declarat inadmisbil. Menținută decizia curții de apel care a susținut că 
suma de 500 lei reprezintă o satisfacție echitabilă.
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3852

nr. 2ra-

1246/19

Încheiere 

13 noiembrie 

2019

VR a depus cerere de chemare în judecată împotriva ÎCS „Jurnal de 
Chişinău Plus” SRL şi AB cu privire la apărarea onoarei şi demnităţii, 
repararea prejudiciului moral şi încasarea cheltuielilor de judecată.În 
motivarea acţiunii a invocat că în secvenţa difuzată la postul de 
televiziune „Jurnal TV” din 2 iunie 2012 în cadrul emisiunii „Ministerul 
Adevărului” i-a fost lezată onoarea şi demnitatea prin difuzarea unor 
imagini şi comentarii expuse în această emisiune, fiind înjosită public 
prin denaturarea şi batjocorirea imaginii şi prin răspândirea unor 
informaţii calomnioase neautentice şi mincinoase la adresa sa.

Cerut:200 000lei în total de la ambii pârâți.

Acordat:  8000lei
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nr.2ra-

2139/19

Încheiere 

20 noiembrie 

2019

Încălcarea regulilor de circulație rutieră a fost determinată de faptul, că 
pârâtul, la 10 aprilie 2013, fiind în calitate de conducător al 
autoturismului de model Renault Clio, cu numărul de înmatriculare 
[...], la intersecția străzilor Sarmizegetusa şi bulevardul Decebal, mun. 
Chişinău, a ignorat semnalul de interzicere a semaforului - culoarea 
roşie, tamponând microbuzul Mercedes Maxi - Taxi (ruta 104), cu 
numărul de înmatriculare [...], condus de CS, care se deplasa 
regulamentar pe bulevardul Decebal, mun. Chișinău, la culoarea verde 

a semaforului. 

În cadrul examinării contestației depuse de către MA, la Judecătoria 
Centru, mun. Chișinău, în conformitate cu art. 387 Cod contravențional, 
reclamanta a fost atrasă în calitate de reprezentant legal al părţii 
vătămate - persoana minoră [...], deoarece la 10 aprilie 2013, împreună 
cu fiica minoră BC se aflau în microbuzul Mercedes Maxi - Taxi (ruta 
104), implicat în accidentul rutier, fiindu-le cauzate leziuni corporale 

sănătății, în legătură cu care, [...] a fost internată pentru o perioadă de 
10 zile (10 aprilie 2013 - 19 aprilie 2013) în spital. 

Potrivit documentației medicale primare şi a informației medicului de 
familie, copilul [...] se află la evidența medicală din luna aprilie 2013 cu 

diagnosticul:

Traumatism cranio - cerebral. Encefalopatie posttraumatică. Sindrom 
cefalgic. Sindrom astenovegetativ. Hipotireoidie. Dischinezia căilor 
biliare. Pancreatită reactivă după externarea din staționar. După 
externarea din spital s-a aflat la evidență medicală, în perioada anilor 

Cerut: 50 000lei.

Acordat: 30 000lei. 

(Această concluzie a instanței de apel se fundamentează pe următoarele 
argumente. În conformitate cu art. 1398 alin. (1) din Codul civil, cel care 

acţionează faţă de altul în mod ilicit, cu vinovăţie este obligat să repare 
prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, şi prejudiciul moral 
cauzat prin acţiune sau omisiune.)
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3917

nr. 2ra-

1315/19

Decizie 

20 noiembrie 

2019

NP a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui VT şi IS cu 
privire la apărarea onoarei, demnităţii, reputaţiei profesionale, 
încasarea compensaţiei băneşti şi repararea prejudiciului moral.A 
invocat că la 15 septembrie 2014, VT şi IS, prin intermediul conferinţei 
de presă organizată de Agenţia de Presă SRL „Info - Prim Neo”, sub 
genericul: „Cine stă în spatele suspendării Consiliului de Administraţie 
a V”, au răspândit o serie de informaţii defăimătoare în adresa ei, fiind 
relatate o serie de fapte false care nu corespund realităţii 

Cerut:50 000lei

Acordat:I.F. a fost respinsă acţiunea ca neîntemeiată
                C.A.A fost încasat de la Victor Ţurcan şi Igor Spoială în beneficiul 
Nataliei Politov-Cangaş prejudicial moral câte 5000 de lei de la fiecare
                 C.S.J. A casat hot. C.A. și a menținut hot. I.F.
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3043

Dosarul 

nr. 2ra-

1818/19

Încheiere

 2 octombrie 

2019

NG a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui Serghei Pcela 
cu privire la apărarea onoarei și demnității, repararea prejudiciului 
moral și încasarea cheltuielilor de judecată.
Și-a întemeiat pretențiile în baza art. 10 din Convenția Europeană 
pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale, art. 
32 din Constituție, art. 15-16 din Legea cu privire la libertatea de 

exprimare, 1422-1424 Cod civil, art. 94,281 CPC.

Cerut : neclar

Acordat de către instanța de fond : 50 000 de lei
Instanța a stabilit că prin informația difuzată lui NG i-a fost adusă atingere atât 
demnității, cât și reputației  profesionale, care ocupă funcție de viceprimar al 
mun. Bălți, funcție care potrivit legislației este de demnitate publică. 

Curtea de Apel: a fost casată hotărârea din 8 octombrie 2018 a Judecătoriei Bălți 
sediul central și emisă o nouă hotărâre prin care acțiunea a fost respinsă

integral.

CSJ:Se consideră inadmisibil recursul declarat de către Nicolae Grigorișin 
împotriva Deciziei din 23 aprilie 2019 a Curţii de Apel Bălți.
Încheierea este irevocabilă. 
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Dosarul 

nr.2ra-

1701/2019

Încheiere 

02 octombrie 

2019

LV și RV în nume propriu și în interesele copilului minor [...] au adresat 
cerere de chemare în judecată împotriva EM cu privire la recuperarea 
prejudiciului material suportat pentru tratament medical și prejudiciul 
moral suportat în rezultatul acţiunilor ilicite, precum și compensarea 
cheltuielilor de judecată

In motivarea acţiunii reclamanţii au indicat, că la 31 martie 2014 pârâta 
fiind profesoară de geografie în timpul lecţiei ce o petrecea cu elevii 
clasei a V-a de la gimnaziul din satul Crăsnăşeni, r-nul Teleneşti, ca 
reacţie la faptul că elevul minor [...] nu era atent la lecţie, pentru a-l 
disciplina, fără careva temei legal, a admis să aplice forţa fizică asupra 
lui exprimată prin rotirea forţată, bruscă a capului acestuia, care era 
întors cu faţa spre colegul său din banca din spate şi apăsarea a capului 
spre cartea din banca sa, cauzându-i leziuni corporale uşoare sub 
formă de subluxaţie (pe fondal de anomalie Kimmerle şi coaste 
cervicale) a vertebrelor cervicale C1-C2 cu insuficienţă vertebro-
bazilară, neasociată cu dereglări neurologice periculoase pentru viaţă şi 
suferinţe psihice, acţiuni care în sine reprezintă tratament inuman şi 

degradant.

La 31 martie 2017 prin ordonanţă s-a dispus scoaterea de sub urmărire 
penală a învinuitei EM şi clasarea cauzei penale în baza art. [...] Cod de
procedură penală, pe motiv că fapta nu este prevăzută de legea penală 
şi nu întruneşte elementele infracţiunii prevăzute de art. [...]Cod penal, 

Cerut: 200 000 lei

Acordat: Instanța de fond : 20 000 lei
                Curtea de apel :A casat integral hotarârea instanței de fond, a respins 
cererea de chemare în judecată  ca fiind tardivă.

Deoarece în cadrul urmăririi penale acuzarea a constatat lipsa elementelor 
infracţiunii sau contravenţiei în acţiunile EM şi, deoarece fapta juridică s-a 
produs în data de 30 martie 2014, iar reclamanţii s-au adresat în instanţa de 
judecată cu acţiune la data de 18 decembrie 2017, persoana în interesul căreia s-
a scurs termenul de prescripţie invocând acest fapt, Colegiul a conchis că 
acţiunea este depusă în instanţă peste termen, urmând a fi respinsă ca una 
tardivă. 
În asemenea circumstanţe, Colegiul a concluzionat că acţiunea urmează a fi 
respinsă, ca fiind prescrisă, deoarece reclamanţii nu au solicitat repunerea în 
termen, iar repunerea părţii care a omis termenul de procedură, din oficiu, de 
către instanţa de judecată, nu este admisă, acest moment fiind în contradicţie 
cu prevederile legale şi cu jurisprudenţa CtEDO.
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Dosarul 

nr.

2ra-

1122/2019

Decizie 

02 octombrie 

2019

Dosar Maltratări 7 aprilie 2009

A susținut că, GF, acționând cu titlu oficial ca persoană ce reprezintă 
Ministerul Afacerilor Interne, în coparticipație cu colegii săi de serviciu 
și anume, VC şi AM, l-au reținut, acționând în mod ilegal și abuziv față 

de el.

 A afirmat că, a depus plângere cu privire la acțiunile abuzive ale 
persoanelor enunțate, fiind inițiată cauza penală nr. 2009018204 pe 

numele acestora.

 Prin sentința irevocabilă din 04 mai 2011 a Judecătoriei Centru, mun. 
Chișinău, pârâții au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii 
prevăzute de art.328 alin.(2) lit.a) din Codul penal, acțiunea civilă a sa 
fiind admisă în principiu, urmând ca asupra cuantumului să se expună 
instanța contencioasă. 
 A susţinut că, prin acțiunile pârâților i-a fost cauzat atît prejudiciu 
material, cît și prejudiciu moral, fiindu-i încălcat dreptul la libertate și 
siguranță, drept garantat de art.5 din Convenție și art.25 din Constituția 

Republicii Moldova. 

 A mai indicat că, în momentul reținerii, pârâții au aplicat față de el, fără 
careva temei, forța fizică, în acest mod atentând la integritatea fizică și 
sănătatea sa, iar în urma acestor acțiuni ilegale a fost nevoit să treacă 
un tratament și să administreze anumite medicamente pentru a se 

reface din punct de vedere fizic.

 A invocat că, în același timp, umilințele, la care a fost supus de către 

Cerut: 10 000 euro

Acordat: Instanța de fond: 7 000 euro (hotărârea a fost casata de către CA și 
trimisă la rejudecarea cauza)
                 Instanța de fond 2 : 30 000 lei.
                 Curtea de apel :a modificat hotărârea primei instanțe prin majorarea 

cuantumului

prejudiciului moral de la 30 000 de lei până la 60 000 de lei).
 CSJ a admis recursul și s-a casat integral hotărârea CA; cauza este trimisă spre 

rejudecare la

Curtea de Apel Chișinău, în alt complet de judecată.
CA:a respins integral, ca fiind nefondată cererea reclamantului.
CSJ:a casat decizia CA și a menținut hotărârea instanței de fond,deci au fost 

acordate 30 000 lei cu titlu de prejudiciu moral.
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nr. 2ra-

1681/19

Încheiere 9 

octombrie 

2019

Punere sub învinuire a SN, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de 
art. 152, alin. (1) Cod penal,reclamanta a invocat că a fost ilegal învinuită 
pentru faptul că la data de 16 decembrie 2015, aproximativ la orele 
16:30, fiind pe teritoriul gospodăriei sale a aplicat atacantei sale o 
lovitura după care a împins-o, și de la care BG şi-a pierdut echilibru şi a 
căzut jos pe suprafață de beton

Cerut: 100 000lei.

Acordat: 25 000 lei.
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3278

nr. 2ra-

1788/19

Încheiere 

16 octombrie 

2019

Reclamantul a indicat că drept urmare a încălcării de către Igor Hinz a 
prevederilor pct. 40 din Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009, autovehiculul de model 
„Mercedes“, nr. de înmatriculare [...], s-a ciocnit frontal cu 
autovehiculul de model „Lada“, nr. de înmatriculare YYYYY, condus de 
reclamant, acestuia fiindu-i cauzate vătămări corporale medii, după 
cum atestă raportul de expertiză medico-legală nr. 2912/D din 25 

noiembrie 2014.

Cerut: 10 000 eur.

Acordat: Au fost acordate beni pentru cheltuieli de judecată,despăgubiri de 
asigurare și pentru tratament medical, cererea privind incasarea prejudiciului 
moral a fost respinsă ca neîntemeiată.
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3283

nr. 2ra-

1869/2019

Încheiere

 16 octombrie 

2019

TR a depus cerere de chemare în judecată împotriva NC cu privire la 
încasarea prejudiciului moral şi material cauzat prin contravenţie şi 
compensarea cheltuielilor de judecată.Pârâta a săvărșit contravenție 
prevăzută de art. 354 Cod contravențional.

În motivarea acțiunii, reclamanta TR a indicat că la data de 11 
noiembrie 2015, aproximativ la orele 13:30, în incinta Oficiului poştal din 
satul Burlacu, raionul Cahul, NC în prezenţa altor persoane, încălcând 
ordinea publică, a numit-o cu cuvinte necenzurate. 

Cerut: 5000lei

Acordat: cererea respinsa ca neîntemeiată (instanţa de fond întemeiat şi corect 
a stabilit că reclamanta TR nu a prezentat probe concludente şi pertinente, ce 

ar demonstra faptul pricinuirii prejudiciului moral.

92 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

3400

nr.2ra-

1151/2019

Decizie

 16 octombrie 

2019

Reclamanții au menținut că medicii RB și EB nu doar că au provocat 
suferințe fizice și psihice copilului prin stabilirea tratamentului 
incorect, dar au provocat un prejudiciul moral părinților copilului. Din 
cauza suferințelor suportate de către copil și stresului emoțional 
suferit, EL a fost internat în spital. Ca rezultat, fiica de 4 ani, 

aproximativ o lună a avut de suferit dureri insuportabile, avînd mîina 
ruptă, iar dînșii ca părinți au suferit un prejudiciu moral colosal.

Cerut: 50 000lei.

Acordat: I.F. cererea a respins ca neîntemeiată.
                C.A. a încasat  de la IMSP SCMC „V. Ignatenco” 5 000lei
                 C.S.J. a încasat  de la  Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic 
Municipal pentru Copii „Valentin Ignatenco” 45 000 lei cu titlu de prejudiciu 

moral. (Colegiul consideră că recurenților li s-au cauzat suferinţe de ordin moral 
ca urmare a evenimentelor produse, și urmează a fi admise în cuantum de 45 
000 de lei, sumă pe care Colegiul o consideră necesară, reală și proporțională 
suferințelor suportate, cît și reieșind din situația prelungită de incertitudine 
constatată în faza de recurs de circa 5 ani.)
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3548

nr. 2ra-

2085/19

Încheiere 

30 octombrie 

2019

OI i-a aplicat o lovitură cu o țeavă metalică în regiunea capului, 
cauzându-i leziuni corporale sub formă de traumă craniocerebrală 
deschisă cu fractura osului temporal pe dreapta, ruptură a timpanului 
drept și licvoree din canalul auditiv drept, contuzie cerebrală trunculară 
de gradul I, hemoragie subarahnoidiană, care conform raportului de 
expertiză medico-legală din 26 mai 2014 au fost calificate ca vătămări 

corporale grave 

Cerut:  Reclamant 200 000lei ;Pârât-200 000lei.

Acordat:   Reclamantului -25 000lei ;Pârâtului-5 000lei
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3564

nr. 2ra-

1850/19

Încheiere 

30 octombrie 

2019

GE a depus cerere de chemare în judecată împotriva Societăţii pe 
Acţiuni „Consam” şi Societăţii cu Răspundere Limitată „Profaluminiu”, 
intervenienţi accesorii CN și HA cu privire la încasarea indemnizației 
unice, încasarea despăgubirii pentru pierderea întreținătorului şi 

repararea prejudiciului moral.

GE a indicat că la 04 aprilie 2016 s-a produs un accident de muncă, în 
urma căruia a decedat soţul său, GA, cu care are 3 copii minori, unul 

din ei fiind cu grad de dizabilitate 

Cerut:200000lei

(Reclamanta a invocat că din vina Societății pe Acțiuni ”Consam” şi Societății cu 
Răspundere Limitată „Profaluminiu” a decedat cea mai apropiată persoană
pentru ea şi copiii săi, cauzându-le prejudiciu moral, iar Societatea pe Acțiuni 
”Consam” şi Societatea cu Răspundere Limitată „Profaluminiu” nu-şi execută
obligaţiile de despăgubire prevăzute de lege, prin aceasta amplificând 
suferinţele morale şi fizice ale reclamantei.)

Acordat: 50 000 lei
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3573

nr.2ra-

1895/2019

Încheiere 

30 octombrie 

2019

OP s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva AO 
„Asociația Reporteri de Investigație și Securitate Editorială din 
Moldova” privind apărarea onoarei și demnității, încasarea pagubei 
morale.Reclamantul a indicat că la 12 octombrie 2015 pe portalul web 
www.rise.md a fost publicată investigația jurnalistică „INTERLOPI: 
DOCUMENTE SECRETE/VIDEO. Șpagă pentru droguri” 

(https://www.rise.md/articol/documente-secrete-video-spaga-pentru-

droguri-2/), semnată de MM și IS, în care autorii au prezentat fapte 
vădit false ce se referă la el, descriind evenimente ce nu corespund 
adevărului, făcând referință la documente dubioase și neprezentând 
probe care să dovedească cele relatate. Totodată pîrîtul nu a depus nici 
un efort să-l contacteze pentru a-și exercita dreptul la replică referitor 
la acuzațiile aduse prin intermediul mass-media.

Cerut: 100 000lei.

Acordat:s-a respins cererea ca fiin neintemeiată.
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2881

2ra-

1877/19

Încheiere

25 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de DC împotriva CP cu privire la 

încasarea prejudiciului moral cauzat în urma comiterii contravenției (a 
încălcat prevederile pct. 59 (2) din Regulamentul circulației rutiere).

cerut: 7000 lei

"În susținerea poziției sale privind cauzarea unui prejudiciu moral, reclamatul a 
relatat că în rezultatul comiterii faptei prejudiciabile, pîrîta i-a cauzat suferințe 
psihice, care s-au manifestat prin producerea unui șoc emoțional și un stres 
creat la momentul producerii accidentului, care au persistat și în zilele 
următoare, în special legate de faptul că soția sa la acel moment era însărcinată 
în luna a noua, iar toate lucrurile personale ale soției, necesare pentru 
maternitate, erau în automobilul său. În acest context, reclamantul a specificat 
că producerea accidentului rutier i-a cauzat un şoc emoțional şi soţiei sale.
În consecință, reclamantul a considerat că suma pretinsă de 7000 lei 
corespunde criteriilor, nefiind una exagerată în condițiile de trai actuale."

acordat: 3000 lei
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2780

2ra-1535/19 Încheiere

18 

septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de IB și EB (M) împotriva 
Societății cu Răspundere Limitată „PE”, intervenient accesoriu Centrul 
de Sănătate Publică din mun. Chișinău, succedat în drepturi de Agenția 
Națională pentru Sănătate Publică, cu privire la repararea prejudiciului 
cauzat în urma încălcării drepturilor consumatorului.
Au mai afirmat că la data de 12 august 2017, a doua zi după eveniment, 
până la amiază, au fost contactați de unii invitați, care le-au comunicat 
că au simptome de intoxicație alimentară, de fapt simptome pe care le 
aveau și reclamanții, de aceea imediat a fost contactată administrația 
localului, convenindu-se că dacă problemele sunt minore, le vor rezolva 
cu forțe proprii, prin restituirea cheltuielilor de tratament, fără a 
implica autoritățile competente în domeniu.

cerut: 100 000 lei

acordat: 10 000 lei pentru fiecare reclamant (total - 20 000 lei).

În aceeași ordine de idei, prima instanță a relevat că, în contextul în care 
ceremonia de căsătorie a coreclamanților reprezintă un eveniment unic în viață, 

iar

atașamentul față de acest eveniment este unul deosebit, totodată având în 
vedere că, consecințele nerespectării normativelor sanitar-epidemiologice de 
către pârât nu a avut consecințe nefaste doar asupra sănătății coreclamanților 
dar și asupra invitaților acestora, ceea ce a perturbat relațiile ulterioare dintre 
coreclamanți și invitații lor, intensificându-se sentimentul de vină față de 
consecințele asupra sănătății ultimilor, urmează a fi admis parțial capătul de 
cerere de încasare din contul pârâtului a câte 10000 lei, pentru prejudiciul 

moral cauzat fiecărui reclamant.
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2656

2ra-

1500/19

Decizie

11 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de RA împotriva Societăţii cu 
Răspundere Limitată „Evrascon Europe” privind încasarea prejudiciului 
material şi moral.
La 11 septembrie 2015, în procesul efectuării lucrărilor de descărcare a 
unor plite de construcţie cu automacaraua, pentru instalarea lor la un 
pod la km 95 a traseului, la indicaţia dirigintelui de șantier, i-a fost prins 
piciorul între plite, fapt ce s-a soldat cu fracturarea deschisă a gleznei 

piciorului drept.

cerut: 20 000 lei

Ca urmare a accidentului de muncă ce l-a suferit din vinovăţia angajatorului a 
fost prejudiciat material (diferența de salariu) cu 1037 lei lunar din cauza 
schimbării locului de muncă şi respectiv, a micșorării salariului achitat. Suma 
despăgubirilor pe perioada precedentă adresării sale cu prezenta acţiune în 
instanţă este de 23 851 lei, pentru 23 luni cu excluderea lunii septembrie 2015.
Reclamantul a indicat că odată cu acordarea prejudiciului material pârâtul 
urmează să îi acorde şi un prejudiciu moral.

acordat: 20 000 lei

CA: a casat hot. primei instanțe (în partea ce ține prej. material)

CSJ: a casat decizia CA și a menținut hotărârea instanței de fond.

În condiţiile art. 1422 alin. (1) din Codul civil (în redacţia de până la 1 martie 
2019) în cazul în care persoanei i s-a cauzat un prejudiciu moral (suferinţe 

psihice sau

fizice) prin fapte ce atentează la drepturile ei personale nepatrimoniale, precum 
şi în alte cazuri prevăzute de legislație, instanţa de judecată are dreptul să 
oblige persoana responsabilă la reparația prejudiciului prin echivalent bănesc.
Starea de sănătate a lui RA dovedită prin actele medicale aflate la dosar 
constituie un element determinant al suferinței psihice şi fizice ce i-au fost 99 http://juris

prudenta.c
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2683

2ra-1518/19 Încheiere

11 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată înaintată de ZP împotriva lui MM cu 

privire la apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale şi 
repararea prejudiciului moral și material.

cerut: scuze publice

acordat: 2000 lei (+ scuze publice)

CA: a casat hot. de fond, a scos cauza de pe rol.
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2609

2ra-

1391/19

Încheiere

4 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de EP împotriva Societății cu 
Răspundere Limitată „Open” cu privire la apărarea onoarei, demnității 
și reputației profesionale și repararea prejudiciului moral.

cerut: 100 000 lei

acordat: 1000 lei

Iar, prin prisma prevederilor art. 1398 alin. (1) și (2) și 1423 Cod civil, prima 
instanță a reținut că luând în considerație toate circumstanțele în care a fost 

cauzat

prejudiciul moral reclamantei, instanța a estimat prejudiciul la suma de 1000 
lei, care reprezintă o satisfacție echitabilă și rezonabilă, care menține echilibrul 
între compensație ce poate aduce satisfacție persoanei vătămate și venituri 

nejustificate.
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0193

Dosarul 

nr. 2ra-

277/19

Decizie 27 

Martie 2019

În motivarea acțiunii LV a indicat că procurorul în Procuratura mun. 
Chişinău ID, prin intermediul mass-media, în cadrul unor interviuri, 
conferințe de presă a difuzat informații false şi defăimătoare privitor la 
activitatea sa de judecător şi anume la examinarea unei cauze penale.

La 04 mai 2015 LV a depus cerere de chemare în judecată concretizată 
ulterior împotriva lui ID, Procuraturii mun. Chişinău, Trustului „Jurnal 
Trust Media”, Agenţiei de publicitate Reforma Advertising, ÎCS „Jurnal 
de Chişinău Plus”, Asociației Presei Independente, SRL „MLD Media”, 
SRL „SG Media M1”, Moldavian Business Channel, Ziarului Naţional, 
Companiei „Simpals”, ÎCS „General Media Group” SRL, Art. 16, alin. 

(6), art. 17 ale Legii nr. 64 din data de 23 aprilie 2010 privind libertatea 

de exprimare şi art. 271, 279 ale Codului Civil

Suma Ceruta: 160 000 lei

Suma Acordata: 0 lei

LV a solicitat exprimarea scuzelor publice concomitent cu dezmințirea 
informaţiei false şi defăimătoare în adresa sa ca judecător. Reclamanta a indicat 
că în urma acțiunilor nedemne ale pârâţilor a suportat un prejudiciu material 
estimat la suma de 160 000 lei, ori în perioada de denigrare desfășurată de 
către Ivan Diacov s-a aflat în concediu neplătit, începând cu 14 octombrie 2014 
până la 22 mai 2015, dată când a fost eliberată din serviciu. 
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Dosar nr. 

3ra-58/19

Încheiere din 

16 ianuarie 

2019

OO consideră că prin emiterea ordinului nr. 377 din data de 15 
decembrie 2016 i-au fost ignorate drepturile sale în calitate de părinte 
al copilului minor [...]. Ordinul dat a fost emis în mod unilateral, doar 

ținând cont de opinia lui IO, fără participarea sa. Totodată, reclamanta 
OO menționează că prin actul administrativ contestat i-au fost cauzate 
suferințe morale, deoarece aceasta a fost nevoită să tolereze efectele 
unui act administrativ ilegal, i-a fost cauzată o stare de neîncredere 
referitor la educația copilului [...], deoarece actul administrativ 

contravine intereselor majore ale copilului

minor.

Cerut : 5.000 lei 

Instanța de fond : 2.000 lei
Instanța de apel : 
 consideră că sunt întemeiate afirmațiile reclamantei OO că prin acțiunile 
pîrîtului IO i-au fost cauzate suferințe morale, reclamanta fiind îndreptățită a 
pretinde că a fost neglijată, fără a i se solicita opinia la soluționarea chestiunii 
de aprobare a noului grafic de întrevedere.
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Dosarul 

nr. 2ra-

196/19

Încheiere din 

30 ianuarie 

2019

SV a menționat că la 24 februarie 2012 VP l-a lovit cu o bâtă de lemn în 
regiunea capului şi a corpului, în rezultatul căreia i-au fost cauzate 
vătămări corporale sub formă de [...], care conform raporturilor de 
examinare medico-legale nr. 148 din data de 26 aprilie 2012 și nr. 39 din 
26 februarie 2012 au fost calificate ca vătămări corporale uşoare 

art. 287, alin (3) al Codului penal 

Cerut : 25.000 lei 

Instanța de fond : 25.000 lei 

Instanța de apel : 5.000 lei 
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Dosarul 

nr.2ra-

2277/2018

Decizie din 05 

decembrie 

2018

a fost tamponat un pieton de o mașină

art.242 alin. (2) Cod Contravenţional

1398 alin. (1), (2) CC

1418 alin. (1)

cerut : 100.000 lei 

Instanța de fond : 5000 lei
Instnața de Apel a observat că instanţa de fond întemeiat a ajuns la concluzia 
privind admitereaparţială a acţiunii referitor la prejudiciul moral or, prima 
instanţă a ţinut cont de faptul că reclamantei i s-au cauzat suferinţe de ordin 
psihic prin recuperarea îndelungată în urma leziunilor ce i-au fost provocate, 
fiindu-i cauzat un disconfort şi nelinişte, rezultate şi din vîrsta reclamantei 
Instanța de recurs luînd în considerație principiul compensării echitabile și 
rezonabile a prejudiciului moral raportate la suferințele morale cauzate CC, 
gradul suportării de către aceasta a suferințelor psihice şi fizice, circumstanțele 
în care s-a comis fapta, Colegiul apreciază mărimea prejudiciului moral în sumă 
de 10 000 lei, drept compensare echitabilă, menită să aducă satisfacţie 
reclamantei, prejudiciul moral în sumă de 100 000 lei pretins de aceasta fiind 
exagerat şi nejustificat în cazul dat 

Instanța de recurs : 10.000 lei

Unul din criteriile orientative generale de apreciere a prejudiciului moral este 

criteriul echității, care exprimă că compensația trebuie să prezinte o
justă şi integrală despăgubire.
De asemenea, la determinarea mărimei compensației pentru prejudiciul moral 
o importanță deosebită au valorile morale lezate pentru persoana vătămată. În 
cazulsuportării unui prejudiciu moral, fiecare persoană vătămată acordă o 105 http://juris
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8224

Dosarul 

nr. 2ra-

2462/18

Încheiere din 

05 decembrie 

2018

a avut loc un accident rutier cu implicarea autovehiculului de model 

[...] condus de către dânsul și automobilul de model [...] la volanul 
căruia se afla AB și Conform procesului-verbal cu privire la contravenție 
seria MAI 03 Nr. 605058 din 29 decembrie 2016, vinovată de producerea 
accidentului rutier a fost recunoscută AB. 

Ținând cont de cele relatate mai sus, reclamantul a specificat că, drept 
urmare a accidentului rutier provocat de AB, a suferit o reacţie acută la 
stres cu manifestări medicale pronunţate, hipertensiune esenţială cu 
dereglări cardiace. Iar, în urma complicaţiilor de sănătate a fost internat 
pentru tratament staţionar la Institutul de Medicină Urgentă din 
Chişinău în perioada 30 decembrie 2016 – 11 ianuarie 2017, unde a fost 

supus tratamentului medicamentos.

La fel, a afirmat că în legătură cu cele întâmplate a suferit pagube 

materiale considerabile, fiind nevoit sa procure suplimentar mai multe 

medicamente şi preparate medicale prescrise de medic.
Totodată a declarat că, în urma accidentului provocat de către pârâta 
AB a fost marcat de suferinţe psihologice majore exact în ajunul 
sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou, astfel lipsind din mediul familial în 
acea perioadă. 
Reclamantul a comunicat că, prin acţiunile AB i s-a cauzat un 
prejudiciu moral şi material major, inclusiv și soţiei sale FR, care deţine 
gradul de dizabilitate sever fără termen și care are nevoie de îngrijire 24 
din 24 ore. Din acest motiv pe durata spitalizării și anume 30 decembrie 

cerut : 15.000 lei

Instanța de apel : 5.000 lei
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Dosarul 

nr.2ra-

1987/2018

Încheiere din 

31 octombrie 

2018

VT, VT, Postul de televiziune „P”, JTM (postul de televiziune „J”) au 
publicat declarațiile mincinoase despre VP

cerut 45 000 de lei şi încasarea cheltuielilor de judecată

S-a încasat, în mod solidar, de la TV şi TV în beneficiul lui PV suma de 100 lei cu 
titlu de cheltuieli de judecată.
 S-a respins cererea de chemare în judecată în partea în care se referă la 
încasarea prejudiciului moral şi a cheltuielilor de asistenţă juridică (f.d.207, 224-

229, Vol.VI).
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dosarul 

nr.2ra-

1712/18

Încheiere din 

31 octombrie 

2018

În motivarea acţiunii a invocat că, în data de 05 iulie 2016 în apropiere 
de magazinul „Sorin”, unde este angajată în calitate de vânzătoare, 
pârâtul şi-a parcat automobilul cu toate că parcarea automobilelor în 
locul dat era interzisă. Reclamanta, i-a cerut să plece, însă el i s-a 
adresat cu cuvinte jignitoare, a ameninţat-o cu răfuiala fizică, iar când a 
lovit-o peste faţă, telefonul mobil i-a căzut din mână şi s-a deteriorat.

cerut   5000 de lei şi a cheltuieli de judecatăţele de judecată au reţinut că pentru 
ca răspunderea delictuală a pârâtului să survină, nu este suficient să existe o 
faptă ilicită aflată în raport de cauzalitate cu prejudiciul ce a fost produs, este 
necesar ca fapta să poată fi imputată autorului ei, şi ca autorul faptei să fi avut o 
vină atunci când a săvârșit-o.

Pârâtul a solicitat să fie încasată suma de 2500 de lei din contul reclamantei, 
sub formă de cheltuieli pentru asistenţă juridică.
S-a încasat suma de 2000 de lei cu titlu de cheltuieli de asistenţă juridică din 
contul MB în beneficiul lui VT

Colegiul penal CSJ
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Dosarul 

nr.1ra-

1060/2021

Decizie din 31 

martie 2021

pîrîtul , aflat în stare de ebrietate a aplicat constringerea fizică și psihica 
asupa unei persoan minore, amenințind cu acțiuni de violență în scopul 
întreținerii raportului sexual cu aceasta.
în urma conflictului dintre parți , pîrîtul a amenințat victima cu 

moartea.

art.171 alin.(2) lit. b) Cod penal

art.27, 145 alin.(2) lit. e) Cod penal

instanţa de apel a reținut că, soluţionînd acţiunea civilă, instanţa de fond corect 
a reținut că, apărătorul şi reprezentantul legal al parţii vătămate minore [...], 
pretind că în rezultatul infracţiunilor prevăzute de art.27, 145 alin.(2) lit.e) şi 

art.171 alin.(2) lit.b) Cod penal, comise de inculpatu, [...] ar fi suferit un 

prejudiciu moral evaluat la suma de 1000 lei, mai mult decât atît, în şedinţa de 
judecată inculpatul a recunoscut integral acţiunea civilă înaintată de partea 
vătămată, acceptînd încasarea din contul său a prejudiciului moral cauzat în 
urma comiterii infracţiunilor în mărime de 1000 lei, instanța de fond a admis 
acţiunea
civilă înaintată în interesul părţii vătămată minore .
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Dosarul 

nr. 1ra-

671/2021

dcizie din 1 

martie 2021

inculpatul a reţinut victima pentru săvârşirea unei fapte ilegale şi l-a 
predat colaboratorilor de poliție, la intrarea în clădirea Inspectoratului 
de Poliție Sângerei, când victima se afla la pământ datorită traumei 
cranio-cerebrale închise primite recent prin căderea şi lovirea cu capul 
de scări, fiind într-o stare periculoasă pentru sănătatea sa şi având 
nevoie de îngrijiri medicale, nu a recurs la acţiuni de acordare a 
ajutorului acestuia,  dar în scop de

intimidare a lui şi demonstrarea importanței sale, în lipsa temeiurilor 

stabilite de art.

29 al Legii nr.283-XV din 04.07.2003

art. 166 prim alin. (2) lit. a), d) Cod penal

De la inculpat s-a încasat în beneficiul părții vătămate suma de 5 000 lei în 

calitate de prejudiciu moral, în rest, acțiunea civilă a fost
respinsă, ca fiind neîntemeiată
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Dosarul 

nr. 1ra-

10/2021

Decizie din 3 

martie 2021

În urma consumului de alcool excesiv, s-a iscat un conflict între 

inculpat și victimă, inculpatul a aplicat numeroase lovituri în diferite 
părți ale corpului victimei , întrunind componența de infracțiune a 
omorului cu deosebită cruzime. Victima a suferit grave vătămări 

corporale care s-a soldat cu deces.

Potrivit art. 85 Cod penal, prin cumularea totală a pedepselor aplicate, 
inclusiv conform sentinței Judecătoriei Hâncești din 02 martie 2018, i-a 
fost stabilită pedeapsa definitivă de 14 ani și 18 zile închisoare, cu 
executare în penitenciar de tip închis.

De la inculpat s-a încasat în beneficiul părții vătămate rejudiciul material în 
sumă de 6000 lei și moral în mărime de 6000 lei
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nr. 1ra-

2176/2020

Decizie din 

02 decembrie 

2020

au fost declarate vinovate şi condamnate în baza art.152 alin.(2) lit.e) 

Cod penal

Paratele data de 29.10.2018, în jurul orei 19:00, în urma înţelegerii 
prealabile, aflându-se în s.Cotiujenii Mari, r.Şoldăneşti, în stradă în faţa 
porţii gospodăriei lui VM, în urma unui conflict, intenţionat i¬au aplicat 
lui SM mai multe lovituri cu un băţ, cu pumnii şi picioarele peste 
diferite părţi ale corpului, cauzându-i fractura osului ulnar stâng, 
fractura osului nazal, traumă craniocerebrală manifestată prin comoţie 
cerebrală, plăgi (2) contuze pe cap şi faţă, care conform raportului de 
expertiză judiciară nr.201826D0203 din 07.11.2018 au putut fi provocate 
ca rezultat al acţiunii traumatice cu un obiect dur, contondent, posibil 
în timpul şi circumstanţele indicate, în comun, determină dereglarea 
sănătăţii de lungă durată şi se califică ca vătămare medie.

Cerut: 50.000 lei

Nu a fost dovedit în mărimea solicitată, este de reţinut faptul că partea 
vătămată fără îndoială a avut de suferit moral în urma acţiunilor ilegale ale 
inculpatelor, prin faptul că a avut stări de stres, disconfort, dureri suportate, 
suferinţe psihice în urma agresării de către inculpate, totuşi Colegiul Penal 
consideră mărimea prejudiciului moral pretins de partea vătămată în sumă de 
50000 lei unul exorbitant.A fost încasat în mod solidar de la inculpatele Veşca 
Mariana şi Chilari Angela în beneficul lui Stratievschi Maria   prejudiciul moral în 
mărime de 3000,00 lei .
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nr. 1ra-

1333/20

Decizie din 01 

decembrie 

2020

a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 152 

alin. (2) lit. e) Cod penal

fiind în relații de conflict cu vecinul său PN de un timp îndelungat, 
acționând cu intenția unică îndreptată spre cauzarea ultimului a 
leziunilor corporale, conștientizând caracterul social periculos al 
acțiunilor sale, prevăzând urmările lor prejudiciabile, dorind în mod 
conștient survenirea acestor urmări, în scopul de răfuială fizică și 
răzbunare, fiind mascați cu măști de carton pentru a nu fi recunoscuți, 
au intrat în ograda domiciliului lui PN situat pe str. [...] [...], mun. Bălți, 
unde inculpatii i-au aplicat lui PN multiple lovituri cu pumnii și 
picioarele peste diferite părți ale corpului, cauzându-i ultimului 
conform raportului de expertiză medico-legală nr. 379D din 16.09.2016 
leziuni corporale sub formă de fractură închisă de col humerus stâng cu 
deplasare și fracturi de coaste pe stânga pe linia axiliară V-VI fără 
deplasare, care condiționează dereglarea sănătății de lungă durată și în 
baza acestui criteriu se califică ca vătămări corporale medii.

Cerut: 40.000 lei 

Acordat: 10 000  lei

Instanța de apel a mai punctat, că în jurisprudența CEDO de asemenea a fost 
menționat că, soluția mai potrivită pentru problema supraaglomerării 
penitenciarelor ar fi reducerea numărului de deținuți prin utilizarea mai 
frecventă a măsurilor punitive non-privative de libertate prin minimizarea 
recurgerii la detenția preventivă, amintind în acest scop Recomandările 
Comitetului de Miniștri nr. R(99)22 şi nr. R(2006)13, care invită statele să 
încurajeze procurorii și judecătorii de a folosi cât mai mult posibil alternativele 
de detenție având scopul de a rezolva problema creșterii numărului deținuților 
în închisori.
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nr. 1ra-

1886/20

Decizie din 16 

decembrie 

2020

recunoscută vinovată în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 264 

alin. (1) Cod penal

În rezultatul accidentului rutier pasagerul automobilului ”[...]”, NA, 
a.n.[...], locuitoare a or.[...], str.[...], a primit fractura claviculei stângi, 

echimoza obrazului stâng, care se califică ca vătămări corporale medii, 
condiționând dereglarea sănătății pe un timp îndelungat.

Acordat: 10.000 lei

Prin urmare, având în vedere amplitudinea argumentelor instanței de apel în 
motivarea soluției sale, Colegiul penal le acceptă şi le însuşeşte, în 
corespundere cu jurisprudenţa CtEDO, care în pct. 37 a hotărârii sale în cauza 
Albert vs. România din 16.02.2010, statuează că art. 6 §1 din CEDO, deşi obligă 
instanţele să îşi motiveze deciziile, acest fapt nu poate fi înţeles ca impunând un 
răspuns detaliat pentru fiecare argument (Van de Hurk vs Olanda, 19 aprilie 
1994, pct. 61), cu toate acestea noțiunea de proces echitabil necesită ca o 
instanţă internă, fie prin însuşirea motivelor furnizate de o instanţă inferioară, 
fie prin alt mod, să fi examinat chestiunile esenţiale supuse atenţiei sale.
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nr. 1ra-

2070/2020

Decizie din 16 

decembrie 

2020

a fost condamnat în baza art. 264 alin. (4) Cod penal 

Șofer în stare de ebrietate conducea în curtea blocului și a tampona un 
copil - vătămări corporale.

Cerut: 300.000 lei

Acordat: 200.000 lei
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nr. 1ra-

2083/2020

Decizie din 16 

decembrie 

2020

condamnată în baza art. 155 Cod penal

inculpata BM, la 10.08.2018, orele 14:00, aflându-se în apropierea 

blocului locativ din str. [...], or. [...], având scopul ameninţării cu omor 
ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, în urma 
unui conflict verbal cu PV0, a încercat să-l lovească cu o coasă de 
dimensiuni mici în regiunea capului, provocându-i, astfel, o teamă 
caracterizată prin sentimentul de înfricoşare pentru viaţa şi sănătatea 
proprie, existând pericolul realizării acestor ameninţări.

Acordat: 10.000 lei

 Instanța a statuat că, acţiunea civilă privind încasarea prejudiciul moral 
necesită a fi admisă parţial, ţinând cont de criteriul echităţii, care presupune că 
despăgubirile pentru prejudiciul moral trebuie să fie juste, raţionale şi 
echitabile, adică trebuie stabilite ca să asigure efectiv o compensare suficientă, 
fiind menţinut echilibrul între daunele efectiv cauzate şi suma acordată, 
urmând a încasa de la BM în beneficiul părţii vătămate PV prejudiciul moral în 
sumă de 10.000 lei. De la inculpată s-a încasat în beneficiul părții vătămate PV 
prejudiciul moral în mărime de 10.000 lei
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nr. 1ra-

1740/2020

Decizie din 01 

decembrie 

2020

a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art.155 Codul Penal

BR la 11.09.2014, aproximativ la ora 02:40, acţionând de comun acord şi 
la o înţelegere prealabilă cu două persoane în privinţa cărora cauza 
penală a fost disjungată, la instigarea şi organizarea unei persoane 
neidentificate de către organul de urmărire penală, urmărind scopul 
amenințării cu omor a cet. CI, au pregătit din timp trei vase din sticlă cu 
volum de 0,5 l pe care le-au umplut cu soluţie inflamabilă, special 
adaptându-le pentru incendiere la impact, le-au aprins şi le-a aruncat în 
direcţia casei de pe adresa [...], care aparţine cet. CI, în rezultat casa a 
luat foc, însă intenţiile nu au fost duse până la capăt independent de 
acţiunile făptuitorilor, deoarece a izbucnit doar una din cele trei vase 
din sticlă aruncate şi incendiu, fiind observat, imediat a fost stins de 
către proprietarii casei.

Acordat: 70.000

La soluţionarea chestiunii privind repararea prejudiciului moral, s-a apreciat că 
prima instanţă, în conformitate cu articolul 219 alin. (4) Cod de procedură 
penală, a evaluat corect cuantumul despăgubirilor materiale ale prejudiciului 
moral, luând în considerare suferințele fizice ale victimei, cât şi suferințele 
psihice provocate de inculpat. Asadar,a fost dispusă încasarea de la BR în 
beneficiul părţii vătămate CI prejudiciul moral cauzat în mărime de 70000 lei.
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nr. 1ra-

2108/2020

Decizie din 

08 decembrie 

2020

a fost recunoscut şi condamnat în baza art. 287 alin. (3) Cod penal
MC la data 08 mai 2015, aproximativ la ora 09 şi 30 min., aflând-se în 
stradă în s. [...], r-nul [...], adică în loc public, intenţionat, încălcând 
grosolan ordinea publică, manifestând  lipsă de respect faţă de 
societate şi cu o obrăznicie deosebită, sub un pretext inventat, i-a 
aplicat TB cu o cheie metalică mai multe lovituri în diferite părţi a 
capului şi corpului, după care a doborât-o la pămînt şi a continuat să-i 
aplice lovituri cu pumnii şi picioarele peste diferite părţi ale corpului, 
cauzând-i vătămări
corporale uşoare, sub formă de plagă contuză la nivelul capului, 
hematom subcutan la nivelul capului, excoriaţie la nivelul degetului II 
mâna dreaptă care condiţionează dereglarea sănătăţii de scurtă durată.

Acordat: 50.000 lei

118 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_pe

nal.php?id

=17345

nr. 1ra-

2259/2020

Decizie 02 

decembrie 

2020

a fost condamnat în baza art. 151 alin. (1) Cod penal

în cadrul unui conflict iscat între el şi BP conştientizând caracterul 
prejudiciabil al acţiunilor sale, prevăzând urmările lor şi admiţând în 
mod conştient survenirea acestora, acţionând în scopul vătămării grave 
a integrităţii corporale, i-a aplicat ultimului o lovitură cu un ciob din 
sticlă în regiunea ochiului stâng, prin ce i-a cauzat o plagă penetrantă 
sclerală cu pierdere de ţesut, intraocular, (cornee, retină, corp vitros, 
hifem oftalmic, hemoftalm total, plagă pleoapa
inferioară), care au cauzat o scădere a acuităţii vederii de la 1 până la 0 
cu o incapacitate permanentă de muncă 35% şi care, potrivit raportului 
de expertiză judiciară nr. 201928D0187 din 26.07.2019, se califică drept 
leziuni corporale grave periculoase pentru viaţă.

Cerut: 450.000 lei

Acordat: 100.000 lei

Instanța a reținut că, partea vătămată BP a înaintat pretenţii ce constituie 
cheltuielile de tratament în urma leziunilor corporale primite şi morale în 
mărime de 450.000 lei.Partea vătămată a suferit moral ca urmare a vătămării 
corporale comisă de către inculpat, or, a pierdut funcţionalitatea unui organ al 
corpului foarte important, ochiul, existând şanse minime de a recăpăta vederea, 
însă suma pretinsă de 450.000 lei este una exagerată şi neproporţională. Prin 
urmare, de la RV urmează de încasat suma de 100.000 lei cu titlu de prejudiciu 
moral, care va fi una echitabilă şi nu va constitui pentru partea vătămată o 
îmbogăţire fără justă cauză, inculpatul fiind disponibil de a achita prejudiciul în 

acest cuantum.
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nr. 1ra-

1995/2020

Decizie din 

08 decembrie 

2020

a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. 188 alin. (2) lit. d), f) 

Cod penal

Pentru a pronunța sentința, prima instanță, în fapt, a constatat că GD 
la 19 iunie 2015, aproximativ la orele 02:00, urmărind scopul sustragerii 
deschise a bunurilor altei persoane, prin forțarea geamului, ilegal a 
pătruns în locuința lui DM, situată în s. [...], raionul [...], folosindu-se de 
imposibilitatea acesteia de a se apăra, în scopul aflării locului de 
păstrare a banilor, i-a aplicat cu pumnii şi cu o curea lovituri pe diferite 
părți ale corpului, cauzându-i fractura coastei 10 pe dreapta, contuzia 
cerebrală grad 1, edemul și echimoza ochiului stâng, ce se califică ca 
vătămări corporale medii și din dulap i-a sustras bani în sumă de 12 100 
lei, astfel cauzându-i o daună materială considerabilă în sumă totală de 

12 100 lei.

Acțiunea civilă înaintată de DM privind încasarea prejudiciului moral a fost 
admisă parțial, dispunându-se încasarea din contul inculpatului Gontea GD în 
beneficiul părții vătămate DM suma de 8000 lei.Cu referire la soluția instanței 
de fond privind încasarea de la GD în folosul lui DM a prejudiciului moral în 

sumă de 8000 lei, Colegiul penal a conchis ca fiind necesară intervenirea în 
aspectul dat, deoarece sa stabilit că DM a decedat, astfel că în latura dată 
acţiunea civilă înaintată se respinge, nefiind posibilă intervenirea succesiunii în 
drepturi în latura recuperării prejudiciului moral.
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 nr. 1ra-

2137/2020

Decizie din 15 

decembrie 

2020

a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. 152 alin.2 lit. e) Cod 

penal 

împreună şi de comun acord, fiind în stare de ebrietate, aflându-se la 
domiciliul lui LC, în urma unui conflict apărut, intenţionat, i-au aplicat 
ultimului multiple lovituri cu mâinile şi picioarele pe diferite părţi ale 
corpului, astfel, cauzându-i conform raportului de constatare nr. 509 

din 23.08.2017, echimoze a feţei, corpului, feselor, fractură a coastei 9 
pe dreapta, pe linia medie axilară, fractură a osului ulnar în 1/3 media 
mânii drepte care au fost produse în urma acţiunii traumatice şi se 
califică ca vătămări corporale medii. 

De la inculpat s-a încasat prejudiciul  moral în mărime de 250.000 lei.

Inculpatul invocă că, referitor la prejudiciul material și moral, că, aflându-se în 
penitenciar pentru a-şi ispăşi pedeapsa, nu va avea posibilitate reală de a-l 

restitui succesorulu
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nr. 1ra-

1857/2020

Decizie din 15 

decembrie 

2020

a fost invinuit în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 264 alin. (1) 

Cod Penal

Aproximativ la ora 21:00, aflându-se la volanul autovehiculului de 

model „Ford Orion” cu n/î [...], deplasându-se pe bd. Dacia din direcţia 
str. Valea Crucii şi ajungând la intersecția cu str. Bacioii Noi, mun. 
Chişinău, exprimând neatenție faţă de trafic şi încredere exagerată în 
sine, a încălcat cerinţele Regulamentului Circulaţiei Rutiere.  
În consecinţă, în urma impactului, pasagerei din automobilul de model 
„Ford Orion” cu n/î [...], PO [...], i-au fost provocate, conform raportului 
de expertiză judiciară nr. 1548/D din 11.07.2017, leziuni corporale sub 
formă de „'fractura trohantero - subtrohanteriana a femurului drept, 
fractura închisă de os pubic şi ishiatic bilateral, aripii osului iliac drept, 

fractura claviculei pe dreapta, fractura coastelor 1, 2 pe dreapta, 

contuzie pe pulmoni, emfizem subcutan regiunea toracelui, traumă 
cranio - cerebrală închisă manifestată prin comoţie cerebrală, plagă 
contuză regiunea frontală, care au putut fi cauzate în rezultatul acţiunii 
traumatice a unui obiect contondent dur, posibil în timpul şi 
circumstanţele indicate, care condiționează dereglarea sănătăţii de 
lungă durată şi în baza acestui criteriu se califică ca vătămare corporală 
medie”.

Acordat: 5.000 lei 

Dar se trimite la rejudecare.
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nr. 1ra-

1989/2020

Decizie din 16 

decembrie 

2020

a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de 

art.186 alin.(2) lit. c), d) Cod penal, art.186 alin.(2) lit. d), art. 287 alin.(3) 

și art.151 alin.(1) Cod penal

aproximativ pe la orele 03:30 aflându-se în fața localului „Angel House” 
situat în or. [...] str. [...], ultimul exprimând o vădită lipsă de respect față 
societate și normele morale stabilite, încălcând grosolan ordinea 
publică, printr-o obrăznicie deosebită, din intenții huliganice i-a aplicat 
lovituri cu un cuțit în regiunea antebrațului lui SV în regiunea brațului și 
a gâtului lui VA și în regiunea abdomenului lui MM.
Conform raportului de expertiză judiciară nr. [...] din 11.01.2018
lui MM i-au fost cauzate plagă tăiată-înțepată a cutiei toracice cu 
lezarea arcului costal sting și intestinului gros pe stânga, cu hemoragii 
intra abdominale, care au fost cauzate în rezultatul acțiunii traumatice 
a unui obiect ascuțit-tăios, care se califică ca vătămare corporală gravă, 
periculoasă pentru viață în timpul primirii ei. Conform raportului de 
expertiză nr. [...] din 06.01.2018 lui VA i-au fost cauzate plăgile tăiată a 
antebrațului drept și urechii stângi, care au fost cauzate în rezultatul 
acțiunii traumatice a unui obiect ascuțittăios echimozele ochiului 
drept, excoriațiile gleznei stângi, împreună se califică ca vătămare 
corporală ușoară, cu dereglarea sănătății de lungă
durată. 

De încasat de la IM în beneficiul părții vătămate MM prejudiciul moral în sumă 

de 80.000 lei.

De încasat de la IM în beneficiul părții vătămate VA prejudiciul moral în sumă 

de 5.000 lei.

S-a încasat de la IM în beneficiul părții vătămate MM prejudiciul moral în sumă 

de 10 000 lei.

S-a încasat de la IM în beneficiul părții vătămate VA prejudiciul moral în sumă 

de 5 000 lei.

Colegiul penal conchide că temeiuri de a pune la îndoială veridicitatea 
argumentelor instanței de apel în motivarea soluției sale pe aspectele 
contestate nu se identifică, pe care în virtutea corectitudinii lor și
pentru a evita repetări inutile, le acceptă şi le însușește, fapt ce vine în 
corespundere cu jurisprudența CtEDO, care în pct. 37 a hotărârii sale în cauza 
Albert vs. România din 16.02.2010, statuează că art. 6 §1 din CEDO, deși obligă 
instanțele să își motiveze deciziile, acest fapt nu poate fi înțeles ca impunând un 
răspuns detaliat pentru fiecare argument (Van de Hurk vs Olanda, 19 aprilie 
1994, pct. 61), cu toate acestea noţiunea de proces echitabil necesită ca o 
instanță internă, fie prin însușirea motivelor furnizate de o instanță inferioară, 
fie prin alt mod, să fi examinat chestiunile esențiale supuse atenției sale 
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 nr. 1ra-

2268/2020

Decizie din 16 

decembrie 

2020

a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 264 

alin. (1) Cod penal

Accident rutier. În consecință, în urma impactului și căderii, pietonului 
MN i-au fost cauzate conform raportului de expertiză judiciară nr. 
1040/D din 22.05.2017, vătămări corporale sub formă de fractura 
cominutivă intra-articulară distală a osului radial stâng şi osului ulnar 
stâng cu deplasare, edem al țesuturilor moi la nivelul genunchiului 
stâng, echimoză la nivelul coapsei stângi care, condiționează 
dereglarea sănătății de lungă durată şi conform acestui criteriu se 
califică ca vătămare medie.

Cerut: 50.000 lei cu titlul de prejudiciu moral, instanța de fond corect a reținut 
că, ar fi o  sumă exagerată, având în vedere poziția socială a inculpatului și de 
faptul că, pedeapsa penală de asemenea ține de satisfacția morală a victimei, 
corect a admis parțial acțiunea civilă și a încasat din contul inculpatului în 
contul părții vătămate MN suma de 

Acordat: 30.000 lei, ținând cont de, caracterul şi gravitatea suferințelor fizice 
cauzate părții vătămate, gradul vinovăției autorului prejudiciului, personalitatea 
inculpatului, care potrivit revendicării anexate la materialele cauzei este la 
prima abatere de la legea penală 
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Dosarul 

nr. 1ra-

1571/2020

Decizia din 18 

august 2020

Inculpatul TC, aflându-se la iazul din [...], [...], fiind în stare de ebrietate 

alcoolică, invocând un conflict apărut între el și СМ, fiind în loc public, 

acționând în calitate de organizator și dorind survenirea consecințelor 
de încălcare a ordinii publice, l-a apelat la telefon pe VV, care a venit la 
fața locului însoțit de două persoane neidentificate, care acționând cu 
intenție unică spre încălcarea ordinii publice în mod grosolan a 
normelor morale de conviețuire în societate, care prin conținutul lor se 
deosebesc printr-o deosebită obrăznicie, folosind ca obiecte special 
adaptate pentru provocarea leziunilor corporale, răngi metalice, le-au 
cauzat părților vătămate CC dureri fizice și leziuni corporale, acțiuni pe 
care TC le-a favorizat și le-a admis

De la inculpat s-a încasat în beneficiul părților vătămate VG, CV și CR 
prejudiciul moral în mărime de a câte 3.000 lei, pentru fiecare.

125 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_pe

nal.php?id

=16564

Dosarul 

nr. 1ra-

1612/2020

Decizia din 19 

august 2020

La 21 iulie 2018 TM având scopul satisfacerii poftei sexuale, fiind în 

stare de ebrietate alcoolică, acţionând cu intenţie directă, dându-şi 
seama de caracterul prejudiciabil al acţiunilor sale, admițând în mod 
conştient survenirea acestor urmări, aflându-se la domiciliul său situat 
în s. [...], r-nul [...], profitând de imposibilitatea de a se apăra şi de a-şi 
exprima voința pe motiv că este minoră, prin constrângere psihică şi 
fizică a întreținut două rapoarte sexuale contrar voinței cu minora, 
născută la 23.09.2003

Cerut: 200.000 lei, cu titlu de prejudiciu moral.

Acordat: 50.000 lei, constituie o satisfacție echitabilă, ca urmare a 
evenimentelor care au produs suferințe atât fizice și psihice părții vătămate 
minore și care vor fi resimțite pe o perioadă îndelungată, suma de 200.000 lei 

fiind excesiv de mare.
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Dosarul 

nr. 1ra-

1285/2020

Decizia din 4 

august 2020

GA deţinând permis de conducere, conducând automobilul de model 
„Opel Astra  pe traseul R 40 km în s. Chetrosu r-nul Drochia, a încălcat 
„Regulamentul circulaţiei rutiere”  şi neisprăvindu-se cu conducerea a 
tamponat pietonul DA, cauzându-i traumă cranio-cerebrală închisă, 
manifestată prin heatom subdura în regiunea occipitală, însoţită cu 
edem a ţesuturilor moi în regiunea occipitală, ce se califică ca vătămare 
corporală medie.

Acordat: 20.000 lei cu titlu de prejudiciu moral.
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Dosarul 

nr. 1ra-

1675/2020

Decizia din 25 

august 2020

BA, conducând automobilul de model „Chevrolet Lacetti,deplasându-
se în condiţii dificile, timp de noapte, vizibilitate redusă, n-a manifestat 
atenţie sporită la circulaţie, nu a adaptat o viteză corespunzătoare 
condiţiilor de drum care i-ar garanta securitatea circulaţiei şi n-a cedat 
trecerea pietonului şi prin urmare, a comis tamponarea pietonului VA 
care finisa traversarea carosabilului de la dreapta spre stânga, relativ 

deplasării unităţii de transport menţionate, cauzându-i, conform 
raportului de expertiză medico-legală nr. 943/D din 22.04.2011 – 
vătămări corporale grave.

Reieșind din faptul că partea vătămată poartă şi el răspundere pentru accident, 
că, în urma accidentului acestuia i s-a cauzat o vătămare gravă a integrității 
corporale, fiindu-i atribuit grad de invaliditate, instanța a dispus încasarea a 

5000 lei, cu titlu de prejudiciu moral.
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Dosarul 

nr. 1ra-

1608/2020

Decizia din 18 

august 2020

TS la 31.08.2014, în jurul orei 22:15 , aflându-se la barul din s. 

Constantinovca, r. Căuşeni, fiind în stare de ebrietate, împreună cu 
CA.... , văzând că în prejma barului conducătorul auto BE, a fost stopat 
de către echipajul INP al IGP a MAI, demonstrând un cinism şi 
obrăznicie deosebită se exprimau cu cuvinte necenzurate în adresa 
polițiștilor, aflați în exercițiul funcțiunii ... şi având scopul sistării 
activității polițiștilor, s-au îndreptat în direcția acestora. Însă, văzând 
că, polițiștii l-au urcat pe BE, în automobilul de serviciu şi au pornit de 
la locul faptei, demonstrând în continuare un cinism şi obrăznicie 
deosebită, au urcat în automobil şi au pornit din urma polițiștilor, astfel 
ajungându-i din urmă pe traseul central, la ieșirea din s. 
Constantinovca, i-au stopat şi exprimându-se cu cuvinte necenzurate, 
fiind înarmați cu răngi metalice, numindu-i cu cuvinte necenzurate, 
amenințându-i cu aplicarea violenței, sistând activitatea polițiștilor 
încercau de a-l elibera pe BE din automobilul poliției, iar la cerinţele 
legale ale polițiștilor de a înceta acţiunile ilegale şi de a se îndepărta de 
automobilul poliției acestea nu reacționau şi opuneau rezistență 
violentă colaboratorilor de poliție.

OC a suferit traumă cranio-cerebrală închisă, manifestată prin comoție 
cerebrală, echimoză a ochiului stâng, leziuni care conform raportului 
de expertiză medico-legală nr. 134/D, din 30.09.2014, care se califică ca 
vătămare corporală ușoară

Acţiunea civilă părţii vătămate OC a fost respinsă, motivându-se că solicitările 
privind încasarea prejudiciului material şi moral în mărime totală de 50000 lei, 
nu a fost probată şi argumentată.

[soluție stranie având în vedere vătămarea sa corporală]
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Dosarul 

nr. 1ra-

1599/2020

Decizia din 4 

august 2020

BS aflându-se în loc public,  în prezenta mai multor persoane împreună 
cu care consuma băuturi alcoolice, având scopul săvârșirii unui act de 
huliganism, sub pretextul că VV refuza să consume băuturi alcoolice a 
inițiat cu ultimul un conflict verbal, în timpul căruia, din motive 
huliganice i-a aplicat o lovitură cu pumnul în față şi după scurt timp o 
lovitură cu piciorul în regiunea capului.
MV având scopul manifestării superiorității față de VV, i-a aplicat 
ultimului o lovitură cu palma peste față. În rezultatul acțiunilor mai sus 
menţionate lui VV, i-au fost provocate leziuni corporale sub formă de 
traumatism cranio-cerebral închis,manifestat prin comoție cerebrală, 
fractura oaselor nazale, plagă contuză a feței,echimoze palpebrale 
bilaterale, hemoftalm postrumatic a globului ocular stâng.

Ulterior, traumatismul mixt s-a complicat cu sindrom astero-neurotic şi 
accese de epilepsie, pe fondai de modificări structurale postraumatice. 
Leziunile corporale indicate se califică ca vătămare medie conform 
raportului de expertiză judiciară.
MV, acționând cu scop de cupiditate,pe ascuns a sustras din 
portmoneul lui VV bani în sumă de 1200 lei,după care împreună cu PV 
sau îndepărtat de la locul infracţiunii şi au împărțit între ei banii 
sustrași cauzându-i astfel părţii vătămate, o daună material în mărime 

de 1200 lei.

Reieșind din circumstanțele cauzei, de gradul de vinovăţie a 
inculpaților,statuând în echitate, printr-o apreciere atentă şi pertinentă a 
complexului material probator, conducându-se de practica CtEDO privind 

evaluarea prejudiciului moral, s-a apreciat că suma de 350.000 lei, solicitată cu 
titlu de prejudicial moral, este exagerată, din care motiv au fost admise parțial 
cerințele părții vătămate.
Prin urmare din contul lui BS în beneficiul lui VV 20.000 lei cu titlu de prejudiciu 

moral;

- din contul lui MV în beneficiul lui VV 40.000 lei cu titlu de prejudiciu moral.
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Dosarul 

nr. 1ra-

1475/2020

Decizia din 4 

august 2020

Inculpatul PA, aflându-se pe teritoriul stației PECO ,adică într-un loc 
public, fiind în stare de ebrietate alcoolică, încălcând grosolan ordinea 
publică,  exprimată printr-o comportare batjocoritoare faţă de cei 
prezenți şi prin înjosirea onoarei şi demnității persoanei, dându-și 
seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările 
lor prejudiciabile și dorind survenirea acestora, fără careva motiv, s-a 
apropiat de Buceațchi I. și a cerut de la ultimul de a-i fi transmise 
metaniile, după care, primind refuz de a-i fi transmise, adresându-se cu 
cuvinte obscene, într-un loc public, manifestând o lipsă totală de 
respect faţă de societate, a început a-l împinge pe acesta, apoi, l-a 
apucat cu mâna stângă și, în timp ce-l ținea, continua să se adreseze cu 
cuvinte necenzurate într-un loc public, după care i-a aplicat mai multe 
lovituri cu pumnul în regiunea feței şi a capului, pricinuind lui 
Buceațchi I.,provocindui mai multe leziuni corporale grave. 

Acordat: 100.000 lei
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Dosarul 

nr. 1ra-

1387/2020

Decizia din 8 

iulie 2020

La 16.10.2016,inculpatul BE, împreună cu IC, amenințând-o cu 
aplicarea violenţei periculoase pentru sănătate pe [...] [...], au atacat-o 
imobilizând-o prin legarea picioarelor cu bandă adezivă, cauzând părţii 
vătămate, conform raportului de expertiză medicolegală,vătămare 
neînsemnată manifestată prin echimoze la nivelul feței, echimoze la 
nivelul genunchiului stâng, echimoză la nivelul degetului doi piciorul 
propriu zis drepte şi un prejudiciu material considerabil în sumă de 

2700 lei.

Acţiunile inculpaţilor urmează a fi astfel calificate,conform art. 187 alin. 

(2) lit. b), e), f) Cod penal.

Acordat: 15.000 lei de la fiecare
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Dosarul 

nr. 1ra-

1377/2020

Decizia din 8 

iulie 2020

CA, la 25.04.2014, împreună cu CV, aflându-se la terasa ,exprimând o 
vădită lipsă de respect față de societate, încălcând grosolan ordinea 
publică printr-un cinism şi obrăznicie deosebită, au inițiat un conflict 
cu MM, numindu-l cu cuvinte necenzurare în prezenţa altor persoane, 
după care în mod intenționat au aplicat violenţa fizică față de ultimul, 
manifestată prin mai multe lovituri cu mâinile şi picioarele peste 
diferite regiuni ale corpului, cauzându-i dureri fizice şi diferite vătămări 

corporale 

Instanța a statuat că MM a depus o acțiune civilă, solicitînd încasarea de la 
inculpați a câte 25.000 lei de la fiecare, adică în sumă 50.000 lei cu titlu de 
prejudiciu moral, cât şi încasarea cheltuielile de judecată suportate, inclusiv 
pentru asistență juridică.
Prin urmare, cerințele părții vătămate în partea încasării prejudiciului moral 
însumă de 50.000 lei sunt exagerate. Astfel, suma în mărime de a câte 15.000 lei 

de la fiecare inculpat, este echitabilă și în corespundere cu circumstanțele 
comiterii de către ei a acțiunilor ilegale îndreptate împotriva lui MM
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Dosarul 

nr. 1ra-

1523/2020

Decizia din 8 

iulie 2020

TI, la data de 06.11.2018, împreună cu MI, aflându-se în apropiere de 
căminele Școlii Profesionale [...],  a încălcat grosolan ordinea publică, 
sub pretext neînsemnat a unui conflict cu DD şi DA, însoțit de violență 
fizică prin aplicarea  multiplelor lovituri cu pumnii şi picioarele faţă de 

persoanele nominalizate, ca rezultat i-au cauzat lui DD leziuni 

corporale sub formă de excoreaţie facială, care se califică ca vătămări 
neînsemnate şi respectiv lui DD leziuni corporale sub formă de plagă 
contuză a capului, echimoză genunchiului stâng, care condiționează 
dereglarea sănătății de scurtă durată şi în baza acestui criteriu se 
califică ca vătămarea ușoară. 
De asemenea, în noapte de 08.12.2018,  TI aflânduse în localul de 

agrement ”Marsel”, amplasat pe [...], având scopul însușirii ilegale a 
bunurilor altei persoane, dându-şi seama de caracterul prejudiciabil al 
acțiunilor sale, prevăzând urmările şi dorind în mod conștient 
survenirea lor, acționând cu intenția directă îndreptată spre atingerea 
scopului, a îmbrăcat geaca de culoare neagră la preț de 2500 lei, care îi 
aparține lui CD, în care se afla portmoneu la preț de 800 lei, căști de 
model ”Airpods” la preț de 3000 lei, buletin de identitate, permis de 
conducere, card bancar pe numele lui CD şi bani în sumă de 100 de lei, 
după care cu bunurile sustrase a plecat de la fața locului, astfel 
cauzând pârții vătămate CD prejudiciu material considerabil în sumă 
totală de 6400 lei.

S-a hotărât că, părților vătămate, inclusiv lui DD i se va achita suma de 10.000 

lei, acordată de instanța de apel pentru recuperarea prejudiciului moral din 

suma dorita de 50.000 lei.

Despăgubirea în valoare de 5.000 lei pentru fiecare parte vătămată din contul 
fiecărui inculpat,din suma dorita de 25.000 lei.
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1ra-

465/2020

Decizie din 5 

mai 2020

IN se acuză că la 26.09.2016, aflându-se pe str. [...], mun.Chişinău, 
având un comportament neadecvat şi agresiv faţă de IA şi soţia 
acestuia, SM, fără permisiunea ultimilor a intrat forţat în domiciliul 
acestora, în apartamentul nr. [...], unde i-a aplicat multiple lovituri MS, 

cauzându-i, conform raportului de expertiză medico-legală 2 nr.3194/D 
din 18.11.2016 - vătămare uşoară, care a fost cauzată în rezultatul 
acţiunii traumatice a unui obiect contondent dur.

Suma cerută: 20 000 lei

Suma acordată: 2 000 lei

Justificarea instanței:   Astfel, dat fiind că, inculpata a fost recunoscută vinovată 
de comiterea contravenţiei prevăzută de art.78 alin.(2) Cod contravenţional, 
având în vedere că, acţiunile acesteia cu siguranţă i-au cauzat lui IA un 
disconfort psihic, instanţa de apel a conchis de a-i acorda lui IA o satisfacţie 
echitabilă, iar mărimea compensaţiei constituie suma de 2 000 de lei cu titlu de 
prejudiciu moral, încasarea căreia va prezenta în sine o satisfacţie echitabilă 
pentru prejudiciul moral, or suma pretinsă în mărime de 20 000 lei fiind 
exagerată în raport cu circumstanţele cauzei. 
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1ra-

1071/2020

Decizie 3 

iunie 209

Pentru a pronunța sentința instanța de fond a constatat că, PD, la
data de 27.08.2016, aproximativ la orele 10:30, acţionând în scopul 
sustragerii în mod deschis a bunurilor altei persoane, a pătruns pe lotul 
de teren agricol, aflat în proprietate privată a cet. CD şi SM, situat în 
extravilanul [...], de unde a strâns din copacii plantați mere specia 
„Mantuant” în 10 saci, cu masa totală de 189 kg., la preţul unui kg. de 
2,2 lei, în sumă de 415,8 lei. Ulterior acesta fiind prins în flagrant delict 
de către proprietara livezii CD, care ea cerut să lase merele, ultimul nu 
s-a conformat cerinţelor înaintate, s-a urcat la volanul tractorului în 
care se aflau merele şi a plecat într-o direcţie necunoscută, cauzându-i 
astfel părţilor vătămate o daună materială în proporţii considerabile.
Tot, PD, la data de 26.08.2017, în jurul orelor 01:00 min, în scopul

realizării intenției sale infracţionale, îndreptate spre comiterea unui act 
de huliganism, însoţit de aplicarea violenţei asupra persoanei, 
intenţionat, din motive huliganice, aflându-se pe una din străzile 
satului Răzeni, raionul Ialoveni, în cadrul unui conflict neînsemnat, 
inițiat spontan cu cet. CA manifestând o obrăznicie deosebită, i-a 
aplicat multiple lovituri cu pumnii şi cu picioarele lui CA peste diferite 
regiuni ale corpului, de la care ultimul a căzut la sol, pierzându-şi 
cunoștința, ca consecinţă cauzându-i suferințe fizice, iar conform 
datelor din raportul de expertiză judiciară nr.2201/D din 03.10.2017: 
echimoză la nivelul feţei, excoriaţii la nivelul capului, feții, gâtului 

posterior, toracelui posterior, membrelor superioare, la nivelul cristei 

iliace din dreapta, care se califică ca o vătămare neînsemnată.

Suma cerută: 100 000 lei

Suma acordată: 20 000 lei

Justificarea instanței: În ce privește acțiunea civilă , instanța de apel în 
corespundere cu prevederile art. 219 al. 1) și al. 4) Cod de procedură penală și 
art. 1423 Cod civil în partea încasării prejudiciului moral a dispus încasarea din 
contul inculpatului în beneficiul părţilor vătămate, a prejudiciului moral în 
mărime de câte 10 000 (zece mii) lei fiecărei părţi vătămate, considerând ca 
fiind exagerată suma pretinsă de părţile vătămate în mărime de 100 000 (una 
sută mii) lei.  
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Decizie din 6 
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VS la data de 23.09.2018, în jurul orei 00.10, fiind la volanul 

automobilului de model BMW 5210, cu numărul de înmatriculare [...], 
ce-i aparţine, aflându-se lângă barul ,,Fenix” amplasat în [...], din 
intenţii huliganice, a condus neregulamentar, dând dovadă de 
comportament agresiv, încălcând grosolan si demonstrativ ordinea 
publică, exprimată printr-o vădită lipsă de respect faţă de societate, cu 
o obrăznicie deosebită, în rezultatul la ce a tamponat-o pe cet. CC, anul 
nașterii [...], locuitoare a [...], cu automobilul menţionat, cauzându-i 
ultimei vătămări corporale ușoare

Suma cerută: 15 000 lei

Suma acordată: 5 000 lei

Justificarea instanței:  instanța de apel a constatat că, instanţa de fond la 
stabilire mărimii prejudiciului a ţinut cont de caracterul si gravitatea suferinţelor 
psihice cauzate persoanei vătămate, de gradul de vinovăţie a inculpatului, 
precum și de comportamentul manifestat de el ulterior faptei comise.
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1ra-109/20 Decizie din 5 

mai 2020

a comis tamponarea pietonului IA, anul naşterii [...], care traversa 
partea carosabilă a str. A. Mateevici, de la dreapta spre stânga relativ 
deplasării automobilului, la trecerea de pietoni.
În rezultatul accidentului rutier, AI, conform raportului de expertiză 
judiciară medico-legală nr. 2885/D din 23 ianuarie 2018, i-au fost 
cauzate vătămări corporale exprimate prin [...], şi în baza acestui 
criteriu se califică ca vătămări corporale grave.

Suma cerută: 300 000 lei

Suma acordată: 300 000 lei

Justificarea instanței: pedeapsă, dar și prin repararea prejudiciului cauzat prin 
infracțiune.
În context, Colegiul penal lărgit relevă că potrivit actelor prezentate la
etapa recursului ordinar, inculpatul i-a acordat deja părții vătămate 220 000 de
lei cu titlu de reparare a prejudiciului moral, obligându-se să-i restituie și restul
sumei, de 80 000 de lei, până la data de 23 iulie 2020  
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1ra-

1080/2020

Decizie din 

20 mai 2020

GC a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 
287 alin.(1) Cod penal, fiindu-i stabilită pedeapsa sub formă de muncă 
neremunerată de 140 ore.

din intenții huliganice, fără careva motive întemeiate, din motiv
că [...] a refuzat să-i permită să se plimbe cu bicicleta sa, cu intenție că 
fapta să fie auzită și văzută de două sau mai multe persoane, în 
prezența a patru persoane, încâlcind grosolan ordinea publică și 
exprimând o vădită lipsă de respect față de societate, a încălcat 
grosolan ordinea publică și i-a aplicat lui [...] 2 lovituri cu palma în 
regiunea feței, ca rezultat ultimul căzând jos și pierzând cunoștință, 
cauzându-i conform raportului de expertiză judiciară medico-legală nr. 
201802P2416 din 13.07.2018, plaga contuză la nivelul capului, excoriații 
la nivelul omoplatului drept și antebrațului stâng, echimoză la nivelul 
hemitoracelui drept, cauzate în rezultatul acțiunilor traumatice a unui 
obiect contondent dur, posibil în timpul și circumstanțele indicate, 
condiționează ca vătămare ușoară, încălcând concomitent ordinea 
publică.

Suma cerută: 100 000 lei

Suma acordată: 25 000 lei

Justificarea instanței: Totodată, instanţa de apel în motivarea soluției sale a 
reținut că, mărimea prejudiciului solicitat de către partea vătămată [...] în 
cuantum de 100000 lei, nu a fost dovedit în cuantumul cerut, însă consideră 
mărimea prejudiciului moral ce urmează a fi încasat în contul părții vătămate în 
sumă de 25000 lei drept echitabilă și rezonabilă ținând cont de suferințele 
psihice și fizice care i-a fost provocate părții vătămate în rezultatul acțiunilor 
infracționale ale inculpatului.

139 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_pe

nal.php?id

=15913

1ra-

1135/2020

Decizie din 

26 mai 2020

OV a fost condamnat în baza art. 287 alin. (3) Cod penal la 2 ani 

închisoare. În temeiul art. 90 Cod penal, executarea pedepsei i-a fost 

suspendată condiționat pentru o perioadă de probă de 2 ani.

i-a aplicat o lovitură cu un obiect ascuțit în regiunea gâtului lui LA 
cauzându-i, conform raportului de expertiză judiciară nr. 201909D0022 
din 26.03.2019, o plagă tăiată superficială în jurul gâtului, care a fost 
produsă prin acțiunea traumatică a unui obiect tăietor și se califică ca 
vătămare neînsemnată.

Suma cerută: 4 000 lei

Suma acordată: 4 000 lei

Justificarea instanței:  De asemenea, instanța a statuat că avocatul părții 
vătămate a solicitat admiterea acțiunii civile înaintate, prin care a solicitat 
încasarea cheltuielilor de asistență juridică în sumă de 20.000 lei, cheltuielile de 
deplasare în sumă de 9612 lei, cheltuielile pentru îngrijire medicală în sumă de 
2000 lei și prejudiciul moral în mărime de 4000 lei.
Astfel, prejudiciul moral necesar a fi încasat în beneficiul părții vătămate se 
estimează la 4000 lei.
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1ra-

249/2020

Decizie din 12 

mai 2020

CA a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de 
art.189 alin.(1) Codul penal, fiindu-i stabilită pedeapsă sub formă de 
amendă penală în mărime de 700 unităţi convenţionale, reieșind din 
unitatea convențională de 50 lei..

inculpatul CA în perioada 07-16 noiembrie 2017, având intenția directă 
de obținere a unui profit material de la cet. AN, deținând înregistrări 
video ce ţin de viaţa intimă a acesteia, a ameninţat-o cu răspândirea 
acestor ştiri defăimătoare despre ea, inclusiv, prin intermediul reţelelor 
de socializare şi fiicei minore, cerând prin şantaj transmiterea sumei de 

500 euro, echivalentul a 10127 lei.

Suma cerută: 10 000 lei

Suma acordată: 10 000 lei
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1ra-

1046/2020

Decizie din 

26 mai 2020

A fost recunoscut vinovat CG [...] în comiterea infracţiunii prevăzute de 
art. 151 alin. (2) lit. d) Cod penal, la 3 ani 6 luni închisoare, cu ispăşirea 
pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Bătaie în grup în public, vătămare corporală

Suma cerută: 70 000 lei

Suma acordată:    70 000 lei
Justificarea instanței:Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 04 
decembrie 2019, a fost admis apelul declarat, fiind casată parțial sentința, și 
pronunțată o nouă hotărâre potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin 
care a fost admisă acţiunea civilă înaintată de către partea vătămată SI şi încasat 
de la inculpatul CG în folosul lui SI prejudiciul material în mărime de 25812 lei, 
prejudiciul moral în mărime de 70000 lei şi cheltuieli judiciare în mărime de 
5000 lei, în total în mărime de 100812 lei. 
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1ra-

506/2020

Decizie din 19 

mai 2020

recunoscut vinovat de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 264 alin. 
(3) lit. a) Cod penal şi în baza acestei legi a fost condamnat la 4 (patru) 
ani închisoare cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de 

transport pe un termen de 3 (trei) ani

Accident rutier. În consecinţă, în urma impactului, pietonului CL i-au 
fost cauzate din imprudenţă, conform Raportului de expertiză medico-
legală nr.l540/D din 15 iulie 2015 ,,leziuni corporale sub formă de: 
fractură deschisă a ambelor oase a gambei stîngi, plagă contuză în 
regiunea fronto-temporală pe dreapta, care au fost produse prin 
acţiunea traumatică a unui obiect contondent dur sau la lovire de 
acesta, prezintă pericol pentru viaţă şi în baza acestui criteriu în 
comun, se califică ca vătămare gravă...” (vol. II, f. d. 39-40)

Suma cerută:  10 000 lei

Suma acordată:    10 000 lei
Justificarea instanței: La evaluarea cuantumului despăgubirilor materiale ale 
prejudiciului moral s-a luat în consideraţie rezultatele infracţionale, care au 
influenţat considerabil starea psihică a părţii vătămate, precum şi starea 
sănătăţii, prin însăşi faptul că partea vătămată CL., în rezultatul infracţiunii, şi-a 

pierdut capacitatea de a munci (vol. I, f. d. 107).

Prin urmare, cuantumul prejudiciului moral produs prin infracţiune, în
proporţiile corespunzătoare, s-a încasat separat de la inculpat în beneficiul 
părţii
vătămate CL.
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1ra-

853/2020

Decizie din 

20 mai 2020

Inculpatul GI a fost recunoscut vinovat în comiterea infracţiunii 
prevăzute de art. 152 alin. (2), lit. e) Cod penal şi i s-a stabilit pedeapsa 
sub formă de închisoare pe un termen de 5 (cinci) ani, cu executarea 
pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Potrivit sentinţei instanţa a constatat că inculpatul GI este învinuit
de faptul că, la 08 ianuarie 2014, în jurul orelor 20:30, aflându-se în faţa 
ghişeului de schimb valutar ce aparţine SRL „[...]” amplasat pe str. [...], 
din mun. Chişinău, în rezultatul unui conflict apărut spontan pe 
fundalul parcării neregulamentare a automobilului, acţionând în urma 
înţelegerii prealabile şi împreună cu alte persoane neidentificate la 
moment de către organul de urmărire penală, din intenţii huliganice, 
încălcând grosolan ordinea publică şi exprimând o vădită lipsă de 
respect faţă de societate, cu o deosebită obrăznicie, i-a aplicat lui FV 
lovituri cu mâinile şi picioarele în regiunea capului şi a corpului, 
cauzând-i conform raportului de expertiză judiciară nr. 341 din 07 
martie 2017, traumă cranio-cerebrală deschisă cu fractura osului frontal 
la nivelul sinusului pe stânga cu implicarea ambelor lamele şi a bazei 
craniului în fosa cranio-cerebrală anterioară, pneumoencefalie sagital 

anterior, fracturi multiple ale oaselor craniului facial (Le Fort II), 

fractura complexului zigomatic pe dreapta cu deplasare, fractura 

cominutivă complexă a maxilarului bilateral cu deplasare cu 
hemosinusită, fractura oaselor nazale, contuzia ţesuturilor moi a 
capului şi a feţei, leziunile corporale menţionate mai sus în ansamblu, 

Suma cerută: 400 000 lei

Suma acordată: 50 000 lei   
Justificarea instanței: Cu referire la prejudiciul moral solicitat de către 
reclamantul FV instanţa de apel a reţinut că prin acţiunile infracţionale ale 
inculpatului GI, care s-au exprimat prin aplicarea loviturilor cu mâinile şi 
picioarele în regiunea capului şi a corpului, reclamantului i-au fost cauzate 
vătămări corporale grave.În acest sens, instanţa de apel luând în consideraţie că 
reclamantului FV prin acţiunile infracţionale comise de GI în mod cert i-au fost 
cauzate atât suferinţe fizice, prin faptul că acestuia i-au fost cauzate vătămări 
corporale grave, cât şi suferinţe psihice, a apreciat că suma de 50 000 (cincizeci 
mii) lei, ce a fost încasată cu titlu de despăgubiri prin echivalent bănesc a 
prejudiciului moral cauzat reprezintă o justă şi echitabilă satisfacţie a 
prejudiciului moral suferit de reclamant, în coraport cu suferinţele fizice şi 
psihice la care a fost supus şi consecinţele survenite, precum şi cu poziţia 
socială şi economică a inculpatului.
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1ra-

955/2020

Decizie din 

20 mai 2020

BA a fost recunoscut vinovat de săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 
264 alin. (2) Cod penal şi în baza acestei legi cu aplicarea art. 3641 Cod 
de procedură penală, i-a fost numită pedeapsă sub formă de muncă 
neremunerată în folosul comunităţii în mărime de 160 (una sută 
şasezeci) ore cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

aflându-se în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, a încălcat 
Regulamentul circulaţiei rutiere” şi ca urmare, a tamponat biciclistul 

GE, care se deplasa regulamentar pe acostamentul itinerarului sus 

menţionat, pe partea dreaptă relativ deplasării mijlocului de transport.

Suma cerută: 100 000 lei
1s instanță: 15.000 lei

Suma acordată:  50 000 lei 
Justificarea instanței: Astfel, instanţa de apel a considerat nefondată sentinţa 
atacată, privind încasarea sumei de doar 15 000 (cincisprezece mii) lei de 
instanţa de fond, cu titlu de despăgubiri morale şi a conchis că este insuficientă 
pentru a-i oferi o reparare a suferinţelor morale  suportate de către partea 
vătămată, or, incontestabil GE a avut mari suferinţe, dureri fizice, retrăiri 
sufleteşti în urma prejudiciului cauzat în privinţa sa de către inculpat prin 
infracţiune. De aceea, instanţa de apel a considerat necesar de a încasa suma 
prejudiciului moral în mărime de 50 000 (cincizeci mii) lei, din contul 
inculpatului în beneficiul părţii vătămate GE, ţinând cont de practica CţEDO 
privitor la modul de încasare a prejudiciului moral, cât şi de prevederile art. art. 

2036, 2037 Cod Civil.

Vătămări corporale manifestate prin „fractura complexului orbito-zigomatic 
maxilar pe stânga cu deplasare, fractura oaselor metacarpiene”.
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1ra-

936/2020

Decizie din 

20 mai 2020

în stare de ebrietate, cu viteză excesivă, în s. Sadaclia, str. 31 august, nu 
s-a isprăvit cu conducerea mijlocului de transport şi efectuând manevre 
periculoase, sa tamponat într-un pilon de electricitate, deteriorând 

neesenţial automobilul său. Ulterior, s-a tamponat într-un automobil 
de model „Wolksfagen Golf’, cu n/î [...], care era parcat pe marginea 
străzii, care aparţine cet. LV. În acelaşi timp la apropierea Şefului 
Secţiei Securitate Publică al IP Basarabeasca, inspector principal LI care 
era pe uniformă de serviciu, şi la insistenţa acestuia de a coborî din 
automobil, în timp ce se afla în faţa automobilului de model 
"Mercedes”, cu n/î [...] (Lituania), cet. CP a accelerat viteza 
automobilului astfel, cet. LI, fiind purtat pe capota automobilului până 
când a căzut la pământ, de asemenea, fiind călcat cu roţile pe mâini şi 
picioare, cauzându-i leziuni corporale neînsemnate.

Suma cerută: 150 000 lei

Suma acordată:  10 000 lei  
Justificarea instanței: Instanţa de apel a menţionat că, Legea penală prevede 
expres dreptul persoanei căreia i-a fost cauzat prejudiciu nemijlocit prin 
acţiunile interzise de legea penală, de a înainta o acţiune civilă privitor la 
încasarea prejudiciului moral cauzat prin infracţiune. 
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1ra-252/20 Decizie din 12 

mai 2020

ES a fost învinuit în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 264 alin. (2) 
Cod penal, încălcarea regulilor de securitate a circulației, de către 
persoana care conduce mijlocul de transport, încălcare ce a cauzat din 
imprudență o vătămare medie a integrității corporale sau a sănătății, 
săvârșită în stare de ebrietate

Suma cerută: 100 000 lei si 50 000 lei

Suma acordată: 1. (victima MA) - 20 000 lei, 2. (victima RD) -10 000 lei
Justificarea instanței: În acest sens instanța de apel, ținând cont de gravitatea 
cauzării suferințelor psihice și fizice a părților vătămate, de impactul 
accidentului asupra sănătății părții vătămate, de faptul că părții vătămate MA i-
au fost cauzate vătămări corporale medii și a suportării tratamentului de durată, 
a ajuns la concluzia admiterii parțiale a acțiunii civile înaintate, cu dispunerea 
încasării de la inculpat în beneficiul MA a sumei de 20000 (douăzeci mii) lei, iar 
în beneficiul lui RD a sumei de 10000 (zece iii) lei, cu titlu de prejudiciu moral 

cauzat prin infracțiune, care în opinia instanței de apel va constitui o satisfacție 
echitabilă în coraport cu suferințele fizice și psihice cauzate părților vătămate, 
luând în considerație totodată și faptul că la stabilirea cuantumului 
prejudiciului moral, urmează a se ține cont atât de gravitatea suferințelor 
pricinuite, dar și de starea materială a inculpatului. 
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2ra-34/21 

2ra-

1507/20

Încheierea 

din 03 martie 

2021

MB a depus cerere de chemare în judecată împotriva AB și GZ cu 
privire la încasarea prejudiciului material și moral, compensarea 
cheltuielilor de judecată.
În motivarea acțiunii reclamantul a indicat că la data de 12 august 2017 
a încheiat căsătoria cu AZ. Până la înregistrarea căsătoriei cu AZ au 
trăit în concubinaj.
MB a menționat că lucra legal în Statele Unite ale Americii, iar până la 
înregistrarea căsătoriei a decis să-și procure un autoturism. A transferat 
suma de 5 500 de dolari USD pârâtei, iar ea urma să procure 
autoturismul apoi să-l înregistreze pe numele reclamantului. Astfel, la 

data de 10 iunie 2017 a transferat prin intermediul sistemului de 

transfer rapid MoneyGram pe numele AZ suma de 5 500 de dolari USD, 

cu care ultima a procurat autoturismul de model Audi A4 anul 

producerii 2004, cu numărul de înmatriculare QMK 510.
Reclamantul a explicat că la data de 10 iulie 2017 AZ i-a eliberat o 
procură generală, autentificată de notarul TC cu dreptul de a se folosi şi 
dispune de acest autoturism. După înregistrarea căsătoriei au apărut 
neînțelegeri. În timpul când reclamantul muncea în SUA, AZ prin 
înșelăciune a luat  autoturismul de model Audi A4 din garajul părinţilor, 
a plecat în mun. Chişinău și a anulat procura.
A notat că la data de 5 iunie 2018, revenind în țară, a mers la Chișinău și 
a luat automobilul. Între timp relațiile au devenit mai tensionate, apoi 
soții au divorțat.
A afirmat că un prejudiciu moral i-a cauzat şi GZ, care l-a insultat pe 

Suma cerută: 55 000 lei din contul AZ

                         22 000 lei de la GZ

S-a încasat de la GZ în folosul lui MB prejudiciul moral (pe cauza 

contravențională) în sumă de 2 000 de lei
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2ra-367/21 Încheierea 

din 03 martie 

2021

LV împotriva Întreprinderii cu Capital Străin ”Premier Energy” 
Societate cu Răspundere Limitată, intervenienți accesorii Agenția 
Națională pentru Reglementare în Energetică, BO și Primăria s. Terlița, 
r. Anenii Noi cu privire la obligarea proprietarului rețelelor electrice din 
cont propriu să strămute porțiunea de LEA de pe proprietatea sa 
privată pe un teren special, repararea prejudiciului moral și încasarea 
cheltuielilor de judecată

Suma ceută: 3000 lei
Cu referire la pretenția privind repararea prejudiciului moral, instanța de 
judecată a reiterat că reclamantul nu a explicat în ce constă prejudiciul moral 
cauzat și care valori i-au fost lezate prin acțiunile pârâtului, aceasta urmând a fi 
respinsă ca neîntemeiată
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2r-197/21 Decizia din 10 

martie 2021

RB a depus cerere de chemare în judecată împotriva CA „Air Moldova” 
SRL cu privire la constatarea prestării unui serviciu necorespunzător, 
repararea prejudiciului material și moral, încasarea compensației 
pentru întârzierea/anularea zborului și a penalității

S-a încasat de la CA „Air Moldova” SRL în beneficiul reclamantului RB suma de 

2000 lei cu titlu de prejudiciu moral
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2ra-353/21 Decizia din 17 

martie 2021

IB a depus cerere de chemare în judecată împotriva SRL „Miraleya 
Company”, intervenient accesoriu Vasile Șendrea, solicitând încasarea 
din contul SRL „Miraleya Company”, cu titlu de prejudiciu material a 
sumei de 67 835,94 de lei și cu titlu de prejudiciu moral a sumei de 50 
000 lei, a cheltuielilor pentru asistență juridică de 5 000 lei, 2 000 lei 
costul pentru evaluarea mijlocului de transport și taxa de stat în sumă 

de 2 035,07 lei. 

Conform înțelegerii avute, a lăsat automobilul pe teritoriul spălătoriei-
auto SRL „Miraleya Company”, pentru efectuarea lucrărilor solicitate, 
iar de către angajatorul întreprinderii a fost înștiințat că va fi anunțat 
despre finisarea lucrărilor.
În noaptea spre 28 iulie 2018, automobilul menționat a fost răpit de pe 
teritoriul spălătoriei-auto ce aparține SRL „Miraleya Company” de către 
angajații acestei companii, iar ulterior, automobilul a fost tamponat într-
un obstacol, fiind răsturnat într-un șanț din s. Mălăiești, r-nul Orhei. 

Suma solicitată: 50 000 lei
acțiunea lui IB cu privire la repararea prejudiciului moral se respinge, de către 
toate 3 instanțe ca fiind neîntemeiată 

C. Cauze patrimoniale (contracte, proprietate, vecinătate etc.)

Colegiul civil CSJ
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2ra-449/21 Încheierea 

din 17 martie 

2021

BV a depus cerere de chemare în judecată împotriva ÎM ”Regia Apă-
Canal-Bălți” cu privire la repararea prejudiciului moral și a cheltuielilor 
de judecată. Reclamantul a relatat că începând cu data de 31 mai 2018, 
prestarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă a fost întreruptă, 
fără a fi preavizat în acest sens, iar la 04 iunie și 08 iunie 2018 a depus 
cerere în adresa pârâtului, prin care a solicitat verificarea conduitei de 

alimentare cu apă a imobilului pe motivul întreruperii alimentării cu 
apă potabilă.

Suma cerută: 4 500 lei
cererea a fost respinsă

152 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=6

0239

2ra-480/21 Încheierea 

din 17 martie 

2021

IM a depus cerere de chemare în judecată împotriva MN solicitând 
repararea prejudiciului material estimat în sumă de 5524,89 de lei, a 
prejudiciului moral de 10 000 lei, încasarea, cu titlu de cheltuieli 

suportate pentru concluzia SRL „Cexin” în sumă de 2 000 lei, cheltuieli 
de asistență juridică în sumă de 2 000 lei și a taxei de stat în sumă de 

165,74 de lei.

În motivarea acțiunii reclamantul a indicat că la 25 iunie 2018 din cauza 
scurgerilor de apă din apartamentul ce aparține cu drept de proprietate 
pârâtei MN, a fost inundată încăperea nelocativă care-i aparține în 

proprietate.

În rezultatul inundației a fost deteriorat tavanul suspendat din plăci de 

ghipscarton

Suma cerută: 10 000 lei

Instanța de fond respinge cererea, ca neîntemeiată

Curtea de Apel casează hotărârea instanței de fond și emite o Decizie prin care 
admite parțial cererea de chemare în judecată și oferă 1000 lei cu titlu de 

prejudiciu moral 5 524, 89 de lei
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2ra-370/21 Încheierea 

din 24 martie 

2021

DU a depus cerere de chemare în judecată împotriva LR solicitând 
recuperarea sumei de 1700 de lei cu titlu de prejudiciu material şi a 
prejudiciului moral în mărime de 20000 de lei, încasarea cheltuielilor 
de asistenţă juridică în sumă de 2000 de lei.

În motivarea acțiunii, reclamanta a invocat că, la 23 octombrie 2018 s-a 
adresat la salonul „Liudmila”, amplasat în or. Ocnița, str. Gării, unde 
activează LR, hair-stilist, pentru a-și vopsi părul, care avea o lungime 
corespunzătoare și nu a planificat să-l scurteze. Procesul vopsirii a fost 
îndelungat, iar, în final, LR i-a ars considerabil părul şi l-a frezat destul 
de esențial pentru a ascunde rezultatul. Drept urmare, nu a putut 
corecta nimic și i-a recomandat ca pentru restabilirea estetică a părului 
să se adreseze la un maestru din Chișinău, deoarece nu mai poate 
schimba nimic. Astfel, în căutarea unei soluţii a confirmat că-i achită 
serviciile, doar cu condiţia să repare greşeală şi să-i dea un aspect 
plăcut podoabei capilare. Iniţial, suma pentru servicii era de 
aproximativ 50 de euro, însă, în final, preţul era de 1770 de lei. Profund 
emoţionată, deoarece nu dispunea de acești bani, a ieşit afirmând că în 
ziua următoare va aduce banii.
Totodată, a precizat că, ulterior, lucrurile au luat o altă întorsătură, 
deoarece în seara aceleeaşi zile, LR şi-a permis să discute cazul pe 
rețelele de socializare, în grup public, cu diverse ofense în adresa ei și a 

familiei sale.

Reclamanta a afirmat că a mers la Chişinău pentru efectuarea unor 

Suma solicitată: 20 000 lei

instanța de fond a respins ca fiind neîntemeiată cererea de chemare în judecată
Curtea de Apel a casat hotărârea instanței de fond și  a emis o hotărâre nouă 
prin care s-a încasat de la LR în beneficiul DU prejudiciul moral în sumă de 

2000 de lei
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2ra-

340/2021

Încheierea 

din 24 martie 

2021

RM a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui SS cu privire la 
demolarea construcției.

A menționat că la 20 noiembrie 2015 pârâtul ilegal a demolat 
apartamentul său în lipsa autorizaţiei de la organele de resort, iar în 
acest sens pârâtul a avariat

peretele care fusese comun apartamentelor, dar care la moment deja 

este peretele care aparține bunului reclamantului și care este 

deteriorat. 

Reclamantul a mai indicat că actualmente este în imposibilitate să 
repare peretele deteriorat, care dă în curtea vecinului pârât, întrucât 
acesta și-a instalat o
poartă și un gard metalic.

Suma solicitată: 5 000 lei
capătul de cerere cu privire la încasarea prejudiciului moral a fost respins
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2ra-410/21 Decizia din 24 

martie 2021

MR s-a adresat în instanţa de judecată cu cerere de chemare în 
judecată împotriva Companiei Aeriene „AIR MOLDOVA” Societatea cu 
Răspundere Limitată solicitând încasarea sumei de 1200 euro cu titlu 
de compensaţie şi 40000 lei cu titlu de prejudiciu moral, 2500 lei cu 
titlu de cheltuieli de asistentă juridică

Suma cerută: 40 000 lei
Suma primită: 2 000 lei
Curtea  de Apel a casat parțial hotărârea

Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 15 octombrie 2019, în partea încasării 
din contul C.A „Air Moldova” în beneficiul lui MR și MT a prejudiciului moral în 
sumă de 2000 (două mii lei) şi s-a emis în această parte o nouă hotărâre, prin 

care:

S-a respins cerința reclamanților privind încasarea din contul C.A „Air Moldova” 
în beneficiul lui MR și MT a prejudiciului moral în sumă de 2 000 (două mii lei).

Instanţa de recurs constată că, prima instanţă întemeiat a acordat reclamanţilor 
suma de a câte 2000 lei cu titlu de prejudiciu moral, incluzând în aceasta şi 
suferinţele pentru copii minori, această despăgubire compensează suferitele 
morale suportate din cauza întârzierii zborului, deci casează decizia Curții de 
Apel Chişinău din 29 octombrie 2020 în partea respingerii acţiunii privind 
încasarea prejudiciului moral şi în această parte se menţine hotărârea 
Judecătoriei Chişinău, sediul Centru din 15 octombrie 2019.
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2ra-437/21 Încheierea 

din 31 martie 

2021

ZC a depus cerere de chemare în judecată împotriva CA „Air Moldova” 
SRL, solicitând încasarea daunei materiale în valoare de 2 227 de euro, 

în legătură cu pierderea bagajului din aeronava rutei Venezia – 
Chișinău la 6 august 2018, a sumei de 875 de euro cu titlu de 
compensație pentru întârzierea zborului de 7 ore, a sumei de 100 000 
lei cu titlu de daună morală cauzată în legătură cu faptul furtului 
bagajului, compensarea cheltuielilor de judecată în mărime de 1 298,80 
de lei, cheltuielilor de transport în mărime de 3 320 de lei și cheltuielilor 
pentru asistența juridică de 5 000 lei.

Suma cerută: 100 000 lei
Suma acordată: 10 000 lei
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2ra-554/21 Încheierea 

din 31 martie 

2021

BG împotriva Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor 
Cantemir, intervenient accesoriu Ministerul Justiției al Republicii 
Moldova, cu privire la repararea prejudiciului material și moral 
(prestărea serviciilor veterinare necalitative).

acțiunea însă a fost respinsă
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2ra-35/21 Încheierea 

din 31 martie 

2021

BC „Energbank” SA a depus cerere de chemare în
judecată împotriva lui GD cu privire la încasarea datoriei și cheltuielilor 
de judecată. La 04 aprilie 2019 GD a depus cerere reconvențională 
împotriva BC „Energbank” SA cu privire la repararea prejudiciului 

moral.

În contextul expus, a solicitat GD atragerea în proces în calitate de 

intervenient accesoriu Agenția pentru Protecția Consumatorilor, care 
urmează să se pronunțe asupra legalității clauzelor contractuale 
inserate în contractul de credit nr. [...] din 15 mai 2018 încheiat cu BC 

„Energbank” SA; expunerea instanței de judecată privind amenințările 
cu dispunerea intentării unei cauze penale, inserate în scris în 
propunerile de tranșare a litigiului și impunerea pârâtului să înceteze 
imediat amenințarea altor debitori, precum și încasarea din contul BC 
„Energbank” SA în beneficiul său a sumei de 200.000 de lei cu titlu de 

prejudiciu moral

Suma cerută: 200 000 lei

Prin Încheierea protocolară din 30 octombrie 2019 a Judecătoriei Chișinău, 
sediul Centru, a fost respinsă cererea lui GD privind atragerea în proces în 
calitate de intervenient accesoriu Agenția pentru Protecția Consumatorilor din 
motiv că o eventuală hotărâre nu va leza drepturile acesteia în cadrul prezentei 

cauze

civile.

159 http://juris
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2ra-433/21 Încheierea 

din 31 martie 

2021

La 27 octombrie 2017, aproximativ la ora 19:00, deplasându-se cu 

autoturismul ce îi aparţine cu drept de proprietate de model Ford 
Scorpio, n/î [...], pe traseul R-6, în direcţia Chişinău-Bălţi, la km - 39 + 
88.80 m, a fost implicat într-un accident rutier prin tamponare din 

spate de autoturismul de model Renault Kangoo, n/î [...], condus de VR.  

A indicat că autoturismul ce-i aparține a fost grav avariat, iar potrivit 
înscrisurilor aferente constatării accidentului rutier, precum şi Deciziei 
de sancţionare cu privire la faptul invocat, a fost confirmată culpa 
şoferului autoturismului de model Renault Kangoo, în producerea 

accidentului rutier.

Suma cerută: 24 130,64 lei
Suma acordată: 10 000 lei

160 http://juris

prudenta.c
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2ra-47/21 Decizia din 31 

martie 2021

Reclamantul a invocat că la 25 aprilie 2018, GC, angajat al SRL 
„Diversystems”, conducând automobilul de serviciu de model Skoda 
Fabia, n/î [...], a încălcat Regulamentul circulației rutiere, a ieșit pe 
contrasens și i-a tamponat automobilul, avariindu-l grav. Vinovăția lui 
GC a fost dovedită prin procesul-verbal cu privire la contravenție nr. 

MAI03 804994 din 25 aprilie 2018.

Suma cerută: 10 000 lei
în primivința prejudiciului moral, instanța a respins cererea
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2ra-190/21 Încheierea 

din 31 martie 

2021

D si C Domenco împotriva Consiliului orășenesc Leova și Societății pe 
Acțiuni „Apă-Canal Leova” cu privire la repararea prejudiciului material 
și prejudiciului moral, încasarea sumelor de bani cu titlu de indexare, a 
cheltuielilor pentru demolarea casei de locuit și a cheltuielilor de 
judecată

Suma cerută: 20 000 lei
Suma primită: 20 000 lei

Prima instanță a conchis că suma de 20 000 de lei încasată de la SA „ApăCanal 
Leova” și Consiliul orășenesc Leova în beneficiul reclamanților D si C , cu titlu 
de prejudiciu moral, va oferi acestora o satisfacție echitabilă, capabilă să 
înlocuiască suferințele psihice suportate.
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2rac-99/21 Încheierea 

din 31 martie 

2021

Asociaţia Obştească ”Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei 
Intelectuale” (ANPCI) a depus cerere de chemare în judecată împotriva 
Asociaţiei Obşteşti ”Drepturi de Autor şi Conexe”, (AsDAC) solicitând 
încasarea de la AsDAC în beneficiul ANPCI a remunerației de autor, 
despăgubiri morale în mărime de 500 000 de lei și compensarea 
cheltuielilor de asistență juridică în mărime de 10 000 de lei.

Suma cerută: 500 000 lei, ulterior a concretizat până la 1 000 000 lei
acțiunea a fost respinsă

163 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi
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9787

2ra-

1879/2020 

2ra-

213/2021

Încheierea 

din 03 

februarie 

2021

inundație vecin

art. 1398, 1422 Codul civil 

cerut: 50 000 lei, ulterior prin cerere de majorare cer 100 000 lei

cererea este respinsă ca fiind neântemeiată

164 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

9775

 2ra-101/21 Încheierea 

din 03 

februarie 

2021

R s-au adresat în instanță cu cerere de chemare în judecată, 
concretizată pe parcursul judecării cauzei, către P, intervenient 
accesoriu PM, privind constatarea încălcării dreptului de vecinătate și 
evacuarea forțată

cerut: 1500 lei pentru fiecare reclamant

admis : 1500 lei pentru fiecare reclamant
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Dosarul 

nr. 2ra-

145/21 (2ra-

1811/20)

]NCHEIERE, 

20 ianuarie 

2021

VC împotriva lui IT pentru reparare prejudiciului moral cauzat prin 

accident rutier.Intervenienți accesorii RB și Compania Internațională de 
Asigurări „Asito Direct” Societate pe Acțiuni, 

Suma cerută- 50 000 lei

Suma oferită- 0 lei

Recurs inadmisibil. Curtea de Apel a motivat precum că VC nu a enunțat în 
cererea de chemare în judecat, și nici reprezentantul acestuia avocatul Sergiu 
Tîmbur nu a expus în cadrul ședințelor de judecată, care este caracterul şi 
gravitatea suferințelor psihice cauzate reclamantului prin accidentul din 19 
ianuarie 2015 de către pârâtul TI.

166 http://juris
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Dosarul 

nr. 2rac-

82/21

Încheiere, 20 

ianuarie 2021

La 24 ianuarie 2019 Stela Stegaru a depus cerere de chemare în 

judecată împotriva Angelei Romașco (Zamaru), Reghinei Leahovici, 
Primăriei or. Fălești, ÎS „Agenția Servicii Publice”, Departamentul 
Cadastru, Serviciul Cadastral Teritorial Fălești. Încălcarea dreptului de 
proprietate prin existența devierilor de distanță dintre gospodăria 
proprie și cea vecină.

Suma cerută- 5000 lei

Suma oferită- 0 lei 

Recurs inadmisibil. Curtea de apel a motivat precum că reclamanta nu a indicat 
care sunt temeiurile apariției obligației solidare, în ce constă prejudiciul moral

cauzat, care drepturi nepatrimoniale au fost afectate sau care sunt temeiurile 

legale de apariție a dreptului de a solicita repararea prejudiciului moral

167 http://juris
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2ra-

1718/20

Decizie, 29 

decembrie 

2020

În motivarea acțiunii reclamantul susține că în rezultatul neglijenței 
SRL Casa Familiei, cât și din vina vecinului, care a demontat caloriferul 
din bucătărie, a inundat apartamentul.

Suma cerută- 5000 lei 

Suma oferită- 0 lei 

Astfel, Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ lărgit al Curţii 
Supreme de Justiţie consideră că repararea prejudiciului moral nu poate fi 
admis doar din motiv că acesta a fost suferit. Pentru a dispune repararea 
prejudiciului moral, trebuie de demonstrat că fapta cauzatoare de asemenea
prejudiciu este recunoscută de lege ca una care îndreptăţeşte prejudiciul. 
Deci, urmează a se reține că, prevederile normelor menționate nu sunt 
aplicabile raportului juridic de reparare a prejudiciului moral, astfel cerințele
înaintate în acest sens fiind neîntemeiate Conform art. 1398 alin.(1) din Codul 

civil, prejudiciul moral poate fi reparat numai în cazurile expres prevăzute de 

lege.
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9405

Dosarul 

nr. 2ra-

1656/20

Încheiere 16 

decembrie 

2020

VS a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui IC cu privire la 
apărarea onoarei și demnității și repararea prejudiciului moral. A 
subliniat reclamantul că informațiile false şi calomnioase în privinţa lui, 
pe care le-a răspândit cu bună ştiinţă în spaţiul public pârâtul IC, nu 
corespund realităţii. 

Suma cerută- 20000 lei 

Suma oferită-  0 lei

Decizia Curții de Apel a fost menținută de către Colegiul civil, comercial şi de 

contencios administrativ

al Curţii Supreme de Justiţie ( Așadar, instanțele de judecată ierarhic inferioare 
au considerat că informaţiile
conţinute în aceste petiţii nu pot fi considerate ca defăimătoare, chiar dacă nu
corespund adevărului, în aceste cazuri fiind realizat un drept constituţional al
cetăţenilor, astfel că acest mijloc de apărare nu se consideră ca răspândire a
informaţiei care nu corespunde realităţii, ca urmare nu lezează onoarea, 

demnitatea

şi reputaţia profesională a persanei şi nu serveşte temei de compensare a

prejudiciului moral.)

169 http://juris
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9350

dosarul nr. 

2ra-

1732/2020

Încheiere 16 

decembrie 

2020

BI a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui BT și IG privind 
repararea prejudiciului material și moral.  A menționat că, la indicația 
lui IG, BT a efectuat lucrări de erbicidare a sectorului agricol al acestuia, 
plantat cu porumb, fără respectarea regimului fitosanitar și tehnologiei. 
În urma acestor acțiuni, în condiții de vânt a fost afectată vița de vie de 
pe terenul agricol învecinat, adică plantația de viță de vie ce aparține 
reclamantului, compromițând roada în proporție de 60 %, fapt care s-a 

soldat cu pierderi materiale considerabile.

la 09 octombrie 2014, Judecătoria Ialoveni i-a recunoscut vinovați pe BT 
și IG în săvârșirea contravenției prevăzute de art. 188 Cod 
contravențional

Suma cerută-  50000 lei

Suma acordată- 5000 lei

Instanța de apel a declarat că 5000 lei este o sumă care constituie o 
compensare echitabilă pentru a aduce satisfacție reclamantului.

Recursul a fost declarat inadmisibil.

170 http://juris
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9224

dosarul nr. 

2ra-

1697/2020

Încheiere 9 

decembrie 

2020

CL și CE au depus cerere de chemare în judecată împotriva NS și VM cu 
privire la repararea prejudiciului material și moral. În motivarea acțiunii 
reclamanții au invocat că  apartamentul lor a fost inundat în urma 
spargerii unei țevi în apartamentul aflat cu un etaj mai sus.

Suma cerută- 40000 lei

Suma oferită- 0 lei

Recursul a fost declarat inadmisibil, fiind susținută decizia Curții de Apel.

 Curtea de Apel a opinat că instanța de fond, admițând parțial pretenția de 
reparare a prejudiciului moral, a interpretat eronat art.1422 Cod civil (în 3 

redacția legii până la 01.03.2019), deoarece conform art.1398 alin. (1) Cod civil şi 
art.1422 alin. (1) Cod civil, prejudiciul moral poate fi reparat numai în cazul în 

care repararea acestuia este expres prevăzută de lege. Or, la caz, art.1413 Cod 

civil (aplicabil la data producerii faptului ilicit) nu prevedea posibilitatea 

reparării prejudiciului moral. Prin urmare, prevederile acestei norme nu sunt 

aplicabile raportului juridic litigios privind repararea prejudiciului moral

171 http://juris

prudenta.c
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9298

Dosarul 

nr. 2ra-

1437/20

Încheiere 9 

decembrie 

2020

AC împotriva VC, intervenienţi accesorii Primăria s. Fîrlădeni, rnul 
Căuşeni şi Oficiul Cadastral teritorial Căuşeni, filiala ÎS „Cadastru” cu 
privire la rectificarea înscrierilor din Registrul bunurilor imobile. 

Suma cerută- 23 000 lei

Suma oferită- 0 lei

Curtea de Apel Chişinău a conchis că pretenţia cu privire la repararea 
prejudiciului moral urmează a fi respinsă, deoarece acesta se repară doar în 
cazurile prevăzute de lege, în speţă însă, legea nu prevede repararea 
prejudiciului moral în cazul unor asemenea litigii. ( Recurs declarat inadmisibil)

172 http://juris

prudenta.c
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9273

Dosarul 

nr. 2ra-

1639/20

Încheiere 9 

decembrie 

2020

La 16 ianuarie 2018 împotriva lui VS, intervenient accesoriu MIcu privire 

la apărarea dreptului de proprietate prin demolarea gardului.

MP.. au specificat că prin demolarea ilegală a gardului şi construcţia 
ilegală a zidului din beton armat pe teritoriul gospodăriei lor, le-a fost 
cauzat și un prejudiciu moral, exprimat în suferinţe psihice legate de 
încălcarea gravă al dreptului lor de proprietate şi anume: exproprierea 

de o parte din teren, nimicirea bunului - demolarea gardului, 

înrăutăţirea aspectului estetic al curţii, ignorarea cerinţelor de a nu 
viola dreptul de proprietate, de a nu desfăşura lucrări de contrucţie pe 
teritoriul curţii lor, crearea obstacolelor în folosinţa terenului şi a 
gardului propriu, crearea obstacolelor în îngrijirea construcţiilor proprii 
prin construcţia zidului în apropierea inadmisibilă cu pereţii casei şi a 
construcţiilor accesorii.

Suma cerută- 20 000 lei

Suma oferită- 0 lei

Recurs declarat inadmisibil. În motivarea soluției, instanța de apel a notat că 
reclamanții în susținerea pretențiilor, urmau să prezinte probe pertinente 
referitor la încălcarea dreptului de proprietate exprimat prin 
mutarea/deplasarea gardului cu depășirea hotarului stabilit între vecini, însă 
asemenea înscrisuri relevante speței date, nu au fost prezentate de aceștia 
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Dosarul 

nr. 2rac-

228/2020

Decizie, 9 

decembrie 

2020

La 20 iunie 2018, The Adidas AG company și The Futbol Club 
Barcelona company  împotriva SRL „Merolla Trading” cu privire la 
constatarea faptului că produsele inscripționate cu semnele identice cu 
mărcile companiilor reclamante încalcă drepturile exclusive asupra 
mărcilor companiilor, adică sunt contrafăcute

Suma cerută-  64 228,50 de lei pentru
compania The Adidas AG şi suma de 48 936,00 de lei pentru compania The 

Futbol

Club Barcelona

Suma oferită- pentru compania The Adida AG suma de 3600 euro și pentru The 

Futbol Club Barcelona 2400 euro
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9170

Dosarul 

nr. 2ra-

1665/20

Încheiere, 2 

decembrie 

2020

AC a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui GS. 
Reclamantul a declarat că în plângerea depusă au fost folosite expresii 
ofensatoare şi înjositoare. Astfel, de către pârât a fost ofensat şi înjosit 
în calitatea sa de jurist, avocat, cetăţean, având un stagiu de muncă 
mai mare de 60 de ani, dintre care 50 de ani în cadrul urmăririi penale, 
procuratură, în administraţia autorităţii publice, precum şi în 
avocatură.

Suma cerută- 5000 lei

Suma oferită- 0 lei 

Recurs inadmisibil. Curtea de apel a motivat precum că rezultând din art. 2036 
Cod civil, obligarea la reparaţia prejudiciului moral apare atunci când din partea 
pârâtului a avut loc fapte ce atentează la drepturile personale nepatrimoniale 
ale reclamantului sau în alte cazuri prevăzute de lege.
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9153

Dosarul 

nr. 2ra-

1494/20

Încheiere

25 noiembrie 

2020

MN a depus cerere de chemare în judecată împotriva NN, intervenient 
accesoriu Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei a 
Consiliului raional Ialoveni cu privire la evacuarea forțată din bunul 
imobil fără acordarea unui alt spațiu locativ, repararea prejudiciului 
moral și încasarea cheltuielilor de judecată

Solicitat: 100.000

Acordat: 0

S-a admis cererea de evacuare a fostei soții, dar s-a respins ca neîntemeiată 
capătul de cerere privind repararea prejudiciului moral cauzat de fosta soție pe 
perioada locuirii ilegală în locuința fostului soț. 
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Dosarul 

nr. 2ra-

1326/20

Încheiere

25 noiembrie 

2020

Reclamanții au câștigat un alt proces judiciar pornit de pârâtă.

Reclamanții pretind că, în legătură cu intentarea acțiunii civile de către 
MB, ei au avut de suportat și prejudiciu moral, cauzat de starea 
emoțională neplăcută, stresantă, în legătură cu desfășurarea procesului 
intentat la cererea neîntemeiată a MB.

Solicitat: 4.000 pt. fiecare 

Acordat: 0
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8958

Dosarul 

nr. 2ra-

1638/20

 Încheiere

18 noiembrie 

2020

RR împotriva Întreprinderii cu Capital Străin ”Red Union Fenosa”. 
Reclamanții au menționat că la 01 noiembrie 2016, aproximativ la orele 
14:40, în apartament s-a produs un incendiu de proporții mari, în urma 
căruia bunul imobil a fost complet deteriorat, în apartament fiind 
imposibil de locuit. Cauza declanșării incendiului a fost scurtcircuitul 

electric la priza unde era conectat televizorul din interiorul 

dormitorului. 

Solicitat: 200.000

Acordat: 10.000 pentru fiecare 

S-a încasat de la ÎCS ”Red Union Fenosa” SA în beneficiul lui RR suma de 10 

000 lei cu titlu de prejudiciu moral pentru fiecare.
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Dosarul 

nr. 2ra-

1590/2020

Încheiere

18 noiembrie 

2020 

Constatarea răspândirii informației false şi defăimătoare, obligarea 
dezmințirii informației şi încasarea prejudiciului. În motivarea acțiunii 
reclamantul a invocat, că nu este persoană publică, este pensionar, iar 
informația defăimătoare despre reclamant precum că este „penal”, 
„bandit”, „criminal”, nu este de interes public, nu corespunde 
adevărului, nu are antecedente penale.

Solicitat: 5.000

Acordat: 2.500
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Dosarul 

nr. 2ra-

1546/2020

Încheiere

11 noiembrie 

2020

NF s-a adresat cu cerere de chemare în judecată, prin care a solicitat să 
fie obligați pârâții RC și PC să demoleze construcția auxiliară, 
amplasată pe terenul pârâților la hotarul terenurilor părților; să nu 
folosească încăperile auxiliare din gospodăria pârâților în calitate de 
atelier de reparații (ferărit, sudat) şi să nu comită zgomot (muzică, 
lovituri de ciocan ș.a.); să fie încasat din contul pârâților în contul 
reclamantului prejudiciul material în sumă de 2 100 de lei şi prejudiciul 
moral în mărime de 5 000 de lei şi cheltuielile de judecată.  

Solicitat: 5.000

Acordat: 2.000
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Dosarul 

nr. 2ra-

1329/20

Decizie 11 

noiembrie 

2020

DE împotriva lui PP cu privire la demolarea șopronului, defrișarea 
copacilor, recuperarea prejudiciului moral. Reclamanta a indicat că, în 
anul 2006, împreună cu soțul DM (decedat) a întocmit un contract de 
înstrăinare a bunului imobil cu condiția întreținerii pe viață pentru 
feciorul Anatolie, care locuiește separat în gospodăria proprie şi 
deoarece îi sunt afectate interesele sale deține dreptul de reclamantă în 
cauza dată.

Solicitat: 3.500

Acordat: 0 
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8824

Dosarul 

nr. 2ra-

1197/20

Încheiere

11 noiembrie 

2020 

DR împotriva LS cu privire la înlăturarea obstacolelor în folosirea 
proprietății comune, obligarea demontării ușii și repararea prejudiciului 

moral.

Solicitat: 5.000

Acordat: 0

Pârâta a fost obligată să înlăture obstacolele în folosința proprietății comune – 
debaraua comună din blocul locativ din str. [...] și să demonteze ușa instalată în 
coridorul comun la intrarea în debaraua comună din blocul locativ din str. [...].
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Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral

182 În motivarea acţiunii reclamantul a invocat că la 05 octombrie 2016, în 
jurul orei 12:45, în or.Ocnița la intersecția str. Ștefan cel Mare cu str. 
Independenței, a avut loc un accident rutier, în rezultatul căruia a fost 
deteriorat automobilul de model VAZ 21103 cu numărul de 
înmatriculare [...], pe care îl deține cu drept de proprietate. 

Solicitat: 30.000 

Acordat: 0

Instanţele de judecată au reţinut că, în pofida faptului recunoaşterii lui NG 
vinovat în comiterea accidentului, nu se poate deduce că prin aceasta lui TS i s-
a cauzat un anumit prejudiciu moral. Or, persoana care a avut de suferit în 

urma accidentului rutier și care ar putea pretinde repararea prejudiciului cauzat 

prin acest delict, este anume IT.  Astfel, potrivit recipisei din 09 decembrie 2016, 

întocmită de Igor Togan şi semnată de martorul BS... confirmă că GN la data de 

09 decembrie 2016 i-a achitat suma de 10 000 de lei cu titlu de compensare a 

cheltuielilor pentru tratamentul medical și a prejudiciului moral cauzat lui, 
soției și copilului în urma accidentului rutier din 05 octombrie 2016
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8851

Dosarul 

nr. 2ra-

1599/20

Încheiere

11 noiembrie 

2020

SC împotriva Publicației Periodice ”Ziarul de Gardă”, BA.... cu privire la 
recunoașterea necorespunderii realității și dezmințirea informațiilor 
false ce lezează onoarea, demnitatea și reputația profesională și 

repararea prejudiciului moral.

"Articolul menționat:

https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/vinarie-cu-traditii-judiciare/"

Solicitat: 50.000

Acordat: 0

La fel, instanța de apel a reținut că prima instanță întemeiat a constatat că nu 
corespunde realității informația din articolul ”Vinăria cu tradiții judiciare”, 
publicat la data de 28 mai 2015 pe site-ul http//www.zdg.md/ și Publicația 
Periodică ”Ziarul de Gardă”, cu obligarea prezentării scuzelor publice și a 
publicării informației de dezmințire, însă eronat a dispus încasarea prejudiciului 

moral în mărime de 10 000 lei de la BA în beneficiul lui SC.

În privința pretenției ce ține de încasarea prejudiciului moral, instanța de apel a 
specificat că însuși constatarea faptului lezării onoarei și demnității lui SC, prin 
răspândirea informațiilor care au fost stabilite de către instanță ca fiind 
defăimătoare, precum și prin obligarea dezmințirii informațiilor date, constituie 
deja în sine o satisfacție echitabilă pentru prejudiciul moral cauzat.
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Dosarul 

nr. 2ra-

1238/20

Încheiere

11 noiembrie 

2020

NC împotriva LI, notarului privat ZS și Agenției Servicii Publice, 
Departamentul cadastru, intervenienți accesorii Cooperativa de 
construcție a locuințelor nr. 28, notarul public AT și Serviciul Fiscal de 
Stat cu privire la constatarea nulității contractului de vînzarecumpărare 
a imobilului, radierea înscrisului din Registrul bunurilor imobile și 

repararea prejudiciului moral.

Solicitat: 20.000

Acțiunea respinsă.
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Dosarul 

nr. 2ra-

1233/2020

Decizie

04 noiembrie 

2020 

Prejudiciu moral cauzat prin infracțiune (art. 190 Cod penal) de vânzare 
a bunului altuia prin escrocherie.  Contract de vânzare-cumpărare a 

imobilului anulat.

Solicitat: 100.000

Acordat: 40.000 casat / apel: 2000 / Recurs CSJ:menținerea hot. inst. fond + 

5000 lei

Referitor la pretenția cu privire la repararea prejudiciului moral prin infracțiune, 
instanța de apel a conchis că acest prejudiciu urmează a fi reparat doar lui SP, 
care a fost recunoscut unica parte vătămată în cauza penală, încasând în acest 
sens de la IL și MN în beneficiul lui SP a câte 2000 de lei de la fiecare, estimată 
ca sumă rezonabilă și deplin obiectivă la situația dată.

Verificând legalitatea Deciziei contestate în raport cu argumentele invocate în 

recurs, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții
Supreme de Justiție reține că, instanța de apel, la examinarea cauzei, a aplicat 
eronat normele de drept material și nu a dat o apreciere corespunzătoare 

probelor administrate la actele pricinii.

CSJ a acordat câte 5000 lei ca prejudiciu moral, cu menținerea hot. a inst. de 

fond. 
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8771

Dosarul 

nr. 2ra-

1283/20

Decizie

4 noiembrie 

2020 

GS împotriva lui VG cu privire la constatarea încălcării dreptului la 
prezumția nevinovăției, a dreptului de a nu fi supus la tratamente 
degradante și repararea prejudiciului moral.

În motivarea acțiunii a invocat că la 22 iulie 2019, VG, care se prezintă, 
precum că este jurnalist, a făcut public mai multe scrisori deschise în 
internet, prin care dânsul a fost învinuit în comiterea mai multor 

infracţiuni şi contravenţii, fiind numit „bandit”, „criminal”, „penal”, a 
răspândit cu bună ştiinţă informaţii mincinoase şi defăimătoare despre 

el.

Solicitat: 5000

Acordat: 2000

Drept consecinţă, se distinge că instanţa de apel a pus la baza soluţiei sale actul 
agentului constatator contestat în instanţa de judecată, fără a verifica existenţa 
hotărârii judecătoreşti irevocabile în cauza contravenţională în privinţa lui VG 
cu privire la comiterea contravenţiei prevăzute de art. 12, 70 alin. (1) Cod 
contravenţional.
Sub aspectul celor relatate se constată că soluţia instanţei de apel nu conţine o 
argumentare clară din care să rezulte procesul deliberării şi adoptării soluţiei la 
care s-a ajuns, astfel instanţa de recurs fiind în imposibilitatea de a exercita 
controlul judiciar asupra unei asemenea soluţii şi să verifice temeinicia şi 
legalitatea hotărârii atacate cu privire la oricare dintre motivele prevăzute de 

lege.

CSJ trimite la rejudecare la apel.
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Dosarul 

nr. 2ra-

1152/20

Decizie 28 

octombrie 

2020

S-au înțeles ca  ZT cu alți angajați să facă reparație în apartament, timp 
de 5 săptămâni, În perioada 10 octombrie 2016 - 19 octombrie 2016, i-a 
achitat suma de 13 000 lei, pentru reparație. la 29 octombire a observat 
că meșterii nu erau la locul său de muncă, pe masă fiind lăsate cheile 
de la apartament şi în aceste circumstanţe de urgenţă a căutat alt 
meşter, iar în timpul lucrărilor a depistat că caloriferele erau deteriorate 
în număr de 25 şi reieşind din costul unei secţii de 200 de lei, paguba 
pricinuită constituie suma de 5 000 de lei.

art. 106 şi art. 263 alin. (1) Cod contravenţional.

Solicitat: 7.000 

Acordat: 3.000

A subliniat că în circumstanţele menţionate, în prag de iarnă, cu caloriferele 
sparte, fără reparaţia finisată, i-a fost cauzat un prejudiciu material de 
aproximativ 7000 de lei, acest fapt provocându-i stres, nervozitate şi suferinţe 
psihice, astfel încât prejudiciul moral l-a estimat la suma de 7 000 de lei 

La adoptarea unei asemenea soluţii, instanţa de apel a concluzionat că 
existenţa procesului-verbal cu privire la contravenţie întocmit în privinţa lui ZT 
nu dovedeşte întru totul vinovăţia lui ZT şi nu atrage
răspunderea delictuală, fără probarea prejudiciului material. 
A conchis instanţa de apel că în speţă lipseşte elementul esenţial pentru 
angajarea răspunderii delictuale a lui ZT şi anume raportul cauzal dintre faptă, 
prejudiciu şi vinovăţie.
Cuantumul prejudiciului moral pretins de către VC în mărime de 7000 de lei, 
este vădit disproporţional şi excesiv în raport cu criteriile stabilite la caz şi 
principiul general al echităţii.
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8635

Dosar nr. 

3r-265/20

Decizie

28 octombrie 

2020

AB c. Asociația de Coproprietari în Condominiu nr.199 cu privire la 

obligarea excluderii sumelor din facturi, repararea prejudiciului moral 

și compensarea cheltuielilor de judecată

Solicitat: 2.000

Acordat: 2.000

Prin hotărârea din 13 februarie 2020 a Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, 
acțiunea înaintată de AB a fost admisă. S-a incasat 2.000 prejudiciu moral.
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8636

Dosarul 

nr. 2ra-

1207/2020 

Decizie

28 octombrie 

2020

la cererea reconvențională înaintată de notarul Lilia Burac împotriva 
AA şi LA cu privire la calificarea ca fiind neîntemeiate şi denigratoare în 
adresa reclamantului, ce lezează reputația profesională a 
reclamantului, a acuzațiilor conținute în cererea de chemare în 
judecată şi plângeri, obligarea pârâtelor de a dezminți acuzațiile, 
încasarea prejudiciului moral şi cheltuielilor de judecată,

Solicitat: 50.000(2011) | 100.000(2013), acțiune reconvențională
La 16 septembrie 2013, notarul LB a înaintat cerere de concretizare a acţiunii 
reconvenționale prin care a mărit cuantumul prejudiciului moral, solicitând 
încasarea de la Aliona Aramă a prejudiciului moral în sumă de 100 000 de lei. 

(vol. III, f.d. 17-18)

Acordat: 0, neîntemeiat
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Dosarul 

nr. 2ra-

440/20

Decizie

28 octombrie 

2020

În motivarea acţiunii reclamanta a indicat că, apartamentul nr. [...] 
situat pe str. [...] a aparţinut cu drept de proprietate dânsei şi pârâtului 
VC.  Ultimul, la data de 13 septembrie 2011 a eliberat o procură pe 
numele lui AI, iar prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 9102, 
autentificat la 6 octombrie 2011 de către notarul public AC, 
apartamentul nr. [...], mun. Bălți, a fost înstrăinat de către pârâtul VC, 
prin intermediul lui AI, lui VG şi NG, fără acordul său ca coproprietar al 
bunului imobil în litigiu, lezându-i astfel dreptul de proprietate prin 

deposedarea ilegală de locuinţa proprie. A mai adăugat că, ulterior, 
acest apartament a fost înstrăinat încă de cinci ori, fără a primit careva 
sume băneşti în urma vânzării acestuia. În opinia reclamantei toate 
contractele de vânzare-cumpărare al apartamentului indicat supra sunt 
lovite de nulitate absolută, deoarece ea ca coproprietar al acestui bun 
imobil nu şi-a manifestat acordul la înstrăinare şi nici nu avea intenţia 
de a-l înstrăina, în situaţia în care împreună cu familia nu deţineau de 
un alt spațiu locativ. A explicat că, continuă să locuiască în 
apartamentul litigios, iar despre tranzacțiile de vânzare-cumpărare a 
aflat întâmplător de la  organul cadastral, când a solicitat eliberarea 

extrasului din Registrul bunurilor imobile.

Solicitat: 50.000 

Acordat: 5.000 + 5.000 (5.000 de la fiecare, în total: 10.000)

S-a dispus evacuarea lui VC, LC şi IC, împreună cu toţi membrii familiei, din 
apartamentul nr. [...], mun. Bălți, fără acordarea altui spaţiu locativ. S-a încasat 
de la VC în beneficiul LO prejudiciul moral în sumă de 5 000 de lei. S-a încasat 
de la AI în beneficiul LO prejudiciul moral în sumă de 5 000 de lei.
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Dosarul 

nr. 2rac-

220/20

Încheiere

28 octombrie 

2020

Chemare în judecată depusă de Societatea cu Răspundere Limitată 
„NV Expert” împotriva Băncii Comerciale „Mobiasbanca-OTP Group” 
Societate pe Acțiuni cu privire la repararea prejudiciului material și 

moral

Solicitat: 50.000 euro

Acordat: 0

În motivare, Colegul instanței de apel a reținut că prima instanță a apreciat 
corect circumstanțele deduse judecății, prin prisma art. 15 alin. (3) din Legea nr. 
190 din 26 iulie 2007, stabilind că instituțiile financiare sunt entități raportoare, 
și, din acest motiv, BC „Mobiasbanca-OTP Group” SA este exonerată de 
răspundere pentru acțiunile întreprinse în raport cu reclamantul SRL „NV 
Expert”, chiar dacă această executare a avut drept urmare cauzarea de 
prejudicii materiale sau morale, or, banca a acționat în scopul executării 
obligațiilor impuse de Legea nr. 190 din 26 iulie 2007cu privire la prevenirea și 
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, și ca urmare, a executat 
întocmai decizia Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și 
Încheierea irevocabilă din 18 aprilie 2017 a Judecătoriei Chișinău, privind 
prelungirea termenului de sistare a executării operațiunilor din contul SRL „NV 
Expert”, în limita sumei de 38 657 euro, pe un termen de 30 zile. 
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8507

Dosarul 

nr. 2ra-

495/20

Decizie

23 octombrie 

2020

SD împotriva Companiei Aeriene „Air Moldova” Societate cu 
Răspundere Limitată cu privire la repararea prejudiciului material și 

moral.

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că a procurat bilete de la 
Compania Aeriană „Air Moldova” Societate cu Răspundere Limitată 
pentru ruta ChișinăuRoma, Roma-Malta, cu plecarea de la Chișinău cu 
cursa 9U 0891, pentru data de 28 mai 2018. A menționat că înainte de 
îmbarcare a transmis cărăușului bagajul cu greutatea de 23 kg, pe care 
acesta s-a obligat să-l transporte și să-l restituie reclamantului. La 
aeroportul din Roma, pe motiv că, reclamantul nu a deținut biletele 
retur, până a trece controlul vamal, acesta a fost reținut de 
colaboratorii aeroportului și cu cursa 9U 82 din 30 mai 2018 a fost 
trimis la Chișinău. 

Solicitat: 5.000

Acordat: 3.000

Prin hotărârea din 8 aprilie 2019 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru a fost 
admisă parțial acțiunea depusă de către Serghei Demianov.

Având în vedere cele constatate cât și de normele menționate, instanțele 
ierarhic inferioare întemeiat au concluzionat că Compania Aeriană „Air 
Moldova” Societate cu Răspundere Limitată în calitate de prim transportator, 
este susceptibilă de a răspunde juridic pentru prejudiciul material și moral 
cauzat pasagerului. La stabilirea cuantumului despăgubirii, instanțele inferioare 
just au invocat prevederile art. 22 alin. (2) din Convenția de la Montreal pentru 
unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional, prin 
care la transportul bagajului  răspunderea transportatorului în caz de 
distrugere, pierdere, deteriorare sau întârziere este limitată la suma de 1000 

DST pentru fiecare pasager.

Instanțele ierarhic inferioare just au încasat și prejudiciul moral în mărime de 

3.000 de lei.
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Dosarul 

nr. 2ra-

1415/20

Decizie

21 octombrie 

2020 

În motivarea acțiunii s-a indicat că la 20 septembrie 2016, de către AE, 
maistru angajat al SRL „KC, a fost comisă contravenția prevăzută de 
art. 227 alin. (1) din Codul contravențional, în acest sens, fiind întocmit 
procesul-verbal cu privire la contravenție seria și nr. MAI03496175, prin 
care s-a constatat că, AE nu a întreprins măsuri de asigurare a 
circulației rutiere la locul executării lucrărilor de pozare a canalizării, 
adică, nu a semnalizat cu indicatoare rutiere necesare locul lucrărilor, 
ca rezultat fiind produs un accident rutier. În rezultatul acestor 

încălcări, automobilul reclamantului a fost accidentat.

Solicitat: 10.000 

Acordat: 5.000 (la apel)

Referitor la pretenția cu privire la repararea prejudiciului moral, Colegiul 
instanței de apel a considerat că aceasta este parțial întemeiată, or suma de 10 
000 lei, solicitată de reclamant este exagerată, micșorând-o până la 5 000 lei, 
care este echitabilă și rezonabilă.
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Dosarul 

nr. 2ra-

1372/20

Decizie

21 octombrie 

2020 

BS împotriva ”Agenției Municipale de Ipotecă din Chișinău” SA, 
intervenienți accesorii ACC nr. 55/475 și SC ”Multiconstruct Grup” SRL 
cu privire la repararea prejudiciului material și moral survenit ca 
urmare a răspunderii delictuale.

Reclamanții au specificat că la 18 februarie 2018, de pe acoperișul 
blocului a început să curgă apă pluvială în apartament, în rezultat 

acesta fiind inundat, fiindu-le cauzat astfel prejudiciu material din 

cauza executării lucrărilor necalitative.

Solicitat: 15.000

Acordat: 10.000

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 25 noiembrie 2019, s-a 
admis parțial cererea.
Apel: Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 04 iunie 2020, s-a admis apelul 
declarat de ”Agenția Municipală de Ipotecă din Chișinău” SA, s-a casat 
hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 25 noiembrie 2019 și s-a 
pronunțat o nouă hotărâre, prin care: S-a respins cererea de chemare în 
judecată depusă de BTS.

Cât priveşte pretenția cu privire la repararea prejudiciului moral, Colegiul 
consideră că soluția instanței de fond în această parte rezultă din interpretarea 
eronată a legii. Concluzia în cauză derivă din faptul că conform art. 1398 alin.(1) 
Codul civil, prejudiciul moral poate fi reparat numai în cazurile expres prevăzute 

de lege.

Cât priveşte pretenția cu privire la repararea prejudiciului moral, Colegiul 
consideră că soluția instanței de fond în această parte rezultă din interpretarea 
eronată a legii.

Din sensul prevederilor legale citate rezultă că, prejudiciul moral se 
compensează numai în cazul provocării acestuia prin fapte ce atentează şi 
lezează drepturile personale nepatrimoniale, adică prejudiciul este moral numai 
dacă este urmare a încălcării unor valori de aceeaşi natură. De asemenea, din 195 http://juris

prudenta.c
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Dosarul 

nr. 2rh-

19/20

Încheiere

21 octombrie 

2020

în cauza civilă la cererea de chemare în judecată a lui VF împotriva lui 
SR cu privire la declararea nulităţii contractului şi obligarea notarului de 
a radia înscrisurile din registru

.

În motivarea acţiunii reclamantul VF a indicat că la 18 iulie 2002 a 
încheiat cu EG contractul de înstrăinare a apartamentului nr. X din
mun. [...] str. [...] cu condiţia întreţinerii pe viaţă.
Conform prevederilor contractului, dânsul s-a obligat să asigure 
procurarea produselor alimentare, a medicamentelor, îmbrăcămintei şi 
plata tuturor serviciilor comunale în beneficiul EG, iar aceasta s-a 

obligat să transmită în proprietatea lui apartamentul menţionat.

Ulterior, la 03 septembrie 2007 EGa depus o cerere de

chemare în judecată împotriva lui VF urdui cu privire la rezoluţiunea 
contractului de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, 
motivând că dânsul nu-şi execută obligaţiile contractuale

Solicitat: 1.500 euro

Acordat:  1.500 euro

Astfel, în circumstanţele redate supra, ţinând cont de solicitarea Agentului 
guvernamental cu privire la încasarea prejudiciului moral, bazată pe 
jurisprudenţa
Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauze cu încălcări similare şi efectul 
acestor încălcări asupra reclamantului, Colegiul consideră că o compensaţie 
echitabilă suficientă pentru sentimentele aduse lui VF, care ar corespunde 
caracterului şi gravităţii suferinţelor psihice suportate de el în perioada dată, nu 

pot fi echilibrate doar prin simpla constatare a faptelor descrise, acestea 

urmând a fi estimate la suma de 1500 de euro, convertiţi în lei moldoveneşti la 
cursul Băncii Naţionale a Moldovei la data executării prezentei încheieri 
judecătoreşti. 
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Dosarul 

nr. 2ra-

1366/20

Încheiere

21 octombrie 

2020

Societăţii cu Răspundere
Limitată „Dezfarmteh” împotriva Companiei de Asigurare „Galas” 
Societate pe Acţiuni, Combinatului de Panificaţie din Chișinău 
„Franzeluța” Societate pe Acţiuni
și lui GV cu privire la încasarea despăgubirilor materiale, a prejudiciului 
moral şi încasarea cheltuielilor de judecată 

Solicitat: 10.000

Acordat: 0

Cu referire la prevederile art. 16 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 414 din 22 decembrie 

2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru
pagube produse de autovehicule, a remarcat prima instanţă că pretenţiile SRL 
„Dezfarmteh” cu privire la încasarea prejudiciului moral pot fi îndreptate doar 
împotriva persoanei răspunzătoare de producerea accidentului rutier, la caz, 
GV, însă reieşind din faptul că SRL „Dezfarmteh” nu şi-a motivat
pretenţia de încasarea a prejudiciului moral, a fost respinsă cerinţa SRL 
„Dezfarmteh” cu privire la încasarea prejudiciului moral, ca fiind neîntemeiată.
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8355

Dosarul 

nr. 2ra-

1253/20

Încheiere

21 octombrie 

2020 

În motivarea acțiunii s-a invocat că RV domiciliază pe adresa: mun. 
Chişinău, bd. [...], 89, apartamentul 109, împreună cu fiul său, care este 
o persoană cu dezabilităţi de gradul doi de la naştere. La 26 septembrie 
2015, aproximativ ora 21:00, apartamentul în care locuieşte, reparat 
recent, a fost inundat de către vecinii Gorobcenco din apartamentul nr. 
111. Astfel, familia Gorobcenco (fiul şi mama), care domiciliază cu un 
etaj mai sus, din motivul neglijenţei şi gestionării necalitative, i-au 
inundat locuinţa. Apa fierbinte curgea prin toate locurile posibile ale 
apartamentului, prin pod, prin prize, pe pereţi, însă membrii familiei 
Gorobcenco nu au reacţionat rapid, nu au închis apa din apartamentul 
lor şi nici din subsol, în pofida faptului că aveau chei de la acesta.

Solicitat: 10.000

Acordat: 0
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8360

Dosarul 

nr. 

2ra–1276/2

0

Încheiere

21 octombrie 

2020 

În motivarea acțiunii a invocat că, la 11 mai 2019, a intrat pe teritoriul 
stației Peco VENTO Leușeni cu automobilul, după care a intrat în local, 
unde s-a aflat timp de 10 minute. Când a revenit la automobil, a 

observat că partea dreaptă a acestuia în regiunea ușii și aripii din spate 
a fost zgâriată cu un obiect ascuțit.

Prin decizia agentului constatator din 05 septembrie 2019, IV a fost 

recunoscut vinovat de comiterea contravenției prevăzută de art. 104 
Cod contravențional, fiind sancționat cu amendă în mărime de 18 
unități convenționale, echivalentul a 900 lei

Solicitat: 10.000

Acordat: 1.000

La fel, prima instanță a considerat că suma compensării prejudiciului moral în 
mărime de 10 000 de lei, solicitată de Midoni Ghenadie, este una exagerată,
reieșind din criteriul echității, care presupune că despăgubirea pentru 
prejudiciul moral trebuie să fie justă, rațională și echitabilă, adică trebuie 
stabilită în așa mod ncât să asigure efectiv o compensare suficientă și 
nicidecum exagerată a prejudiciului cauzat, fiind menținut echilibru între 
daunele efectiv pricinuite și suma acordată 
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8126

Dosarul 

nr. 2ra-

1344/20

Decizie

7 octombrie 

2020 

De 2,5 ani, pârâtul tot nu a efectuat reparația tehnică a aparatului foto-
video de model DC CANON EOS 20D Body număr de serie 173100405 
pe care îl avea în posesie reclamantul. 

Solicitat: 100.000

Acordat: 0
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Dosarul 

nr. 2ra-

1400/2020

 Încheiere

 07 octombrie 

2020

Au menționat că, au construit un gard pe proprietatea lor privată, la o 
distanţă de aproximativ 20 de cm depărtare de hotarul ce delimitează 
gospodăria lor de gospodăria vecinului SF. Au susținut că, cu vecinul lor 
SF, de la început erau în relaţii bune, chiar le oferea sfaturi ce şi unde ar 
fi bine să facă schimbări, iar mai tîrziu, din careva motive necunoscute, 
a început să îi invidieze, apoi în genere nu mai vorbea cu ei.
Au declarat reclamanții că, pîrîtul scria plîngeri pe la toate organele 
competente din municipiu. După puţin timp, familia acestora a fost 
sesizată de organele de drept, precum că îi crează diferite discomforturi 
în viaţa pîrîtului, în legătură cu îmbunătăţirea condiţiilor de trai

Solicitat: 40.000

Acordat: 20.000

Ulterior, hot. de fond a fost casată.

Apel: În partea încasării prejudiciului moral indicat de reclamanți, instanța de 
fond a hotărît neîntemeiat încasarea prejudicului moral, ori legea nu prevede, în 

asemenea cazuri, încasarea despăgubirilor morale.
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8187

Dosarul 

nr. 2ra-

1156/2020

Decizie

7 octombrie 

2020 

VK împotriva Societăţii cu Răspundere Limitată „Fly One”. În motivarea 
acţiunii reclamantul a indicat că la 28 aprilie 2018 a procurat în calitate 

de pasager biletul nr. 1302400293428, pentru cursa nr. 5F 121, 

ChișinăuMoscova, care urma să decoleze la 12 mai 2018, ora 10:00, or, 
pârâtul a modificat unilateral ora decolării la 11:20, însă, nici aceasta 
oră a decolării nu a fost respectată, deoarece cursa 5F 121 a decolat la 
12:20, iar întârzierea zborului a constituit 2 ore și 20 minute.

Solicitat: nu-i specificat

Acordat: 1.000

Casat la Apel. 

Referitor la pretenția privind repararea prejudiciului moral, Colegiul a apreciat 
ca fiind incorectă soluția instanței de fond privind admiterea pretenției de 
reparare a prejudiciului moral în mărime de 1 000 de lei, specificând că în urma 
transpunerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme 
comune în materie de

compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la 
îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 295/91, publicat în Jurnalul Oficial al UE seria L nr. 46/1 

din 17 februarie 2004 şi executării Legii nr. 105 cu privire la protecţia 
consumatorului, s-a purces la unificarea sistemului de compensare a plăţilor 
pentru întârzierea curselor de zbor aerian prin adoptarea Regulamentul privind 

compensarea şi asistenţa pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi 
anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor.Prin urmare, instanța de apel a 
punctat că întru stabilirea cuantumului fix de compensare a călătorului şi 
evitarea probării prejudiciului moral, prin hotărârea Guvernului nr. 836 din 08 
noiembrie 2012, s-a aprobat suma fixă care urmează să fie compensată 
călătorului pentru întârzierea zborului, astfel, încasarea recompensei şi a 
prejudiciului moral concomitent, poate constitui o dublă apreciere a aceleași 

fapt juridic. 202 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8247

Dosarul 

nr. 2ra-

1066/20

Încheiere 7 

octombrie 

2020

VC împotriva TP cu privire la apărarea dreptului de proprietate, 
obligarea demolării construcției și repararea prejudiciului moral.

În anul 2013, după decesul tatălui, a fost informat de către fratele său 
MC că TP, care deținea un bar în imediata apropiere a terenului aferent 
casei de locuit ce i-a revenit prin moștenire, a început să-și extindă 
ilegal construcția deja existentă, ocupând abuziv o porțiune din terenul 

respectiv cu dimensiunile de 25 x 10 m. 

Solicitat: 25.000

Acordat: 5.000

203 http://juris

prudenta.c
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7742

Dosarul 

nr. 2r-

382/20

Decizie 2 

septembrie 

2020

cu privire la repararea prejudiciului material și moral cauzat de un izvor 
de pericol sporit, și compensarea cheltuielilor de judecată

Solicitat: 180.000 lei 

Acordat: 150.000 lei (fond)
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7751

Dosarul 

nr. 2ra-

1038/20

Încheiere 9 

septembrie 

2020

cu privire la

repararea prejudiciului material și moral și încasarea venitului ratat,

Deoarece pârâții LV, AV, TV, nu i-au permis accesul în casa de locuit, 
sub pretextul că sunt proprietarii acesteia, a fost nevoit
să-și revendice dreptul de proprietate pe calea judecătorească. Iar, la 
20 decembrie 2012 prin decizia Curţii de Apel Bălți s-a dispus
evacuarea paratilor din casa de locuit din or. Telenești s. Mihalașa, fără 
acordarea altui spațiu locativ, recunoscîndu-l pe reclamant ca 
proprietar de bună-credință.
Cu toate că decizia a fost remisă la 20 decembrie 2012, pârâții au 
continuat să locuiască ilegal în casă, eschivând-se sub toate 
modalitățile ilegale să execute
hotărârea judecătorească definitivă şi executorie. Astfel, reclamantul a 
avut acces la casa de locuit şi terenul de pe lângă casă în luna 
decembrie anul 2013, ca urmare a evacuării pârâților de către 
executorul judecătoresc IM.  A invocat că pe perioada cât pârâții au 
locuit ilegal în casă şi sau folosit de teren, s-au acumulat datorii pentru 

diferite servicii.

Solicitat: 250.000 ( 

https://jor.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/828f8bcb-28c5-482a-b581-

e8f7fee8ff51 )

Acordat: pretentia respinsa de instante ( recurs inadmisibil)

205 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi
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7763

Dosarul 

nr. 2ra-

1138/20

Încheiere 9 

septembrie 

2020

cu privire la încasarea datoriei (împrumut de 3.000 euro pe 1 an), 

repararea prejudiciului moral și compensarea cheltuielilor de judecată
Solicitat: 10.000 lei

Acordat 0 (inadmisibil)

Fond: expirarea termenului de prescripție extinctivă.
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7866

Dosarul 

nr.3ra-

832/20

Decizie 16 

septembrie 

2020

cu privire la încălcarea dreptului de acces la informaţie, repararea 
prejudiciului moral şi a cheltuielilor de judecată

Solicitat: 10.000 lei (5.000 lei x2 - per fiecare act) 

Acordat: 

0 (fond)

0 lei (Apel)

2.000 lei (CSJ - pentru cheltuieli de judecata doar, fara prej moral)

Cu referire la pretenţia privind repararea prejudiciului moral reclamanţii au 
indicat că din cauza unei vârste înaintate sunt expuși suferinţelor şi stresului 
zilnic prin faptul că se ridică o clădire mare pe terenul învecinat la o distanță 
foarte mică faţă de hotarul lor, iar ei nu cunosc nici o informație despre această 
construcţie, or, autoritatea pârâtă evită solicitările privind furnizarea informației 
şi actelor existente în privința acestei construcții. VP şi VP au mai menţionat că 
au 4 copii, care şi-au format familii, respectiv, pentru unii din ei care îi vor îngriji 
la bătrânețe, doresc să le ofere posibilitatea să-şi construiască în ograda lor casa 
de locuit. Însă, din cauza acestui obiectiv, care se construiește contrar 
normativelor, nu vor mai avea această posibilitate, mai mult de atât, nici nu 
cunosc care este destinația acestuia şi la ce pericole pot fi expuşi pe viitor.

207 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7931

Dosarul 

nr. 2r-

387/2020

Decizie 23 

septembrie 

2020

cu privire la încasarea prejudiciului material şi moral cauzat prin 
infracțiune.

Recunoscut vinovat în comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 190 
alin. (2) lit. c) şi d), art. 244 alin. (2) lit. b) şi art. 251 din Codul penal.  
Deţinînd funcţia de director al G.Ţ. „RM”, cu folosirea situaţiei de 
serviciu prin înşelăciune şi abuz de încredere, i-a convins pe consăteni 
să meargă împreună la banca comercială or. Edineţ, pentru a obţine 
credite bancare.  După semnarea contractului de credit de către 
consătean, mijloacele băneşti au fost încasate şi însuşite de făptuitor, 
care a promis că împrumutul va fi rambursat băncii în termen. 

Solicitat: nespecificat

Acordat: 40.000 lei (10.000 lei x4 reclamanti)

208 http://juris

prudenta.c
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8017

dosarul nr. 

2ra-

1338/2020

Încheiere 30 

septembrie 

2020

cu privire la evacuare fără acordarea altui spațiu locativ, repararea 
prejudiciului moral și încasarea cheltuielilor de judecată.

În motivarea acțiunii, reclamanții au invocat că faptul încălcării de către 
pârâtul MI a dreptului de proprietate asupra terenului nr. cadastral [...], 

situat în [...] este stabilit de instanţa de judecată printr-o Decizie 
definitiva şi irevocabilă.   Au menționat că dreptul lor de proprietate 
este lezat de către pârât mai bine de 10 ani, motiv din care sunt în 
imposibilitate de a-şi exercita dreptul de dispoziție, posesie şi folosință 
asupra propriului teren. De altfel, acțiunile pârâtului sunt intenționate, 
abuzive şi contrare prevederilor legislației în vigoare. 

Solicitat: 20.000 lei 

Acordat: 

10.000 lei (fond)

0 lei (apel)

209 http://juris
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8078

Dosarul 

nr.2r-

457/20

Decizie 30 

septembrie 

2020

Acțiunea consumatorului față de furnizorul de gază cu privire la 
restituirea sumei plătite pentru conectarea la conducta cu gaze, 
repararea prejudiciului material şi moral.

Solicitat: 10.000 lei 

Acordat: 1.000 lei
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8089

Dosarul 

nr. 2ra-

1244/2020

Decizie 30 

septembrie 

2020

cu privire la demolarea gardului și garajului, defrișarea teiului și 

repararea prejudiciului moral

Solicitat: 100.000 lei 

Acordat: 0 lei (fond)

 

Așa cum, gardul este închis și nu se vede nimic ce se petrece dincolo de
el, reclamantului îi este frică ca nu cumva pârâta să stropească din nou cu acid
chimic în direcția lui sau în direcția bunurilor sale, așa cum i-a stropit anterior
autoturismul cu acid chimic, cauzându-i un prejudiciu material, conform 

raportului

de expertiză, în valoare de 33 000 de lei, sau așa cum i-a smuls placa cu 

numerele

de înmatriculare, iar prejudiciul moral nici nu are vreun echivalent bănesc

Totodată, reclamantul a făcut referire și la un prejudiciu moral, or a susținut că,
suferințele fizice și psihice se manifestă prin imposibilitatea utilizării conform
destinației a dormitorului, lipsa de siguranță după gardul pârâtei, stres 

permanent la

fiecare bătaie de vânt și ploaie, frustrare de consecințele umezirii pereților, 

tupeul

pârâtei la construcția abuzivă a gardului și garajului, aspectul exterior din partea 

sa

a gardului la fel este batjocoritor, cum este batjocoritoare închiderea privirii prin

geam, mizeria provocată de tei, ș.a.
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7597

Dosarul 

nr. 2ra-

1022/20

Încheiere 5 

august 2020

Consideră Tanașciuc Profir și Tanașciuc Maria că pârâții prin 
acapararea ilegală a
terenului din curtea comună din str. [...], le-a cauzat prejudicii 
materiale și morale.

Dar nu specifica cat

Fond: Actiune neintemeiata

Apel: respins

CSJ: recurs inadmisibil

212 http://juris

prudenta.c
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7585

Dosarul 

nr. 2ra-

660/20

Decizie 5 

august

declararea nulității contractului de prestări-servicii (se declară nul 
contractul privind încadrarea studenților în Programul de Schimb 
Educațional Cultural Summer Work and Trave), interzicerea practicii 
comerciale incorecte, obligarea pârâtului de a publica hotărârea 
integrală într-un ziar republican, repararea prejudiciului material și 
moral, încasarea dobânzii de întârziere și a cheltuielilor de judecată,

Solicitat: 

Prejudiciu Material - 11.498 lei

Prejudiciu Moral - 50.000 lei

+ dob de intarziere - 569 lei 39 bani

+cheltuieli de judecata

Acordat: 

Rejudecat în recurs:

patrimonial 11.498 lei

moral 2.000 lei

dobanda 569 lei 69 bani

cheltuieli de judecata 4.000 lei 
213 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7562

Dosarul 

nr. 2ra-

940/20

Încheiere 5 

august 2020

reclamanta a indicat că, familia sa, în persoana lui GN, care îi este soț, 
are încheiat cu pârâtul contract de furnizare a energiei electrice 

consumatorilor casnici conform căruia ultimul s-a obligat să livreze 
fiabil și continuu energie electrică în gospodăria lor din str.[...], la 
parametri stabiliți în conformitate cu standardul în vigoare și 
Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice. A 
menționat că, la 24 august 2017 i s-a defectat frigiderul din cauza 
tensiunii crescute brusc a energiei electrice. A considerat că, pârâtul nu 
și-a onorat obligația prevăzută de contract și de Regulamentul pentru 
furnizarea și utilizarea energiei electrice și nu a prestat un serviciu de 

calitate. 

A invocat că, prin acțiunile pârâtului i-a fost cauzat un prejudiciu moral, 
care se exprimă prin crearea unei situații stresante în familie atîta timp 
cît într-o perioadă toridă a anului a rămas fără frigider, ceea ce a dus la 
alterarea alimentelor pe care cu greu și le permite să le cumpere, 
beneficiind de o pensie pentru limită de vîrstă, foarte mică.

Solicitat: 

Prej. Moral - 3.000 lei 

Prej Material 2.300 lei

Acordat:

Fond: 

Prej. Moral - 500 lei 

Prej Material 2.300 lei

Apel:

Prej. Moral - 3.000 lei 

Prej Material 2.300 lei

Instanța de apel a conchis că, NN a probat elementele necesare al răspunderii 
delictuale: fapta ilicita, să fie săvârșită prin acțiune sau inacțiune, vinovăția 
persoanei care a săvârșit fapta, să existe un prejudiciu și să existe un raport de 
cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciul cauzat.  
La determinarea mărimii compensației pentru prejudiciul moral, instanța de 
apel, luând în considerare gravitatea cauzării suferințelor psihice ale apelantei 
reclamantă, vârsta de pensionare a acesteia și a membrului de familie, GN , 
obiectul deteriorat - frigiderul, ce reprezintă bunul de folosință îndelungată și 
perioada cînd s-a cauzat prejudiciul (în timp de vară), durata litigiului, 
comportamentul ambilor părți, atitudinea apelantei-reclamantă față de 
apelantulpârât, din start a fost anunțat ultimul despre incident, dorind să 214 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear
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7649

Dosarul 

nr. 2ra-

1020/20

Încheiere 12 

august 2020

constatarea neexecutării corespunzătoare și/sau executarea 
defectuoasă a contractelor, repararea prejudiciului moral, încasarea 
penalității și a cheltuielilor de judecată

Solicitat: 

Moral - 50.000 lei 

Acordat: 0 

materialele dosarului denotă în mod incontestabil că nu a fost demonstrat 
prejudiciul suportat de către reclamanții VA și SRL „CA” în urma acțiunilor SRL 
„LC”, or reclamanții nu au putut explica care acțiuni defectuoase ale pârâtului 
au provocat prejudicii, mărimea prejudiciului și modul

215 http://juris

prudenta.c
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7676

Dosarul 

nr.3ra-

520/2020

Încheiere 19 

august 2020

cu privire la revendicarea bunului imobil aflat în posesie nelegitimă, 
înlăturarea obstacolelor în folosirea terenulului, compensarea 
prejudiciului material și moral

Solicitat: 20.000 lei 

Acordat: 0 lei
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Dosarul 

nr. 2ra-

783/20

Decizie 19 

august 2020

cu privire la repararea prejudiciului material și moral:

În motivarea acțiunii reclamanta a indicat că, a avut în proprietate 
privată automobil de model „Seat-Toledo”, care era înmatriculat în 

raionul de est al Republicii Moldova (Transnistria) cu numerele de 

înmatriculare [...]. A menționat că, la 15 octombrie 2017 fiul său, IA, fără 
știrea sa, a luat acest automobil și împreună cu prietenul său, RA s-au 
deplasat în mun. Chișinău, cazinoul „Nuovo Casino” SRL, amplasat pe 
str.Mitropolit Varlaam,77 din preajma Centrului comercial „Sun Sity”. A 
susținut că, fiul său a dorit să se joace în jocuri de noroc, dar nu avea 
bani. Atunci el l-a sunat la telefonul mobil pe AD și l-a rugat ca să-i dea 
bani cu împrumut, iar ultimul, fiind de acord cu această propunere, a 
venit din or.Dubăsari în mun. Chișinău, la cazinoul „Nuovo Casino” 
SRL, unde i-a împrumutat fiului său suma de 1800 de dolari SUA, 
urmând ca acesta să-i restituie acești bani, dar şi încă 300 de dolari 
SUA, cu titlu de dobândă, întocmind în acest sens o recipisă. A afirmat 
că, fiul său a transmis pârâtului și automobilul de model SeatToledo, cu 
numerele de înmatriculare [...]. A relevat că, IA nu a fost în stare să 
restituie lui AD suma împrumutată și, din acest motiv, ultimul a refuzat 
să-i întoarcă automobilul. A declarat că, necătând la nenumăratele sale 
adresări și tentative ca AD să-i întoarcă automobilul, până în prezent 
automobilul așa și nu i-a fost întors. A considerat că, astfel, AD i-a 
cauzat un prejudiciu material în sumă de 68704 lei, ce constituie costul 

automobilului de model Seat-Toledo, cu numerele de matriculare [...].

Solicitat: 37.858 lei 

Acordat: 

6870,40 lei (fond)

0 lei (CSJ)

 

De asemenea, instanța de recurs consideră necesar de a respinge și pretenția

intimatei cu privire la repararea prejudiciului moral, deoarece conform art. 1398

alin.(1) și 1422 alin. (1) din Codul civil (în redacția până la 01 martie 2019),
prejudiciul moral poate fi reparat numai în cazul în care repararea acestuia este

expres prevăzută de lege. Or, în cazul dat, legea nu prevede expres posibilitatea
reparării prejudiciului moral.
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7696

Dosarul 

nr. 2ra-

899/20

Încheiere 19 

august 2020

cu privire la repararea prejudiciului material, moral și încasarea 
cheltuielilor de judecată

Solicitat: 100.000 lei 

Acordat: 0 lei  

 

Prejudiciul moral se justifică
prin faptul că a procurat automobilul cu 13 000 euro, iar din considerentul că 
acesta sa aflat o perioadă foarte îndelungată în posesia neglijentă atât a 
organelor de stat, cât şi a parcării SRL „Grandautoclub” acesta a fost deteriorat 
în mod nejustificat, iar prejudiciul nu a fost reparat nici până în prezent
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7713

Dosarul 

nr. 3ra-

762/20

Încheiere 26 

august 2020

cu privire la contestarea actului administrativ (furnizorul de 

electricitate), repararea prejudiciului moral şi încasarea cheltuielilor de 
judecată

Solicitat: 25.000 lei 

Acordat: 0 lei

 

(nu este menționat nimic despre prejudiciile morale solicitate)
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7726

Dosarul 

nr. 2ra-

963/20

Decizie 26 

august 2020

cu privire la încasarea compensației, repararea prejudiciului moral și 
încasarea cheltuielilor de judecată (anulare cursă avia)

Solicitat: 50.000 lei 

Acordat: 

2.500 lei (fond)

0 lei (apel)

2.500 lei (CSJ)

AF a indicat că suferințele psihice cauzate de pârâtă se rezumă la starea de 
nervozitate și emoțiile negative pe care le-a suportat în legătură cu reținerea 
zborului și amânarea acestuia, având în vedere că nu a fost o perioadă acasă, 
precum și faptul că reprezentanții companiei nu erau predispuși în a discuta cu 
clienții, deși a fost de datoria lor, inclusiv a fost lipsită de dreptul de a face 
apeluri telefonice gratuite, pentru a anunța rudele în privința reținerii cursei, 
deși conform pct. 26 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 
836 din 08.11.2012, urmau să facă acest lucru.
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2ra-462/20 Decizie din 8 

iulie 2020

Reclamantul a  susținut că familia VR a construit nemijlocit pe hat mai 
multe construcții auxiliare. Construcțiile respective au fost edificate în 
lipsa unei autorizației valabile de construire și încalcă orice norme 
arhitecturale și de securitate. Permanent de pe pereții acestor 
construcții se surpă tencuiala, iar de pe acoperișuri se scurge apa în 
gradina sa, creându-i în așa mod impedimente de a-și cultiva propria 
grădină. Pârâții au plantat un pom de nuc la o distanță mai mică de 2 
metri de la hotarul grădinii, care are o înălțime de 2 metri, și din cauza 
specificului biologic al acestui copac, se află în imposibilitate să-și 
cultive o altă porțiune de grădină.
A notat reclamantul că din cauza situației descrise i-a fost creat un 
disconfort emoțional, stres continuu, din motiv că permanent i se 
încalcă dreptul de proprietate asupra imobilul său, prin ce i-a fost 

cauzat un prejudiciu moral.

Solicitat: 5 000 lei    Primit: 0 lei

A stabilit prima instanță că după cum rezultă din actele cauzei GA și GV sunt 
proprietarii a 50% cote-părți din bunurile imobile.Referitor la pretenția privind 
defrișarea pomului de nuc, prima instanță la fel a indicat că GA nu a prezentat 
dovezi, prin care să se confirme faptul că pomul de nuc, care se află în 
gospodăria vecinilor Vr, se află la o distanță mai mică de 2 metri de la hat și este 
în vecinătate cu terenul său.
  A concluzionat instanța de apel că la caz se atestă cu certitudine faptul că 
construcția auxiliară, ce aparține familiei Vr, afectează dreptul de proprietate al 
reclamantului  Gu, și respectiv s-a dispus demolarea construcției accesorii 

edificata de GV.

   În rest, acțiunea în partea defrișării pomului de nuc și repararea prejudiciului 
moral, a fost respinsă ca neîntemeiată.
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2ra-785/20 Decizie din 3 

iunie 2020

La 25 septembrie 2014, IP a depus cerere de chemare împotriva lui IB

Reclamantului IP i-a fost deteriorat automobilul de către IB în urma 
producerii unui accident în traficul rutier, eveniment produs ca urmare 

a încălcării de către IB a normelor de siguranță a traficului rutier în timp 
ce conducea autovehiculul, care îi aparține cu drept de proprietate.

Solicitat:25 000lei

Primit:7000lei

A fost încasată de la IB în beneficiul lui IP cu titlu de compensație a prejudiciului 

moral cauzat suma de 7 000 de lei .

Prima instanță și instanța de apel au statuat că raportul juridic litigios dedus 
judecății este guvernat de prevederile Legii nr. 414 din 22 decembrie 2006 cu 
privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de 

autovehicule.

Instanțele judecătorești au aplicat prevederile art. 1416 alin. (2), (4), 1422, 1423 
alin. (1), (2) Cod civil (vechi) în vederea adjudecării prejudiciului moral 

intimatului.
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6530

2ra-782/20 Decizie din 3 

iunie 2020

BM care a activat în calitate de inspector al Biroului Vamal Chișinău, a 
introdus ilegal informații false în sistemul informațional al Serviciului 
Vamal, precum că BA ar fi introdus la 11 februarie 2011 un automobil de 
model ”Mercedes” cu numere de înmatriculare din Marea Britanie, 

T604MLE.

BM a fost pus sub învinuire în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 

260'5  Falsul informatic ,Cod Penal.

Solicitat: 30 000lei

Primit:  10 000 lei

S-a încasat de la BM în beneficiul lui BA, suma în mărime de 10 000 (zece mii) 

lei cu titlu de prejudiciu moral.

Prin acţiunile lui BM reclamantului i-a fost cauzat un prejudiciu moral. În urma 
intentării cauzei penale a fost chestionat de nenumărate ori de către ofițerii de 
frontieră, urmărirea penală inițial fiind pornită pe numele lui BA. Astfel, fiindu-i 
create stări de jenă, disconfort, inclusiv lezarea onoarei şi demnităţii de 
cetățean în situaţiile când acesta era nevoit să traverseze frontiera de stat, timp 
de 5 ani cât a durat urmărirea penală
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2ra-459/20 Decizie din 3 

iunie 2020

GT a sustras 100 de piloni din beton armat  de pe terenul lui SB situat 

în sat. [...] r-nul [...], nr. cadastral [...], ce-i aparţine cu dreptul de 

proprietate.

Fapta constituie contravenţie prevăzută de art. 335 Cod contravenţional

Solicitat: 20 000lei

Primit: 1000 lei

Au fost încasate de la GT în beneficiul lui SB prejudiciul moral în mărime de 1 

000 de lei.

Instanta de Apel a aplicat prevederile art. 272, 315, 316, 321 alin. (2), 376, 1422 Cod 

civil (vechi)şi art. 45 Cod contravenţional.
224 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

6625

2ra-447/20 Decizie din 3 

iunie 2020

SA „Oxana-M” i s-a sustras si deteriorat bunuri materiale , (ceasuri 
marca „Omega”) au fost deteriorate, fiind necesară restaurarea 
aspectului comercial iar în total suma de restaurare constituie  76 750 

de lei.

EJ impreuna cu CP au participat la săvârşirea infracţiunii prevăzute de 

art. 323 alin. (1) Cod penal, Ambelor li sa aplicat pedeapsa sub forma de 

amendă în mărime de 225 unităţi convenţionale, echivalentul a 4 500 de 

lei.       

 

SA „Oxana-M”a considerat că prin acţiunile ilegale ale pârâţilor, i-a fost 
cauzat un prejudiciu moral considerabil, întrucât a fost ştirbită grav 
onoarea şi reputaţia profesionale, exprimat în echivalent bănesc în 
sumă de 100 000 de lei, 
Şi-a întemeiat pretenţiile în baza dispoziţiilor art. 3126 alin. (2), 284, 
1398,1422 Cod civil(vechi), art. 20, 46 din Constituţia RM,

Solicitat: 100 000 lei

Primit: 20 000 lei

Prin hotărârea din 1 aprilie 2019 a Judecătoriei Chişinău sediul Centru, a fost 
admisă acţiunea parţial. A fost încasată în mod solidar de la EJ şi CP în 
beneficiul SA „Oxana-M” cu titlu de prejudiciu material suma de 76 750 de lei şi 

cu titlu de prejudiciu moral suma de 20 000 de lei.
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6624

2ra-738/20 Decizie din 3 

iunie 2020

La 8 septembrie 2018, EG a depus cerere de chemare în judecată 
împotriva SRL „Diversystems” si GC, angajat al SRL „Diversystems”, 
conducând automobilul de serviciu , a încălcat Regulamentul circulației 
rutiere, a ieșit pe contrasens și i-a tamponat automobilul, avariindu-l 

grav.

A accentuat că prin contravenția săvârșită de pârât, i-a fost cauzat 
stres, frustrare și multe incomodități, manifestate prin contramandarea 
multiplă a ședințelor de judecată.

Solicitat: 10 000 lei

Primit :0 lei

Prin decizia din 12 decembrie 2019 a Curții de Apel Chișinău, a fost respins ca 
neîntemeiat apelul declarat de Eugeniu Gluşcenco, acţiunea înaintată de EG în 
partea prin care a fost solicitată încasarea prejudiciului moral de la SRL 
„Diversystems” a fost respinsă ca neîntemeiată.
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2ra-515/20 Decizie din 17 

iunie 2020

IC și MC au depus cerere de chemare în judecată împotriva CA „Fly 
One” SRL cu privire la încasarea compensației bănești în legătură cu 
reținerea cursei de zbor și repararea prejudiciului moral.

A fost înregistrate abateri, astfel  cu câteva ore înainte de decolare, au 

fost informați de către ghidul din hotel că cursa Antalya - Chişinău 
programată pentru ora 23:30 se amână pentru ora 03:50 data de 16 iulie 
2018, cu o abatere de 4 ore şi 20 min de la orarul stabilit. Așadar, 
ajungând în aeroportul din or. Antalya, nimeni din reprezentanții 
companiei nu s-a apropiat să le comunice o careva informație despre 
motivele reținerii, iar pârâtul în general nu are o reprezentanță în 
aeroport, pasagerii au fost nevoiți de a cumpăra produse alimentare şi 
apă din contul său, fiind încălcat astfel pct. 25 din Hotărârea de Guvern 

nr. 836 din 8 noiembrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind 

compensarea și asistența pasagerilor în eventualitatea refuzului la 
îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor.

Solicitat: 16 000 lei

Primit: 2 000 lei

Prin hotărârea din 27 februarie 2019 a Judecătoriei Chișinău sediul Buiucani, a 
fost admisă acțiunea parțial.A fost respinsă acțiunea în partea privind repararea 
prejudiciului moral în sumă de 16 000 de lei ca fiind neîntemeiată

Colegiul civil consideră că prejudiciul moral în cuantum de 1000 de lei, pentru 
fiecare reclamant, constiuie o sumă echitabilă şi suficientă pentru prejudiciul 
moral suferit de către IC și MC, având în vedere principiile compensării 
echitabile şi rezonabile a prejudiciului moral, suferinţele morale, starea de stres 
şi frustrare cauzată recurenţilor
   Art. 20 alin. (4) și (5) din Legea privind protecţia consumatorului nr. 105 din 13 
martie 2003, statuează că prejudiciul moral cauzat consumatorului de către 
producător, vânzător, prestator prin încălcarea drepturilor lui prevăzute de 
prezenta lege, precum şi de alte acte normative, se repară în mărimea stabilită 
de instanţa judecătorească. 
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2ra-933/20 Decizie din 24 

iunie 2020

MT, a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui IC, prin care 
pârâtul l-a numit pe reclamant cu cuvinte necenzurate, extrem de  

înjositoare pentru un bărbat şi cu amenințarea aplicării acțiunilor 

violente.

Politia a constatat că faptele s-au adeverit şi a decis atragerea la  
răspundere contravențională a contravenientului IC conform art. 69 
alin.  (1) din Codul contravențional.

Solicitat: 20 000 lei

Primit: 5 000 lei

S-a încasat de la IC în beneficiul lui MT prejudiciul moral  în mărime de 5 000 lei
Instanța de apel a conchis că soluția instanței de fond corespunde rigorilor 
legale, instanța a stabilit toate circumstanțele  cauzei și a apreciat just probele 
administrate, aplicând corect normele de drept ce guvernează speța.

În motivare, cu referire la prevederile art. 776, art. 1998 alin. (1) și (2) și art.  2036 
alin. (1), (2) și (3) din Codul civil, Colegiul instanței de apel a reținut că  prima 
instanță corect și întemeiat a încasat suma de 5 000 lei în beneficiul lui  MT, cu 
titlu de prejudiciu moral cauzat în urma contravenției comise de către pârâtul 

IC.
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Dosarul 

nr.3ra-

488/20

Încheiere 08 

mai 2020

Criticând refuzul ACC nr.55/610 de furnizare a informației, reclamanții 

au invocat prevederile art. 3 din Legea nr. 133 din 08 iulie 2011 privind 

protecția datelor cu caracter personal potrivit căruia în mod exhaustiv s-
au stabilit categoriile de persoane care cad sub incidența Legii enunţate 
supra şi anume persoanele fizice (cetăţeni).

Cerut: 2 000 lei cu titlu de prejudiciu moral

Acordat: zero

Prin hotărârea din data de 11 octombrie 2019 a Judecătoriei Chișinău, sediul 
Rîşcani s-a respins acțiunea înaintată de avocatul Sergiu Cicati în interesele RC 
și SC împotriva ACC nr.55/610 privind accesul la informație și repararea 

prejudiciului cauzat.( f.d. 62,65-68)

De asemenea, instanţa de fond în contextul respingerii pretenţiei cu privire la 
anularea răspunsului şi obligarea eliberării informaţiei a concluzionat că este 
lipsită de temei legal pretenția cu privire la repararea prejudiciului moral 

În argumentarea soluţiei instanţa de fond a indicat că reclamanții nu deţin nici 
un drept legal asupra vreo unei odăi din blocul locativ nr.25 din str. [...], mun. 
Chişinău, iar eliberarea actului de transmitere - primire din 16 noiembrie 2016 ar 
încălca principiul respectării drepturilor persoanelor care domiciliază în blocul 
locativ susmenţionat.
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Dosarul 

nr. 2rac-

75/20

Încheiere 08 

mai 2020

Reclamantul a invocat că la data de 19 septembrie 2015, MC, angajatul 
pârâtei în calitate de șofer al automobilului Dacia Logan
cu n/î AAE 067 ce aparține pârâtei, a cauzat accident rutier, iar MC a 
fost atras la răspundere penală în temeiul art.264 alin.(1) Cod Penal.

Fiind distrus totalmente în rezultatul accidentului rutier comis din vina 

angajatului pârâtului, a făcut imposibilă implicarea ulterioară a 
automobilului de model Dacia Logan cu n/î [...] în prestarea serviciilor 

de transport pasageri în regim de „taxi”, motiv pentru care se solicită 
încasarea din contul pârâtului a prejudiciului moral. (notă: pare a fi o 
pretenție de despăgubiri pentru profit ratat, și nu prejudiciu moral).

Cerut: 5 000 de euro cu titlu de prejudiciu moral

Acordat: 30.000 lei (apel respins, recurs inadmisibil)

Prin hotărârea din 08 februarie 2018 a Judecătoriei Anenii Noi, sediul Central, 
cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Grand Express” împotriva SRL
„Rapid & Sigur Confort” cu privire la încasarea prejudiciului moral a fost admis 
parțial în sumă de 30 000 de lei.
instanța de apel a punctat că, instanța de fond corect șia argumentat poziția că, 
proprietar al autoturismului de model Dacia Logan cu n/î [...] este IT, ajungând 

la concluzia că, pretențiile de ordin moral față de potențialii pârâți, urmau a fi 
înaintate anume de proprietar dar nici de cum de o persoană juridică (SRL 
”Grand Express”) căreia autoturismul în cauză nu-i aparține 

230 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

6038

Dosarul 

nr. 2r-

203/20

încheire 06 

mai 2020

cerere de chemare în judecată împotriva Companiei Aeriene „Air 
Moldova” SRL cu privire la pierderea bagajului din aeronava rutei 
Venezia – Chișinău,compensație pentru întârzierea zborului, furtului 

bagajului.

Cerut: 100 000 lei

Acordat: 10 000 lei cu titlu de prejudiciu moral
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6389

Dosarul 

nr. 3ra-

541/20

Încheiere 06 

mai 2020 

 SRL „Vaciano Grup” a depus cerere de chemare în judecată împotriva 
Primăriei com. Ivancea, Consiliului com. Ivancea, intervenienţi accesorii 
SRL „Polimer Gaz Conducte” și ÎM „Romstal Trade” SRL cu privire la 
contestarea actelor administrative, obligarea de a înlătura ţevile şi 
fântânile instalate, cu acoperirea corespunzătoare a stratului fertil de 
pământ, de a semna un contract remunerat de servitute pentru ţevile 
de gaz şi canalizare deja existente, repararea prejudiciului material și 
moral și compensarea cheltuielilor de judecată.În motivarea cererii de 
chemare în judecată a relatat că la 13 octombrie 2015,compania SRL 
„Vaciano Grup” a devenit proprietar al terenului şi construcţiei

cerut- prejudiciu material şi moral estimat la suma de

100000 de lei

Prin decizia din 03 decembrie 2019 a Curţii de Apel Chișinău s-a respins apelul 
declarat de SRL „Vaciano Grup” împotriva hotărârii din 13 martie 2019 a 
Judecătoriei Orhei.
Pentru a decide astfel, instanța de apel a conchis că instanța de fond corect a 
aplicat normele de drept care se referă speței, a dat apreciere completă, 
obiectivă şi sub toate aspectele probelor, iar hotărârea este legală şi întemeiată, 
adoptată cu respectarea drepturilor şi intereselor legale a participanţilor la 

proces.

Or, apelanta nu a prezentat nicio probă pertinentă, concludentă şi utilă care ar 

proba lezarea drepturilor sale. 
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Dosarul 

nr. 2ra-

4/20

Încheiere 06 

mai 2020 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că la data de 26 septembrie 
2016 a încheiat cu SA „Consam” contractul cu privire la investirea în 
construcţia imobilului, imobil care nu s-a construit la timp termenul de 
finisare, de dare în posesie şi folosinţă a fost stabilit pentru semestrul II 

al anului 2017.

art. 4 alin.(4) din Legea privind clauzele abuzive în contractele încheiate 

cu consumatorii.

Reclamantul a indicat că la data de 26 septembrie 2016 a
încheiat cu SA „Consam” contractul cu privire la investirea în 
construcţia
imobilului. La 28 septembrie 2016 contractul cu privire la investirea în 

construcţia
imobilului a fost înregistrat în Registrul bunurilor imobile.

Totodată, a menţionat că în baza contractului, SA „Consam” şi-a 

asumat

obligaţia să construiască din mijloacele băneşti investite cu predarea în 

proprietate a

bunului imobil viitor,termenul de finisare a construcţiei, de dare în 
exploatare şi de predare- primire fiind

stabilit pentru semestrul II al anului 2017.

La fel, a opinat că termenul de finisare, de dare în posesie şi folosinţă a 

fost stabilit pentru semestrul II al anului 2017.

A indicat că la 29 ianuarie 2018 a înaintat o cerere prealabilă în adresa 

a cerut-50000 de lei cu titlu de prejudiciu moral

încasat-e 50 000 de lei 
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6276

Dosarul 

nr. 

2ra–584/20

Încheiere 20 

mai 2020

La depunerea cererii de portare i-a fost explicat că pentru a-i fi 
satisfăcută solicitarea, este nevoie să procure la preţ de 40 de lei, un alt 
număr temporar şi portarea va fi efectuată în cel mult 5 zile lucrătoare. 
În viziunea reclamantului el a fost impus să procure un alt număr 
temporar, fără ca el să aibă necesitatea de acesta şi fără o solicitare din 
partea sa de a fi personalizat, adică de a fi înregistrat
pe numele lui în baza datelor din buletinul de identitate.A indicat că, 
deşi compania trebuia să-i ofere gratuit o cartelă SIM pentru ca
la data şi ora stabilită să fie efectuată portarea numărului din reţeaua 
fostului operator către Orange, vânzătorul respectiv l-a presat 
psihologic să procure numărul temporar că de altfel nu va fi îndeplinită 

portarea.

  a cerut prejudiciul moral în sumă de 1000 lei. 
Prin hotărârea din 04 iunie 2019 a Judecătoriei Soroca (sediul Florești) a fost 
respinsă ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată înaintată de TV 
împotriva ÎM „Orange Moldova” SA cu privire la protecția dreptului 
consumatorului și încasarea prejudiciului cauzat.
Prin decizia din 15 octombrie 2019 a Curţii de Apel Bălți, a fost respins apelul 
declarat de TV și menținută hotărârea din 04 iunie 2019 a Judecătoriei Soroca 
(sediul Florești).
Pentru a decide astfel instanțele au relevat în hotărârile lor că, TV în mod 
benevol, a semnat cererea de portare, conform modelului aprobat de Condiţiile 
tehnice 8/2013, fapt pe care chiar dânsul îl recunoaşte în conţinutul cererii de 
chemare în judecată, iar prin semnătura aplicată pe cererea de portare și
suplimentul la aceasta, TV a acceptat benevol toate condițiile propuse de ÎM 
„Orange Moldova” SA
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Dosarul 

nr. 2ra-

42/20

Încheiere din 

05 februarie 

2020

Neîndeplinirea obligațiilor de ÎM „Asociația de Gospodărire a Spațiilor 
Verzi”, nu a intervenit în sensul curățirii arborelui avariat
art. 14, alin. (1) şi (2), art. 1404, alin. 
(4) din Codul civil (în redacţia de până la 01 martie 2019)

Suma cerută: 200 000 lei
Suma acordată:  25 000 lei cu titlu de prejudiciu moral

Justificarea instanței: autoritatea publică este 
obligată să ia măsuri împotriva riscului de producere a unui anumit fel de 
prejudiciu, prin urmare aceasta răspunde pentru prejudiciul cauzat, inclusiv 
prin inacțiunile acesteia. În consecință, persoana vătămată nu este obligată să 
dovedească vinovăţia 3
autorității publice în producerea daunei.
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Dosarul 

nr. 2rac-

473/2019 

2rac-

29/2020

Încheiere din 

05 februarie 

2020

cauzarea prejudiciului material GȚ ”GM” de către SRL ”Deniub” prin 
afectarea plantației de viță de vie în urma prelucrării lanului de floarea-

soarelui cu erbicid

Suma cerută: 5.000 lei
Suma acordată: 1.000 lei
Justificarea: 29 rânduri plantate cu viță – de – vie cu soiurile ”Cabernet” și 
”Merlot”  ce aparțin GȚ ”GM” au fost afectate în urma prelucrării cu erbicide a 
lanului de floarea-soarelui de către SRL ”Deniub” (f.d.56-57); proces-verbal cu 
privire la contravenție din 13 iunie 2017 nr. 000902, întocmit în privința lui MD 
conducător a SRL ”Deniub” în baza art. 1891 alin.(2) Cod contravențional

Nu pot fi admise argumentele apelantului precum că instanța de judecată ilegal 
a admis în calitate de probă raportul de expertiză nr.100817PR din 10 august 
2017 întocmit de expertul Miron Ion, deoarece ultimul nu este înregistrat în 

Registrul de stat al experților judiciari atestați.
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5186

dosar nr. 

2ra-

25/2020

Încheiere din 

05 februarie 

2020

Adoptarea hotărârii adunării generale a asociaţilor considerată ilegală Suma cerută: 20.000 lei
Acțiunea  a fost respinsă.
Justificarea: adunarea generală a asociaţilor SRL R, a acţionat în corespundere 
cu exigenţele legale, stabilind cuantumul remuneraţiei conform competenţelor 
oferite de Legea privind societăţile cu răspundere limitată, modalitatea de 
stabilire a acestuia, prin dispoziţia de modificare a contractului individual de 
muncă fiind, astfel, irelevantă şi nedeterminantă a nulităţii hotărîrii adoptate.
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5183

Dosarul 

nr. 2ra-

212/20

Încheiere din 

05 februarie 

2020

Crearea obstacolelor în exercitarea dreptului de proprietate (prin 

instalarea în proprietatea sa a unui nod apometric şi accesul lunar a 

persoanelor 

străine în interiorul imobilului nelocativ, în vederea ridicării datelor de 

pe contoarele apometrice a bunului imobilul.

Suma cerută: 200.000 lei
Acțiunea a fost respinsă ca neîntemaiată.
Justificarea: IL (reclamantul) la momentul procurării spațiului nelocativ, aflat în 
subsolul blocului locativ, din mun. Chișinău, str. [...], [...], a cunoscut despre 
starea tehnică a acestuia, precum şi faptul aflării nodului apometric în interiorul 
încăperii, însă nu a înaintat careva  obiecții vânzătorului, prin urmare, şi-a 
asumat consecințele exercitării în continuare a dreptului de proprietate
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Dosarul 

nr.2ra-

136/20

Încheiere din 

05 februarie 

2020

art. 78 alin. (1) Cod contravenţional

art. 1398, 1422, 1423 

Cod civil (redacția înainte de 01.03.2019), art. 45 alin. (1) Cod 
Contravențional

În motivarea acţiunii a indicat că, la 08.05.2018, reclamantul a depus o 
plângere la Inspectoratul de Poliţie Edineţ pe faptul că, la 08.05.2018, în 
piaţa din or. Edineţ, reclamantul DL a fost lovit în piept cu mâna, iar în 
urma loviturii reclamantul a căzut jos, prin ce i-au fost cauzate leziuni 

corporale. 

Suma cerută: 5.000 lei
Suma acordată: 3.000 lei
Justificarea: pârâtul CV, fiind  atras la răspundere contravenţională, pentru 
fapta ilicită comisă, la 08 mai 2018, îndreptată spre DL, ca rezultat, prin prisma 
art. 1398 Cod civil al RM, urmează să suporte prejudiciul cauzat acestuia
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5282

Dosarul 

nr. 2ra-

272/20

Încheiere din 

12 februarie 

2020

RM, folosindu-se de situaţia de serviciu prin înşelăciune şi abuz de 
încredere, i-a convins pe consătenii săi [reclamanții] să meargă 
împreună la banca pentru a obţine un credit bancar.

are.

După semnarea contractului de credit de către reclamanți mijloacele 
băneşti au fost încasate şi însuşite de RM, care a promis că împrumutul 
va fi rambursat băncii în termen. Restanţa la credit constituie...

Săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. c) și d), art. 244 
alin. (2) lit. b) și art. 251 din Codul penal

Suma cerută: 2.000.000 lei (câte 500.000 lei pentru fiecare din cele 4 persoane 

prejudiciate)

Suma acordată: 40.000 lei (câte 10.000 lei pentru fiecare parte vătămată)
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5119

2ra-

2432/2019

 2ra-

221/2020

Încheiere

29 ianuarie 

2020

GI a depus cerere de chemare în judecată împotriva Societății pe 
Acțiuni ,,Cet-Nord În motivarea acţiunii a indicat că la 26 iunie 2017 s-a 
adresat către SA „CETNord” cu propunerea de a-şi retrage avizul de 
plată pentru luna mai 2017 şi pe viitor să-i fie expediate avize de plată 
corespunzătoare. Ulterior, în adresa sa a parvenit avizul de plată pentru 
luna iunie 2017 cu o datorie inexistentă în care se conținea cerinţa de a 

o achita

Suma cerută- 10 000 lei 
Suma oferită- 1 000 lei 
Recurs declarat inadmisibil. Menținută decizia Instanței de Apel, în rest 
pretențiile considerându-se neîntemeiate.
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4414

2ra-1341/19 Decizie

4 decembrie 

2019

Constructie neautorizata, lucrările au fost efectuate fără autorizaţiile
corespunzătoare şi nu corespund cerinţelor legale care atesta riscul 

prabusirii si deteriorarea casei reclamantului

Suma ceruta 50.000 lei

Suma acordata -0 lei

Curtea Supremă de Justiție a menținut decizia Curții de Apel prin care s-a 
refuzat acordarea prejudiciului moral care a susținut că demolarea contrucției 
va cauza prejudicii mai mari decât existența construcției respective.
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4419

2ra-

2000/19

Decizie 

4 decembrie 

2019

Încălcării onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale, Suma cerută- 10.000 lei
Suma oferită- 0 lei
Se respinge integral cererea de chemare în judecată a OT împotriva lui AB cu 
privire la apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale, repararea 
prejudiciului moral, ca fiind neîntemeiată

243 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

4555

2ra-

2197/19

Decizie

18 decembrie 

2019

SG către ES, cu privire la demolarea construcţiei.reclamanta a 
menţionat că porţiunea de imobil din str. Alexandru cel Bun 10, mun. 
Chişinău, care a fost executată de către SE, prezintă o atentare 
inadmisibilă la dreptul de proprietate asupra bunului său: casa de 
locuit individuală de pe str. [...], cu nr. cadastral [...], deoarece structura 
de rezistenţă a casei sale a fost afectată ca rezultat al executării 
lucrărilor de reconstrucţie a porţiunii de imobil din str. [...].

Suma cerută- 5000 euro
Suma oferită- 0 lei 
Curtea Supremă de Justiție a respins ca neîntemeiată pretenția relamantei cu 

privire la reparrarea prejudiciului moral.
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3648

nr.2ra-

2005/19

Încheiere

06 noiembrie 

2019

LD a depus cerere de chemare în judecată împotriva DL privind 
încasarea despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat. În motivarea cererii 
a indicat că LD  s-a adresat în instanța de judecată cu o acțiune către 
DL privind partajarea bunurilor proprietate comună în devălmășie, 
încasarea prejudiciului material și moral. Pârâta DL, cu ajutorul copiilor 
comuni, l-a alungat pe reclamant din gospodărie și i-a creat obstacole 
la folosirea locuinței. Astfel, fiind lipsit de coproprietarul devălmaș DL 
de dreptul de a se folosi de locuința comună, unicul imobil cu drept de 
proprietate, el a fost nevoit să închirieze un alt spațiu locativ, iar la 
01.01.2007, a încheiat un contract de chirie.

Cerut:10 000 lei.

Acordat: acțiunea înaintată a fost respinsă integral.

245 http://juris

prudenta.c
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3669

nr. 3ra-

1322/19

Încheiere 

06 noiembrie 

2019

DI a depus în interesele proprii și a copilului minor DA cerere de 
chemare în judecată împotriva Asociației Proprietarilor de Locuințe 
Privatizate 51/336 COOP în proces de insolvabilitate cu privire la 

recunoașterea ca fiind ilegal refuzul de a elibera informația solicitată, 
obligarea eliberării informației solicitate și repararea prejudiciului 

moral.

Cerut: 500 lei.

Acordat: I.F. acțiunea a fost respinsă ca neîntemeiată.
                 C.A. a casat hot. I.F. dar cu privire la pretenția privind repararea 
prejudiciului moral, instanța de apel a menționat că însăși constatarea violării 
dreptului pretins de acces la informație constituie în sine o satisfacție echitabilă 
suficientă pentru orice prejudiciu moral eventual suferit de DI.
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3696

nr. 3ra-

1118/19

Decizie 

06 noiembrie 

2019

CG reprezentat a depus cerere de chemare în judecată împotriva ICS 
„Red Union Fenosa” societate pe acțiuni cu privire la anularea datoriei 
și repararea prejudiciului

moral.

Cerut: 100 000lei.

Acordat: I.F. acțiunea a fost respinsă ca tardivă.
                C.A. acțiunea depusă de CG privind compensarea prejudiciului moral, 
se respinge ca neîntemeiată.
                 C.S.J . (Pretenția lui CG privind încasarea din contul Întreprinderii cu 
Capital Străin „Red Union Fenosa” societate pe acțiuni în beneficiul său a 

sumei de

100000 de lei cu titlu de prejudiciu moral, instanța de recurs o consideră 
neîntemeiată și urmează a fi respinsă, or, admiterea pretenției privind anularea 
datoriei în sumă de
16405,98 de lei înaintată spre plată în baza facturii pentru energia electrică în 
cazul încălcării clauzelor contractuale din 15 martie 2012, ca fiind tardivă, 
reprezintă în
sine o satisfacție echitabilă pentru orice prejudiciu moral suportat.)

247 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

3843

nr.2ra-

1854/2019

Încheiere 

13 noiembrie 

2019

A afirmat că pârâtele în mod samavolnic, fără acordul acestuia, fără a 
obţine autorizaţia necesară şi planul respectiv au exercitat lucrările de 
permutare a gazoductului suprateran situat pe adresa [...], construit în 

baza proiectului nr.I-78- 141-27-ГС în anul 1979, astfel încât la moment 

rețeaua de gaz natural este plasată la distanţa de 20 m de la peretele 
bunului imobil unde dânsul locuieşte împreună cu familia sa.A indicat 
că în rezultatul demolării a 5/7 cotă-parte din casa de locuit amplasată 
în [...] ce-i aparţine cu drept de proprietate, contrar autorizaţiei de 
desființare din 31 iulie 2013, eliberată de Primăria mun.Chişinău a fost 
considerabil afectată 2/7 din cota parte din imobilul situat în [...], ce-i 
aparţine cu drept de proprietate lui VP şi anume: au apărut fisuri în 
tavanul în partea unde locuieşte; crăpături pe pereţii casei; gaură în 
peretele comun ce unea cotele-părţi ale părţilor în cauză, astfel încât a 
fost nevoit să facă reparaţie în casă, fapt ce a dus la cheltuieli 
considerabile în sumă de 25 000 de lei, motiv pentru care consideră că i-
a fost cauzat un prejudiciu material, care urmează a fi încasat din 
contul OL şi EM.

Cerut:50 000lei.

Acordat:acțiunea  cu privire la repararea prejudiciului moral a fost respinsă ca 
nefondată 
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3849

nr.2ra-

1967/2019

Încheiere 

13 noiembrie 

2019

SRL „Fenix Tur” nu și-a executat obligațiile asumate în mod 
corespunzător, cu bună credință și diligența profesională, astfel că 
reclamanții nu au fost cazați conform înțelegerii și a voucher-ului 
eliberat în hotelul „Golden Sands, Riva 3 * ”. Ajungând la fața locului, în 
condiții de incomoditate extremă, fiindu-le oferite locuri de confort 
minim, cu toate că au achitat 8 locuri VIP, la recepția hotelului au fost 
informați că cazarea este imposibilă, din motiv că agenția de turism 
(organizatorul călătoriei), nu a transferat mijloace bănești pentru 

cazarea grupului lor.

Având în vedere că compania turistică nu și-a executat obligațiile 
asumate prin înțelegerea părților contractante, urmează să 
compenseze cheltuielile suportate de către ei din vina SRL „Fenix Tur”. 

Cerut:50 000lei.

Acordat:20 000lei.

(Referitor la pretenția privind încasarea prejudiciului moral instanța a
concluzionat că suma de 20 000 de lei este o sumă rezonabilă și suficientă 

pentru

recuperarea suferințelor morale cauzate reclamanților în urma acțiunilor 
pîrîtului,

reieșind din consecințele care au generat suferințele psihice pe care le-a 

suportat

reclamanții și gradul de vinovăție a pîrîtului. )
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3859

nr. 2ra-

1635/2019

Decizie 

13 noiembrie 

2019

Reclamanta a indicat că la 05 august 2017, ora 13.10 reclamantele au 
avut programat zbor operat de ÎS CA „Air Moldova”, cursa 9U891 
(Chişinău-Roma), însă din motive necunoscute, zborul a fost amânat 
pentru 05 august 2017, ora 19.00.La punctul de destinaţie (or. Roma) au 
ajuns la 05 august 2017, aproximativ în perioada orelor 21.00 – 21.30. 
Din cauza întîrzierii cursei menţionate cu 5 ore şi 50
minute, au omis o altă cursă la tren rezervată din timp, pe itinerarul 
Roma Termini – Reggio Di Calabria Centrale, preconizată pentru 05 

august 2017, ora 17.25.

Cerut:8000lei.

Acordat: I.F. 1500lei.

               C.A. a casat hot. I.F.și  a respins cererea  ca fiind neîntemeiată.
                C.S.J. a casat hot. C.A. a menținut hot. I.F.

              

Coord. dr. conf. Octavian Cazac, iunie 2021, Chisinau Pagina 49 din 146

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53648
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53648
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53648
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53648
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53648
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53648
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53669
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53669
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53669
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53669
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53669
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53669
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53696
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53696
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53696
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53696
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53696
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53696
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53843
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53843
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53843
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53843
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53843
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53843
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53849
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53849
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53849
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53849
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53849
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53849
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53859
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53859
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53859
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53859
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53859
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53859


animus.md Studiu de Jurisprudență

Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral

250 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

3755

nr.2ra-

1778/19

Încheiere

 13 noiembrie 

2019

In motivarea acţiunii au indicat că, la 30 aprilie 2014, aproximativ la 
orele 21:00, în apropierea satului Marcăuţi, raionul Dubăsari, VS, 
conducând automobilul de model „ZIL 138A” cu n/î [...], ieşind de pe un 
drum secundar, nu a cedat trecerea automobilului de model „AUDI A5” 
cu n/î [...], condus de MT, care se deplasa pe drum cu prioritate, 

tamponându-l, în rezultatul accidentului rutier automobilul de model 

„AUDI A5” a ars complet.

Cerut:20 000lei.

Acordat: 20 000lei.

251 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi
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4018

nr. 2ra-

2041/19

Încheiere

20 noiembrie 

2019 

În motivarea acţiunii au invocat că la 8 august 2013, în mun. Chişinău, la 
intersecţia bd. Dacia şi bd. Traian a avut loc accidentul rutier cu 
implicarea autovehiculului de model Peugeot Partner cu n/î [...] ce 

aparţine SRL „Firstline”, condus de lucrătorul acestei companii IB şi 
automobilul de model Seat Cordoba cu n/î [...] condus de SS.

Au comunicat că în baza procesului-verbal cu privire la contravenţie din 

8 august 2013 nr. 9072, vinovat de producerea accidentului se face 

pârâtul, care a

încălcat regulile circulaţiei rutiere. 

Cerut:2 000lei.

Acordat: 1 000lei.(Totodată, instanţa de apel a considerat că prima instanţă 
corect a admis parţial acţiunea depusă de IB şi anume, în partea încasării sumei 

de

1 000 de lei cu titlu de prejudiciu moral.)

252 http://juris

prudenta.c
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3871

nr. 2ra-

2160/19

Încheiere 

20 noiembrie 

2019

ÎS „CRIS „Registru” (succesor în drepturi IP „Agenţia Servicii Publice”) 
a depus cerere de chemare în judecată, ulterior concretizată prin 
cererea din 23 octombrie 2014 (vol. I, f.d. 102-105), împotriva lui IS, 

intervenienții accesorii SRL „MLD Media”, SRL „Online Media”, prin 
care a solicitat constatarea faptului că informațiile (menționate în 
conținutul cererii de chemare în judecată) răspândite de IS sunt 
mincinoase, calomnioase, defăimătoare şi lezează reputația 
profesională a reclamantului.

Ceurt: 100 000lei

Acorddat: 500lei.

253 http://juris

prudenta.c
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3887

nr. 2rac-

358/19

Încheiere

 20 noiembrie 

2019

The adidas AG company şi The Reebok International Limited company 
au depus cerere de chemare în judecată împotriva SC „Cosmi-Prim” 
SRL cu privire la constatarea faptului că produsele inscripţionate cu 
semnele identice cu mărcile companiilor reclamante, încalcă drepturile 
exclusive asupra mărcilor companiilor, adică sunt contrafăcute; 
interzicerea folosirii neautorizate prin acte de comerţ, import, export, 
distribuţie şi a oricărui alt act comercial a mărfurilor cu mărcile 

companiilor reclamante; distrugerea produselor depozitate, 

comercializate sau sechestrate; repararea prejudiciului material, moral 

şi încasarea cheltuielilor de judecată.

Cerut:, s-a solicitat repararea prejudiciului moral în sumă de 96 980 lei pentru 
The adidas AG company şi suma de 47 051 lei pentru The Reebok International 

Limited company

Acordat: S-a încasat de la SC „Cosmi-Prim” SRL în beneficiul The Adidas AG 
company prejudiciul moral în mărime de 2000 (două mii) lei.
                S-a încasat de la SC „Cosmi-Prim” SRL în beneficiul The Reebok 
International Limited company prejudiciul moral în mărime de 2000 (două mii) 

lei.

254 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

3006

Dosarul 

nr.2ra-

1847/19

Decizie 

2 octombrie 

2019

PC a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui Alexandr 
Coteleaneţ cu privire la constatarea nulității contractului de vânzare-
cumpărare a automobilului şi repararea prejudiciului 
material,moral.Automobilul a fost furat de la un cetâțean italian și a  
fost devamat și înmatriculat fără respectarea tuturor cerințelor 

imperative.

Cerut: 30 000 lei

Acordat: 0 lei

255 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

3051

Dosarul 

nr. 2ra-

1483/2019

Decizie 

02 octombrie 

2019

La ora 08:50 aeronava, conform orarului de zbor şi a timpului indicat în 
biletul electronic  urma să decoleze de pe aeroportul din oraşul Verona 
şi să aterizeze pe Aeroportul Internaţional Chişinău la ora 11:50, însă 
acest fapt nu a avut loc, iar reclamanta nu a fost anunţată despre 
reţinerea zborului.
Reclamanta a invocat că în temeiul pct.16 lit. a), pct. 17, pct.18 lit. a),pct. 
25 lit. a) şi pct.26 din Regulamentul privind compensarea şi asistenţa 
pasagerilor în

eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii 
prelungite a zborurilor, aprobat prin hotărârea Guvernului nr.836 din 

08 noiembrie 2012, pasagerii au dreptul

să primească о compensaţie de 250 euro, mese şi băuturi răcoritoare, 
apeluri telefonice gratuite.

Cerut: 2 000 lei

Acordat:  0 ,instanța de fond a respins acțiunea  cu privire la încasarea 
prejudiciului moral fiind neîntemeiată.
CSJ:Menține că cerinţa reclamantei privind încasarea prejudiciului moral este 
neîntemeiată, din motiv că nu au fost prezentate probe în acest sens.
Totodată, instanţa ţine să menţioneze, că, simpla constatare a încălcării 
dreptului, prezintă prin sine o stisfacţie echitabilă pentru prejudiciul moral, fapt 
invocat şi în practica constantă a CEDO.

256 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi
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2983

Dosarul 

nr. 

2ra-

1896/19

Încheiere

 2 octombrie 

2019

 Reclamante au depus cerere de chemare în judecată împotriva CA „Air 
Moldova” SRL , au menționat cî ajungând în aeroportul
internațional Chişinău, au constatat lipsa unei valize. Valiza dispărută 
cântărea 14
kg şi în ea se aflau lucruri personale şi cumpărături.

Cerut: 100 000 lei

Acordat: Instanța de fond: 10 000 lei
                Instnța de apel : 2 000 lei ;dar este acordată suma de compensare 
bagajului pierdut,prima instanța a acordat suma numai pentru prejudiciul 

moral.

257 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

3101

 nr. 2rac-

331/19

Încheiere 

9 octombrie 

2019

Reclamantul a depus cerere de chemare în judecată împotriva B.C. 
„Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” S.A. cu privire la 
recunoaşterea ca fiind ilegal şi neîntemeiat refuzul de a deschide cont 
bancar şi recuperarea prejudiciului moral cauzat. 

Cerut: 3 000 lei

Acordat: cerere cu privire la recupererarea prej.moral este respinsă fiind 
neîntemeiată.
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nr. 

2ra-

1598/19

Încheiere

 9 octombrie 

2019

Reclamantul s-a adresat în instanţa de judecată, cu cerere de chemare 
în judecată împotriva S.A. „Anghelina” cu privire la încasarea costului 
produsului necalitativ, cheltuielilor de restaurare şi a prejudiciului 

moral.

Cerut: 20 000 lei 

Acordat: I.F. a respins cererea fiind neîntemeiată.

               C.A.5 000 lei.
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3120

nr. 

2ra–1557/1

9

Încheiere 

09 octombrie 

2019

Reclamantul a indicat că pe parcursul călătoriei, la 21 februarie 2016, 
ora 04:00, autobuzul s-a oprit în Ucraina, iar reclamantul a coborât din 

autobus pentru a-şi cumpăra un ceai. Întorcându-se peste 10 minute, a 
observat că autobuzul cu care călătorea şi bagajul acestuia lipsesc, 
motiv pentru care a fost nevoit să caute transport de ocazie pentru 
ajunge la destinaţie, servicii pentru care ulterior fiul reclamantului a 
fost nevoit sa achite 3000 de ruble ruseşti.

Cerut: 25 000 lei.

Acordat: I.F. 5 000 lei.(în ceea ce ține pretenția cu privire la încasarea 
prejudiciului moral, instanța a menționat că acesteia nu-i poate fi aplicat 
termenul de prescripție, or prevederile art. 1021 al Codului civil (în redacția în 
vigoare la examinarea cauzei) pot fi aplicate doar pretențiilor de ordin material)

               

                  C.A. A casat hotărârea I.F. (Pentru a decide astfel instanța de apel a 
reținut că, prejudiciul moral poartă un caracter subsidiar adică urmează soarta 
pretenției principale, iar reținându-se că ultima este tardivă, prima instanță 
incorect a admis acest capăt de cerere.)
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3202

nr. 2rhc-

32/19

Încheiere

 9 octombrie 

2019

Asociația „Drepturi de Autor și Conexe” din RM a depus cerere de 
chemare în judecată împotriva ÎCS Metro Cash & Carry Moldova” SRL 
cu privire la încasarea remunerației de autor și penalității

Cerut : 200 000 lei.

Acordat: I.F au fost respinse ca fiind neîntemeiate acțiunea la cererea de 
chemare în judecată
                C.A a casat hot. I.F. și a fost încasată din contul ÎCS „Metro Cash & 
Carry Moldova” SRL în beneficiul Asociației Obștești „Asociația Națională 
pentru Protecția Creației Intelectuale” suma de 200 000 de lei cu titlu de 

prejudiciu moral.

                 C.S.J.a casat hot. C.A. și a menținut hot. instanței de fond.
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nr. 2ra-

1965/19

Încheiere

 9 octombrie 

2019

În motivarea acţiunii reclamanta  a invocat că în anul 1998 i-a 
împrumutat bani lui MM pentru a-şi dezvolta propria afacere.
A susţinut că la data scadentă de restituire a împrumuturilor acordate, 
MM a refuzat să-i restituie împrumuturile, motiv din care a depus în 
instanţa de judecată cerere de chemare în judecată cu privire la 
restituirea împrumuturilor

Cerut: 200 000 de lei

Acordat: I.F. 5 000 lei.

                 C.A. 2 000 lei. (Pentru a decide astfel, instanţa de apel a conchis că 
suma încasată de către prima
instanţă în beneficiul VF în mărime de 5000 de lei, cu titlu de prejudiciu  moral 
este una excesiv de mare şi nu corespunde circumstanţelor cauzei şi este 
excesivă în raport cu criteriiile stabilite la caz, din care motiv instanţa de apel a 
considerat necesar de a diminua suma adjudecată de la 5000 de lei la suma de 
2000 de lei, având în vedere şi faptul că MM a fost tras la răspundere 
contravenţională, fiindu-i aplicată şi o amendă, ceea ce poate fi apreciată ca o 
satisfacţie echitabilă.
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nr. 2ra-

1430/19

Decizie 

09 octombrie 

2019

Duboviţchi Serghei a depus o cerere de chemare în judecată împotriva 
ÎS „Poşta Moldovei”, intervenient accesoriu Agenția Națională
pentru Reglementare în Comunicații Electronice şi Tehnologia 
Informației cu privire la repararea prejudiciului material şi moral. 

Reclamantul , a constatat ca la data

de 23 august 2017, ora 16:33 „un oarecare DS” a recepționat coletul său, 
ori așa era menționat de colaboratorul Oficiului Poștal nr. 2, mun. 
Chișinău, că

coletul a fost livrat destinatarului, dar acest fapt nu corespunde 

adevărului, deoarece Duboviţchi Serghei nici până în prezent nu a 
recepționat coletul poștal.

Cerut:10 000 lei 

Acordat: 0 (Colegiul punctează că la caz prejudiciu moral, urmează a fi 
compensat prin simpla constatare a admiterii acțiunii în partea reparări 
prejudiciului material, nefiind necesară acordarea unor sume cu titlu de daune 
morale.Cu referire la cuantumul prejudiciului moral, Colegiul relevă că, unul din 

criteriile orientative generale de apreciere a prejudiciului moral este criteriul 

echității, care exprimă că, indemnizația trebuie să prezinte o justă şi integrală 
despăgubire.
În corolar, se impune respingerea pretenției reclamantului cu privire la 
încasarea cu titlu de prejudiciu moral a sumei de 10 000 de lei, având în vedere 

că DS nu și-a motivat această pretenție prin probe concludente, utile și 
pertinente, iar constatarea încălcării drepturilor consumatorilor ar constitui, 
prin prisma jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, o satisfacție 
echitabilă în sensul reparării prejudiciului moral.
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3295

nr. 2ra-

1611/19

Încheiere 

16 octombrie 

2019

Reclamantul a invocat că, la 04 iulie 2015, în cadrul executării serviciilor 
de spălare a automobilului de model „Opel Frontero” cu numărul de 
înmatriculare [...], ce îi aparţine cu drept de proprietate, efectuate de 
salariatul SRL „Grivelamia”, IS , din culpa acestuia a fost deteriorat 

geamul din spate a automobilului.

Cerut:5000lei

Acordat: I.F 500 lei

                C.A. a casat hot. I.F. cererea respinsă. 
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3298

nr. 

2ra–1620/1

9

Încheiere 

16 octombrie 

2019

MV s-a adresat în instanţă cu o cerere de chemare în judecată 
împotriva ÎI „V”, intervenient accesoriu Agenţia pentru Protecţia 
Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei cu privire la încasarea sumei în 
cadrul apărării drepturilor consumatorului şi indexarea sumelor.

Cerut: 1000lei.

Acordat:Cererea respinca  ca neîntemeiată.
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nr. 2ra-

1596/19

Încheiere 

16 octombrie 

2019

Reclamanții au depus cererea de chemare în judecată prin care au 
solicitat obligarea pârâților să transmită gratuit  terenul cu suprafața de 
0,108 ha, nr. cadastral [...] și construcția nelocativă cu nr. cadastral [...], 
situate în mun. Chișinău, str. [...], nr. [...] în proprietatea comună a 
proprietarilor-membri a ACC nr. 55/571, obligarea IP „Agenția Servicii 
Publice” să efectueze modificările în Registrul bunurilor imobile, 
repararea prejudiciului moral în sumă de 100 000 lei și încasarea 
cheltuielilor de judecată. Reclamanții au indicat în pct. 2.1 al 
contractului de societate civilă din 25 februarie 2014, încheiat între SN, 
din nume propriu și din numele NP și lui OP , pe de o parte, denumiți 
Asociatul nr. 1 și cet. BL și LL, de cealaltă parte, denumiți Asociatul nr. 
2, autentificat de notarul DT cu nr. 1381, s-a stipulat că Asociații nr. 2 
dobândesc dreptul de posesie și folosință asupra lotului de teren cu 
suprafața de 0,108 ha, cu nr. cadastral [...] și asupra casei de locuit 
individuală cu nr. cadastral [...], situate în mun. Chișinău, str. [...], nr. 

[...], ce este proprietatea Asociatului nr. 1, cu scopul de a construi un 

nou bun imobil pe terenul dat.

Cerut:100 000lei

Acordat:  S-a respins pretenția cu privire la repararea prejudiciului moral în 
mărime de 100 000 lei.(În ce privește, pretenția cu privire la repararea 
prejudiciului moral, prima instanță, cu referire la prevederile art. 1422 alin. (1) și 
(2) Cod Civil, a subliniat că compensația pentru repararea prejudiciului moral se 
încasează în cazul atentării la drepturile personale nepatrimoniale și în cazurile 
expres prevăzute de lege la drepturile patrimoniale, în speță, însă reclamanții au 
invocat încălcarea drepturilor lor patrimoniale.)
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3371

nr. 2r-

517/2019

Decizie 

16 octombrie 

2019

TG a depus cerere reconvențională împotriva MS cu privire la repararea 
prejudiciului moral în mărime de 40 000 de lei. SM a depus cerere de 
chemare în judecată împotriva lui TG cu privire la partajarea bunurilor 
mobile şi imobile.

Cerut:40 000lei.

Acordat: a fost respinsă ca neîntemeiată.
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3386

nr. 2ra-

1804/19

Încheiere 

16 octombrie 

2019

EA şi MC au depus cerere de chemare în judecată împotriva EC şi MC, 
intervenient accesoriu Primăria sat. Vorniceni r-nul Străşeni cu privire 
la obligarea demolării construcţiilor, de a strămuta gardul şi de a 
înlătura obstacolele în folosinţa terenurilor, repararea prejudiciului 
moral şi încasarea cheltuielilor de judecată.

Cerut:Câte 10 000 eur fiecărei reclamantei.
Acordat: 0,a fost respinsă acţiunea ca neîntemeiată.
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3434

nr. 2ra-

1933/19

Decizie 

23 octombrie 

2019

CF și CA au depus cerere de chemare în judecată împotriva CIA 
”Transelit” SA, intervenient accesoriu BC ”Mobiasbanca-Groupe 
Societe Generale” SA cu privire la constatarea încălcării drepturilor 
consumatorului, încasarea despăgubirii de asigurare, încasarea 
prejudiciului moral și a cheltuielilor de judecată.

Cerut:50000lei.

Acordat: I.F. 15 000lei.

                 C.A. a casat hot. I.F. și a respins cererea înaintată de reclamanți.
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3462

nr. 2ra-

2007/2019

Încheiere

 23 octombrie 

2019

AL a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui MH şi EC cu 
privire la repararea prejudiciului. Suma de bani sustrasă din salariu, în 
anii de lucru la „Presa”, cât şi pierderile la pensie ce le-a suportat în 
anii 2011- 2017 ating o cifră de 187000 de lei. Aceşti bani solicită sa-i fie 
ristituiţi de către cei ce i-au luat prin fraudă şi înşelăciune - MH şi EC.

Cerut: 30000lei.

Acordat:10 000lei.

270 http://juris

prudenta.c
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3515

nr. 2ra-

2096/19

Încheiere 

30 octombrie 

2019

EN a depus cerere de chemare în judecată împotriva LS. În motivarea 
acţiunii, s-a indicat că la 25 aprilie 2017 pârâta a aruncat deşeuri de 
origine animală, un şobolan mort, în grădina gospodăriei reclamantei, 
situate în or. Edineţ str. V. Stroescu, 60, prin ce a incălcat regulile de 
menţinere a curăţeniei

Cerut:5 000lei.

Acordat: I.F. 2000 lei

                C.A.  A micşorat cuantumul despăgubirii pentru prejudiciul moral 
încasat în beneficiul EN de la 2 000 lei la 500 lei. (În susținerea soluției, instanța 
de apel a reținut că prima instanță eronat a ajuns la concluzia de a încasa de la 
LS suma de 2 000 lei cu titlu de despăgubire pentru prejudiciu moral cauza. 
Astfel, instanța a conchis că este exagerată suma prejudiciului stabilit de către 
instanţe de fond, or, în speţă se confirmă că pârâta prin acțiunile sale ilicite a 
provocat careva suferințe morale, însă acestea sunt neînsemnate, gravitatea 
suferințelor nefiind confirmată prin probe, motiv pentru care instanța de apel a 
considerat oportun de a micșora suma prejudiciului moral de la 2 000 lei la 500 

lei.)
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3516

nr.3ra-

1155/19

Încheiere 

30 octombrie 

2019

II și OD au depus cerere de chemare în judecată în ordinea 
contenciosului administrativ împotriva Asociației Proprietarilor de 
Locuințe Privatizate nr. 50/14 cu privire la obligarea furnizării 
informației și repararea prejudiciului moral.

 Cerut:10 000lei

Acordat:Cererea a fost respinsa ca neintemeiata.
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3520

nr. 2ra-

2052/2019

Încheiere 

30 octombrie 

2019

Reclamanţii VC şi NC au invocat că la 19 septembrie 2016 VC a depistat 
că erau distruse prin discuire 4 rânduri de porumb de pe o cotă de 
teren și 3 rânduri de pe altă cotă de teren, în total 7 rânduri. Cotele 
reclamanţilor se aflau una lângă alta, fiind distruse rândurile de la 
marginea lor. Reclamanţii VC şi NC consideră că prejudiciul le-a fost 
cauzat de mecanizatorii SRL ”Rodinticid” la indicația liderului acestora 

IM.

Cerut:3000lei

Acordat: I.F 3000lei Cauza a fost trimisa spre rejudecarea si I.F. a respins 

cererea ca fiind neintemeiată.
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3578

nr.2ra-

2023/2019

Încheiere 

30 octombrie 

2019

La 10 iulie 2018 LM a depus cerere de chemare în judecată împotriva ÎP 
„Agricultorul-Prim” privind încasarea prejudiciului material şi moral.
Menţionează că în luna mai a.2017 venind la lotul din s.Oniţcani a găsit 
stîlpul din beton de la poartă rupt şi poarta răsturnată. Copacul de cireș 
era distrus şi cules, fiindu-i furat atunci nu mai puţin de 70 kg de cireşe, 
prejudiciul estimat în sumă de 700 de lei. După cazul cu furtul cireșilor 
cînd venea la lot să-şi culeagă alte fructe ori legume, de fiecare dată 
găsea gardul din plasă metalică tăiat, iar fructele şi legumele culese. Au 
fost culese piersici, mere, roşii, căpşuni, agriş.

Cerut:1650lei.

Acordat:s-a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată

(În consecinţă, având în vedere că argumente sau dovezi noi, care au 
importanţă pentru soluţionarea cauzei, la declararea cererii de apel nu au fost 
indicate şi nici
prezentate, sub aspectul prevederilor legale sus menţionate, reieşind din 
specificul acţiunii, instanţa de apel a constatat că instanţa de fond corect a 
ajuns la concluzia de a respinge acţiunea lui LM împotriva ÎP „Agricultor-Prim” 
şi MI cu privire la repararea prejudiciului material şi moral.)
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nr. 3ra-

717/19

Încheiere 

30 octombrie 

2019

LM și IM a depus cerere de chemare în judecată împotriva Societății pe 
Acțiuni „Apă Canal Chișinău”, intervenient accesoriu Agenția pentru 
Protecția Consumatorului cu privire la obligarea încheierii contractului, 
încasarea prejudiciului material și moral.Au susținut că, la moment au 
trecut cu traiul într-un apartament nr. 13 din bloc nou, situat în mun. 

Chișinău, [...], care este dat în exploatare. Ca proprietari ai 
apartamentului dat, se confruntă din nou cu aceleași probleme 
referitor la Încheierea contractului și luarea la evidență a contorului. Au 
explicat că Societatea pe Acțiuni „Apă Canal Chișinău” acționează 
contrar prevederilor art. 669 din Codul civil, or, aceasta are obligația de 
a contracta dacă deține o poziție dominată pe piață în acest domeniu și 
nu are dreptul să impună motive netemeinice, condiții 
disproporționale.În opinia reclamanților, Societatea pe Acțiuni „Apă 
Canal Chișinău” ilegal a refuzat Încheierea contractului, încălcându-le 
astfel dreptul de a dobândi calitatea de consumatori.

Cerut:căte 5000lei fiecăruia.

Acordat: a respins cererea cu privire la repararea prejuciului moral
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2980

2ra-

473/2019

Decizie 

26 

septembrie 

2019

АО „Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale” а аcționat împotriva Asociaţiei Obștești „Drepturi de Autor şi Conexe” cu 
privire la constatarea încălcării drepturilor de autor şi conexe, încasarea 
comisionului şi a remunerației de autor; Asociaţia Obștească „Drepturi 
de Autor şi Conexe” a acționat reconvenționat împotriva Asociaţia 
Obştească „Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale”, 
intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală, 
cu privire la obligarea prezentării rapoartelor şi încasarea remunerației 
de autor; intervenientul principal Asociaţia Obştească „Asociaţia 
Naţională „CopyRight” a acționat împotriva Asociaţiei Obștești 
„Drepturi de Autor şi Conexe” şi Asociaţiei Obștești „Asociaţia 
Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale” cu privire la încasarea 

remunerației de autor, dobânzilor de întârziere şi prejudiciului moral.

cerut: 70 000 de lei (de la primul pârât), 5 000 000 de lei (de la al doilea);

acordat: 0

a fost admisă parţial cererea AO „Asociaţia Naţională CopyRight”, fiind dispusă 
încasarea din contul AO „Drepturi de Autor şi Conexe”
în beneficiul AO „Asociaţia Naţională CopyRight” remuneraţia dreptului de 
autor şi conexe pentru perioada 01 ianuarie 2013 – 21 februarie 2013 în mărime 
de 215 763 de lei, pentru perioada 01 aprilie 2013 – 04 octombrie 2013 în mărime 
de 765 000 de lei, dobânda de întârziere pentru perioada 12 iulie 2013 - 06 

octombrie 2013 în mărime de 524 721 de lei, iar în total suma de 1 505 484 de lei, 
în rest cerinţele fiind respinse ca neîntemeiate

CA: a menținut hotărârea instanței de fond (în partea ce ține de prej. moral);

CSJ: a menținut hotărârea instanței de fond (în partea ce ține de prej. moral).
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2ra-

1549/19

Decizie

25 septembrie 

2019

Ca urmare a acțiunilor agresive ale lui DC au fost sesizate organele 
drept şi în privința lui a fost întocmit proces-verbal cu privire la 

contravenție în baza art. 104 din Codul contravențional. Potrivit 

procesului-verbal de cercetare la fața locului din 2 iunie 2018, intrarea 
în gospodărie se efectuează printr-o portiță din foi de tablă profilată, de 
culoare cafenie, totodată, poarta dată, la mijloc, este îndoită puțin şi se 
observă urma de la talpa încălțămintei şi pe marginea portiței, din 
partea stângă sunt zgârieturi şi puțin îndoită marginea.
"Reclamantul a menționat că deși instanța de apel a stabilit că bunul 
imobil i-a fost transmis în posesie și folosință, aceasta nu a aplicat 
normele materiale ce se referă la posesiunea legală şi netulburată.
Or, conform art. 309 din Codul civil, în cazul în care nu a fost lipsit de 

bun, dar este tulburat în orice alt mod în exercitarea posesiunii, 

posesorul de bună-credință poate cere, ca un proprietar, încetarea 
tulburării, precum şi despăgubiri pentru prejudicierea posesiunii. Pot fi 
cerute despăgubiri şi în cazul în care nu se cere încetarea tulburării sau 
încetarea este imposibilă."

cerut: 1000 de lei;

acordat: 1000 de lei.

CA: a casat integral hotărârea instanței de fond.

Pentru a pronunța această soluție, în esență, instanța de apel a concluzionat că 
după transmiterea de către AC prin contract de comodat lui VV şi DJ, bunul 
imobil situat în mun. Bălți, str. Ciprian Porumbescu, 39/1 în posesie şi folosință, 
acesta nu a transmis şi dreptul de proprietate asupra acestui bun. 
Astfel a menționat că VV nu este în drept să înainteze acțiune, deoarece nu a 
fost lezat într-un drept al său sau interes recunoscut de lege.

CSJ: a casat integral decizia CA și parțial hotărârea instanței de fond (în partea 

ce ține de prejudiciul moral).

Colegiul precizează că, odată ce prejudiciul este suferit din cauza unei fapte
recunoscute de lege ca una care îndreptățește la repararea prejudiciului, ține de
libertatea reclamantului să scoată în evidență toate capetele de prejudiciu, 
adică toate
formele în care el a suferit din punct de vedere fizic şi psihic.
În acest sens, instanța de recurs reține că obligația dovedirii faptei de cauzare a
prejudiciului moral, este pusă în sarcina părții reclamante.

La caz, dreptul pretins cu privire la repararea prejudiciului moral, nu a fost277 http://juris
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2862

2ra-

1852/19

Încheiere

25 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de BA împotriva Societății cu 
Răspundere Limitată ”Glamis” cu privire la repararea prejudiciului 
material și moral pentru procurarea unui bun cu vicii ascunse 

(necorespunzător)

cerut: 10 000 lei

acordat: 500 lei

Ținând cont de caracterul și gradul de gravitate al încălcărilor admise de către 
pârât în raport cu consumatorul de natura drepturilor personale lezate, de 

caracterul și gradul suferințelor psihice, instanța a ajuns la concluzia că suma de 
500 de lei este în măsură să compenseze reclamantei prejudiciul moral cauzat.
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2892

2ra-

1651/2019

Încheiere

25 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de OM împotriva lui NM privind 

apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, publicarea 
dezmințirii, exprimarea scuzelor publice și repararea prejudiciului 

moral

cerut: 50 000 lei

Reclamantul susține că urmare a celor menționate, i-a fost cauzat un prejudiciu 
moral în legătură cu denigrarea integrităţii morale, manifestate prin provocarea 
vădit intenționată a unei stări de disconfort. Toate aceste acțiuni au ca scop 
final denigrarea, crearea unei imagini negative în societate şi fără îndoială, au 
represiuni asupra întregii familii, prietenilor, colegilor şi susţinătorilor lui. A 
indicat că prin afirmaţiile pârâtului i-a fost lezată nu numai reputaţia lui, dar i s-
au cauzat şi suferinţe psihice şi morale. Reieşind din conţinutul informaţiei 
expuse de pîrît raportată la perioada vizualizării/difuzării informaţiei, aceasta a 
devenit cunoscută unui număr mare de persoane, fiindu-i creat un impact social 

negativ.

acțiune respinsă ca fiind neîntemeiată.

CSJ: Colegiul a notat faptul că informația răspândită, care face obiectul 
prezentei spețe, este indiscutabil una de interes public fiind axată pe chestiunea 
administrării bugetului local, pârâtul fiind liber să se exprime în administrarea 
bugetului local, el, fiind exponentul autorității locale a mun. Bălți pe perioada 
prejudicierii acestui buget. O altă abordare, în accepțiunea Colegiului, nici nu 
putea exista, în caz contrar, se va interveni în dreptul pîrîtului la libertatea de 

exprimare, echivalentul unei ingerințe nejustificate și disproporționale în acest 
drept constituțional și convențional, aducând atingere înseși substanței 

protejate de art. 10 CEDO.279 http://juris
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2894

2ra-1713/19 Încheiere

25 septembrie 

2019

La 25 noiembrie 2016, AB, OL şi OL în interesele AL, CL, ML şi lui SL au 
depus cerere reconvențională împotriva MC, intervenienți accesorii 
Consiliul r-nul. Ialoveni şi ÎS „Mina de Piatră din Mileștii Mici” cu privire 

la evacuarea forțată din imobil fără acordarea altui spațiul locativ, 
obligarea de a nu îngrădi accesul în locuință situată în r-nul. Ialoveni, 
com. Mileștii Mici, sat. Piatra Albă, r-nul. Ialoveni, str. Tinereții 27, ap. 1, 
repararea prejudiciului material şi moral, şi încasarea cheltuielilor de 
judecată

cerut: câte 20 000 lei pentru fiecare reclamantă

acțiune respinsă ca fiind neintemeiata.
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2910

3ra-

1061/19

Încheiere

25 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă deDG şi DO împotriva Asociația 
proprietarilor privatizare 50/14, intervenient accesoriu PA şi DP cu 

privire la contestarea actului administrativ și repararea prejudiciului 

moral.

În motivarea acţiunii, au invocat că la 19 aprilie 2017, au primit factura 

pentru luna martie, unde pentru serviciile comunale transportarea 

deşeurilor, lift-deservire tehnică şi apă-canalizare, la calcularea plăţii în 
loc de 2 persoane, au fost calculată pentru 4 persoane.

cerut: 2000 lei

acordat: 250 lei.
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2937

3ra-1127/19 Încheiere

25 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de BE împotriva SS+ cu privire la 

înlăturarea obstacolelor la executarea lucrărilor de construcție și 

utilizarea bunului imobil, repararea prejudiciului material și moral și 
încasarea cheltuielilor de judecată.
Astfel, circumstanțele descrise confirmă că Primăria com. Stăuceni a 
emis autorizația de construire nr. 31 din 17.08.2017 cu trei luni după 
inițierea neautorizată de către Buruian Elena a lucrărilor de construcție 
a anexei la ap. 11 al blocului locativ din str. Petru Rareș, com. Stăuceni, 
ceea ce ar contravine Legii privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcție nr. 163 din 09.07.2010.

cerut: 10 000 lei

acțiune respinsă.

CA: cerere admisă, prejudiciul - 0 lei.

În partea ce ține de repararea prejudiciului material și moral, instanța de apel a 
notat că BE nu a prezentat probe ce ar confirma cauzarea și existența 

prejudiciului.
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2953

2ra-

1661/19

Încheiere

25 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de VB împotriva lui SD privind 
încasarea prejudiciului material și moral.
În motivarea acţiunii a indicat că, la 07 octombrie 2014, aproximativ ora 
18.00, VB deplasându-se cu mijlocul de transport pe str.Liviu Deleanu s-

a oprit în faţa unei persoane necunoscute, care a barat deplasarea 
regulamentară a mijlocului de transport, iar la solicitarea reclamantului 
de a permite trecerea, persoana necunoscută a început să lovească în 
capota maşinii. Reclamantul a coborât din maşină pentru a stopa 
prejudicierea mijlocului de transport şi a încercat să ferească persoana 
cu pricina de la capota maşinii, ultima însă a reacţionat în mod 
grosolan, cinic şi obraznic la acţiunile reclamantului, aplicînd violenţa şi 

anume, l-a apucat pe МИ de mâna dreaptă, i-a rupt brăţara de aur, 
inclusiv prin acţiunile violente fiind deformate în întregime părţile 

componente a acesteia.

cerut: 5000 lei

acțiune respinsă ca fiind neintemeiată.
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2959

2ra-

1638/2019

Încheiere

25 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de MP împotriva VS cu privire la 

apărarea onoarei, demnității şi reputaţiei profesionale şi încasarea 

prejudiciului moral.

La 23 noiembrie 2017, la pavilionul reclamantei s-au prezentat 

colaboratorii de poliţie, care i-au comunicat că VS a depus o plângere 
împotriva sa, pe motiv că marfa expusă spre comercializare este 
importată prin contrabandă.

cerut: 20 000 lei

Reclamanta a susținut că prin acţiunile nominalizate, VS i-a lezat onoarea, 
demnitatea şi reputația profesională, ultima fiind învinuită în comiterea 
contrabandei, care potrivit art. 248 Cod penal se califică ca infracțiune. 
Totodată, reclamanta a menţionat că i-a fost cauzat un prejudiciu moral 
exprimat prin suferinţe psihice provocate de sentimentul de rușine, înjosire şi 
umilință pe care ultima a suportat-o în cadrul efectuării verificărilor, precum şi 
necesitatea justificării acţiunilor sale faţă de colegi, vecini, colaboratorii poliției 
şi cumpărători.

acțiunea respinsă ca fiind tardivă.
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2964

2ra-

1607/19

Încheiere

25 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată a ZC împotriva VS cu privire la repararea 
prejudiciului material și moral.
La data de 23 ianuarie 2017 de către IP Botanica mun. Chişinău a fost 
întocmit procesul-verbal cu privire la contravenţie nr. MAI03 617896, 

prin care proprietara apartamentului nr. [...] din [...], VS a fost 

sancţionată conform prevederilor art. 105 Cod contravenţional - 
sustragerea în proporţii mici din avutul proprietarului. A considerat că 
prin actul de control al ÎCS „Red Union Fenosa" SA și procesul-verbal 
cu privire la contravenție, s-a stabilit cu certitudine că pârâta cu 
vinovăție a acționat în mod ilicit și i-a cauzat un prejudiciu patrimonial 
și moral.

cerut: 15 000 lei

acordat: 10 000 lei

CA: a casat hot. instanței de fond.

Instanța de apel a conchis că ZC nu poate pretinde repararea prejudiciului 
material și moral din contul VS cauzat în urma depistării  de către ÎCS „Red 

Union Fenosa" SA a unui cablu de electricitate conectat neautorizat de la ap. 

[...] din [...] ce-i aparține cu drept de proprietate VS la contorul automat de 
electricitate al ap. [...] ce aparține cu drept de proprietate a LL, în situația în care 
ZC nu este proprietara apartamentului și nici nu are împuterniciri în acest sens 

de la proprietara apartamentului.
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2ra-

1268/19

Decizie

25 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă VI împotriva Spitalului raional 
Central or. Camenca, Spitalului de Psihiatrie raional Rîbniţa, Spitalului 
Clinic Republican din Tiraspol și Ministerului Sănătăţii, Muncii și 
Protecției Sociale al Republicii Moldova, intervenient accesoriu PI, cu 
privire la apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale.
Reclamantul a reliefat că i-a fost stabilită eronat diagnoza, fără a lua în 

calcul caracteristicile sale pozitive, prin ce i-a fost cauzat un prejudiciu 

moral, prin lezarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale, or din 
acest motiv nu îşi poate realiza dreptul la muncă şi studii.

cerut: neclar

acțiune respinsă ca fiind neintemeiată. 
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2742

2ra-

1659/19

Încheiere

18 

septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de BV împotriva Societăţii pe 
Acţiuni „Anghelina” privind recuperarea prejudiciului material şi moral.
În motivarea cererii de chemare în judecată a relatat că, la 22 ianuarie 
2008 a procurat de la Societatea pe Acţiuni „Anghelina”, ţiglă 
confecţionată din materiale composite în volum de 240 m/p şi coamă 
de tip deschis, din acelaşi material -35 bucăţi, de tip închis - coamă - 2 
bucăţi, pentru acoperirea casei de locuit. Pentru produsul procurat, a 
achitat suma de 32320 lei. În acest sens fiind eliberată factura fiscală. 
Societatea pe Acţiuni „Anghelina” a garantat produs procurat pe un 
termen de valabilitate pe durată de 30 ani. Ţigla a fost folosită conform 
destinaţiei, la acoperirea casei de locuit, situată în satul Bulboaca 
raionul Anenii Noi. Pe parcursul a mai puţin de nouă ani din momentul 
instalării, materialul de pe acoperişul casei nu a rezistat cerinţelor şi a 
pierdut calităţile pentru a fi folosit conform destinaţiei.

cerut: 30 000 lei

acordat: 2000 lei

CA: a casat hot. primei instanțe.

Pentru a decide astfel instanţa a constatat că, la materialele cauzei a fost 
anexată copia certificatului de garanţie din 15 ianuarie 2008, iar potrivit acestuia, 
garanţia la ţigla metalică şi coamele din compozit termoplast a fost acordată lui 
SI care a procurat 200 m2 de ţiglă de culoare roşie deschisă.
Potrivit certificatului de garanţie respectiv, garanţia nu se acordă în cazul 
distrugerii materialului în urma nerespectării condiţiilor de montaj.
Instanţa a reținut că, că potrivit declaraţiilor date de către BV ţigla pe acoperiş a 
fost instalată de către rude şi cunoştinţe. Astfel, instanţa a considerat
imposibil de stabilit şi faptul dacă au fost respectate condiţiile de montaj a ţiglei 
metalice şi a coamelor din compozit termoplast, în condiţia în care la momentul 

de 

faţă acestea au fost demontate iar în raportul de expertiză extrajudiciară nu s-a 
stabilit dacă au fost sau nu respectate condiţiile de montare a ţiglei.
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2ra-

1738/19

Încheiere

18 

septembrie 

2019

Cerere de chemare în judecată depusă de CE împotriva TD cu privire la 
repararea prejudiciului material şi moral.
În motivarea acţiunii reclamantul a reiterat că, că copii minori ai 
pârâţilor, DM şi SG , au pătruns în casa fiului ei, CI, care se află sub 
supravegherea acesteia, de unde au sustras bani, telefoane mobile şi 
alte bunuri şi au deteriorat un nişte aparate electrocasnice, cauzându-i 
astfel un prejudiciu material în sumă de 3024,74 lei.
Reclamanta a menționat că, copii minori pătrunzând în casa fiului şi 
atentând la proprietatea acestuia, i-au provocat ultimei suferinţe 
morale cauzate de stări de retrăială, frică şi neliniște pentru 
proprietatea încredințată de fiul acesteia pentru păstrare, precum şi 
temeri pentru viaţă şi sănătatea sa, prin care i-au fost încălcate 

drepturile personale nepatrimoniale.

La 26 iunie 2018, reclamanta a înaintat o cerere de renunțare a 
pretențiilor faţă de SN invocând lipsa pretențiilor faţa de acesta.

cerut (inițial): 10 000 lei

cerut (după 26.07.18): 5000 lei

acordat: 4000 lei.

Cu referire la pretenția privind încasarea prejudiciului moral instanţa a conchis 
că suma de 4.000 de lei este o sumă rezonabilă în vederea satisfacerii pretenției 
morale, ca urmare a stărilor emoționale negative trăite în timpul sustragerii 
bunurilor din locuință.
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2ra-

1762/19

Încheiere

18 

septembrie 

2019

Cerere de chemare în judecată depusă de NP împotriva Societăţii cu 
Răspundere Limitată „Sapiens” cu privire la încasarea penalităţii, 
repararea prejudiciului moral, obligarea finalizării serviciului şi predării 
obiectului, compensarea cheltuielilor de judecată.
Reclamantul considera că pârâtul nu şi-a onorat corespunzător 
obligaţiile asumate prin încălcarea termenului de dare în exploatare a 

imobilului, astfel fiind admise încălcări ale Legii privind protecția 
consumatorului, iar faptele constatate generează necesitatea achitării 
penalităților

cerut: 100 000 lei

În opinia reclamantului pârâtul a acţionat ilicit, cu vinovăţie, prin încălcarea 
termenului prevăzut în contract. Prejudiciul moral este generat de neexecutarea 
obligaţiunilor asumate, refuzul de a informa consumatorul despre cauza 
neexecutării, inclusiv în urma adresării pretenţiei, de inconvenienţele de a locui 
cu copil mic la rude, cu toate că şi-a îndeplinit obligaţiunile de plată conform 
contractului de investiţie, motiv pentru care inducerea în eroare privind 
termenele de dare în exploatare au generat pentru familie stări de confuzie şi 
furie vizavi de achitarea dobânzilor persoanelor de la care a împrumutat bani pe 

un anumit termen deoarece avea intenţia de a contracta un credit de la bancă 
gajând apartamentul în care a investit după darea în exploatare ca în final să 
întoarcă sumele împrumutate, fiind minţit repetat, ignorarea tuturor pretențiilor 
consumatorului privind depășirea excesivă a termenelor de dare în exploatare a 

imobilului.

acordat: 5000 lei

Cu referire la pretenția privind încasarea prejudiciului moral instanţa a conchis 
că, suma de 5000 de lei este una rezonabilă, deoarece reclamantul NP a
suferit psihologic ca urmare a culpei Societăţii cu Răspundere Limitată 
„Sapiens” a inacțiunilor ce ţin de darea în exploatare a blocului locativ cauzând 
un disconfort şi  suferinţe psihice recalmatului.
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2ra-

1479/2019

Încheiere

11 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de RK  împotriva Întreprinderii 
de Stat Compania Aeriană „Air Moldova” cu privire la încasarea 
compensației, venitului ratat, prejudiciului moral şi cheltuielilor de 
judecată.
A specificat reclamantul că a sosit în Viena cu mult mai târziu decât a 

fost planificat, or, conform tichetului rezervat, Raphael Kubysta urma 

să sosească în Viena la ora locală 8:00 şi ulterior să fie prezent la un 
obiect al clientului său Compania „Lightsolution”, pentru executarea 
serviciilor sale conform acordului de colaborare, însă reclamantul a 
ajuns în Viena la ora locala 21:17, la obiectul pentru executarea 

serviciilor sale nu s-a prezentat şi a doua zi a primit refuz de colaborare 
de la Compania menţionată. În rezultatul refuzului, RK a pierdut 

onorariul în mărime de 2537 de euro, ceea ce constituie venit ratat 

urmare a anulării zborului 9U 867 din 24 iulie 2017 Chişinău-Viena.

cerut: 600 euro

acordat: 0

CA: a casat hot. primei instanțe, a dispus repararea prej. moral: 500 euro

Referitor la pretenţia cu privire la încasarea prejudiciului moral, instanţa de apel 
a menţionat că prima instanţă greşit a concluzionat despre inexistența
temeiurilor pentru repararea acestuia şi neîntemeiat a conchis că plata 
compensației în sensul Regulamentului privind compensarea şi asistenţa 
pasagerilor în

eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a 
zborurilor şi repararea prejudiciului moral, se echivalează, iar plata 
compensației

substituie plata prejudiciului moral.

Astfel, Colegiul a notat că compensația se achită pasagerului pentru 
neexecutarea obligaţiei de către compania aeriană ce rezultă din contractul de
transport, manifestată prin întârzierea sau anularea zborului, iar repararea 
prejudiciului moral se face cu titlu de compensare pentru suferințele psihice 

sau

fizice ca urmare a acestei neexecutări. 
Respectiv, instanţa a constatat că prin acţiunile ÎS CA „Air Moldova”, 
pasagerului RK i s-au cauzat suferinţe fizice (provocate de foame şi sete, 290 http://juris
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2646

2ra-1383/19 Încheiere

11 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de TZ împotriva Societăţii cu 
Răspundere Limitată „Monte de Farm” şi Întreprinderii cu Capital 
Străin „Easy Credit” Societate cu Răspundere Limitată cu privire la 
recunoașterea nulității actelor juridice, încasarea prejudiciului material, 
a penalității şi repararea prejudiciului moral.
Reclamanta TZ a solicitat recunoașterea nulă din momentul semnării şi 
fără efecte juridice a contractului de vînzare-cumpărare a unui set de 
cosmetică de marcă specială „DeSheli” nr. 1313 din 20 iunie 2014; 
recunoașterea nulității contractului de împrumut nr. 444517140 din 20 
iunie 2014, din momentul încheierii lui şi fără efecte juridice, cu 
aducerea părților la poziţia inițială, încasarea din contul Societății cu 
Răspundere Limitată „Monte de Farm” în beneficiul său a contravalorii 
produselor în sumă de 19 990 de lei, a contravalorii serviciilor acordate 
în salonul „DeSheli” contra plată în sumă totală de 3539 de lei, a 

contravalorii medicamentelor achitate pentru tratarea tenului; a 

penalității în mărime de 5% pentru fiecare zi de reținere din preţul 
produselor, începând cu 27 ianuarie 2015 şi până la data adoptării 
hotărârii, repararea prejudiciului moral şi încasarea cheltuielilor de 
judecată.

cerut: 19 990 lei

acordat: 19 990 lei

CA: a casat hot. primei instanțe în partea ce ține de prej. moraj.

În consecință, deoarece în speţă nu au fost întrunite temeiurile legale de 
declarare a nulității contractului dat, instanţa de apel a ajuns la concluzia că 
urmează
a fi respinse şi pretenţiile intimatei privind încasarea din contul Societăţii cu 
Răspundere Limitată „Monte de Farm” a contravalorii produsului în sumă de 19 

900

de lei, a contravalorii serviciilor acordate în salonul „DeSheli” contra plată în 
sumă totală de 9204 de lei, a penalității în mărime de 5% pentru fiecare zi de 
reținere a
contravalorii produsului până la data adoptării hotărârii şi a prejudiciului moral, 
inclusiv în contextul neîntrunirii condițiilor instituite de Legea privind protecția

consumatorilor. 
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2ra-

1496/19

Încheiere

11 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de MC împotriva Societății cu 
Răspundere Limitată „Fly One” cu privire la încasarea prejudiciului 
material, a despăgubirii materiale a prejudiciului moral cauzat şi a 

cheltuielilor de judecare a cauzei.

În motivarea cererii de chemare în judecată reclamanta a indicat că la 
05 iunie 2017 a efectuat un zbor pe ruta Paris-Chişinău cu avionul 
companiei SRL „Fly One”, totodată în aeroportul din Paris a predat 

spre transportare bagajul de 23 kg pentru care a achitat suma de 24 

EURO, iar în bagajul respectiv avea bunuri în sumă totală de 1 811,93 
EURO. A mai adăugat reclamanta că într-un final bagajul a fost pierdut, 

iar în urma discuţiilor şi corespondenţei cu compania aeriană, 

reclamantei i s-a propus suma de 460 EURO pentru bagajul pierdut, 

calculul fiind 20 Euro pentru 1 kg, reclamanta însă nefiind de acord cu 
această sumă.

cerut: 100 000 lei

Cu referire la prejudiciul moral evaluat în sumă de 100 000 lei, reclamanta a 
pretins că i-au fost cauzate suferinţe morale din cauza tergiversării soluţionării
problemei, a avut disconfort din cauza tentativelor eşuate de contactare a 
reprezentanţilor companiei pârâte.

acordat: 0

În ce privește pretenția cu privire la repararea prejudiciului moral, prima 
instanță a învederat că prejudiciul moral se repară atunci când au fost încălcate 

drepturile

nepatrimoniale ale persoanei, sau în alte cazuri prevăzute de lege, or, prin 
faptul că reclamantei i se cuvin compensații pentru pierderea bagajului, 

primirea acestor

compensații constituie o satisfacție echitabilă pentru cauzarea prejudiciului 

moral.

CA: Totodată, instanța de apel a reținut ca fiind declarativă pretenţia privind 
încasarea prejudiciului moral, or, apelanta-reclamantă Maria Chiorescu nu a
prezentat în şedinţa instanţei de fond şi nici în instanţa de apel probe 
pertinente, care ar confirma suferinţele psihice pretins a fi suportate de către 
dânsa şi legătura lor cauzală cu obiectul acţiunii, iar cu titlu de principiu, se va 
reţine că scopul legal al acordării unei reparaţii a daunei morale este de a 292 http://juris
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2ra-

1469/19

Încheiere

11 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de NM împotriva OC cu privire la 
repararea prejudiciului material şi moral.
A specificat că din veceul apartamentului nr. [...] ce aparţine pârâtei 
permanent sunt scurgeri de apa, în rezultatul căruia este inundat 
veceul apartamentului nr. 6 ce aparţine reclamantei. NM a susținut că 
în urma inundației s-au deteriorat pereții, tavanul şi țevile în veceul 
apartamentului dânsei. Mai mult din cauza umezelii permanente în 

veceul apartamentului şi în tot apartamentul persistă un miros 
neplăcut şi se formează mucegai.

cerut: 4000 lei

acțiune respinsă ca fiind neîntemeiată.

CA: În acest sens, instanţa de apel a considerat că prima instanţă corect a ajuns 
la concluzia respingerii acţiunii, deoarece nu a fost probat faptul inundației
apartamentului nr. [...] şi că scurgerile au avut loc din apartamentul vecin, adică 
din apartamentul nr. 10. Or, faptul că nu există scurgeri de apă din 
apartamentul nr.10 ce aparţine OC se confirmă şi prin actul ÎM „Regia Comunal 
Locativă Durlești” la perfectarea căruia a participat şi reclamanta NM. Referitor 
la argumentele privind repararea prejudiciului moral, instanţa de apel le-a 
considerat declarative, or, NM nu a prezentat probe pertinente, concludente şi 
utile care ar indica asupra cauzării prejudiciului moral de către OC. 
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3ra-990/19 Încheiere

11 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de GB împotriva Întreprinderii 
Municipale Gospodăria Comunal Locativă Cantemir, Întreprinderea 
Municipală “Apă Canal Cantemir”, Consiliul Orăşenesc Cantemir cu 

privire la inacţiunile şi acţiunile ilicite ale persoanelor cu funcţie de 
răspundere.
A solicitat obligarea pîrîtul să înlăture toate încălcările admise la 
stabilirea locului de amplasare a gunoiştei şi exploatarea acesteia, 
încasarea prejudiciului material şi moral.

cerut: 20 000 lei

acțiune respinsă ca fiind neîntemeiată.

La adoptarea hotărârii, prima instanţă a constatat, că din probele prezentate 
instanţei este imposibil de a face concluzia că, gunoiştea amplasată în or. 
Cantemir, respectiv, amplasarea și exploatarea acesteia, încalcă drepturile 
reclamantului GB. Instanţei nu i-au fost prezentate probe, precum că careva 
instituţie sau persoană, care are împuterniciri în domeniul dat, au admis 
încălcări legate de amplasarea şi exploatarea gunoiştei. Totodată s-a invocat 
lipsa concluziilor organelor competente şi rezultatele verificărilor, menţionîndu-
se că în baza fotografiilor prezentate de reclamant este imposibil de a face 
concluzia despre existenţa încălcărilor la amplasarea şi exploatarea gunoiştei. 
 La fel, prima instanţă a considerat neîntemeiată şi pretenţia privind încasarea 
din contul pîrîtului a prejudiciului material în mărime de 8000 lei şi cel moral în
mărime de 20000 lei.

CA: a casat hot de fond. A dispus repararea prej. moral - 2000 lei.
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2ra-

1599/2019

Încheiere

11 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de SB împotriva Societăţii cu 
Răspundere Limitată „UJ Taxi” cu privire la încasarea datoriei de plată 
conform contractului de locaţiune, penalităţi, recuperarea prejudiciului 
material şi moral, încasarea cheltuielilor de judecată.
Reclamantul SB a menţionat că la scadenţă pârâta nu a executat 

obligaţia de plată a locaţiunii, iar la numeroasele solicitări ale 
reclamantului în privinţa achitării plăţii pentru locaţiune acesta nu a 
dat curs, mai mult decât atât pârâta nici până la depunerea acţiunii nu 
şi-a executat obligaţia asumată şi refuză să comunice cu reclamantul.

cerut: 15 000 lei

acordat: 0
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2574

2ra-

1440/19

Încheiere

4 septembrie 

2019

Cerere de chemare în judecată depusă de AC împotriva lui AS, 
intervenienți accesorii LC și MS , cu privire la repararea prejudiciului 
material și moral.
În motivarea acțiunii reclamantul a indicat că conform situației din 24 
aprilie 2016, în urma scurgerilor de apă din apartamentul nr. 9 din str. 
Krîlov, 2, mun. Bălţi, proprietarul cărui este AS, a fost inundat 

apartamentul nr. 7, str. Krîlov, situat cu un etaj mai jos.

cerut: 10 000 lei

acordat: 0
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2r-483/19 Decizie

4 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de GZ împotriva lui VV privind 
încasarea prejudiciului material şi moral, obligarea schimbării țevii de 

canalizare.

cerut: neclar

acordat: 5000 lei
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2ra-1421/19 Încheiere

21 august 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de IP şi TP împotriva Societăţii 
cu Răspundere Limitată „Alens Exim”, intervenient accesoriu Agenția 
pentru Protecția Consumatorului şi Supravegherea Pieței cu privire la 
repararea prejudiciului material şi moral, şi încasarea cheltuielilor de 
judecată.

Procurarea automobilului cu defecte.

cerut: 60 000 lei

acordat: 30 000 lei

CA: a casat hot. de fond, a micșorat suma rep. prej. moral - 10 000 lei.

În ceea ce privește pretenția cu privire la repararea prejudiciului moral, instanţa 
de apel a considerat că aceasta urmează a fi admisă parţial, iar luând în 
considerare circumstanțele cauzei, a apreciat prejudiciul moral la suma de 
10000 de lei, care corespunde suferințelor fizice şi psihice suportate de către IP 
şi TP. Or, conform art.20 alin. (4) şi (5) din Legea cu privire la protecția 

consumatorilor nr. 105 din 13 martie 2003, prejudiciul moral cauzat 

consumatorului de către producător, vânzător, prestator prin încălcarea 
drepturilor lui prevăzute de  prezenta lege, precum şi de alte acte normative, se 
repară în mărimea stabilită de instanţa judecătorească. Prejudiciul moral se 
repară indiferent de repararea prejudiciului material cauzat consumatorului.
Pe cale de consecință, instanţa de apel a adat o apreciere critică argumentului 
reclamanţilor precum că li s-a cauzat un prejudiciul moral în mărime de 60000 

de lei. 

Or, luînd în vedere principiile compensării echitabile şi rezonabile a 
prejudiciului moral, suferinţele morale cauzate, starea de stres cauzată lui IP şi 
TP în urma deteriorării sistemului de condiţionare pe timp de vară, care i-a pus 
într-o situaţie să suporte temperaturi sub 40 grade în timpul vacantei în Grecia, 
împreună cu copii, fiind nevoiți în Grecia, să apeleze la un specialist întru 298 http://juris

prudenta.c
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2515

.2ra-

994/2019

Decizie

16 august 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de DV împotriva lui IA, Consiliul 
or.Durlești și Primăria or.Durlești privind încasarea prejudiciului 
material și moral.
În motivarea acțiunii reclamanta a indicat că, IA, activând în funcția de 
viceprimar al or. Durlești, funcție care o deține și la moment, a comis 
depășirea atribuțiilor de serviciu, prin emiterea și semnarea Dispoziției 
nr. 314 „Cu privire la modificarea adreselor poștale”. Pîrîtul în mod 
arbitrar a schimbat adresa poștală: [...] cu adresa [...], loc în care era 
amplasat terenul pentru construcții cu suprafața de 0,0601 ha, număr 
cadastral [...], care din 24 septembrie 2003 aparținea DV. A relatat că IA 
a eliberat din numele primarului un certificat fără număr și dată, în 
baza căruia s-a înstrăinat abuziv terenul său, cauzîndu-i daune morale 
și privarea de dreptul de proprietate. 

cerut: 1000 000 lei

acțiune respinsă ca fiind neîntemeiată.

CA: În situația în care a fost respinsă acțiunea depusă de VD, iar ultima nu a 

prezentat careva probe privind cauzarea prejudiciului moral prin

faptele ce atentează la drepturile sale personale nepatrimoniale şi nu s-a 
demonstrat  prezența unor astfel de fapte, precum şi în lipsa altor cazuri 
prevăzute de lege, instanţa de apel a considerat ca neîntemeiată și pretenția 
privind încasarea prejudiciului moral în sumă de 1 000 000 de lei, din 

considerentul lipsei temeiului juridic.

CSJ: Argumentele DV că a fost umilită, înjosită de către organele de drept și 
administrația publică locală, nu pot fi reținute, așa cum nu au nici un suport 
probatoriu. Colegiul nu va reține nici argumentele privind înrăutățirea sănătății 
mamei sale, așa cum reclamanta nu a demonstrat legătura cauzală între 
înrăutățirea stării sănătății mamei sale cu fapta comisă de către IA.  Referitor la 
faptul că DV s-a adresat cu plîngeri și petiții în diferite organe pentru a soluționa 
litigiului apărut, Colegiul subliniază că acesta este un drept prevăzut de 
legislația națională și internațională, care nu poate fi apreciat ca acțiuni ce 
cauzează daune morale.
Prin urmare, analizând probatoriul administrat, Colegiul concluzionează că, 
reclamanta Dorina Vornicescu nu a probat nici într-un mod existența 
suferințelor
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2ra-

1384/2019

Încheiere

14 august 

2019

Cerere de chemare în judecată depusă de EH împotriva OS privind 
desființarea contractului de asistență juridică, restituirea sumei și 
repararea prejudiciului material și moral.
I-a încredințat avocatului toate actele necesare, a expus toate 
informațiile și circumstanțele cazului, iar la 02 decembrie 2014 OS i-a 
transmis cererea pentru a o expedia în adresa Curții Europene. A 

observat că cererea este îndeplinită contrar cerințelor Curții Europene 
și la 07 decembrie 2014 i-a restituit OS cererea formulată. I-a înaintat 
avocatului pretenții referitor la greșelile admise la îndeplinirea cererii, 
solicitîndu-i să întrerupă contractul de asistență juridică încheiat și să-i 
restituie suma de 8000 de lei pentru a angaja un alt avocat, însă pîrîta i-
a reproșat că a pierdut timp cu dosarul și că a îndeplinit cererea la 
prețul de 8000 de lei. Pentru a formula o altă cerere avocatul a mai 
solicitat 8000 de lei. A propus avocatului să rețină suma de 3000 de lei 
pentru timpul pierdut, iar 5000 de lei să-i restituie, însă pîrîta a respins 
propunerea, ulterior chiar refuzînd să se prezinte la oficiu la solicitarea 
sa. Avocatul telefonic i-a comunicat că rezilierea contractului este 
publicat în Monitor și să nu o mai deranjez, deoarece nu dorește să 

discute cu ea.

cerut: 10 000 lei

acordat: 2000 lei

CA: a casat hot. de fond.
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2ra-

1367/19

Încheiere

14 august 

2019

Cerere de chemare în judecată depusă de Eugenia Busuioc împotriva 
lui MM, LM, VT și TN cu privire la obligarea de a demola construcția 
neautorizată, repararea prejudiciului moral și încasarea cheltuielilor de 
judecată

cerut: 25 000 lei

acțiune respinsă ca fiind neîntemeiată.
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2ra-

1484/19

Decizie

14 august 

2019

cerere de chemare în judecată a lui ST împotriva Companiei Aeriene 
„FlyOne” Societate cu Răspundere Limitată cu privire la încasarea 
compensației, penalității, repararea prejudiciului moral și încasarea 
cheltuielilor de judecată.
În motivarea acţiunii a invocat că la data de 24 aprilie 2017 a procurat 
un bilet electronic, prin intermediul companiei KIWI bilete cu destinaţia 
Chişinău - Londra, pentru data 26 aprilie 2017, cu escala în Venice 
Chişinău-Venice, nr. zbor 5F217, Venice-Londra, nr. zbor BA2583. A 
susținut că la data de 26 aprilie 2017, cu 3 ore înainte de zbor, la ora 
05:00, s-a prezentat la aeroportul Chişinău. La ghişeul de înregistrare a 
prezentat actul de identitate şi i s-a oferit tichetul de îmbarcare care 
apoi i s-a retras pe motiv ca în bilet era comisa o greşeală si anume 
numele de familie a fost scris „Toms” în loc de „Toma”. Astfel, i s-a 
interzis îmbarcarea, fără a-i da careva explicații și fără a fi soluționată 
situația creată, necătând la faptul că din practica companiilor aeriene 
se  admite comiterea până la trei greșeli în datele pasagerului. A 
considerat că astfel de condiţii de zbor sunt inacceptabile, nu 
corespund calităţii şi standardelor prevăzute, prin ce i s-a încălcat 
dreptul său ca consumator.

cerut: 50 000 lei

acordat: 0

CA: a menținut hot. primei instanțe

CSJ: a casat decizia CA în partea reparării prej. moral, a dispus repararea prej. 

moral - 2000 lei.

Distinct de aceste constatări, la caz, în temeiul prevederilor enunţate, se 

impune admiterea parțială a cerinței lui ST cu privire la repararea

prejudiciului moral, având în vedere caracterul și gradul de gravitate al 
încălcărilor admise de către Compania Aeriană „FlyOne” SRL, de natura 
drepturilor personale lezate și locul acestora în sistemul de valori ale 
persoanelor, de caracterul și gradul suferințelor psihice.
În acest context, Colegiul consideră că prejudiciul moral în cuantum de 2000 de 
lei, constiuie o sumă echitabilă şi suficientă pentru prejudiciul moral suferit
de către ST, având în vedere principiile compensării echitabile şi rezonabile a 
prejudiciului moral, suferinţele morale, starea de stres şi frustrare
cauzată recurentului.
Or, cuantumul prejudiciului moral pretins de către ST în mărime de 50000 de 
lei este vădit disproporţional şi excesiv în raport cu criteriile stabilite la
caz şi principiul general al echităţii.
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2ra-1172/19 Decizie

14 august 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de MB împotriva Reprezentanței 
din Moldova a PJSC „Aeroflot-Russian Airlines“ cu privire la încasarea 
compensației, repararea prejudiciului moral și încasarea cheltuielilor 
de judecată.
Reclamantul a invocat suferințe psihologice și incomodități profunde, 
generate de anularea zborului Chișinău-Moscova, așteptarea timp de 14 
de ore și 20 de minute în incinta Aeroportului Internațional Chișinău, 
ratarea zborului Moscova-Tokyo, așteptarea timp de 24 de ore în 
incinta Aeroportului Sheremetyevo, lipsa unui loc corespunzător 
pentru odihnă, ratarea participării la deshiderea festivă a programului 
de instruire din Japonia, ratarea semnării contractelor de colaborare în 
domeniul agricol cu directorii întreprinderilor invitați la deshiderea 
acestui program de instruire, atitudinea indiferentă a companiei 
aeriene „Aeroflot“ și lipsa posibilităților de comunicare cu familia din 

Republica Moldova. Astfel, se pretinde încălcarea dreptului 

consumatorului la un serviciu de calitate.

cerut: 1000 euro

acțiune respinsă ca fiind neîntemeiată.

CA: a menținut integral hot. priemi instanțe

CSJ: a casat decizia CA, a dispus repararea pre. moral - 5000 lei

Colegiul constată că este indubitabil că reclamantului MB i-au fost cauzate 
consecințe nefaste determinate de retrări, încordare psihică, stare de 
discomfort și alți factori din care derivă suferințe morale suportate de către 

acesta. În particular, este de menționat că suferințele lui MB au fost generate de 
amânarea zborului Chișinău-Moscova, așteptarea timp de 14 de ore și 20 de 
minute a acestui zbor, ratarea zborului Moscova-Tokyo, așteptarea noii curse 
spre Moscova și ratarea participării la deshiderea festivă a programului de 
instruire din Japonia. În același timp, este imperativ de a remarca, că operatorul 
aerian PJSC „Aeroflot-Russian Airlines“ și-a executat la timp și cu bună-credință 
obligațiile prevăzute la capitolul VII din Regulamentul privind compensarea şi 
asistenţa pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau 
întârzierii prelungite a zborurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 836 din 
08 noiembrie 2012, în special obligațiile de a-i oferi lui MB cazare hotelieră atât 
la Chișinău, cât și la Moscova, dar și mese și băuturi răcoritoare, după cum 
rezultă cu certitudine din materialele dosarului (f.d. 25-27, vol. I).
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit în cauza Tolstoy Miloslovsky v. 
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2ra-

1303/19

Decizie

14 august 

2019

cerere reconvențională depusă de VB, TB și AM împotriva Întreprinderii 
Municipale de Gestionare a Fondului Locativ nr. 1 (ÎMGF) din Chișinău, 
Societății pe Acțiuni „Termoelectrica” cu privire la repararea 
prejudiciului material și moral cauzat pentru prestarea serviciilor 

necorespunzătoare.

cerut: 120 000 lei (de la primul reclam.), 50 000 lei (de la al doilea)

acțiune respinsă ca fiind depusă cu omiterea termenului de prescripție.
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2ra-

1438/2019

Încheiere

14 august 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de VR împotriva Întreprinderii 
Municipale „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi”, intervenient 
accesoriu Consiliul municipal Chişinău privind încasarea prejudiciului 
material şi moral.
În motivarea cererii a indicat că deţine în proprietate automobilul de 
model „Toyota Avensis”, nr/î [...], care la data de 08 aprilie 2017 a 
parcat-o în faţa blocului locativ din [...]. În acest timp asupra 
automobilului a căzut un ram de copac, cu lungimea de aproximativ 20-
25 metri, deteriorând automobilul. Incidentul respectiv a fost cercetat şi 
documentat de către Inspectoratul de Poliţie Botanica mun.Chişinău.

cerut: 100 000 lei

acordat: 0
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1746

Dosarul 

nr. 2ra-

1204/19

Încheiere 26 

iunie 2019

neexecutarea obligaţiei de a achita la timp şi integral costul energiei 

electrice furnizate

Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor 
locative,comunale şi necomunale pentru fondul locativ,contorizarea 
apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la

Codul cu privire la locuinţe al R.Moldova art. 58, 59, 60

Suma cerută:30 000lei 

Suma acordată: 0 lei

Justificarea instanței:  cerinţele reclamantului au fost respinse ca neîntemeiate. 
Mai mult decât atât,  fiind încasat din contul pârâtului în mod solidar, în 

beneficiul reclamantului, suma de 7445, 75 de lei cu titlu de datorie pentru 

energia termică, 270 de lei cu titlu de taxă de stat, iar în total suma de 7715 
(şapte mii şapte sute cincisprezece) de lei 75 bani
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1769

Dosarul 

nr. 3ra-

673/19

Încheiere 26 

iunie 2019

încălcarea abuzivă a dreptului de proprietate 

Tergiversarea compensării cheltuielilor suportate de proprietari, și 
refuzul întreţinerii obiectivului

nerespectarea angajamentului de a nu permite conectarea altor 

construcţii cu destinaţie locativă la sistemul de canalizarecentralizat  

construit.

Suma solicitată: repararea prejudiciului moral printr-o suma la discreția 
instanței
Suma acordată: 20000 lei

Justificarea instanței: A fost încălcat abuziv dreptul de proprietate al 
persoanelor care au construit din resurse proprii reţeaua, necătând la faptul că 
atât Primăria mun. Chişinău, cât şi SA „Apă-Canal Chişinău” cunoșteau despre 
sursa de finanţare a lucrărilor. Lezarea dreptului de proprietate a cauzat pagube 
şi suferinţe morale la 20 de persoane
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1797

Dosarul 

nr. 2ra-

1182/19

Încheiere 26 

iunie 2019

Neexecutarea în modul corespunzător, cu bună credinţă, a 
obligaţiunile sale contractuale;

Nerespectării cerințelor de calitate;

Utilizarea ilegală a sumei investite;

Suma solicitată: 25 000 lei
Suma acordată: 0 lei

Justificarea instanței: Prin hotărârea din 19 iunie 2018 a Judecătoriei Chișinău, 
sediul Ciocana, cererea de chemare în judecată depusă de VE şi AE împotriva 
ÎCS „Israel-Imobil” SRL, a fost respinsă ca neîntemeiată. Pentru a decide astfel, 
instanţa de apel a concluzionat că instanţa de fond a dat o apreciere corectă 
raportului juridic stabilit între părţi, a constatat şi elucidat pe deplin 
circumstanţele importante pentru soluţionarea cauzei, concluziile expuse în 
hotărâre fiind în corespundere cu probele administrate, iar normele de drept 
material au fost aplicate corect, motiv din care Colegiul Civil al Curţii de Apel 
Chişinău a
ajuns la concluzia de a respinge apelul şi a menţine hotărârea din 19 iunie 2018 
a Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.

În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a relevat în jurisprudenţa 
sa constantă, rezultând din prevederile art. 6 § 1 al Convenţiei Europene pentru 
Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, că nu se impune 
motivarea în detaliu a unei decizii prin care o instanţă de recurs, întemeindu-se 
pe dispoziţii legale specifice, respinge recursul declarat împotriva sentinţei 
pronunţate de o instanţă inferioară, ca fiind lipsit de şanse de succes
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1798

dosar nr. 

2ra-

1271/2019

Încheiere 26 

iunie 2019

Refuzul asiguratorului de a achita despagubirile de asigurare

Nerespectarea obligațiior contractuale
Suma solicitată: 5000 lei
Suma acordată: 0 lei

Justificarea instanței: Prin hotărârea din 10 aprilie 2018 a Judecătoriei Chișinău, 
sediul Rîşcani s-a admis partial cererea de chemare în judecată, s-au încasat 
despăgubirile de asigurare, însa, ce privește de repararea prejudiciul moral,  
acesta a fost respuns ca fiind neîntemeiat.
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Dosarul 

nr. 2ra-

1205/19

Încheire 26 

iunie 2019

Accident de muncă, soldat cu deces Suma solicitată: 150 000 lei
Suma acordată: 50 000 lei

Justificarea instanței: instanțele de judecată au concluzionat că la caz s-a 
constatat că vinovaţi de producerea accidentului la locul de muncă este atât 
angajatorul, cât şi salariatul, care s-a prezentat la serviciu în stare de ebrietate. 
Astfel, achitarea indemnizației unice pentru decesul lui MF, ca urmare a 
accidentului de muncă şi a prejudiciului moral în mărimea dispusă spre  
încasare, sunt întemeiate, nefiind considerată derizorie în comparație cu 
prejudiciul suportat de către reclamanți.
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1813

Dosarul 

nr. 2r-

364/2019

Decizie 26 

iunie 2019

Lezararea dreptului privind drepturilor asupra brevetului de invenție

Regulamentului cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate 

intelectuală

Suma solicitată: 150 000 lei

Suma acordata: 0 lei (apel)

Justificarea instanței: Instanța de apel  instanţa de judecată corect a respins 
cererea de asigurare a acţiunii în partea aplicării sechestrului asupra sumelor de 
bani din conturile bancare ale ÎS „Calea Ferată din Moldova” şi asupra bunurilor 
mobile şi imobile în limita valorii pretenţiei cu privire la compensarea 
prejudiciului moral în sumă de 150000 de lei, în cazul în care ÎS „Calea Ferată 
din Moldova” are aproximativ 8000 de angajați, iar conform statutului aprobat 
prin ordinul nr. 25 din 27 februarie 2014 al Ministrului Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova, aceasta administrează 
activitatea de producție şi financiară a subdiviziunilor structurale autonome ce 
practică transportul pe cale ferată, precum şi coordonează activitatea altor 
organizaţii şi instituţii de transport feroviar care asigură funcționare acesteia, iar 
aplicarea sechestrului pe sumele de bani aflate pe conturile bancare ale ÎS 

„Calea Ferată din Moldova”, ar putea periclita activitatea desfășurată de 
aceasta, precum şi drepturile salariaţilor de a primi salariul la timp.
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1825

Dosar nr. 

2ra-

1098/19

Decizie 26 

iunie 2019

Produs necorespunzător

Nerespectarea obligațiilor contractuale

Nerestituirea avansului

Suma solicitată: 50 000 lei
Suma acordată: 50 000 lei (in fond- casată); 0 lei ( CSJ)

Justificarea instanței: În context, instanţa de recurs remarcă că, acțiunea 
instanţei de apel privind prelungirea examinării cauzei în fond, soldată cu 
emiterea Deciziei contestate, fără a fi soluționată în prealabil cererea de 
recuzare a completului de judecată respectiv, contravine normelor legale de 
procedură. În această ordine de idei, faptele relatate generează casarea Deciziei 
recurate, or menținerea acesteia, în condițiile enunțate, ar constitui o încălcare 
a dreptului recurentei SC „Promoția” SRL de a dispune de drepturile sale 
procedurale în condițiile normelor în vigoare, care sunt garantate şi de 
Convenția pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăților fundamentale, 
precum şi îngrădirea accesului la justiție

312 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

0239

Dosarul 

nr. 3rh-

22/2019

Încheiere 03 

aprilie 2019

Anularea ordinului nr. 92/GEN din 01 iunie 2007 cu privire la 

interzicerea operării zborurilor în Afganistan şi Irak emis de 
Administrația de Stat a Aviației Civile a Republicii Moldova.

Curtea a acordat fiecărei companii aeriene a câte 3000 de euro cu titlu de 
prejudiciu moral și a câte 2500 de euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.
În conformitate cu art. art. 453 alin. (1) lit. b), 453 alin. (6) Cod de procedură
civilă, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curții 

Supreme

de Justiție.
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Dosarul 

nr. 2ra-

236/19

Decizie 27 

Martie 2019

Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile îmbarcarea pentru 
decolarea aeronavei nu a fost posibilă la ora stabilită, cursa de zbor 
fiind reţinută şi doar după şase ore de aşteptare, pasagerii au fost 
informaţi despre faptul că cursa programată a fost anulată, nefiindu-le 
prezentată informaţia despre posibilele alternative de zbor mai târziu 
în aceeaşi zi sau posibilitatea reluării cursei în ziua imediat următoare 

Suma Ceruta:  60.000 lei

Suma Acordata: 1718,47 lei.

Adoptarea unei asemenea soluţii, instanţa de apel a conchis că împrejurările 
existente la data programată a zborului pentru care au fost procurate biletele, 
erau incompatibile cu efectuarea zborului avia și, astfel, exonerează compania 
aeriană de răspunderea față de AG, NG şi [...], deoarece anularea zborului nu 
este imputabilă în culpa sau dolul companiei
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9224

Dosarul 

nr.2ra-

66/19

Decizie 6 

Februarie 

2019

A indicat că, prin Încheierea din 26 februarie 2002 a Judecătoriei 
Buiucani, mun. Chișinău cerința sa cu privire la partajarea bunurilor 
proprietate comună în devălmășie a fost separată într-o procedură 
aparte, iar prin hotărârea din aceiași dată – 26 februarie 2002, căsătoria 
dintre părți a fost desfăcută, fiind dispusă încasarea din contul lui IT în 
beneficiul VT a pensiei de întreţinere a copiilor minori, în mărime de 1/3 
din veniturile sale lunare, începând cu data adresării în instanţa 
judecătorească și până la atingerea majoratului copiilor 

Suma Ceruta:  200000 lei

Suma Acordata: Respingera Cererii.
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9448

Dosarul 

nr.3ra-

125/2019

Închiere 20 

Februarie 

2019

Cererea de chemare în judecată depusă de LF împotriva Întreprinderii 
Municipale de Gestionare a Fondului Locativ nr.6, mun.Chişinău 
privind obligarea efectuării recalculării plăților pentru serviciile 
comunale şi încasarea prejudiciului moral.
Art.19 alin. (2), art.26 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ şi 

art.1404 alin. (1), (2) Cod civil

Suma Ceruta: 9000 lei

Prin hotărârea din 20 iunie 2018 a Judecătoriei Chișinău, sediul Central, s-a 
respins cererea de chemare în judecată a lui LF împotriva Întreprinderii
Municipale de Gestionare a Fondului Locativ nr.6, mun.Chişinău cu privire la 
obligarea pîrîtului la efectuarea recalculării plăţilor serviciilor comunale şi
încasarea prejudiciului moral.  
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9554

Dosarul 

nr.3ra-

157/2019

Închiere 27 

Februarie 

2019

 A solicitat în termenul stabilit de lege să fie informat la ce oră a fost 
înmânată scrisoarea din 04 octombrie 2017 destinatarului, dacă a fost 
înmânată destinataruluisau altei persoane, care este numele de familie 
a angajatului Î.S. „Posta Moldovei” care a înmânat scrisoarea, care 
document confirmă înmânarea scrisorii şi de ce pînă la data depunerii 
prezentei cereri nu a primit avizul poştal de recepţie sau alt document 
care ar confirma înmânarea scrisorii.

Suma Ceruta: 1250 lei

Suma Acordata:Cererea a fot respinsa

Prin decizia din 11 septembrie 2018 a Curţii de Apel Chișinău, s-a respins apelul 
declarat de Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei” şi s-a menţinut hotărârea 
din 19 martie 2018 a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani
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8939

Dosarul 

nr. 3ra-

37/19

Încheiere din 

23 ianuarie 

2019

Reclamantul a considerat că decizia cu privire la stabilirea încălcării 
clauzelor contractuale este neîntemeiată şi urmează a fi anulată. A 
specificat că acțiunile ÎCS „Red Union Fenosa” SA sunt vădit 
intenționate, cu scopul de a-i încălca onoarea şi demnitatea sa, precum 
şi dreptul său constituțional.

Cerut : 30.000 lei 

Instanța de apel: 1.000 lei
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8331

Dosarul 

nr. 2ra-

2485/18

Încheiere din 

05 decembrie 

2018

a cumpărat de la magazinul „Bomba” un televizor de model Panasonic 
55CRR430Z, dar când a conectat   televizorul,  lipsea imaginea şi sunetul

763 CC

cerut : 19.999 lei 

Instanța de fond a acordat : 1.000 lei
Instanța de recurs a menținut această sumă
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8525

Dosarul 

nr. 2ra-

2508/18

Încheiere din 

12 decembrie 

2018

Pierdere pachetului transportat de către firma de transport

art. 10 lit. j) din Legea privind protecţia consumatorilor nr.

105 din 13 martie 2013

Cerut : 40.000 lei (  a câte 10.000 lei pentru fiecare membru a familiei )

Instanța de fond : 20.000 lei 

La fel, a concluzionat instanța de apel că cuantumul compensației acordate 
reclamanților de către prima instanță pentru prejudiciul moral este echitabil și
rezonabil. Or, având în vedere circumstanțele speței, suma de 20 000 lei este o 
recompensă suficientă pentru daunele morale suportate de reclamanți.
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8572

Dosarul 

nr. 2ra-

2495/18

Încheiere din 

18 decembrie 

2018

Neexecutarea obligațiilor contractuale ale unui prestator de servicii de 

turism

art. 1137 alin. (3) Cod civil

S-a cerut : 10.000 lei 

Instanța de fond a acordat câte 5.000 lei pentru fiecare soț ( adică chiar 10.000 

lei )

Instanța de apel a acordat doar 5.000 lei ( acordate doar unui soț )

În ultima acțiune, instanța de apel a stabilit - 7.500 lei  ( acordate doar unui soț )
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Dosarul 

nr. 2ra-

1900/18

Decizie din 19 

decembrie 

2018

Încălcarea drepturilor de autor

Art. 5 și 7  din Legea nr. 139 din 02 iulie 2010 privind dreptul de
autor şi drepturile conexe

Cerut : încasarea sumelor compensatorii pentru cărţile: М, 2002 în mărime de 50 000 lei, У, 2005 în mărime de 50 000 lei,  3, 2005 în 
mărime de 50 000 lei, М, 2009 în mărime de 50 000 lei, П, 2010 în mărime de 50 000 lei

Instanța de fond : 20.000 lei 

Instanța de recurs a argumentat : Astfel, prin reducerea sumelor solicitate de ET 
până la 20 000 lei şi acordarea acestei sume unice pentru toate cele 5 cărţi, 
instanţa de fond şi instanţa de apel nu a încălcat vre-un drept al 
reclamantului/apelantului, ori despăgubirea acordată se încadrează în limita 
stabilită de lege.

 Deoarece repararea prejudiciului moral nu se încadrează în categoria de 
recuperare a pierderilor, inclusiv a beneficiului ratat, suportate de partea lezată 
sau a perceperii profitului obţinut ilegal de persoana care a violat drepturile, 
unica prevedere legală aplicabilă referitor la mărimea valorii reparaţiei materiale 
a prejudiciului moral este achitarea unei compensaţii de la 500 până la 500 000 
de lei pentru dreptul încălcat.
 Reclamantul a mai menţionat că referitor la solicitarea achitării unei 
compensaţii de la 500 până la 500 000 de lei pentru dreptul încălcat, legea nu 
cere probarea mărimii acestei compensaţii de către solicitant, iar mărimea 
respectivei compensaţii este la discreţia solicitantului.
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Dosarul 

nr. 2ra-

2521/18

Închiere din 

19 decembrie 

2018

 A fost încheiat contractul de acordare a serviciilor juridice într-un 

singur exemplar, plata pentru serviciile oferite fiind stabilită în mărime 
de 1500 de lei. A precizat că termenul de depunere a cererii de chemare 
în judecată a fost încălcat, or, prin Încheierea din 17 mai 2014 a 
Judecătoriei Vulcăneşti, nu a fost dat curs cererii în legătură cu faptul că 
avocatul IA a anexat mandatul avocatului fără indicarea 
împuternicirilor, iar în termen de 10 zile, nu a întreprins măsuri pentru 
înlăturarea neajunsurilor în mandatul său de avocat, astfel, la 29 iulie 
2014 a întocmit repetat cererea de chemare în judecată şi a depus-o în 
instanţa de judecată la 30 iulie 2014.

art. 602, 610, 1398, 1422 Cod civil

art. 1, 2, 3, 8, 9, 54 din Legea cu privire la avocatură

Cerut : 10.000 lei 

Instanța de Apel : 5.000 lei 
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Dosarul 

nr. 2ra-

2547/18

Încheiere din 

19 decembrie 

2018

DA, angajat în calitate de şofer al Societăţii cu Răspundere Limitată 
„Moşbani”, exercitându-şi obligaţiile de serviciu, (...) nu s-a isprăvit cu 
conducerea camionului şi a ieşi pe banda din sens opus, unde a avut 
loc coleziunea cu automobilul de model „Volkswagen Cadd”, nr. de 
înmatriculare OR BK 342, condus de SN, după care camionul fiind 
proiectat în gospodăria soţilor C, amplasată în r-nul Orhei, sat. 
Peresecina, str. Ştefan cel Mare nr. 8, avariind grav casa de locuit şi o 
construcţie auxiliară.

art. 45 alin. (1) lit. b), c) şi d) din Regulamentul circulaţiei

rutiere

art. 242 alin. (2) Cod contravenţional.

Cerut : 100.000 lei (în mod solidar de la toți co-pârâții)

Instanța de fond : a dispus încasarea, din contul lui DA în beneficiul lui CD şi CV 
, prejudiciul moral în mărime de 8 000 de lei
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7383

Dosar nr. 

3ra-

1294/18

Încheiere din 

31 octombrie 

2018

reclamantul EP, a invocat că, din cauza neefectuării verificării 
metrologice a contoarelor de apă, i-a fost calculat supra datelor de 
contor un volum de apă în sumă totală de 273, 94 lei.

cerut:    suma ce acoperă cheltuielile pentru procurarea, verificarea, montarea şi 
plombarea contorului de apă în sumă de 426 lei, excluderea sumelor incluse în
facturile de plată pentru lunile martie şi aprilie 2016 în sumă de 421 lei.

respinsă ca nefondată cererea de chemare în judecată depusă EP împotriva SA 
„Apa Canal Chişinău”
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Dosarul 

nr. 2ra-

1584/18

Decizie din 31 

octombrie 

2018

reclamantul  pentru vaccinarea ovinelor l-a invitat pe fostul veterinar 

din localitate TD, acesta a folosit alte medicamente, iar ovinele au 

inceput sa piară

cerut:   prejudiciului material în mărime de 29000 de lei, a prejudiciului moral 
în mărime de 50000 de lei și a cheltuielilor de judecată cu titlu de taxă de stat în 
mărime de 870 de lei

primit    29 000 de lei cu titlu de prejudiciu material, suma de 2 000 de lei cu 

titlu de prejudiciu moral și suma de 970 de lei cu titlu de taxă de stat, în total 

suma de 31 970 de lei 
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Dosar nr. 

3ra-

1294/18

Încheiere din 

31 octombrie 

2018

din cauza neefectuării verificării metrologice a contoarelor de apă, i-a 
fost calculat supra datelor de contor un volum de apă în sumă totală de 

273, 94 lei

cerut   acoperirea cheltuielilor pentru procurarea, verificarea, montarea şi 
plombarea contorului de apă în sumă de 426 lei, excluderea sumelor incluse în
facturile de plată pentru lunile martie şi aprilie 2016 în sumă de 421 lei

a fost respins apelul declarat de EP. instanța de apel a constatat că, instanţa de 
fond corect a soluţionat cauza, analizând circumstanţele pricinii, normele 
materiale au fost stabilite şi aplicate just de către prima instanţă, argumentele 
contrare ale apelantului fiind nefondate sau irelevante speţei, fapt pentru care a 
respins apelul declarat şi a menţinut hotărârea primei instanţe
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dosarul 

nr.2ra-

1543/18

Decizie din 31 

octombrie 

2018

informaţia expusă în ediţia nr.35 din 27 septembrie 2012 a ZG în 
articolul „Un avocat cu mai multe victime” constituie minciuni, având 
scop defăimarea lui SM.

cerut    25 000 de lei pentru fiecare

primit    cheltuielile de asistenţă juridică în mărime de 2000 de lei
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dosarul 

nr.2ra-

1736/18

Încheiere din 

31 octombrie 

2018

În opinia reclamantului, SA „Drumuri Chişinău” nu a avut vreun temei 
legal de a furniza unui terţ informaţia care conţinea date cu caracter 
personal şi anume copia ordinului nr. 127-c din 29 decembrie 2008 prin 
care a fost concediat din funcţia de jurist al SA „Drumuri Chişinău”, 
acţiune ce contravine art. 92 din Codul muncii şi art. 4-6, art. 29 din 

Legea nr. 133 din 08 iulie 2011.

a indicat că prin acţiunile societăţii pârâte a fost admisă o ingerinţă 
grava asupra dreptului său privind protecţia datelor cu caracter 
personal, care nu era necesară.

cerut   3 000 de euro

primit   3000 de lei

instanţa de apel a considerat că în speţă, a fost demonstrată divulgarea fără 
acordul reclamantului/apelantului a datelor cu caracter personal şi utilizarea 
acestora împotriva lui în alt proces de judecată, fapt ce constituie ingerinţă în 
respectarea vieţii private şi a corespondenţei, în sensul articolului 8 din 
Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.
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Dosarul 

nr. 2ra-

1663/18

Încheiere din 

31 octombrie 

2018

a menţionat că, este proprietara apartamentului[...], care la 27 august 
2014, a fost inundat în urma scurgerilor de apă din apartamentul[...], 
care se află la un nivel mai sus în acelaşi bloc locativ şi care aparţine 

LM.

reclamanta a relevat că LM foloseşte apartamentul său nu ca locuinţă, 
ci ca depozit şi de mai mulţi ani nu efectuează lucrările de reparaţie ce 
ar menţine în stare corespunzătoare reţelele inginereşti.

cerut:   64 311,62 de lei cu titlul de reparare a prejudiciului material; 

suma de 20 000 de lei, cu titlu de reparare a prejudiciului moral; 

suma de 2 029,35 de lei cu titlu de compensare a taxei de stat; suma de 1 002 lei, 

cu titlul de compensare a cheltuielilor suportate pentru efectuarea expertizei; şi 
suma de 7 000 de lei, cu titlul de compensare a cheltuielilor de asistenţă 
juridică.

primit:  64 311,62 de lei, cu titlu de reparare a prejudiciului material, suma de 2 

931,35 de lei, cu titlu de compensare a cheltuielilor de judecată şi suma de 7 000 
de lei, cu titlu de compensare a cheltuielilor de asistenta juridică

instanţele inferioare au ajuns la concluzia netemeiniciei capătului de cerere 
privind repararea prejudiciului moral, or, speţa nu cade sub incidenţa
cazurilor prevăzute de lege, în sensul art. 616 din Codul civil.
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7311

Dosarul 

nr. 2r-

836/18

Decizie din 31 

octombrie 

2018

VS a depus cerere de chemare în judecată împotriva RT, intervenient 
accesoriu VT, Compania de Asigurări „Victoria Asigurări” cu privire la 
repararea prejudiciului material  cauzat în urma inundării 

apartamentului

cerut   37 824,17 lei prejudiciu material, 10 000 lei  prejudiciu moral

primit   37 824,17 lei cu titlu de prejudiciu material, suma de 1 140 lei cu titlu de 

taxă de stat, suma de 2000 lei cu titlu de cheltuieli pentru efectuarea expertizei, 
suma de 5 000 lei cu titlu de cheltuieli suportate pentru asistenţa juridică, în 
rest cerinţele au fost respinse ca fiind neîntemeiate
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7336

Dosarul 

nr. 2ra-

1614/18

Încheiere din 

31 octombrie 

2018

În procesul de efectuare a lucrărilor de reconstruire a deteriorat 
peretele apartamentului nr. 3, vecin, care era în proprietatea lui IC, iar 

prin hotărârea instanţei de judecată a fost obligat să achite prejudiciul 

cauzat lui IC.

Lucrările de reconstrucţie urmau să înceapă la 01 iulie 2008, însă nu au 
avut loc din vina pârâţilor.

pârâţii i-au sustras materialele de construcţie care se aflau în curtea 
casei în valoare de 4 680 lei

cerut  50 000 lei

Reclamantul AL, a solicitat obligarea ET şi a lui MP să nu-i creeze obstacole în 
folosirea şi reconstruirea apartamentului nr. 4, din str. [...] 6, mun. Chişinău, 
obligarea pârâţilor să demoleze construcţiile neautorizate, încasarea 
prejudiciului material în mărime de 4 680 de lei, prejudiciului moral în mărime 
de 50 000 lei, cheltuielilor de asistenţă juridică în mărime de 16 850 de lei şi a 
taxei de stat în mărime de 100 lei

A solicitat încasarea din contul lui IT în beneficiul său a prejudiciului material în 
mărime de 2 100 lei, sumei de 12 500 lei achitată pentru efectuarea studiului de 
insolaţie şi iluminat, precum şi încasarea în mod solidar din contul pârâţilor a 
prejudiciului moral în mărime de 50 000 lei. 

Referitor la acţiunea reconvenţională înaintată de ET, instanţa de apel a relevat 
că aceasta pretinzând la repararea prejudiciului material şi moral, cauzat prin 
acţiunile ilicite ale lui IT, nu a prezentat careva probe care ar demonstra 
cauzarea prejudiciului prin aceste acţiuni.

În acelaşi timp, instanţa de apel a remarcat că nici AL nu a demonstrat 
temeinicia pretenţiilor de reparare a prejudiciul material şi moral solicitat, 
precum şi cuantumul pagubei solicitate.
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Dosarul 

nr. 2ra-

1981/18

Încheiere din 

31 octombrie 

2018

Reclamanta a specificat că, copertina instalată în mod neautorizat de IJ 
și OJ la apartamentul nr. [...], ogradă comună, proprietate municipală, 
str. Mihail Kogălniceanu [...], reprezintă o atentare inadmisibilă asupra 
dreptului său de proprietate la apartamentul nr. [...], amplasat pe 
aceeași adresă. 

Astfel, în rezultatul instalării copertinei menționate, apartamentul său a 
fost afectat prin formarea de fisuri pe pereți. 

A solicitat obligarea pârâţilor să demonteze din contul lor copertina 
instalată în mod neautorizat la apartamentul nr. [...], ogradă comună, 
proprietate municipală, str. Mihail Kogălniceanu [...]

cerut  10000 de euro.

acțiunea depusă de LP, a fost respinsă ca nefondată 
Instanța de apel și-a motivat concluzia prin faptul că, prima instanță corect a 
concluzionat că cerința reclamantei/apelante cu privire la demontarea 
copertinei instalată la apartamentul [...], ogradă comună, proprietate 
municipală, str. Mihail Kogălniceanu, [...], este neîntemeiată, or lucrările de 
instalare a copertinei la casa de locuit din str. M. Kogălniceanu, [...], au fost 
executate în conformitate cu normele legale în vigoare, fiind eliberat în acest 

sens aviz de recepție finală și proces-verbal de recepție finală (f.d. 72-73).
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nr. 1ra-

2020/2020

Decizie din 01 

decembrie 

2020

a fost recunoscut vinovat şi condamnat în baza art. 186 alin.(2) lit. b), c), 

d) Cod penal

în scopul sustragerii bunurilor altei persoane, au pătruns în casa lui PV, 
astfel cauzînd un prejudiciu material considerabil în valoare totală de 

31270 lei.

(raspunderea parintilor)

Acordat: 10.000 lei

De la reprezentantul legal a minorului DI, DV şi reprezentantul legal a minorului 
TD, TG s-a încasat în mod solidar în beneficiul lui PV, prejudiciul moral în 

mărime de 10 000 lei, în rest acţiunea civilă s-a respins ca nefondată.Instanţa de 
apel a mai considerat, că prima instanţă justificat a încasat de la reprezentantul 
legal a minorului Dodon Ionuţ, Dodon Valentina şi reprezentantul legal a 
minorului Trifan Denis, Trifan Gheorghe, în mod solidar, în beneficiul lui 

Potrîmbă Vasile, prejudiciul moral în mărime de 10 000, ţinând cont de practica 
CEDO privitor la modul de încasare a prejudiciului moral (Opinia comună 
privind satisfacţia echitabilă //Buletinul CSJ a RM8-9/24, 2012), cât şi de 

prevederile art.2036, art.2037 Cod Civil.
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 nr. 1ra-

1976/2020

Decizie din 

02 decembrie 

2020

a fost condamnat în baza art. 190 alin. (1) Cod penal

Inculpatul la 09.12.2018, aproximativ orele 19.00-20.00, împreună şi de 
comun acord cu SN, aflându-se în incinta localului TB, mun. Chişinău, 
urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, inducându-
l în eroare pe CV prin prezentarea ca adevărată a unei fapte 
mincinoase, sub pretextul organizării angajării în câmpul muncii în 
Finlanda, a primit de la acesta mijloace băneşti în sumă de 250 euro, 
care conform cursului oficial euro/md stabilit de către BNM constituie 
4872,025 lei, însă, nu şi-a onorat angajamentul asumat, a însuşit 
mijloacele băneşti primite de la CV şi se eschivează de la rambursarea 
sumei de bani menţionate, astfel, cauzând părţii vătămate un 
prejudiciu material considerabil în sumă de 4872,025 lei.

Acordat: 2.000 lei

Colegiul penal CSJ

Coord. dr. conf. Octavian Cazac, iunie 2021, Chisinau Pagina 64 din 146

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=47311
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=47311
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=47311
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=47311
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=47311
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=47311
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=47336
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=47336
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=47336
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=47336
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=47336
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=47336
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=47350
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=47350
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=47350
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=47350
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=47350
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=47350
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=17431
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=17431
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=17431
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=17431
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=17431
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=17431
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=17350
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=17350
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=17350
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=17350
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=17350
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=17350


animus.md Studiu de Jurisprudență

Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral

335 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_pe

nal.php?id

=17625

nr. 1ra-

2199/2020

Decizie din 16 

decembrie 

2020

a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. 186 alin. (2) lit. d) 

Cod penal

În perioada de timp de la 05 martie 2018 până la 11 martie 2018, având 
scopul sustragerii pe ascuns a bunurilor altor persoane, acţionând cu 
intenţie directă, dânduşi seama de caracterul prejudiciabil al acţiunilor 
sale, prevăzând consecinţele lor şi admiţând în mod conştient 
survenirea acestora, în timp ce se afla în apartamentul [...], care 

aparţinea părţii vătămate GA, a sustras un fier de călcat la preţ de 1050 
lei, lenjerie de pat la preţ de 900 lei, patru prosoape în sumă totală de 
480 lei, o cratiță din metal la preţ de 350 lei şi o pernă la preţ de 190 lei. 

Astfel,

cauzându-i părţii vătămate un prejudiciu material în proporţii 
considerabile, în sumă totală de 2 970 lei.

Cerut: 30.000 lei

Acordat: 1.000 lei

În susţinerea celor enunţate, instanţa de recurs menţionează şi jurisprudenţa 
CtEDO, cauza Ernst c. Belgiei (15 iulie 2003), unde Curtea a statuat, în principiu, 

că „atunci când victima unei infracţiuni se constituie parte civilă în procesul 
penal, aceasta semnifică introducerea unei cereri în despăgubiri, chiar dacă ea 
nu a cerut, în mod expres, repararea prejudiciului suferit. Prin dobândirea 

calităţii de parte civilă în procesul penal, ea are în vedere nu numai 
condamnarea penală a autorului infracţiunii, ci şi repararea pecuniară a 
prejudiciului pe care l-a suferit”.
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 nr. 1ra-

22/2021

Decizie din 

26 ianuarie 

2021

a fost recunoscută vinovată şi condamnată în baza art.190 alin.(5) Cod 

penal

CV, acționând intenționat, împreună şi de comun acord cu fiul său CD, 
prin inducerea în eroare, prezentând ca adevărată o faptă mincinoasă, 
sub pretextul vânzării apartamentului nr.31, bd. Dacia 17, mun. 
Chişinău, denaturând situația bunului imobil care nu era scos la 
vânzare, cunoscând din start că apartamentul dat nu este expus spre 
realizare, aflându-se drept obiect a unui litigiu civil între cet. IL şi 
familia VVT pe care îi reprezenta în instanța de judecată în baza 
procurii din 23.02.2015, cunoscând cu certitudine că proprietarii 
imobilului nu doresc şi nici nu au intenționat înstrăinarea acestuia, 
respectiv, neavând careva atribuții legale de a dispune de acest 
apartament, astfel după un set repetat şi îndelungat de întâlniri şi 
tratative, l-au convins, iar fiul numitei CD aflându-se în mun. Chişinău, 
bd. Dacia, 11/2, a primit de la MV cu care era în relații de prietenie, 
abuzând de încrederea acestuia, în trei rate, suma de 29 000 (douăzeci 
şi nouă mii) Euro, care, conform cursului oficial al Băncii Naţionale 

Moldova din 01 martie 2016, constituiau la momentul comiterii 

infracțiunii, echivalentul sumei de 632 333,4 lei, pe care i-au însușit, 
întrerupând ulterior comunicarea cu ultimul şi cauzându-i un 
prejudiciu în proporții deosebit de mari.

S-a dispus încasarea de la CV în folosul lui MV suma de 40 000 lei, cu titlu de 

prejudiciu moral cauzat
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Dosarul 

nr. 1ra-

1197/2020

Decizia din 4 

august 2020

Inculpatul ZS fiind fondator al SRL„Mecontec - ZZ”, cu sediul în mun. 
[...], str. [...], în urma înţelegerii prealabile cu o altă persoană,  urmărind 
scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane şi însuşirea lor 
ulterioară, dându-şi seama de caracterul prejudiciabil al acţiunilor sale, 
prevăzând urmările lor prejudiciabile şi admiţând în mod conştient 
survenirea acestora, prin înşelăciune şi abuz de încredere, în scopul 
atragerii mijloacelor investiţionale, voalând această înşelăciune cu 
edificarea unui complex locativ, acţionând în scopul atragerii doritorilor 
de a investi mijloace băneşti în construcţia locuinţelor, creând doar 
vizualitatea începerii lucrărilor de construcţie, au instalat un gard de 
lemn pe perimetrul lotului de pământ situat pe str. [...], mun. [...], pe 
care a fost instalat un panou publicitar, indicând intenţionat, că 
complexul locativ din 14 etaje, sub denumirea „White Dream” cu 84 de 
apartamente va fi construit şi dat în exploatare în semestrul 1 al anului 
2011, vădit ştiind că construcţia acestui bloc nu va fi efectuată.

Cerut: 1000 lei cu titlu de prejudiciu moral.

Rejudecare
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prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_pe

nal.php?id

=16409

Dosarul 

nr. 1ra-

1958/2020

Decizia din 8 

iulie 2020

Inculpatul SC la data de 25.07.2017,   împreună cu VGl-au amenințat pe 
IC că în cazul în care nu le va transmite primilor suma de 30 000 lei, VG 
şi SG îi va crea probleme lui IC prin denunţarea acestuia organelor 
Inspectoratului Fiscal de Stat pe faptul că IC nu a eliberat bon fiscal la 
vânzarea materialelor de construcţii din magazinul „SL”.

Instanţa de fond a constatat că prin acţiunile inculpatul SC a comis 
infracţiunea prevăzută de art. 189 alin. (3) lit. e) Cod penal, 
individualizată prin „şantaj,adică cererea de a transmite bunurile 
proprietarului amenințând cu răspândirea unor ştiri defăimătoare 
despre acesta, săvârşit de două persoane, acţiuni urmate de 
dobândirea bunurilor cerute”.

Prejudiciul moral în sumă de 20 000 lei, solicitat de către partea vătămată este 
exagerată,ținând cont de circumstanțele cauzei şi de persoana inculpatului, 
indicând că suma de 5 000 lei, este echitabilă și în corespundere cu legislația 
națională și europeană.
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Dosarul 

nr. 1ra-

1099/2020

Decizia din 21 

iulie 2020

Inculpatul CD la 24 mai 2017, având scopul obţinerii de profit şi 
dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune, s-a înţeles 
cu MM să procure de la ultimul motocicleta. A venit în satul Chirsovo, 
raionul Comrat, unde a procurat de la MM motocicleta sportivă de 
marca „Kawasaki Ninja” la un preţ de 1850 ( o mie opt sute cinzeci) 
EURO, care conform cursului valutar a Băncii Naţionale la momentul 
respectiv a constituit 38 110 lei, în acelaşi timp, s-a achitat cu 37 (treizeci 
şi şapte) bancnote băneşti cu nominalul de 50 (cinzeci) EURO, fiind 

false. Prin acţiunile sale ilegale CD prin înşelăciune a primit bunurile lui 
MM în suma

totală de 38 110 lei.

Astfel, CD, prin acţiunile sale a comis o infracţiune, prevăzută de art. 

236 alin. (1) Cod penal.

Cerut: 50.000 lei

Acordat: 5.000 lei (neclar)
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Dosarul 

nr. 1ra-

1506/2020

Decizia din 21 

iulie 2020

AA, la 10 iulie 2017, acționând din interes material, inducândul în 
eroare pe numitul BS, sub pretextul acordării ajutorului în restituirea 
permisului de conducere ridicat de către organele de poliție, adică 
prezentând ca 

adevărate unele fapte mincinoase. Prin acţiunile sale intenționate, AA a 
săvârșit infracţiunea prevăzută de art. 190 alin. (l) Cod penal,

De la AA s-a încasat în beneficiul părții vătămate Burdîco Serghei,suma de 60 

390 lei, cu titlu de prejudiciu moral (neclar dacă cuprinde și prejudiciul 
patrimonial, suma sustrasă).
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Dosarul 

nr. 1ra-

1343/2020

Decizia din 21 

iulie 2020

FC, în perioada cuprinsă între anul 2010 şi luna februarie 2016, 
intenționat, exercitând în mod arbitrar şi prin încălcarea ordinii stabilite 

un drept de proprietate presupus asupra mai multor bunuri, depozitate 

în casa amplasată în [...], ce aparține cu drept de proprietate fostei sale 
concubine PN, samavolnic, fără promisiunea proprietarei, în 
executarea aceleiași intenții infracționale unice, a intrat de mai multe 
ori în locuința
ultimei, de unde ilegal a ridicat câteva bunuri.

Acţiunile inculpatului au fost încadrate în baza art. 352 alin. (1) Cod 

penal.

Prejudiciu moral suma de 5.000 (cinci mii) lei
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Dosarul 

nr. 1ra-

1361/2020

Curtea

Decizia din 25 

august 2020

DE, făcând parte dintr-un grup criminal organizat, constituit împreună 
cu MM şi DS, de comun acord şi prin înţelegere prealabilă, împărţind 
rolurile din timp, în cadrul căruia DE deţinând rolul de organizator, 
instigator şi complice, MM deţinând rolul de autor şi DS având rolul de 
complice a comis infracţiunea de furt.

S-a încasat de la MM, DE şi DS în beneficiul lui FS, suma de 50 000 lei cu titlu de 

prejudiciu moral cauzat prin infracţiune 
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Dosarul 

nr. 1ra-

1310/2020

Decizia din 22 

iulie 2020

SA, la data de 17 iunie 2016 aflindu-se in magazinul alimentar al SRL 

„Alevmar” încălcând grosolan ordinea publică, exprimând o vădită 
lipsă de respect faţă de societate, în rezultatul unui conflict iscat cu CS 
şi SAcare făcea cumpărături în acest magazin şi căruia i-a aplicat o 
lovitură cu piciorul în regiunea pieptului şi o lovitură cu pumnul în faţă, 
după care, SA s-a apropiat de ei şi împreună cu CS -au aplicat lui DA 
mai multe lovituri peste diferite părţi ale corpului, moment în care DA 
dorind să împiedice acţiunile ilegale ale lui SA, l-a împins pe ultimul 

peste mobilierul magazinului.

Reprezentantul părţii civile SRL „ Alevmar ”, SP, cere prejudiciului moral în 
mărime de 20000 lei.

În ceea ce priveşte solicitarea expusă de apelant în cererea de apel privind 
încasarea de la inculpaţi a prejudiciului moral în mărime de 20 000 lei, instanţa 
de apel nu a stabilit nici un temei de a admite acest capăt din acţiunea civilă.
Instanţa de apel a apreciat critic argumentele apelantului precum că în urma 
acţiunilor ilegale comise de către inculpaţi, proprietarul SRL „Alevmar” PS, 
vânzătorul, precum şi clienţii prezenţi au suferit un stres psihic, astfel fiindu-le 
cauzată o pagubă morală întreprinderii date, nu justifică temeinicia cerinţei de 
încasare a prejudiciului moral în beneficiul părţii civile SRL „Alevmar”.
La fel, instanţa de apel a respins argumentele apelantului în parte ce ţine de 
faptul că pe parcursul a două săptămâni, din cauza destabilizării activităţii 
magazinului şi afectării securităţii, teama cumpărătorului real pentru viaţa şi 
sănătatea sa de a intra în magazinul respectiv, fluxul clienţilor fiind micşorat 
prin ce partea civilă SRL „Alevmar” a suportat pierderi de ordin financiar, or, 
aceste afirmaţii sunt declarative şi nu au fost constatate prin careva probe 

pertinente.
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Dosarul 

nr. 1ra-

1364/2020

Decizia din 25 

august 2020

HL, urmareste scopul dobândirii ilicite a bunurilor altor persoane, prin 

inducerea în eroare a lui  ........., prin prezentarea ca adevărată a unei 
fapte mincinoase, manifestând un comportament viclean, creându-şi 
imaginea falsă a unei persoane ce poate amplasa oficial persoane în 
câmpul muncii peste hotarele Republicii Moldova.

Incasarea de la HL în beneficiul părţii vătămate MV prejudiciul moral în mărime 

de 3000 (trei mii) lei.

Incasarea de la HL în beneficiul părţii vătămate LM prejudiciul moral în mărime 

de 3000 (trei mii) lei.

Se menţionează că modalităţile de exprimare a prejudiciului moral constituie 
efectele concrete (consecinţele) pe care dauna le produce asupra victimei. De la 
bun început merită de menţionat faptul că jurisprudenţa CtEDO nu relevă o 
enumerare exhaustivă a modalităţilor de exprimare a prejudiciului moral. In 
pofida faptului că unele dintre acestea sunt menţionate mai frecvent î n 
hotărârile CtEDO, modalităţi de
exprimare a prejudiciului moral, după cum rezultă din jurisprudenţa CtEDO, 
sunt: - durerea, suferinţa şi rănirile fizice şi psihice; 
- sentimentul de anxietate, stres şi nelinişte; - sentimentul de neputinţă; - 
sentimentul de frustrare, nedreptate şi umilinţă; - starea de frică şi incertitudine 
de lungă durată; - perturbarea vieţii. Durerea, suferinţa şi rănirile fizice şi 
psihice survin atunci când victimei i-a fost cauzată o traumă de ordin fiziologic 

sau psihologic. 
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Dosarul 

nr. 1ra-

1106/2020

Decizia din 

29 iulie 2020

Inculpatul activând în calitate de vice-primar al or. Ialoven, depășindu-
şi în mod vădit drepturile şi atribuțiile acordate prin lege, la cererea 
verbală a cet. GrBu, a semnat şi eliberat ultimului pentru a fi prezentat 
la Oficiul Cadastral Teritorial Centru, filiala Ialoveni, în scopul 

înregistrării dreptului de proprietate, deşi cunoștea cu certitudine că 

prin decizia Consiliului local Ialoveni nr.02-06 din 30 iulie 2003, lotul 

indicat a fost transmis în proprietatea lui BuGh.Prin modificarile facute 

GB a fost deposedat.

Cerut: 100 000 de lei.

Acordat: 10 000 de lei 

constituie o compensare echitabilă, suficientă şi pasibilă de a aduce satisfacție 
morală şi este în măsură să remedieze suferințele suportate de partea 
vătămată.

Totodată, Colegiul penal lărgit conchide că, instanța de apel stabilind valoarea 
prejudiciului moral a ținut cont de jurisprudența CtEDO, nefiind 
disproporțională cu sumele acordate de Curtea Europeană în spețele similare
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1ra-

1044/2020

Decizie din 13 

mai 2020

La 14.12.2015, între orele 08:00-14:50, în s. Negrea, r-nul Hînceşti, 
inculpații împreună şi prin înţelegere prealabilă, având scopul 
sustragerii bunurilor altei persoane, pe ascuns au pătruns în casa lui 
CG, de unde au sustras un notebook cu preţul de 7679,04 lei şi bani în 
numerar în sumă de 20000 lei, astfel, cauzând părţii vătămate daună 
considerabilă în sumă totală de 27679,04 lei

Suma cerută: 10 000 lei

 

Suma acordată: 3 000 lei

Justificarea instanței: - instanţa de fond, fără careva suport probant a respins 
nemotivat şi pretinsa cerere a părţii vătămate de a încasa din contul inculpaţilor 
a despăgubirilor cu titlu de prejudiciu moral în mărime de 10 000 lei, ca fiind o 
recompensă neexagerată şi posibil de a aduce careva satisfacţie compensatoare 
părţii civile şi membrilor familiei sale pentru afecţiunile cauzate prin infracţiune 
şi consecinţele survenite;
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1ra-

923/2020

Decizie din 2 

iunie 2020

MA, la 29 mai 2013 a dat în subarenda, lui MD, iazul cod cadastral [...], 

cu suprafaţa de 24,4 ha, situat în satul [...], raionul [...]. Concomitent cu 
aceasta, la 05 iunie 2013, urmărind scopul cauzării de daune materiale 
lui MD, aflându-se în regiunea iazului din [...], [...], MA, prin înşelăciune 
şi abuz de încredere, sub pretextul că în iazul vizat s-ar afla peşte puiet 
specia „carp”, în cantitate de 2 000 kg.

Suma cerută: 100 000 lei

Suma acordată: 25 000 lei (Apel - casată) , CSJ - rejudecare

Justificarea instanței: Totodată instanţa consideră mărimea prejudiciului moral 
pretins de partea vătămată în sumă de 100 000 lei, este exagerat de mare, 
ţinând cont de suferinţele psihice care au fost provocate părţii vătămate în 
rezultatul acţiunilor infracţionale ale inculpatului. O recompensă echitabilă şi 
rezonabilă a prejudiciului moral suportat de partea vătămată în opinia instanţei 

de apel constituie echivalentul sumei de 25 000 lei. 
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1ra-

979/2020

Decizie din 12 

mai 2020

A fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 
42 alin. (5), 145 alin. (2) lit. b), i) și art. 188 alin. (2) lit. b), d), f) Cod penal, 
fiindu-i stabilită pedeapsa cu aplicarea art. 70 şi 79 Cod penal.

Pentru a pronunța sentința prima instanță a reținut că inculpații la 10 
decembrie 2018, aproximativ pe la orele 21:15, aflându-se în s.

Vișniovca, r. Cantemir, având intenția sustragerii bunurilor din 
magazinul ÎI „CA”, la propunerea lui NM împreună și de comun acord, 
primul cunoscând despre minoratul celui de-a doilea, au mers pe jos la 

gimnaziul din s. Vișniovca, r. Cantemir, de unde au luat o țeavă 
metalică cu lungimea de aproximativ 50 cm, apoi s-au deplasat la 
magazinul ÎI „CA”, unde, în scopul realizării planurilor infracționale, au 
așteptat până s-a închis magazinul, apoi împărțind rolurile între ei, PS a 
deconectat curentul electric de la contorul casei, iar când victima CA a 

deschis ușa magazinului, unde aceasta își avea și domiciliul, NM i-a 
aplicat victimei multiple lovituri cu țeava metalică în regiunea capului, 
care este un organ vital, cauzându-i leziuni corporale grave. După ce au 
pătruns în interiorul magazinului, de unde au sustras mai multe bunuri 
... în valoare de 23760 lei, cu care au plecat de la fața locului.
Urmare a leziunilor corporale grave sub formă de traumă cranio-
cerebrală închisă, plăgi contuz-plesnite a regiunilor frontală, parieto-
temporală dreapta și parieto-occipitală centru stânga, fractura 
înfundată a osului parietal drept cu trecere pe osul temporal și baza 
craniului, urme de hemoragie epidurală, hemoragie subdurală acută 10 

Suma cerută: 200 000 lei

Suma acordată de instanța de fond: 100.000 lei (fiecărui succesor i-a fost 

acordat 50.000).

CSJ: rejudecare

Justificarea instanței:  sumele încasate cu titlu de prejudiciu moral sunt exagerat 
de mari şi la aprecierea cuantumului acestuia urmează să se țină cont de faptul 
că familia inculpatului minor este incompletă şi că mama acestuia creşte şi 
educă încă trei copiii minor. 
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Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral
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1ra-

1231/2020

Decizie din 13 

mai 2020

urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, acționând 
intenționat, prin înșelăciune, sub pretextul procurării în viitor cu 
achitarea în rate, a primit în folosință automobile, achitând doar o 
parte din preț şi încheind un contract de împrumut a sumei de rămase 
din preț.

Suma cerută: 30 000 lei

Suma acordată: 0 lei

350 http://juris

prudenta.c
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1ra-

786/2020

Decizie din 13 

mai 2020

În s. Gribova, r-nul Drochia, acţionând cu intenţie de profit, sesizând 
caracterul infracţional al faptei, admiţând survenirea consecinţelor, 
repartizând rolurile, la orele 22:00, după ce au parcat autoturismul la 
distanţă pentru a nu părea suspect, împreună cu GS... au pătruns în 
ograda gospodăriei lui BF cu scopul de a comite infracţiunea, însă din 
cauze independente de voinţa acestora acţiunile criminale nu şi-au 
produs efectul, deoarece lacătul de la uşa de intrare în casa părţii 
vătămate s-a dovedit a fi încuiat, fapt ce a împiedicat pătrunderea lor în 
locuinţă.

În vederea înfrângerii rezistenţei, victimele au fost legate cu peliculă 
lipicioasă la picioare, mâini şi gură, iar pentru a nu denunţa cele 
întâmplate organelor de drept, până nu se vor îndepărta de la locul 
săvârşirii infracţiunii, au smuls firele de legătură la reţeaua telefonului 
staţionar. Ieşind din domiciliu, din exterior au încuiat lacătul uşii, au 
aruncat cheile în direcţie necunoscută, după care au părăsit locul 
infracţiunii.

Suma cerută: 100 000 lei

Suma acordată: 100 000 lei total

Justificarea instanței:  Nu este întemeiat nici apelul în latura civilă expus de 
inculpat şi apărare, deoarece instanţa de fond legal şi întemeiat a admis parţial 
pretenţiile părţilor vătămate atât în latura materială, cât şi cea morală a câte 
50000 lei pentru fiecare, deoarece anume această sumă este una echitabilă şi 
reală care poate satisface suferinţele avute în urma atacului sîvârşit în noapta 

de 18.06.2009.
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1ra-

770/2020

Decizie din 

26 mai 2020

aflîndu-se în s.Roşcani, r-ul Anenii Noi, având intenţia sustragerii
bunurilor altei persoane, a pătruns pe ascuns în curtea domiciliului ML 
din aceeaşi localitate, de unde pe ascuns a sustras bunuri în valoare 
totală 1 600 lei.

Suma cerută: 5 000 lei

Suma acordată: 2 000 lei

Justificarea instanței:  Soluţionând chestiunea privind încasarea prejudiciului 
material cauzat părţii vătămate LM, instanţa de apel a ţinut cont de faptul că cel 
care acţionează faţă de altul în mod ilicit, cu vinovăţie este obligat să repare 
prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, şi prejudiciul moral 
cauzat prin acţiune sau omisiune, precum şi a ţinut cont de prevederile art.219 
alin.(4) Cod de procedură penală, iar la determinarea cuantumului acestuia, a 
luat în consideraţie atât gravitatea cauzării suferinţelor psihice a părţii 
vătămate, cât şi date obiective care certifică acest fapt, inclusiv şi pagubele 
materiale produse şi anume prin acţiunile infracţionale ale inculpatului DV.
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1ra-

770/2020

Decizie din 

26 mai 2020

Inculpatul DV a fost recunoscut vinovat în comiterea infracţiunii 
prevăzute de art.186 alin.(2) lit.c) şi d) Cod penal şi i s-a stabilit o 
pedeapsă sub formă de 150 ore de muncă neremunerată în folosul 
comunităţii.

Sustragere din domiciliu bunuri în valoare de 1.600 lei

Suma cerută: 5 000 lei

Suma acordată: 2 000 lei

Justificarea instanței:  instanţa de apel a ţinut cont de faptul că cel care 
acţionează faţă de altul în mod ilicit, cu vinovăţie este obligat să repare 
prejudiciul patrimonial,  iar în cazurile prevăzute de lege, şi prejudiciul moral 
cauzat prin acţiune sau omisiune, precum şi a ţinut cont de prevederile art.219 
alin.(4) Cod de procedură penală, iar la determinarea cuantumului acestuia, a 
luat în consideraţie atât gravitatea cauzării suferinţelor psihice a părţii 
vătămate, cât şi date obiective care certifică acest fapt, inclusiv şi pagubele 
materiale produse şi anume prin acţiunile infracţionale ale inculpatului DV, 
părţii vătămate LM i s-a cauzat inclusiv, un prejudiciu material, stabilit prin 
actul de învinuire, cauzarea căruia s-a constatat ca fiind dovedită, or inculpatul 
DV a recunoscut vina în comiterea acţiunilor descrise în actul de învinuire, 
cauza penală fiind examinată de către instanţa de fond în procedura 
simplificată prevăzută de art.3641 Cod de procedură penală, respectiv ultimul 
recunoscând şi cauzarea prejudiciului material, infracţiunea fiind comisă de
către inculpat cu intenţie. 
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1ra-

866/2020

Decizie din 13 

mai 2020

Inculpatul BG a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunilor 
prevăzute de art. 187 alin. (2) lit. d), e) şi f), art. 187 alin. (1), art. 179 alin. 
(2) şi art. 188 alin. (2) lit. d) şi f) Cod penal.

Pentru a pronunța sentința, prima instanță a constatat că, la data de 28 
decembrie 2012 în jurul orelor 18:00, BG, fiind în stare de ebrietate 

produsă de alcool, urmărind scopul sustragerii bunurilor altei 
persoane, s-a îndreptat spre gospodăria cet. CA situată în or. [...] str. 
[...]. În ogradă, a intrat în dialog cu stăpâna, însă neajungând la un 
numitor comun a îmbrâncit-o pe aceasta şi din antreu în mod deschis a 
sustras bunuri, prin ce a cauzat o daună considerabilă proprietarului în 
sumă totală de 494 lei.

Suma cerută: 5 500 lei

Suma acordată: 5 500 lei

Justificarea instanței:  Cât ţine de argumentele recurentului criticând decizia 
instanței de apel și sentința în partea civilă, precum că, urma a fi lăsat spre 
examinare în ordine civilă, instanța a încasat în beneficiul aceleași părți 
vătămate de două ori prejudiciul moral în sume diferite, Colegiul penal indică că 
nu pot fi reţinute, or, aceasta reprezintă o interpretare eronată a recurentului, 
mai mult, în partea dispozitivă a sentinței este clar indicat că: "Se încasează de 
la GB în beneficiul lui BS suma de 500 lei cu titlu de prejudiciu moral cauzat 

prin infracțiune; Se încasează de la BG în beneficiul lui AL suma de 5000 lei cu 
titlu de prejudiciu moral cauzat prin infracțiune"  
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1ra-

1168/20

Decizie din 13 

mai 2020

PC a fost recunoscută vinovată și condamnată în baza art. 186 alin. (2) 
lit. c) și d) Cod penal, fiindu-i stabilită pedeapsa sub formă de 
închisoare pe un termen de 1 (unu) ani.

având scopul de cupiditate, cu intenția însușirii bunurilor altei 
persoane, a pătruns în casa de locuit a CR, amplasată în [...], de unde a 
sustras pe ascuns o brățară etc., astfel fiindu-i cauzat părții vătămate 
RC un prejudiciu material în sumă totală de 36 198 de lei.

Suma cerută: 15 000 lei

Suma acordată: 3 000 lei
Justificarea instanței: În ceea ce privește acțiunea civilă, instanța de apel a făcut 
trimitere la prevederile relevante ale Codul civil, analizând caracterul și 
gravitatea prejudiciului moral cauzat persoanei vătămate, ajungând, ca și prima 
instanță, la concluzia că despăgubirea în mărime de 3 000 de lei poate aduce 
satisfacție echitabilă persoanei vătămate, pe când suma de 15 000 lei, solicitată 
de către partea vătămată, este vădit exagerată.

355 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi
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0119

2ra-22/21

2ra-

1340/20

Decizia din 03 

martie 2021

GB împotriva Ministerului Justiției al Republicii Moldova cu privire la 
constatarea încălcării dreptului la examinarea în termen a cauzei și 

repararea

prejudiciului moral

Suma solicitată: 2 000 lei
Suma acordată: 2 000 lei
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2ra-312/21 Încheierea 

din 03 martie 

2021

SM a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiției, Uniunii Avocaților, Curţii de Apel Chișinău şiJudecătoriei 
Chișinău, prin care a  solicitat constatarea încălcării dreptului lui la 
executarea în termen rezonabil a Deciziei din 31 martie 2016 a Curții de 
Apel Chișinău emisă în temeiul art. 21 din Legea nr. 793-XIV din 10 

februarie 2000 prin care s-a dispus a suspenda executarea Ordinului 

Ministerului Justiției nr. 657 din 10 decembrie 2015 prin care în temeiul 
Deciziei din 15 mai 2015 al Comisiei de etică și disciplină al Uniunii 
Avocaților s-a retras licența pentru exercitarea profesiei de avocat nr. 
2163 eliberată la 06 mai 2011 și încasarea din contul bugetului de stat în 

beneficiul lui Mocanu Serghei cu titlu de prejudiciu moral, a sumei de 4 

000 euro.

În motivarea acțiunii s-a indicat că conform Deciziei din 15 mai 2015 a 
Comisiei pentru etică şi disciplină a Uniunii Avocaților, i-a fost retrasă 
licența pentru exercitarea profesiei de avocat nr. 2163 eliberată la 26 

mai 2011.

Conform art. 25 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 1260 din 19.07.2002, licența 
pentru exercitarea profesiei de avocat se retrage de către Ministerul 
Justiției în temeiul hotărârii Comisiei pentru etică şi disciplină. Pentru 
cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), licența pentru exercitarea profesiei de 
avocat se retrage de Ministerul Justiției, la propunerea Consiliului 
Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat și după 
consultarea opiniei Comisiei pentru etică şi disciplină. Hotărârea 
privind retragerea  licenței pentru exercitarea profesiei de avocat poate 

Suma solicitată: 4 000 Euro
Respinsă de către toate 3 instanțe
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2ra-352/21 Încheierea 

din 03 martie 

2021

cererea de chemare în judecată depusă de TV împotriva Ministerului 
Justiției, intervenient accesoriu Procuratura Generală a Republicii 

Moldova, cu privire la repararea prejudiciului moral, cauzat prin 

acțiunile organelor de urmărire penală, procuraturii și instanțelor 
judecătorești și compensarea cheltuielilor de asistență juridică

nu se specifică suma cerută
instanța de fond respinge cererea depusă de reclamant
Curtea de Apel casează hotărârea instanței de fond și emite o Decizie prin care 
admite integral cererea și pentru compensarea prejudiciului moral se oferă 

suma de 25 000 lei

Instanţa a constatat că, mărimea sumei solicitate de 25 000 lei este o sumă 
echitabilă în raport cu suferințele morale și psihice suportate de reclamant, 
luând în considerație că, TV este paroh-protoereu al bisericii ,,Nașterea Maicii 
Domnului” din satul Colonița, activează din anul 1995 și până în prezent, iar 
prin acțiunile de învinuire ale organului de urmărire penală i-a pătat imaginea în 
fața sătenilor, or, funcția sa religioasă ține de încrederea cetățenilor față de el ca 
paroh-protoereu, iar în cazul când timp de 4 ani el este pus sub învinuiri, 

încrederea cetățenilor dispare din moment ce s-au auzit despre presupusa 
infracțiune săvârşită.
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2ra-402/21 Încheierea 

din 10 martie 

2021

OB împotriva Ministerului Justiției al Republicii Moldova, 
Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor interne al 
Republicii Moldova, Inspectoratului de Poliție Centru a Direcției de 
poliție a municipiului Chișinău a Inspectoratului General al Poliției, 
Consiliului municipal Chișinău, intervenient accesoriu Agentul 
constatator din cadrul Secției securitate publică a Inspectoratul de 
Poliție Centru a Direcției de poliție a municipiului Chișinău a 
Inspectoratului General al Poliției, IA, cu privire la repararea 
prejudiciului material şi moral cauzat prin acțiunile ilicite ale organului 
de urmărire penală

Suma cerută: 10 000 lei
Instanța de fond respinge cererea, ca neîntemeiată
Curtea de Apel casează hotărârea instanței de fond și emite o Decizie prin care 
admite parțial cererea de chemare în judecată și oferă 1000 lei cu titlu de 

prejudiciu moral

D. Răspunderea statului pentru fapta autorităților (urmărire penală ilegală; condiții de detenție inumane; nesoluționarea cauzei în termen rezonabil 
sau neexecutarea hotărârii judecătorești în termen rezonabil etc.)
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Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral
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0383

2ra-48/21 Decizia din 24 

martie 2021

GC a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiției, intervenient accesoriu executorul judecătoresc LS, cu privire la 
constatarea încălcării dreptului la executarea în termen rezonabil a 
hotărârii judecătorești, repararea prejudiciului material, moral și 
încasarea cheltuielilor de judecată

Suma crută: 50 000 lei
Suma acordată:  50 000 lei

Curtea de Apel ?!

360 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=6

0368

3ra-333/21 Încheierea 

din 24 martie 

2021

FP a depus la Judecătoria Soroca, sediulCentral cerere de chemare în 
judecată împotriva Procuraturii raionului Soroca privind obligarea 
examinării plângerii și pornirii urmăririi penale pe faptul comiterii 
infracțiunii de către VP, repararea prejudiciului material în sumă de 
3528 lei și a prejudiciului moral în mărime de 15000 lei

Suma cerută: 15 000 lei
cererea a fost declarată inadmisibilă

361 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=6

0360

2ra-

282/2021

Încheierea 

din 24 martie 

2021

SG și GIvau înaintat o cerere de chemare în judecată împotriva lui SG 
cu privire la încasarea prejudiciului moral cauzat prin încălcarea 

dreptului de a nu fi supus la tratamente degradante.

Suma cerută: 8 000 lei
cererea a fost respinsă

Prin prisma art. 3 al Convenției pentru apărarea Drepturilor Omului și a 
Libertăților fundamentale, art. 2036 şi 2037 Cod civil, Colegiul a considerat că 

prima

instanță legal și întemeiat a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în 
judecată depusă de SG și GI împotriva lui SG cu privire la încasarea 
prejudiciului moral cauzat prin încălcarea dreptului de a nu fi supus la 
tratamente degradante, or, în condițiile probatoriului administrat la materialele 
cauzei reiese că, tratamentul, descris de reclamanți, la care ar fi fost supuși şi 
care i-a vizat, a fost compatibil cu respectarea demnității lor umane şi nu a atins 
pragul necesar de severitate pentru a se încadra în domeniul de aplicare al art. 3 

din Convenție 
362 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=6

0357

3ra-241/21 Încheierea 

din 24 martie 

2021

EG a înaintat acţiune împotriva Primăriei com. Stăuceni, mun. 
Chişinău, solicitând recunoaşterea încălcării dreptului de acces la 
informaţie la soluţionarea cererii nr. 567 din 26 aprilie 2019, cererii nr. 
617 din 20 mai 2019 şi cererii prealabile din 03 iunie 2019, obligarea 
oferirii răspunsului complet conform solicitărilor formulate la pct. 1-3 
lit. a)-e) în cererea nr. 566 din 26 aprilie 2019, formulate repetat în 

cererile nr. 617 din 20 mai 2019 şi cererea prealabilă din 03 iunie 2019, 
repararea prejudiciului moral în mărime de 20 000 de lei

Suma cerută: 20 000 lei
Suma primită: 100 lei

Curtea de Apel a casat parțial hotărârea instanței de fond și emisă o nouă 
Decizie în partea casată, prin care s-a declarat inadmisibilă acțiunea în 
contencios administrativ înaintată de EG împotriva Primăriei comunei Stăuceni, 
mun.Chișinău cu privire la încasarea prejudiciului moral 

363 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=6

0346

3ra-

21/2021 

Decizia din 24 

martie 2021

TD a înaintat cerere de chemare în judecată împotriva Primăriei mun. 
Chişinău cu privire la anularea actului administrativ, repararea 
prejudiciului moral și a cheltuielilor de judecată

Suma cerută: 20 000 lei 
nu a fost dat curs cererii de chemare în judecată depuse de către TD

364 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=6

0328

2ra-370/21 Încheierea 

din 24 martie 

2021

DU a depus cerere de chemare în judecată împotriva LR solicitând 
recuperarea sumei de 1700 de lei cu titlu de prejudiciu material şi a 
prejudiciului moral în mărime de 20000 de lei, încasarea cheltuielilor 
de asistenţă juridică în sumă de 2000 de lei.

În motivarea acțiunii, reclamanta a invocat că, la 23 octombrie 2018 s-a 
adresat la salonul „Liudmila”, amplasat în or. Ocnița, str. Gării, unde 
activează LR, hair-stilist, pentru a-și vopsi părul, care avea o lungime 
corespunzătoare și nu a planificat să-l scurteze. Procesul vopsirii a fost 
îndelungat, iar, în final, LR i-a ars considerabil părul şi l-a frezat destul 
de esențial pentru a ascunde rezultatul. Drept urmare, nu a putut 
corecta nimic și i-a recomandat ca pentru restabilirea estetică a părului 
să se adreseze la un maestru din Chișinău, deoarece nu mai poate 
schimba nimic. Astfel, în căutarea unei soluţii a confirmat că-i achită 
serviciile, doar cu condiţia să repare greşeală şi să-i dea un aspect 
plăcut podoabei capilare. Iniţial, suma pentru servicii era de 
aproximativ 50 de euro, însă, în final, preţul era de 1770 de lei. Profund 
emoţionată, deoarece nu dispunea de acești bani, a ieşit afirmând că în 
ziua următoare va aduce banii.
Totodată, a precizat că, ulterior, lucrurile au luat o altă întorsătură, 
deoarece în seara aceleeaşi zile, LR şi-a permis să discute cazul pe 
rețelele de socializare, în grup public, cu diverse ofense în adresa ei și a 

familiei sale.

Reclamanta a afirmat că a mers la Chişinău pentru efectuarea unor 

Suma solicitată: 20 000 lei

instanța de fond a respins ca fiind neîntemeiată cererea de chemare în judecată
Curtea de Apel a casat hotărârea instanței de fond și  a emis o hotărâre nouă 
prin care s-a încasat de la LR în beneficiul DU prejudiciul moral în sumă de 

2000 de lei
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Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral
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0327

2ra-

340/2021

Încheierea 

din 24 martie 

2021

RM a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui SS cu privire la 
demolarea construcției.

A menționat că la 20 noiembrie 2015 pârâtul ilegal a demolat 
apartamentul său în lipsa autorizaţiei de la organele de resort, iar în 
acest sens pârâtul a avariat

peretele care fusese comun apartamentelor, dar care la moment deja 

este peretele care aparține bunului reclamantului și care este 

deteriorat. 

Reclamantul a mai indicat că actualmente este în imposibilitate să 
repare peretele deteriorat, care dă în curtea vecinului pârât, întrucât 
acesta și-a instalat o
poartă și un gard metalic.

Suma solicitată: 5 000 lei
capătul de cerere cu privire la încasarea prejudiciului moral a fost respins

366 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=6

0325

3ra-390/21 Încheierea 

din 24 martie 

2021

VB a depus acțiune în contencios administrativ împotriva 
Inspectoratului de Poliție Comrat al Direcției de Poliție a UTA Găgăuzia 
a Inspectoratului General al Poliției al MAI (în continuare IP Comrat al 
DP a UTA Găgăuzia al IGP al MAI), șefului IP Comrat al DP a UTA 
Găgăuzia al IGP al MAI – NT, DP a UTA Găgăuzia al IGP al MAI și 
șefului DP a UTA Găgăuzia al IGP al MAI – IC cu privire la accesul la 
informație și repararea prejudiciului moral.

Suma cerută: 40 000 lei
s-a respins ca neîntemeiată acțiunea în partea prejudiciului moral

367 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=6

0323

2ra-508/21 Încheierea 

din 24 martie 

2021

MD a depus cerere de chemare în judecată împotriva Primăriei orașului 
Drochia solicitând încasarea salariului pentru perioada 12 martie 2018-

21 iunie 2019 în mărime de 107415 lei, încasarea prejudiciului moral în 
sumă de 50000 de lei şi încasarea cheltuielilor de judecată.

Suma cerută: 50 000 lei,
acțiunea a fost respinsă.

368 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=6

0317

3ra-271/21 Încheierea 

din 24 martie 

2021

AP a depus cerere de chemare în judecată împotriva Casei Naționale 
de Asigurări Sociale cu privire la anularea actului administrativ, 
recunoașterea ilegalității refuzului și încasarea cheltuielilor de judecată.

Suma cerută: 5 000 lei
acțiunea a fost admisă partial, dar în privința prejudiciului moral, a fost respinsă

369 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=6

0310

2ac-59/21 Încheierea 

din 24 martie 

2021

MP a înaintat acțiune în contencios administrativ împotriva Serviciului 
Vamal, terţ GG prin care a solicitat, anularea ordinului nr. 327/p din 24 
aprilie 2018 cu privire la încetarea raporturilor de serviciu cu MP, 

restabilirea în funcţiue de şef adjunct al Departamentului antifraudă şi 
conformare al Serviciului Vamal, repararea prejudiciului moral în 

mărime de 300 000 lei şi despăgubirea pentru întreaga perioadă de 
lipsă forțată de la muncă.

Suma cerută: 300 000 lei
s-a respins acţiunea înaintată

370 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=6

0384

3ra-

119/2021

Încheierea 

din 25 martie 

2021

IV a depus cerere de chemare în judecată împotriva Procuraturii 
Generale a Republicii Moldova privind constatarea încălcării drepturilor 
şi libertăților sale, obligarea Procuraturii Generale a Republicii Moldova 
să înlăture încălcările prin emiterea hotărârii colegiului disciplinar şi de 
calificare conform prevederilor Legii cu privire la procuratură, obligarea 
Republicii Moldova prin intermediul Ministerului Finanțelor al 
Republicii Moldova să repare prejudiciul material şi moral cauzat în 
mărime de 10 000 000 de lei în legătură cu încălcarea drepturilor şi 
libertăților sale. 

Suma solicitată: 10 000 000 lei
cererea a fost respinsă

371 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=6

0393

2ra-165/21 Încheierea 

din 31 martie 

2021

UI și UD, prin intermediul reprezentantului, avocatului SA, au depus 
cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului Justiției al 
Republicii Moldova, intervenient accesoriu Procuratura Generală a 
Republicii Moldova, privind încasarea prejudiciului material și moral 
cauzat prin tragerea ilegală la răspundere penală. 

Suma solicitată: pentru fiecare a câte 200 000 lei
Suma acordată: câte 25 000 lei 

372 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=6

0555

2ra-258/21 Încheierea 

din 31 martie 

2021

SM a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiției al RM şi Inspectoratului Naţional de Patrulare al 
Inspectoratului General al Poliţiei al RM cu privire la repararea 
prejudiciului moral cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de 
urmărire penală

Suma cerută: 9 000 lei
acțiunea a fost respinsă
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Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral
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0534

2ra-188/21 Încheierea 

din 31 martie 

2021

TM a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiției, intervenienți accesorii Administrația Națională a 
Penitenciarilor și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării cu privire la 
recunoașterea încălcării dreptului la executarea într-un termen 
rezonabil a hotărârii judecătorești, încălcării dreptului la învățătură, la 
egalitate și repararea prejudiciului moral.

Suma Cerută: 60 000 lei

Referitor la pretenția privind repararea prejudiciului moral cauzat prin 
încălcarea dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești, 
instanțele de judecată au remarcat că scopul Legii nr. 87 din 21 aprilie 2011 
privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la 
judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen 

rezonabil a hotărârii judecătorești, este crearea de către stat a unui remediu 
intern eficient de apărare a dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei 
şi a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești În 
latura ce ține de repararea prejudiciului cauzat, TM nu a prezentat probe 
pertinente și concludente ce ar confirma faptul admiterii de către pârât a unor 
încălcări care ar dovedi existența suferințelor psihice sau fizice suportate, 
precum și justificarea cuantumului daunei morale solicitate.
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2ra-516/21 Încheierea 

din 31 martie 

2021

VC a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiției al Republicii Moldova solicitând încasarea prejudiciului moral 
cauzat în rezultatul încălcării dreptului la judecarea în termen rezonabil 
a cauzei civile în sumă de 50000 de lei, prejudiciului material şi a 
cheltuielilor pentru asistenţă juridică în sumă totală de 2500 de lei, 
precum şi plăţii pentru serviciile avocatului în sumă de 1000 de lei

Suma cerută: 50 000 lei
Suma primită: 15 000 lei
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2ra-514/21 Încheierea 

din 31 martie 

2021

SM a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiției al Republicii Moldova solicitând constatarea încălcării dreptului 
său subiectiv la examinarea în termen rezonabil a contestației din 21 
noiembrie 2017 privind anularea procesului-verbal şi a Deciziei din 08 
noiembrie 2017, întocmite de O.S. al SP-1 al IP Ciocana, MM, pentru 

perioada de 21 noiembrie 2017 - 07 mai 2019, încasarea din contul 

bugetului de stat a prejudiciului moral în sumă de 2000 de euro

Suma cerută: 2 000 Euro
acțiunea a fost respinsă
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2ra-

488/2021

Încheierea 

din 31 martie 

2021

OC a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiţiei cu privire la constatarea faptului încălcării dreptului la 
judecarea în termen legal al cauzei, repararea prejudiciului moral și 
încasarea cheltuielilor de judecată

Suma cerută: 750 000 lei
s-a respins acțiunea depusă de Olga Caigorodțeva ca fiind neîntemeiată
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2ra-

441/2021

Încheierea 

din 31 martie 

2021

PM a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiției, intervenient accesoriu Procuratura Generală cu privire la 
compensarea prejudiciului material în sumă de 388 948,00 de lei, 
suportat în urma pierderii productivității de lapte a animalelor de la 
ferma la care activa, a sumei de 78 174,47 de lei, în calitate de prejudiciu 

material suportat ca urmare a pierderii a 53 de ovine, a sumei de 150 

000 de lei cu titlu de prejudiciu moral, a sumei de 15 000 de lei ca 

prejudiciu material suportat pentru acordarea asistenței juridice.

La 27 mai 2017, organul de urmărire penală al MAI, a pornit o cauză 
penală în baza art. 165, alin. (2), lit. d) Cod penal - trafic de ființe umane. 
În temeiul respectivei cauze penale, în dimineața zilei de 30 mai 2017, 
în gospodăria lui SM și LM, din satul Seliște, raionul Orhei, pe 
neașteptate și forțat au pătruns mai mulți colaboratori de poliție și 
inițial i-au imobilizat, iar mai apoi i-au reținut pe SM și pe fiul matur de 
22 de ani –PM, fiind bănuiți de faptul că la ferma lor de animale ţin 
persoane în condiții de sclavie.
A specificat că, ulterior, au fost efectuate mai multe acțiuni procesuale, 
inclusiv percheziții. La sfârșitul zilei ambii au fost escortați la Chișinău 
și plasați în Izolatorul de Detenție Preventivă al Direcției de Poliție, fiind 
ridicat și automobilul de model Mercedes Sprinter 312 D, cu nr. de 
înmatriculare [...].

Suma cerută: 150 000 lei
Suma acordată: 50 000 lei

legiuitorul a prevăzut în legislația națională ca drept consecință a reținerii 
ilegale, aplicării ilegale a măsurii preventive sub formă de arest la domiciliu și 
efectuării ilegale a percheziției, este atribuirea calității caracterului reparabil al 
prejudiciului material și moral cauzat, or prin prisma prevederilor legale citate s-
a constatat legătura cauzală între argumentele menționate.  
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2ra-238/21 Încheierea 

din 31 martie 

2021

VC a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiției al Republicii Moldova, intervenienți accesorii Procuratura 
Generală a Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Republicii 
Moldova cu privire la repararea prejudiciului material și prejudiciului 
moral cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale 
procuraturii și ale instanțelor judecătorești.

Suma cerută: 30 000 lei

prin Hotărârea primei instanțe a fost respinsă acțiunea ca fiind neîntemeiată 
prin Decizia Curții de Apel a fost casată integral hotărârea instanței de fond și 
emisă o nouă hotărâre, prin care acțiunea a fost admisă parțial. 

Suma acordata: 10 000 lei
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2ra-

512/2021

Încheierea 

din 31 martie 

2021

SD a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiției, intervenienți accesorii Primăria mun. Chișinău și executorul 
judecătoresc Iacob Miron cu privire la constatarea încălcării dreptului la 
executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești, repararea 
prejudiciului moral și încasarea cheltuielilor de judecată

Suma cerută: 95 000 lei
Suma acordată: 90 000 lei
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Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral
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0433

2ra-526/21 Încheierea 

din 31 martie 

2021

BA a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiției, intervenienți accesorii Procuratura Generală și Procuratura r. 
Briceni cu privire la încasarea prejudiciului material și moral cauzat 
prin acțiunile ilicite ale organului de urmărire penală și ale procuraturii

Suma cerută: 50 000 lei,
Suma primită: 5 000 lei
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3r-72/21 Decizia din 31 

martie 2021

RP a depus acțiune în contencios administrativ împotriva Ministerului 
Justiției al Republicii Moldova şi Instituției Publice „Agenția Servicii 
Publice” cu privire la anularea actelor administrative şi repararea 
prejudiciului moral, solicitând

Suma solicitată: 637 000 000 000 lei
Acțiunea respinsă
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2r–16/21 Încheierea 

din 03 

februarie 

2021

reclamantul s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva 
Ministerului Justiției, intervenienți accesorii executorul judecătoresc CV 
și Inspectoratul General al Poliției cu privire la constatarea încălcării 
dreptului la executare în termen rezonabil a hotărârii judecătorești și 

repararea prejudiciului moral.

oferit 1000 lei
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2ra-81/21 Încheierea 

din 10 

februarie 

2021

DT a depus cerere de chemare în judecată către Ministerul Justiției al 
RM, intervenient accesoriu Procuratura Generală a RM cu privire la 
încasarea prejudiciului material în mărime de 15000 lei şi compensarea 
prejudiciului moral în mărime de 200000 lei, cauzat prin acțiunile 
ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale 
instanțelor judecătoreşti

cerut: 200 000 lei

primit: 20 000 lei
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2ra-142/21 Încheierea 

din 10 

februarie 

2021

în cauza civilă la cererea înaintată de SRL „Ilvicons” împotriva 
Ministerului Justiției al Republicii Moldova privind constatarea 
încălcării dreptului la judecarea  cauzei în termen rezonabil și repararea 

prejudiciului moral,

Cerut: 5 000 000 lei

primit în cadrul instanței de fond:  50 000 lei

apel: majorarea la 150 000 lei
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2ra-

1855/2020

 2ra-

189/2021

Încheierea 

din 10 

februarie 

2021

BB către Ministerul Justiției al Republicii Moldova privind constatarea 
încălcării dreptului la examinarea cauzei civile în termen rezonabil și 

repararea prejudiciului moral cauzat

cerut: 10 000 lei pentru fiecare

primit: 500 lei, pentru fiecare
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2ra-332/21 Încheierea 

din 24 

februarie 

2021

VD a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiției și Inspectoratului General al Poliției, intervenient accesoriu NL, 
solicitând încasarea din contul Inspectoratului General al Poliției a 
sumei de 1 097,40 de lei cu titlu de cheltuieli suportate în procesul 

contravențional și a sumei de 1 500 lei cu titlu de despăgubire pentru 

prejudiciul moral

solicitat: 1500 lei

oferit: 500 lei
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Dosarul 

nr. 2ra-

1806/2020 

2ra-

140/2021

Încheiere, 20 

ianuarie 2021

RD  împotriva Ministerului Justiției, intervenient accesoriu executorul 
judecătoresc NP cu privire la constatarea încălcării dreptului la 
executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești,

Suma cerută-  50 000 lei

Suma oferită- 0 lei 

Recurs declarat inadmisibil. Instanța de apel a menționat că statul nu este 
responsabil de imposibilitatea executării hotărîrii judecătoreşti de către 

persoanele private, care nu dispun de bunuri, mijloace financiare sau alte active 

care ar putea fi urmărite în scopul stingerii datoriei
388 http://juris
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Dosarul 

nr. 2ra-

1134/20

Decizie, 29 

decembrie 

2020

Cu privire la constatarea faptului încălcării dreptului la executarea în 
termen rezonabil a hotărârii judecătorești irevocabile, repararea 
prejudiciului material și moral și încasarea cheltuielilor de judecată. În 
motivarea acțiunii reclamantul a indicat că, a fost angajat în cadrul 
Departamentului Situaţiei Excepţionale pe lângă Ministerul Afacerilor 
Interne, timp în care împreună cu membrii familiei sale nu au fost 
asigurați cu spațiu locativ. prin decizia din 10 octombrie 2008 a Curții 
Supreme de Justiție, a fost admis recursul lui şi a fost casată hotărârea 
din 09 iunie 2008 a Curții de Apel Chișinău, fiind emisă o hotărâre 
nouă de admitere a acțiunii, prin care a fost obligat Consiliul municipal 
Chișinău să îl asigure cu spațiu locativ conform legislației locative în 

vigoare.

Suma cerută- 100000 lei

Suma acordată-1000 lei

 Or, la determinarea cuantumului prejudiciului moral urmează să se respecte 
criteriul echității, care presupune că despăgubirile pentru prejudiciul moral 
trebuie să fie juste, raționale şi echitabile, adică trebuie stabilite în așa fel încât 
să asigure efectiv o compensare suficientă a prejudiciului moral cauzat, ca astfel 
să fie menținut echilibrul între daunele efectiv pricinuite şi suma acordată. 

Totodată, nu pot fi reţinute argumentele recurentului MP precum că suma de 
100 000 de lei cu titlu de prejudiciu moral pentru suferințele suportate este 
reală şi echitabilă, deoarece aceasta este vădit disproporțională şi excesivă, 
nefiind în relaţie de proporționalitate cu gravitatea suferinţelor psihice 

suportate. 
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Dosarul 

nr. 2ra-

1622/20

Decizie, 29 

decembrie 

2020

Reclamantul a înaintat acțiune în instanța de judecată cu privire la 
repararea prejudiciului moral cauzat către Ministerul Justiției deoarece 
în privința lui a fost pornită urmărirea penală pe art.264 alin.(1) cod 
Penal deși pe carosabil nu erau alte semne de circulație rutieră care ar 
putea crea „bănuială rezonabilă” că el în calitate de șofer s-ar putea 

face vinovat de comiterea acestui accident rutier, 

Suma cerută- 11750 lei 

Suma acordată- 5000 lei

În circumstanţele expuse, având în vedere cele constatate, Colegiul civil, 
comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie
consideră necesar de a încasa din contul bugetului de stat, gestionat de 
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, prin intermediul Ministerului 
Justiţiei al
Republicii Moldova, în beneficiul lui VU, o despăgubire bănească în mărime de 5 
000 de lei, care este una rezonabilă și echitabilă, fiind o despăgubire
utilă și suficientă, compensatoare pagubelor de ordin moral cauzat persoanei 
vizate, această despăgubire fiind corespunzătoare și criteriilor de despăgubire 
stabilite de CtEDO prin jurisprudența sa.
Or, cuantumul prejudiciului moral pretins de către Vitalie Ursu în mărime de 
11750 de lei este vădit disproporţional şi excesiv în raport cu criteriile stabilite la 
caz şi principiul general al echităţii. 
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ch_col_civi
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9447

Dosarul 

nr. 2ra-

1617/20

Încheiere 23 

decembrie 

2020

Constatarea încălcării dreptului la judecarea în termen de rezonabil a 
cauzei și repararea prejudiciului moral.A solicitat constatarea încălcării 
dreptului său la judecarea în termen rezonabila cauzei civile, care 
durează de 9 ani, violarea art. 6 § 1 din Convenția Europeană pentru 
Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale coroborat 
cu art.1 din Primul Protocol adițional la Convenție și încasarea din 
contul bugetului destat prin intermediul Ministerului Justiției a sumei 
în mărime de 100 000 de lei, cu titlu de prejudiciul moral.  

Suma cerută- 100000 lei

 Suma acordată- 40000 lei

A fost menținută hotărârea Curții de Apel. Completul Colegiului civil, comercial 
şi de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia 
de a considera recursurile declarate de către Ministerul Justiției și SRL 
„Mobiport Lux”, ca inadmisibile. 
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Dosarul 

nr. 3ra-

1167/20

Încheiere 23 

decembrie 

2020

Reclamanții au indicat că, au adresat Agenției pentru Supraveghere 
Tehnică o cerere privind accesul la informație dar nu au primit răspuns. 
Astfel, au considerat că prin acțiunile pârâtei li se încălcă grav dreptul 
de acces la informație, fiindu-le cauzat și un prejudiciu moral, în 
situația în care au fost limitați de a obține informația relevantă pe cazul 
efectuării de către un agent economic a lucrărilor de construcție cu 
încălcarea normelor în construcții în nemijlocita apropiere de casa lor 

de locuit

Suma cerută- 5000 lei pentru fiecare reclamant ( 10000 în total)

Suma oferită- 200 lei pentru fiecare reclamant ( 400 lei în total)

Completul Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții 
Supreme de Justiție a susținut hotărârea Curții de Apel, care la rândul acesteia a 
susținut Hotărârea instanței de fond invocând dreptul exclusiv al instanței de 
recurs de a filtra cererile de recurs care nu prezintă o motivare suficient de 
serioasă și care pe cale de consecință nu pot însuși un eventual
succes rezultat din examinarea cererii în completul de 5 judecători.
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Dosarul 

nr. 2ra-

1335/20

Decizie, 23 

decembrie 

2020

VC a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiției, Ministerului Finanțelor, Procuraturii Generale,AP... . În 
motivarea acțiunii instanța a motivat că împotriva acestuia a fost 
pornită urmărire penală pentru violență în familie, iar ulterior, după un 
proces de aproape 2 luni a fost recunoscut că, nu este subiect al 
infracțiunii în toate învinuirile aduse de organele de urmărirea penală.

Suma cerută- 30000 euro

Suma oferită- 0 lei

Recurentul nu a prezentat un act procedural definitiv și irevocabil pentru ca să 
poată pretinde la repararea  prejudiciului material și moral în temeiul Legii 
privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale 
organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești.
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Dosarul 

nr. 2ra-

1824/20

Încheiere 21 

decembrie 

2020

BN s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiției, prin care a solicitat constatarea încălcării dreptului la 
examinarea în termen rezonabil a cauzei civile și repararea 
prejudiciului moral cauzat prin această încălcare,

Suma cerută- 100000 lei

Suma oferită- 50000 lei

A fost menținută decizia Curții de Apel
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Dosarul 

nr. 2ra-

1595/20

Încheiere 16 

decembrie 

2020

OS a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiției, intervenienți accesorii Consiliul municipal Chișinău și 
executorul judecătoresc RT cu privire la constatarea încălcării dreptului 
la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti, repararea 
prejudiciului material, moral și încasarea cheltuielilor de judecată.

Suma cerută-  100000 lei

Suma oferită-  20000 lei

Decizia instanței de apel a fost menținută

Instanţa de apel a  dedus concluzia că, în speță, suma de 20000 de lei cu titlu 
de prejudiciu moral atinge scopul şi finalitatea prevăzută de lege, or, la 
stabilirea cuantumului prejudiciului moral se ia în considerare şi interesul 
sporit, pe care l-a avut sau îl are reclamantul în executarea hotărârii 
judecătoreşti
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Dosarul 

nr. 2ra-

1614/20

Încheiere 9 

decembrie 

2020

repararea prejudiciului material și moral, cauzat prin acțiunile ilicite ale 
organelor de urmărire penală, procuraturii și instanțelor judecătorești.

În motivarea acțiunii reclamantul a indicat că la data de 23 octombrie 
2008 de către Direcția Urmărire Penală a Ministerului Afacerilor Interne 
în privința sa a fost
pornită cauza penală în baza art. 326 alin.(3) Cod penal, ce presupune 
traficul de influență în proporții deosebit de mari 

Suma cerută-  1000000 lei

Suma oferită- 83000 lei

A fost menținută decizia Curții de Apel. Recursul a fost declarat inadmisibil.
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9264

Dosarul 

nr. 

2ra–1512/2

0

Încheiere 9 

decembrie 

2020

TG împotriva Ministerului Justiției, intervenient accesoriu Procuratura 
Generală a Republicii Moldova, cu privire la repararea prejudiciului 
moral, cauzat prin acțiunile organelor de urmărire penală, procuraturii 
și instanțelor judecătorești și repararea prejudiciului moral cauzat în 
legătură cu încălcarea dreptului la judecare a cauzei în termen 
rezonabil (către procurorul Procuraturii mun. Chișinău, VP, a fost 
emisă ordonanță de punere sub învinuire a lui TG, fiindu-i incriminat 
săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 213 lit. a) Cod penal.)

Suma cerută-  700 000 lei

Suma oferită- 60 000 lei 

În circumstanţele expuse, având în vedere cele constatate, Colegiul civil, 
comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie 
consideră necesar de a încasa de la Stat, reprezentat de Ministerul Justiției, o 
despăgubire bănească în mărime de 60 000 de lei care este una rezonabilă și
echitabilă, fiind o despăgubire utilă și suficientă, compensatoare pagubelor de 
ordin moral cauzat persoanei vizate, această despăgubire corespunde și 
criteriilor de despăgubire stabilite de CEDO prin jurisprudența sa.
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9094

Dosarul 

nr. 2ra-

1648/2020

Încheiere

25 noiembrie 

2020

AM împotriva Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne și 
Procuraturii Generale cu privire la constatarea încălcării dreptului la 
judecarea în termen rezonabil a cauzei civile și repararea prejudiciului 

moral 

Solicitat: 1.500.000

Acordat: 3.000

În consecință, având în vedere principiile compensării echitabile și rezonabile a 
prejudiciului moral, suferințele morale cauzate lui Mițcul Alexandru, instanța de
apel a apreciat că suma de 3 000 de lei poate fi considerată ca o compensare ce 
ar aduce satisfacție echitabilă acestuia pentru încălcarea dreptului acestuia la 
judecare în termen rezonabil a cauzei.

Totodată, instanța de apel a apreciat ca fiind nejustificată pretenția 
reclamantului privind repararea prejudiciului moral solicitat în baza Legii nr. 

1545

din 25 februarie 1998, în condițiile în care la caz nu sunt întrunite cerințele 
respectivei legi. Or, răspundrea statului în contextul Legii nr. 1545 din 25 

februarie

1998 survine doar în anumite circumstanțe, care sunt exhaustiv enumerate 
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9095

Dosarul 

nr. 2ra-

1567/2020

Decizie

25 noiembrie 

2020

VN împotriva Ministerului Justiției cu privire la constatarea încălcării 
dreptului la examinarea în termen rezonabil a cauzei civile și repararea 
prejudiciului material și moral

Solicitat: 100.000

Acordat: 3.000

Prin urmare, Colegiu susţine că atît prima instanță, cît și instanța de apel corect
au constatat încălcarea dreptului Vasili Novacov la examinarea cauzei în termen
rezonabil a acțiunii civile intentate de către Vasili Novacov împotriva ÎCS „Red
Union Fenosa” SA cu privire la anularea ordinului de concediere, restabilirea în
funcția anterior deținută, încasarea salariului pentru absența forțată de la lucru 
și

repararea prejudiciului moral

399 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

9117

Dosarul 

nr. 2ra-

1618/20

Încheiere

25 noiembrie 

2020

Reclamantul a declarat că, este evident că i-au fost aplicate măsurile de 
rigoare contrar legislaţiei, însă nu a fost luat în considerare faptul că 
infracţiunea de care a fost condamnat, face parte din categoria 
infracţiunilor mai puţin grave şi nici nu urma a fi aplicată arestarea 
preventivă. Or, a fost condamnat pentru comiterea infracţiunii 
prevăzute de art. 224 alin.(1) Cod penal ce prevede pedeapsă cu 
închisoare de până la 3 ani, iar conform art. 16 alin.(3) Cod penal, 
această infracţiune face parte din categoria infracţiunilor mai puţin 
grave. Astfel, a considerat că în privinţa sa ilegal a fost aplicată cea mai 
drastică măsură preventivă - arestul preventiv, ilegal a fost privat de 
libertate. Or, conform art. 176 alin.(2) Cod de procedură penală, 
arestarea preventivă se aplică numai persoanei care se bănuieşte
sau se învinuieşte de săvârşirea unei infracţiuni grave, deosebit de 
grave sau excepţional de grave, clasificate conform prevederilor art. 16 
Cod penal. Reclamantul a precizat că la fiecare şedinţă de judecată, în 

care se examina

chestiunea privind prelungirea măsurii preventive, a invocat acest fapt 
în faţa instanţelor de judecată, însă nu au fost auziţi. În speţă, arestarea 
sa a fost una ilegală şi neprevăzută de lege. 

La 11octombrie 2019, Catranji Ivan, reprezentant de avocatul Stela 

Sandu, a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiției al Republicii Moldova solicitând încasarea de la bugetul de stat 

a sumei de 50000 de lei cu titlu de prejudiciu moral.

Solicitat: 50.000

Acordat: 0 
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8942

Dosarul 

nr.2ra-

676/20

Î N C H E 

IERE

18 noiembrie 

2020 

SRL „Star Bait Company” împotriva Ministerului Justiției al Republicii 
Moldova cu privire la constatarea încălcării dreptului la examinarea în 
termen rezonabil a cauzei contravenționale și repararea prejudiciului 

moral.

Solicitat: 100.000

Acordat: 63.133,44 / apel: 80.000

Colegiul a considerat ca fiind exagerată aprecierea acestui prejudiciu la 
echivalentul de 100 000 lei, solicitat de reclamant, iar suma adjudecată de 
instanţa de fond în mărime de 63 133, 44 lei, ca fiind insuficientă pentru 
compensarea echitabilă a prejudiciului moral invocat, de aceea a admis apelul 
declarat de SRL „Star Bait Company”, prin majorarea cuantumul prejudiciului 
moral adjudecat, până la suma de 80 000 lei, care corespunde caracterului şi 
gravităţii suferințelor suportate de apelant.
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8963

Dosarul 

nr. 2ra-

1260/20

Încheiere

18 noiembrie 

2020 

CN și executorul judecătoresc CN împotriva Ministerului Justiției al 
Republicii Moldova, intervenienți accesorii Ministerul Finanțelor al 
Republicii Moldova și Procuratura Generală a Republicii Moldova cu 
privire la repararea prejudiciului material și moral cauzat prin acțiunile 
ilicite ale organului de urmărire penală și ale procuraturii

Solicitat: 50.000

Acordat: 5.000 / Apel: 15.000

Reieșind din cadrul legal aplicabil speței și circumstanțele cauzei, prima 
instanță a constatat că prejudiciul moral solicitat de executorul judecătoresc CN 
în sumă de 50.000 de lei este unul exagerat și nejustificat, iar suma de 5.000 de 
lei cu titlu de prejudiciu moral corespunde cu gravitatea suferințelor psihice 
suportate de către reclamantă, acest cuantum constituind o satisfacție 
echitabilă și rezonabilă a victimei daunei, cât și în stare să restabilească situația 
existentă înainte de prejudiciere.
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8970

Dosarul 

nr. 2ra-

1320/2020

Încheiere

18 noiembrie 

2020

SI împotriva Ministerului Justiției al Republicii Moldova cu privire la 
constatarea încălcării dreptului de examinare a cauzei în termen 
rezonabil și repararea prejudiciului moral

În legătură cu aceasta reclamantul a solicitat constatarea faptului că, a fost
încălcat dreptul său la judecarea dosarului civil în termen rezonabil și încasarea
prejudiciului moral în sumă de 500 000 lei

Solicitat: 500.000

Acordat: 7.000

403 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8832

Dosarul 

nr. 2ra-

1193/20

Încheiere

11 noiembrie 

2020

TI şi Societatea cu Răspundere Limitată „Grand Express” împotriva lui 
MC şi Companiei de Asigurări „Galas” Societate pe Acţiuni cu privire la 
repararea prejudiciului material şi moral şi încasarea cheltuielilor de 
judecată

Solicitat: 50.000

Acordat: 0 
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8857

Dosarul 

nr. 2ra-

1199/20

Încheiere

11 noiembrie 

2020

A afirmat că, nefiind de acord cu rezultatul alcooltestului „Drager”, în 

conformitate cu prevederile pct. 6 lit. e) din Regulamentul privind 

modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea 
stării de ebrietate şi naturii ei, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM 
nr. 296 din 16 aprilie 2009, a făcut o examinare medicală cu recoltarea 

probelor biologice. Respectiv, conform hemoleucogramei, efectuate la 

18 februarie 2017, ora 12.15, s-a stabilit că, în sânge se conține 0,2% 
alcool etilic. Acest raport a fost prezentat în primă instanță şi anexat la 
materialele cauzei contravenționale.

A susținut că, instanța de apel eronat a respins acțiunea, or, însăși 
anularea actelor privind tragerea la răspundere contravențională și 
sancționarea persoanei este
o consecință a constatării, în esență a acțiunilor incorecte ale agentului 
constatator, fiind o condiție respectată în sensul antrenării răspunderii 
autorității competente. A afirmat că, recurentul a fost înjosit în 

societate, i-au fost aduse atingeri drepturilor personale nepatrimoniale, 

prin urmare, a suferit o daună morală

Solicitat: 20.000

Acordat: 0
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8865

Dosarul 

nr. 2ra-

1371/20 

Decizie

11 noiembrie 

2020 

VB către Inspectoratul Național de Patrulare a IGP, succedat de 
Inspectoratul național de securitate publică, și Ministerul Justiţiei al 

RM, intervenient accesoriu agentul constatator al Inspectoratului 

Național de Patrulare a IGP – SS cu privire la constatarea încălcării 
drepturilor fundamentale, repararea prejudiciului material și moral, 
compensarea cheltuielilor de judecată.

În apropierea orașului Criuleni, a fost stopat de către echipajul de 
poliție MAI 9743, motivul stopării fiind presupusa depăşire a vitezei 
regulamentare cu peste 10 km/oră, iar la 03 octombrie 2016, a luat 
cunoștință cu citația nr. 428 emisă de executorul judecătoresc CV 

referitor la prezentarea spre executare a procesului-verbal nr. MAI03 

424638 din 09 iulie 2016 întocmit de Inspectoratul de Poliție Criuleni. 
Nefiind de acord cu procesul-verbal cu privire la contravenție, a depus 
contestație solicitînd anularea acestuia, iar potrivit hotărîrii din 29 mai 
2017 a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, (menținută prin decizia 
Curții de Apel Chișinău din 13 iulie 2017) s-a repus în termen, s-a admis 
contestația și s-a anulat procesul-verbal cu privire la contravenție nr. 
MAI03 424638 din 09 iulie 2016 cu încetarea procesului contravențional.

Solicitat: 150.000

Acordat: 1000

Prin prisma constatărilor și circumstanțelor descrise supra, Colegiul civil 
consideră relevante pretențiile lui BV privind încasarea prejudiciului moral, însă 
suma solicitată în mărime de 15000 lei cu titlu de prejudiciu moral, este 
neîntemeiată, exagerată şi nejustificată.

Coord. dr. conf. Octavian Cazac, iunie 2021, Chisinau Pagina 76 din 146

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58942
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58942
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58942
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58942
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58942
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58942
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58963
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58963
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58963
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58963
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58963
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58963
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58970
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58970
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58970
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58970
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58970
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58970
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58832
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58832
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58832
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58832
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58832
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58832
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58857
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58857
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58857
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58857
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58857
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58857
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58865
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58865
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58865
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58865
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58865
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58865


animus.md Studiu de Jurisprudență

Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral
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ch_col_civi

l.php?id=5

8693

Dosarul 

nr. 2ra-

1586/20

Încheiere

4 noiembrie 

2020

LP împotriva Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției și Inspecției 
Ecologice de Stat cu privire la repararea prejudiciului material și moral 
cauzat prin atragerea ilegală la răspundere contravențională.

Solicitat: 1.000.000

Acordat: 0

S-a respins capătul de cerere înaintat de LP în temeiul Legii nr.87/2011 privind 
repararea prejudiciului material și moral pentru încălcarea termenului de 
examinare a cauzei contravenționale, ca fiind depusă cu încălcarea termenului 
de prescripție.

407 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8728

Dosarul 

nr. 2ra-

1541/2020

Încheiere

4 noiembrie 

2020

RT împotriva Ministerului Justiției al Republicii Moldova, intervenienți 
accesorii Procuratura Generală și Ministerul Afacerilor Interne cu 
privire la încasarea prejudiciului material și moral cauzat prin acțiunile 
ilicite ale organelor de urmărire penală, procuratură și instanța de 
judecată.

Solicitat: 600.000

Acordat: 100.000

Reclamantul declară apel. (respins)
Cu referire la pretenţia apelantului privind încasarea sumei de 500 000 de lei cu 
titlu de diferența între prejudicial moral încasat de prima instanță, Colegiul a 
respins-o ca neîntemeiată, or, suma de 100 000 de lei reprezintă o măsură 
reparatorie corectă, pentru suferințele pricinuite apelantului sub aspectul 
tragerii ilegale la răspundere penală, fiind o sumă rezonabilă şi echitabilă care 
corespunde prejudiciului real şi efectiv produs lui RT, conducându-se de 
prevederile Legii nr. 1545, a Codul civil, cât şi prevederile art. 5 Convenţia pentru 
Apărarea Drepturilor Omului. 

408

http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8803

Dosarul 

nr. 3r-

277/20

Decizie

04 noiembrie 

2020

AM împotriva Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Justiției al 

Republicii Moldova, Ministerului Afacerilor Interne al Republicii 

Moldova, Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, Procuraturii 
Generale a Republicii Moldova, Administrației Naționale a 

Penitenciarelor, Penitenciarului nr.13, Penitenciarului nr. 16, IMSP 

Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, 
Oficiului Avocatului Poporului cu privire la constatarea încălcării art. 3, 
5 și 13 CEDO și repararea prejudiciului moral (deținerea în condiții 
inumane în Penitenciarul nr. 13 – mun. Chișinău, în perioada 15 

septembrie 2016 - 01 decembrie 2016)

Solicitat: nespecificat

Acordat: 60.000

409 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8631

Dosarul 

nr. 2ra-

1213/20

Încheiere

28 octombrie 

2020

Examinând recursul declarat de către AS în cauza civilă la cererea de 
chemare în judecată a lui AS împotriva Ministerului Justiţiei al 
Republicii Moldova cu privire la constatarea încălcării dreptului la 
executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti, încasarea 

prejudiciului material, a prejudiciului moral.

Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a 
prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen 
rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a 

hotărîrii judecătoreşti

Solicitat: 100.000

Acordat: 5.000

A fost constatată încălcarea dreptului lui AS la executarea în termen rezonabil a 
hotărârii din 26 mai 2011 a Curţii de Apel Chişinău.
Au fost încasate din contul bugetului de stat, prin intermediul Ministerului 

Justiţiei al Republicii Moldova în beneficiul lui AS suma de 5000 de lei cu titlu de 
prejudiciu moral, suma de 101500 de lei cu titlu de prejudiciu material şi suma 
de 2500 de lei cu titlu de cheltuieli de asistenţă juridică.
În rest, acţiunea a fost respinsă. 

410 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8662

Dosarul 

nr. 2rac-

195/2020

Decizie

28 octombrie 

2020

În drept şi-a întemeiat acțiunea în baza Legii nr.87 din 21 aprilie 2011, 

art. 6 par.1 CEDO, art.1 Protocolul 1 CEDO.

A solicitat SRL „Fim Construction”, reprezentată de avocatul DE, 
constatarea încălcării dreptului la un termen rezonabil de examinare al 
procesului penal prevăzut la art. 6 par.1 CEDO de către statul Republica 
Moldova în cadrul dosarului penal nr. [...], încasarea din contul 

Ministerului Justiției în beneficiul SRL „Fim Construction” a sumei de 

300 000 de lei cu titlu de prejudiciu moral, sumei de 500 000 de euro, 

cu titlu de prejudiciului material suportat prin comiterea infracțiunii.

Solicitat: 300.000 lei

Acordat: 25.000 lei 

Prin hotărârea din 25 iulie 2019 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, acțiunea 
a fost admisă parțial. S-a constatat faptul încălcării dreptului SRL „Fim  6 
Construction” la un termen rezonabil al procesului prevăzut la art. 6 par. 1 al 
Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților 
Fundamentale în cadrul dosarului penal 2010428030. S-a încasat din bugetul de 

stat, prin intermediul Ministerului Justiției al Republicii Moldova, în beneficiul 
SRL „Fim Construction” prejudiciul moral cauzat prin încălcarea termenului 
rezonabil al urmăririi penale în cadrul dosarului [...] în sumă de  25 000 de lei.
În rest acțiunea a fost respinsă ca neîntemeiată.
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411 http://juris
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l.php?id=5

8516

Dosarul 

nr. 2ra-

1109/20

Încheiere

28 octombrie 

2020

Cererea de chemare în judecată depusă de către GS împotriva 
Ministerului Justiției al Republicii Moldova cu privire la constatarea 
încălcării dreptului la examinarea în termen rezonabil a cauzei 
contravenționale și repararea prejudiciului moral.

Solicitat: 2.200

Acordat: 2.200

Cauza din 19 decembrie 2017 este extrem de importantă pentru reclamant, 
întrucât este vorba despre fabricarea unui dosar contravenţional pe numele 

său, pentru fapte pe care nu le-a comis. Consecinţă a acestui fapt o reprezintă şi 
cauzarea prejudiciului material şi moral considerabil, care îl afectează în mod 

economic grav. 

Mărimea prejudiciului moral cauzat reclamantul a apreciat-o în sumă de 2200 
lei, care este cu mult mai mică decât sumele oferite de Curtea Europeană 
pentru Drepturile Omului în cauze similare decise împotriva Republicii 

Moldova.

Prejudiciul moral invocat a fost cauzat prin: sentimente de frustrare cauzate de 

caracterul ilegal al acțiunilor instanţei de judecată, comise vădit contrar 
legislaţiei; suferinţe continue din cauza nenumăratelor refuzuri de a examina 
cauza intentată în privinţa sa în termen de 10 zile în instanţa de judecată; 
anxietate cauzată de incertitudinea creată de reprezentanţii instanţei de 
judecată, din comportamentul cărora a înţeles că, ilegalităţile comise în privinţa 
sa în viziunea lor sunt o normă de drept; suferinţe psihice şi fizice, dureri, stres, 
nervi, griji, lipsă de la serviciu în timpul anchetei şi judecării cauzei, afectare 
sufletească şi spirituală, oboseală, dificultăţi, demoralizare, descurajare, 
hedonisit - limitarea de a se bucura de plăcerile vieţii, de satisfacţii spirituale şi 
materiale; dificultatea în depăşirea obstacolelor impuse de acţiunile agentului 412 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8570

Dosarul 

nr. 2ra-

1409/2020

Decizie

28 octombrie 

2020

NP împotriva Ministerului Justiției, intervenient accesoriu Consiliu 
municipal Chișinău și executorul judecătoresc OU cu privire la 
constatarea încălcării dreptului la executare în termen rezonabil a 
hotărârii judecătorești, repararea prejudiciului material și moral.

Solicitat: 100.000

Acordat: 30.000

Astfel, la aprecierea cuantumului compensaţiei pentru prejudiciu moral, 
instanţa de judecată trebuie să ţină cont de comportamentul părţilor, 
importanţa
procesului pentru reclamant, precum şi de durata neexecutării hotărârii 
judecătoreşti, fiind apreciat ce a pierdut persoana pe plan fizic, psihic, social,
profesional şi familial, atât la moment, cât şi pentru viitor. Caracterul şi 
gravitatea suferinţelor psihice sau fizice le apreciază instanţa de judecată, luând 
în considerare circumstanţe în care a fost cauzat prejudiciul, precum şi statutul 
social al persoanei vătămate. Despăgubirea acordată de Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului în legătură cu daunele morale este menită să furnizeze o 
compensaţie financiară pentru un prejudiciu moral, cum ar fi suferinţe fizice sau 
psihice. Dacă se stabileşte existenţa unor astfel de daune şi în cazul în care 
Curtea consideră că este necesară o compensaţie bănească, ea va face o 
evaluare pe o bază echitabilă, luând în considerare standardele care decurg din 
jurisprudenţa sa. Reieşind din criteriile prevăzute de lege pentru determinarea 
unei reparaţii echitabile a prejudiciului invocat, în funcţie de circumstanţele 
cauzei în cadrul căreia a survenit neexecutarea, precum şi de pretenţiile 
invocate, de complexitatea cauzei, de comportamentul părţilor, de conduita 
autorităţilor publice, de durata încălcării şi de importanţa procesului pentru NP, 
temeinic și legal prima instanță a stabilit că suma de 30 000 de lei cu titlu de 
prejudiciu moral, este suficientă pentru acoperirea prejudiciului, cauzat prin 413 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8573

Dosarul 

nr. 2ra-

1423/20

Încheiere

28 octombrie 

2020 

Repararea prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de 
urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești

Solicitat: 50.000 euro 

Acordat: 10.000 lei

La fel, a remarcat (reclamantul) că este nejustificată admiterea parțială a 
pretenției privind repararea prejudiciului moral, deoarece sumele acordate nu 
sunt în măsură să constituie o satisfacţie echitabilă, care să compenseze tot 
prin ce a trecut dânsul și familia sa, ținând cont că are la întreţinere doi copii 

minori.

Instanțele de judecată ierarhic inferioare neîntemeiat au ajuns la concluzia 
admiterii parțiale a acțiunii și necesitatea încasării prejudiciului moral în 
mărime de 10 000 de lei, indicând că suma dispusă spre încasare este una 
rezonabilă şi echitabilă pentru prejudiciul moral cauzat lui prin atragere ilicită la 
răspundere penală.

414 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8576

Dosarul 

nr. 2r-

556/20

Decizie

28 octombrie 

2020 

Încălcării dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei, repararea 
prejudiciului moral și încasarea cheltuielilor de judecată.

Solicitat: 70.000

Acordat: 31.000

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 26 mai 2020, s-a admis 
parțial cererea de chemare în judecată depusă de CL.
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415 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8619

Dosarul 

nr. 2ra-

1517/20

Încheiere

28 octombrie 

2020

Constatarea încălcării dreptului la judecarea în termen rezonabil a 

cauzei, repararea prejudiciului moral.

Reclamanta a precizat că timp de treisprezece ani de zile, nu poate 
obține o hotărâre irevocabilă.

Reclamanta a considerat că suma de 50 000 de lei cu titlu de prejudiciu 
moral este mai mult decât echitabilă şi dacă ar împărți 50 000 lei la 
numărul de ani cât durează examinarea cererii, ar ieși aproximativ 1 leu 

pe zi.

Solicitat: 50.000

Acordat: 30.000

Prin hotărârea din 13 februarie 2020 a Judecătoriei Chișinău sediul Centru, a fost 
admisă acțiunea parțial.
A fost încasată de la bugetul de stat prin intermediul Ministerului Justiţiei al 
Republicii Moldova în beneficiul OM suma de 30 000 de lei cu titlu de 

prejudiciu moral cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen 

rezonabil a cauzei.

Totodată, a subliniat(instanța ) că prevederile Legii nr. 87 din 21 aprilie 2011 nu 
acordă dreptul în mod automat la prejudiciu moral, în lipsa dovezilor că 
persoana a suferit un prejudiciu în urma încălcării dreptului garantat de lege. 

416 http://juris

prudenta.c

sj.md/db_

col_civil.p

hp

Dosarul 

nr. 2ra-

1418/2020

Încheiere

21 octombrie 

2020

La 09 septembrie 2019, ND a depus cerere de chemare în judecată 
împotriva Ministerului Justiției, Guvernului Republicii Moldova,

Procuraturii Generale, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului 

Finanțelor, prin care a solicitat încasarea din bugetul de stat al 

Republicii Moldova

în beneficiul său a sumei de 2 000 de euro cu titlu de prejudiciul 

material, a sumei de 500 000 de lei cu titlu de prejudiciul moral cauzat 

prin erorile săvârșite în
procesul penal de către procurori şi instanța de judecată 

Solicitat: 500.000

Acordat: 0

Prin hotărârea din 29 noiembrie 2019 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru 
acțiunea a fost respinsă.
Prin decizia din 25 iunie 2020 a Curții de Apel Chișinău s-a respins apelul 
declarat de DN și s-a menținut hotărârea din 29 noiembrie 2019 a
Judecătoriei Chișinău, sediul Centru. Pentru a decide astfel, instanța de apel a 
invocat că DN a invocat în cererea de chemare în judecată, în calitate de 
circumstanță de fapt nefinalizarea cauzei penale care durează deja de 8 ani și 8 

luni.

417 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8482

Dosarul 

nr. 2ra-

1407/2020

Încheiere

21 octombrie 

2020

La 30 noiembrie 2018 IL a depus cerere de chemare în judecată în 
interesele lui împotriva Ministerului Justiției, intervenient accesoriu 
Procuratura Generală, solicitând repararea prejudiciului moral în 
mărime de 300 000 de lei, cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de 
urmărire penală și procuraturii, și încasarea cheltuielilor de judecată 

Solicitat: 300.000

Acordat: 0 

Prin hotărârea din 30 iulie 2019 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru cererea 
de chemare în judecată depusă de AV împotriva Ministerului Justiției,
intervenient accesoriu Procuratura Generală cu privire la repararea prejudiciului 
moral cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală și 
procuraturii și încasarea cheltuielilor de judecată a fost respinsă, ca 
neîntemeiată. 

418 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8487

Dosarul 

nr. 2ra-

1192/2020

Încheiere

21 octombrie 

2020

MB împotriva Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, intervenient 
accesoriu Procuratura Generală a Republicii Moldova cu privire la 
încasarea prejudiciului material și moral cauzat prin acţiunile ilicite ale 
organului de urmărire penală și ale procuraturii exprimate prin tragerea 
ilegală la răspundere penală

Solicitat: 195.000

Acordat: 50.000 

419 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8494

Dosarul 

nr. 2ra-

1089/20

Decizie

21 octombrie 

2020 

în cauza civilă la cererea de chemare în judecată a lui VP împotriva 
Ministerului Justiției al Republicii Moldova cu privire la constatarea 
încălcării dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii 
judecătorești, repararea prejudiciului moral și încasarea cheltuielilor de 
judecată

Solicitat: 100.000

Acordat: 25.000 / la apel: 50.000

A fost încasată din contul bugetului de stat, prin intermediul Ministerului 
Finanțelor al Republicii Moldova, în beneficiul lui VP suma de

25 000 de lei cu titlu de prejudiciul moral. 

420 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8296

Dosarul 

nr. 2ra-

1317/20

Încheiere

16 octombrie 

2020 

În motivarea acțiunii au invocat că prin sentinţa din 6 septembrie 2016 
a Judecătoriei Centru mun. Chişinău, PA a fost recunoscut vinovat de 
săvârșirea infracţiunii prevăzute de art. 197 alin. (2) lit. a) Cod penal, 
fiindu-i aplicată pedeapsa sub formă de 5 ani închisoare, în baza art. 90 
Cod penal, fiind dispusă suspendarea condiţionată a executării 
pedepsei aplicate inculpatului pe un termen de probă de 3 ani, cu 
obligaţia de a nu-şi schimba domiciliul fără consimțământul 
consilierului de probaţiune. 

Solicitat: 500.000

Acordat: 0

421 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8297

Dosarul 

nr. 2ra-

1084/20

Încheiere

16 octombrie 

2020 

GC împotriva Inspectoratului General de Poliție, Inspectoratului de 
Poliție Hîncești și Ministerului Justiției al Republicii Moldova cu privire 
la încasarea prejudiciului material și moral,

Solicitat: 100.000

Acordat: 2.200

Instanța de apel a ajuns la concluzia admiterii parţiale a acţiunii şi necesitatea 
încasării prejudiciului moral în mărime de 2 200 de lei. Or, suma dispusă spre 
încasare este una rezonabilă şi echitabilă pentru prejudiciul moral cauzat GC
prin tragere ilicită la răspundere contravenţională.

422 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8300

Dosarul 

nr. 2ra-

1299/20

Încheiere

16 octombrie 

2020 

SM împotriva Ministerului Justiției al Republicii Moldova și Direcției de 
poliție a mun. Chișinău a Inspectoratului General al Poliției al MAI cu 

privire la repararea prejudiciului moral

În motivarea acțiunii a invocat că la 4 august 2016, agentul constatator 
al IP Rîșcani al DP mun. Chișinău, IF, în lipsa temeiurilor prevăzute în 
Codul contravențional, a întocmit ilegal procesul-verbal MAI nr. 
03449801 din 4 august 2016, precum că dânsul a comis contravenția 
prevăzută la art. 69 alin. (1) Cod contravențional, iar prin decizia 
agentului constatator a fost sancționat cu amendă în mărime de 600 de 

lei. 

Solicitat: 10.000

Acordat: 1.000

Coord. dr. conf. Octavian Cazac, iunie 2021, Chisinau Pagina 79 din 146

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58619
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58619
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58619
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58619
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58619
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58619
http://jurisprudenta.csj.md/db_col_civil.php
http://jurisprudenta.csj.md/db_col_civil.php
http://jurisprudenta.csj.md/db_col_civil.php
http://jurisprudenta.csj.md/db_col_civil.php
http://jurisprudenta.csj.md/db_col_civil.php
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58482
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58482
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58482
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58482
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58482
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58482
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58487
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58487
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58487
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58487
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58487
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58487
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58494
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58494
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58494
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58494
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58494
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58494
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58296
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58296
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58296
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58296
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58296
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58296
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58297
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58297
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58297
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58297
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58297
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58297
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58300
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58300
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58300
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58300
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58300
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=58300


animus.md Studiu de Jurisprudență

Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral

423 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8132

Dosarul 

nr. 2ra-

1236/20

Decizie

7 octombrie 

2020 

IC împotriva Ministerului Justiției al Republicii Moldova, Primăriei 
municipiului Chișinău și Consiliului municipal Chișinău, intervenient 
accesoriu executorul judecătoresc ID, cu privire la constatarea încălcării 
dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești și 

repararea prejudiciului

material și moral

Solicitat: -

Acordat: 6.000

Prin urmare, cu referire la jurisprudența CtEDO și Recomandarea CSJ nr. 6, 
conform cărora mărime prejudiciului moral pentru 12 luni de întârziere este de 
aproximativ 600 euro și câte 300 euro pentru fiecare perioadă următoare de 6 
luni de întârziere, precum și de elementele ce caracterizează noțiunea de 
termen rezonabil, reclamantul consideră că suma de 300 euro, echivalentă în 
lei, reprezintă o satisfacție echitabilă pentru despăgubirea prejudiciului moral 

cauzat, pentru perioada 1 noiembrie 2018 - 30 aprilie 2019 (6 luni de zile de 

neexecutare), care evident nu poate fi numită ca o pretinsă îmbogățire 
nejustificată

424 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8141

Dosarul 

nr. 

2ra–1155/2

0

Decizie

07 octombrie 

2020

ST împotriva Ministerului Justiției, intervenient accesoriu Procuratura 
Generală, cu privire la repararea prejudiciului cauzat prin acțiunile 
ilicite ale organelor de urmărire
penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești 

Solicitat: 500.000

Acordat: 40.000 fond / apel 10.000

Cu referire la cuantumul prejudiciului moral, instanța de fond a considerat că 
mărimea prejudiciului moral cerut de reclamant în mărime de 500000 de lei 
este unul exagerat, or, reieșind din natura drepturilor lezate, de caracterul și 
gravitatea  suferințelor suportate, de statutul social al persoanei și faptul că 
reclamantul a fost pus sub învinuire, aplicarea măsurilor preventive sub formă 
de arest preventiv și arest la domiciliu, instanța de fond a considerat că suma de 
40000 de lei, constituie o recompensă echitabilă pentru prejudiciul moral 

suportat. 

Instanţa de apel, judecând cauza în ordine de apel, a considerat necesar de a 
modifica soluţia primei instanţe şi în justificarea soluţiei sale de modificare a 
hotărârii
primei instanţe în partea ce ţine de încasarea cuantumului prejudiciului moral, 
a indicat că suma de 40000 de lei dispusă spre încasare este o sumă excesivă, 
aceasta urmând a fi micșorată până la suma de 10000 de lei, în aşa fel, 
considerând-o una

rezonabilă și echitabilă, fiind o despăgubire utilă și suficientă, compensatoare 
pagubelor de ordin moral cauzat persoanei vizate, această despăgubire 
corespunzând

și criteriilor de despăgubire stabilite de CtEDO prin jurisprudența sa
425 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8180

Dosarul 

nr. 2ra-

1398/20

 Încheiere

07 octombrie 

2020

RD împotriva Procuraturii Generale, intervenient accesoriu Ministerul 

Justiției cu privire la constatarea încălcării dreptului la judecare în 
termen rezonabil a cauzei și repararea prejudiciului moral 

Solicitat: 100.000

Acordat: 0

Cu privire la repararea prejudiciului moral în sumă de 100 000 lei, instanța a 
invocat că acțiunea de reparare a prejudiciului moral este o acțiune subsidiară 
încălcării dreptului la judecarea cauzei în termen rezonabil, drept ce nu a fost 
constatat ca fiind încălcat, prin urmare cererea urmează a fi respinsă ca 
neîntemeiată.

426 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8222

Dosarul 

nr. 2ra-

1347/20

Încheiere

07 octombrie 

2020 

SB împotriva Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, 
Inspectoratului de poliţie Centru al Direcţiei de poliţie a mun.Chişinău, 
intervenient accesoriu IS cu privire la repararea prejudiciului material şi 
moral şi compensarea cheltuielilor de judecată

Solicitat: 6.000

Acordat: 800

427 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8238

Dosarul 

nr. 2r-

418/20

Decizie

7 octombrie 

2020 

OC împotriva Ministerului Justiției al Republicii Moldova cu privire la 
constatarea faptului încălcării dreptului la judecare în termen legal a 
plângerii, repararea prejudiciului moral și încasarea cheltuielilor de
judecată 

Solicitat: 250.000

Acordat: 0

428 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7749

Dosarul 

nr.2ra-

1106/20

Încheiere 9 

septembrie 

2020

privind încasarea prejudiciului material și moral cauzat prin acțiunile 
ilicite ale organelor de urmărire penală

Solicitat: 38.000 lei 

Acordat: 0 lei

 

Prin acțiunile organelor de urmărire penală i-a fost lezată demnitatea şi 
reputația reclamantului, prin ce i-a fost cauzat un prejudiciu moral considerabil 

429 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7752

Dosarul 

nr.2ra-

1145/20

Încheiere 9 

septembrie 

2020

cu privire la constatarea încălcării dreptului la executare în termen 
rezonabil a cauzei, încasarea despăgubirilor morale și materiale şi a 
cheltuielilor de judecată,

Solicitat: nespecificat

Acordat: 0 ( recurs inadmisibil)

Apel (se menține hot. instanței de fond, unde încasarea prejudiciului moral și 
material sunt neântemeiate)

430 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7756

Dosarul 

nr. 2ra-

1044/20

Încheiere 9 

septembrie 

2020

cu privire la repararea prejudiciului material și moral cauzat prin 
acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale 
instanțelor judecătorești în cadrul cauzei penale

Solicitat: 200.000 lei (100.00 lei x2)

Acordat: 

Fond:  10.000 lei (5.000 lei x2)

CA și CSJ mențin hot. inst. de fond
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animus.md Studiu de Jurisprudență

Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral

431 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7762

Dosarul 

nr. 2ra-

1129/20

Încheiere 9 

septembrie 

2020

cu privire la constatarea încălcării dreptului la judecarea în termen 
rezonabil a cauzei și repararea prejudiciului moral

Solicitat: ? 

Acordat: 

Fond: 1.000 lei

Apel - casarea hot. inst. de fond (nu a fost parte în cauza civilă care ar fi fost 
judecată)

CSJ: Recurs inadminisibl

432 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7760

Dosarul 

nr. 2rac-

160/20

Încheiere 9 

septembrie 

2020

cu privire la repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin 
încălcarea dreptului la judecare în termen rezonabil a cauzei

Solicitat: 70.000 lei

Acordat: 

Fond: 0 

Apel: 35.000 lei

CSJ: (se menține Apelul)

433 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7870

Dosarul 

nr. 2ra-

1186/20

Încheiere 16 

septembrie 

2020

cu privire la repararea prejudiciului moral cauzat prin încălcarea 
dreptului la judecarea în termen legal, compensarea cheltuielilor 

suportate pentru

restabilirea dreptului încălcat

Solicitat: 510 .000 lei 

Acordat: 0 (inadmisibil)

434 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7810

Dosarul 

nr. 2r-

419/2020

Decizie 16 

septembrie 

2020

cu privire la încasarea prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la 
examinarea cauzei în termen rezonabil

Solicitat: 405.000 lei

Acordat: 

0 lei (inadmisibil)

435 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7845

Dosarul 

nr. 2r-

358/2020

Încheiere 16 

septembrie 

2020

cu privire la constatarea încălcării dreptului la examinarea în termen 
rezonabil a cauzei şi încasarea prejudiciului moral,

Solicitat: neclar

Acordat: 

1.000 lei (fond)

436 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7852

Dosarul 

nr. 2r-

385/20

Încheiere 16 

septembrie 

2020

cu privire la constatarea încălcării dreptului la judecarea în termen 
rezonabil a cauzei și repararea prejudiciului moral

Solicitat: neclar

Acordat: 

5.000 lei (fond)

437 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7883

Dosarul 

nr. 2ra-

1125/20

Încheiere 23 

septembrie 

2020

cu privire la constatarea faptului încălcării dreptului la executarea în 
termen rezonabil a hotărârii judecătorești, repararea prejudiciului 
material și moral cauzat, a dobânzii de întârziere, încasarea 
cheltuielilor de judecată

Solicitat: 30.000 lei

Acordat: 10.000 lei

438 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7978

Dosarul 

nr. 2ra-

1103/2020

Încheiere 23 

septembrie 

2020

cu privire la repararea prejudiciului moral cauzat prin încălcarea 
dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti

Solicitat: 28.000 lei 

Acordat: 0 lei

 

439 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8018

dosarul nr. 

2ra-

1332/2020

Încheiere 30 

septembrie 

2020

cu privire la încasarea prejudiciului material, a prejudiciului moral și a 
cheltuielilor de judecată.

Prin urmare, consideră că dreptul reclamantei la examinarea plângerii 
depuse la 05 ianuarie 2015 într-un termen rezonabil a fost încălcat prin 
durata excesivă a procesului de peste 3 ani. La fel, indică că, fără careva 
motiv rezonabil în lipsa unor probe pertinente, în scopul de ai umili, 

reclamanții au fost atrași ilegal la răspunderea penală în cadrul cauzei 
penale. Pe timpul tragerii la răspundere penală, reclamații au fost 
nevoiți să suporte umilințe și disconfort enorm din care motiv au primit 

traume psihologice sub forma de stare de stres, care sunt iremediabile.

Solicitat: 10.000 EURO (5.000 EURO x2 per reclamant) 

Acordat: 

0lei (fond)

20.000 lei (10.000 lei x2 - APEL)

 

440 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8062

Dosarul 

nr. 2ra-

1159/2020

Decizie 30 

septembrie 

2020

cu privire la repararea în mod

solidar a prejudiciului material și moral cauzat prin acțiunile ilicite ale 

Serviciului

Vamal de atragere ilegală la răspundere contravențională

Solicitat: 10.000 lei 

Acordat: 

1.000 lei (fond)

1.000 lei (apel)

0 lei (CSJ)

 

441 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8097

Dosarul 

nr. 2ra-

1305/20

Încheiere 30 

septembrie 

2020

cu privire la constatarea încălcării dreptului la executarea în termen 
rezonabil a hotărârii judecătoreşti (pentru perioada 09 ianuarie 2018-
09 iunie 2019) şi repararea prejudiciului material şi moral, 
compensarea cheltuielilor de judecată.

Solicitat: 100.000 lei 

Acordat: 20.000 lei (fond). Menținut în apel. Recurs inadmisibil.
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Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral
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7599

Dosarul 

nr. 2ra-

257/20

Încheiere 5 

august 2020

Consideră că acțiunile ilegale ale organului de urmărire penală și ale 
instanțelor de judecată, comise în privința lor și constatate prin 3 decizii 
judecătorești definitive și executorii, cad sub incidența prevederilor 
Legii privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin 
încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a 
dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești nr. 

87 din 21

aprilie 2011.

Fond: 

Solicitat:

Material - 88.320 lei 

Moral - 18.000 x2 parti = 36.000 lei 

Acordat: incasat material 88.320 lei 

Moral - 10.000 lei 

Prin decizia din 31 octombrie 2019 a Curții de Apel Chișinău, s-a admis apelul 
declarat de Ministerul Justiției, s-a casat hotărârea din 09 aprilie 2019 a 
Judecătoriei Chișinău, sediul Centru și s-a emis o hotărâre nouă, prin care 
acțiunea a fost respinsă ca neîntemeiată. În aspectul dat, au reținut reclamanții 
că finisarea judecării cauzei penale pentru dânșii este extrem de importantă, 

deoarece inculpatul Bejenaru Radic a prejudiciat familia lor de sume deosebit 

de mari, pe care timp de 12 ani, nu le pot recupera. Au indicat că mărimea 
prejudiciului material îl estimează în mărime de 88.320 de lei, sumă admisă prin 
3 decizii ale Curții de Apel Chișinău, iar prejudiciul moral în mărime de 36.000 
de lei, cauzat prin sentimente de frustrare, suferințe continue din cauza 
nenumăratelor refuzuri de a judeca cauza în termen rezonabil și emiterea unei 
decizii irevocabile; anxietate cauzată de incertitudine creată de procurori și de 
judecători, 4 dificultatea în depășirea obstacolelor impuse de acțiunile ilegale 
din cauza ignorării intenționate a legislației în vigoare naționale și crearea 
condițiilor pentru a-și apăra drepturile numai la Curte

443 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7559

Dosarul 

nr. 2r-

357/20

Decizie 5 

august

repararea prejudiciului moral cauzat prin erorile săvârșite în procesul 
contravențional de agentul constatator și încasarea cheltuielilor de 
judecată

Solicitat: 

Prej. Moral - 850.000 lei 

Cheltuieli asistenta juridica - 10.000 lei

Acordat: 0 - respins

444 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7558

Dosarul 

nr. 2ra-

965/20

Încheiere 5 

august 2020

constatarea încălcării dreptului la judecare în termen rezonabil a cauzei 
şi repararea prejudiciului moral,

Solicitat: 

Moral - 3.500 lei

Acordat: 

Fond: Moral - 500 lei

Apel: Moral - 1000 lei de pe fiecare 2 pârâți

i-a fost cauzat prejudiciu moral, pe care îl estimează în sumă de
3500 de lei, manifestat prin sentimente de frustrare, anxietate, stres, nelinişte 
cauzată
de incertitudinea creată de angajaţii Judecătoriei Chişinău. 

445 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7644

Dosarul 

nr. 2r-

394/20

Încheiere 12 

august 2020

constatarea încălcării dreptului la judecare în termen rezonabil a cauzei 
contravenționale și repararea prejudiciului moral

Solicitat: 

Moral - 3.200 lei 

Acordat: 

Moral - 3.200 lei 

446 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7633

Dosarul 

nr. 2ra-

716/20

Decizie 12 

august 2020

cu privire la constatarea faptului încălcării dreptului la judecarea cauzei 
penale în termen rezonabil, repararea prejudiciului moral şi încasarea 
cheltuielilor de judecată

Solicitat: 300.000 lei

Acordat: 

10.000 lei (fond)

20.000 lei (apel)

60.000 lei (CSJ)

Astfel, având în vedere principiile compensării echitabile și rezonabile a
prejudiciului moral, suferințele morale cauzate, starea de stres și frustrare, 
rezultă că
cuantumul prejudiciului moral pentru încălcarea termenului rezonabil a 

procedurii

penale efectuate de către organele de urmărire penală și instanțele 
judecătorești în
privința lui urmează a fi estimată la suma de 300 000 lei, ca o compensare ce ar 

aduce

satisfacție echitabilă persoanei vătămate
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prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7668

Dosarul 

nr. 3r-

201/20

Decizie 19 

august 2020

Până în prezent de către executorul judecătoresc nu a fost stabilit 
bunul imobil, care s-ar fi aflat în proprietatea administrației publice 
locale a mun. Chişinău pentru aplicarea sechestrului în vederea 
executării reale a prevederilor documentului executoriu sus menţionat. 
La data de 10.07.2019 executorul judecătoresc a întocmit procesul-

verbal, prin care a constatat imposibilitatea de executare a prevederilor 

documentului executoriu sus menţionat. Totodată, prin hotărârea 
judecătorească din 21.08.2019, emisă de Judecătoria Chişinău, sediul 
Centru s-a dispus constatarea încălcării dreptului lui GN la executarea 
în termen rezonabil a hotărârii judecătorești a Curţii de Apel Chişinău 
din 13.03.2008, încasarea din bugetul de stat prin intermediul 

Ministerului Justiţiei în beneficiul lui GN a sumei în mărime de 22 000 

lei cu titlu de prejudiciu moral, 50 000 lei cu titlu de prejudiciu 

material, 4 000 lei cu titlu de cheltuieli de asistenţă juridică.

Solicitat: nespecificat

Acordat: 

22.000 lei (fond)

448 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7686

Dosarul 

nr. 2ra-

1116/20

Încheiere 19 

august 2020

cu privire la repararea prejudiciului material și moral cauzat prin 
acțiunile ilicite ale organelor
de urmărire penală și ale procuraturii

Solicitat: 35.000 lei 

Acordat: 0 lei

 

înaintată față de pârâtul necorespunzător (fond)

449 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7688

Dosarul 

nr. 2ra-

791/20

Decizie 19 

august 2020

urmărire penală ilegală: 
În motivarea acțiunii reclamantul a indicat că, în anul 2008 a fost pus 
sub învinuire în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5) și 248 

alin. (5) lit.b),

c) și d) din Codul penal. A menționat că, la momentul punerii sub 
învinuire, activa în funcția de șef al Sectorului audit financiar, Direcția 
în cadrul SV, însă în
temeiul demersului Procuraturii Anticorupție, prin ordinul SV din 
februarie 2009 contractul individual de muncă a fost suspendat.
A afirmat că, prin decizia din 30 ianuarie 2018 a Colegiului penal al 
Curții Supreme de Justiție a fost menținută decizia instanței de apel în 
privința achitării
sale pe art. 42 alin. (5) și 248 alin. (5) lit. b), c) și d) din Codul penal. A 
relatat că, prin achitarea sa a fost deplin reabilitat.

Solicitat: 500.000 lei 

Acordat: 50.000 lei

 

A declarat că, a suportat și un prejudiciu moral, motivat prin faptul că și-a
schimbat modul de viață, suportând stări de frustrare, fiind defăimat la locul de
muncă, în fața prietenilor, cunoscuților, rudelor, vecinilor

450 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7690

Dosarul 

nr. 2ra-

370/20

Decizie 19 

august 2020

cu privire la repararea prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale 
organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanțelor 
judecătorești

Solicitat: 80.000 lei  (20.000 lei x4 drepturi)

Acordat: 

15.000 lei (fond)

0 lei (Apel)

 15.000 lei (CSJ)

451 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7724

Dosarul 

nr. 2ra-

1105/20

Încheiere 26 

august 2020

cu privire la încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a 
cauzei civile și repararea prejudiciului moral

Solicitat: 2.000 lei 

Acordat: 0 lei

 

 i-a cauzat un prejudiciu moral, manifestat prin sentimente de frustrare cauzate 

de caracterul ilegal al

acțiunilor judecătorilor, sentimente de anxietate, oboseală, stres, neliniște, 
perturbare a vieții,
disconfort și retrăire, suferințe psihice și fizice, pe care îl estimează în mărime 

de 2.000 de

lei.

452 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7730

Dosarul 

nr. 2ra-

1141/20

Încheiere 26 

august 2020

cu privire la constatarea faptului încălcării dreptului la executarea în 
termen rezonabil a hotărârii judecătorești, repararea prejudiciului 
material și moral cauzat, a dobânzii de întârziere, încasarea 
cheltuielilor de judecată 

Solicitat: 50.000 lei 

Acordat: 

25.000 lei (fond)

15.000 lei (Apel)

 CSJ -: Mentine Apelul

Or, unul din criteriile orientative generale de apreciere a prejudiciului moral 

este cel al echității, care exprimă că indemnizația trebuie să prezinte o justă și 
integrală despăgubire. În sensul Convenției pentru Apărarea Drepturilor Omului 
și a Libertăților Fundamentale acest criteriu se traduce prin necesitarea ca 
partea vătămată să primească o satisfacție echitabilă pentru prejudiciul moral 
suferit. Cuantumul despăgubirilor trebuie astfel stabilit, încât acestea să aibă 
efect compensatoriu și nu trebuie să constituie nici sume excesive pentru 
autorii daunelor și nici venituri nejustificative pentru victimele daunelor.
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7245

2ra-

1019/2020

Decizie din 15 

iulie 2020

MT a indicat că prin hotărârea din 29 decembrie 2017 a Judecătoriei 
Criuleni a fost admisă contestația sa, a fost anulată decizia din 28 
august 2017 a agentului constatator, prin care dânsul a fost recunoscut 

vinovat de comiterea contravenției prevăzute de art. 225 alin. (1) Cod 
contravențional și încetat procesul contravențional din lipsa faptului 
contravenției.
      A indicat reclamantul că urmare procesului-verbal cu privire la 
contravenție,care a fost anulat, a suferit enorm,consideră că aceste 
suferințe morale urmează a-i fi compensate de către pârât pentru 
acțiunile ilegale, așa cum rezultă din prevederile art. 384 alin. (2) lit. (u) 

.Cod contraventional

Solicitat:10 000lei          Primit: 0 lei

Prin hotărârea din 31 iulie 2019 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru acțiunea a 
fost respinsă.Instanța de apel a găsit corectă concluzia primei instanțe precum, 
că MT are dreptul de a pretinde compensarea prejudiciului cauzat în rezultatul 
tragerii la răspundere contravențională cu aplicarea sancțiunii contravenționale, 
însă urmează să confirme prin probe veridice și pertinente, în conformitate cu 
art. 122 și 118 Cod de procedură civilă, cuantumul prejudiciului suportat și 
caracterul ilicit al acțiunilor agentului constatator. Or, simpla mențiune a lui MT 
că a suferit un prejudiciu moral în sumă de 10 000 de lei nu constituie temei de 
admitere a acțiunii, în condițiile în care din înscrisurile prezentate de către 
reclamant nu rezultă nicio probă care ar justifica cuantumul prejudiciului moral 
revendicat în mărime de 10 000 de lei.
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2ds-

25/2020

Decizie din 15 

iulie 2020

Reclamanta a indicat că, agentul constatator i-a întocmit procesul-
verbal cu privire la contravenție pentru faptul comiterii contravenției 
prevăzute de art. 235 alin. (1) Cod contravențional

     

Reclamanta a menționat că a contestat procesul verbal cu privire la 
contravenție și decizia de sancționare și la 07 martie 2019 a fost emisă 
hotărârea Judecătoriei Bălți, sediul central, prin care contestația i-a fost 
admisă, fiind anulat procesul verbal contravențional și decizia de 
sancționare din 15 noiembrie 2018 întocmite în baza art. 235 alin. (1) Cod 
contravențional

Solicitat:20 000lei

Primit: 0 lei

Prin hotărârea din 30 octombrie 2019 a Judecătoriei Bălți, sediul central 
acțiunea depusă de SS a fost respinsă ca neîntemeiată
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nr. 2ra-

636/20

Decizie din 3 

iunie 2020

GG a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiției al Republicii Moldova, intervenient accesoriu Procuratura 
Generală a Republicii Moldova cu privire la repararea prejudiciului 
cauzat în legătură cu tragerea ilegală la răspundere penală.
Reclamantul a afirmat că, este incontestabil faptul că fără careva motiv 
rezonabil în lipsa unor probe pertinente, în scopul de a-l umili, a fost 

reținut și tras ilegal la răspundere penală. Reclamantul a susținut că, în 
cadrul cauzei penale a suportat umilință și disconfort enorm din care 
motiv a primit traume psihologice sub formă de stres, care sunt 

iremediabile.

GG a fost achitat de săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 290 alin.(1) 
Cod penal, din motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii.

Solicitat :10 000 euro 

Primit: 80 000 lei

 

Prin decizia din 26 noiembrie 2019 a Curții de Apel Cahul au fost respinse 
apelurile declarate de Ministerul Justiției al Republicii Moldova și de 
Procuratura Generală a Republicii Moldova, a fost admis apelul declarat de GG 
prin intermediul avocatului SM, s-a modificat hotărârea din 24 mai 2019 a 
Judecătoriei Cahul, sediul Taraclia, prin majorarea prejudiciului moral încasat 
de la bugetul de stat prin intermediul Ministerului Justiției în beneficiul lui GG 
de la 50 000 de lei până la 80 000 de lei. 
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2ra-208/20 Decizie din 3 

iunie 2020

TG a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiţiei al RM cu privire la constatarea încălcării dreptului la judecarea 
cauzei în termen rezonabil, repararea prejudiciului moral şi încasarea 
cheltuielilor de judecată.

Având în vedere termenul de la depunerea plângerii la 18 ianuarie 2018 

şi până la pronunţarea actului judecătoresc de dispoziţie la 15 
noiembrie 2018, a evidenţiat că judecarea cauzei s-a efectuat într-un 
termen de 302 de zile, care depăşeşte de 30 de ori termenul de 10 zile 

stabilit la art. 313 alin. (4) CPP

Solicitat:50 000 lei

Primit : 10 000 lei

A fost încasat de la bugetul de stat, gestionat de Ministerul Finanţelor al RM, 
prin intermediul Ministerului Justiţiei al RM în beneficiul TG prejudiciul moral în 
sumă de 10 000 de lei 

A fost constatată încălcarea dreptului reclamantei la judecarea cauzei în termen 
rezonabil şi anume, a plângerii depusă de TG privind anularea ordonanţei 
procurorului , şi a ordonanţei procurorului adjunct al Procurorului şef al 
Procuraturii mun. Chişinău Oficiul Rîşcani, în ordinea prevăzută de art. 313 CPP 

(nr. 10-42/18).
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3ra-

509/2020

Decizie din 3 

iunie 2020

La 23 aprilie 2019 IE a depus cerere de chemare în judecată împotriva 
INP al IGP al MAI  privind constatarea încălcării termenului legal de 
prezentare a informației, obligarea prezentării informației solicitate și 

repararea prejudiciului moral.                                                                                  

A înaintat cererea în temeiul art. 6, 10, 11, 16 din Legea privind accesul 

la informaţie nr. 982 din 11.05.2000, art. 425 din Codul contravențional, 
art. 99, 100 din Codul de procedură penală, în scop de prezentare de 
probe instanţei de judecată, cât şi pentru informarea proprie asupra 
circumstanţelor cauzei. 

Solicitat:1 000lei    Primit: 0 lei

Prin decizia din 30 ianuarie 2020 a Curţii de Apel Chișinău s-a respins apelul 
declarat de EI, s-a emis o hotărâre nouă prin care s-a respins ca neîntemeiată 
cererea de chemare în judecată depusă de Eremia Igor împotriva INP al IGP al 
MAI privind constatarea încălcării termenului legal de prezentare a informației, 

obligarea

prezentării informației solicitate și repararea prejudiciului moral.

Instanța de apel a concluzionat că INP la examinarea cererii de acces la 
informație depusă de Igor Eremia a respectat prevederile Legii cu privire la 
accesul la informație nr.982 din 11.05.2000, informându-l pe ultimul despre 
imposibilitatea oferirii informației solicitate. Prin urmare instanța de apel a 
conchis că este eronată concluzia primei instanțe, care a constatat încălcarea de 
către INP  a termenului legal de eliberare a informației solicitate prin cererea lui 

EI.
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6717

2ra-702/20 Decizie din 17 

iunie 2020

     SRL „IC” și GS au depus cerere de chemare în judecată împotriva 
Ministerului Justiției al Republicii Moldova cu privire la constatarea 
faptului încălcării dreptului la examinarea în termen rezonabil a cauzei 
contravenționale în instanța de judecată .
       Examinarea şi judecarea cauzei contravenționale din 17 ianuarie 
2018 a durat timp de 1 an şi 3 luni (15 luni), cu încălcarea gravă a 

termenului de 30 dezile 

prevăzut de art. 454 alin. (1) Cod contravențional, fapt ce a dus la 
imposibilitatea de a fi soluționată cauza civilă, de a recupera prejudiciul 
material și prejudiciul moral cauzat.

Solicitat:6 000 lei    Primit: 3 000 lei

A fost constatată încălcarea dreptului SRL „IC” și a lui GS la judecarea în 
termen rezonabil a cauzei contravenționale.
Instanța de apel a relevat că nu fiecare sau orișicare persoană ce se pretinde a fi 
lezată în condițiile Legii nr. 87 din 21 aprilie 2011 se poate adresa cu acțiune 
împotriva statului, ci doar persoanele care dispun de un interes și temei legal, în 
speță persoana care a fost supusă procedurii contravenționale. Prin urmare, 
instanța de apel a conchis că prima instanță, contrar cadrului legal, a admis 
pretenția și a constatat încălcarea termenului rezonabil de examinare a unui 
proces contravențional în instanța de judecată în raport cu SRL „IC” și GS, 
deoarece ultimii nu dispun de un drept legal de a pretinde o astfel de încălcare.
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6838

2ra-

866/2020

Decizie din 24 

iunie 2020

  Sergiu Godoroja a depus cerere de chemare în judecată împotriva 
Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanţelor, Procuraturii Generale.
     În motivarea acțiunii a indicat că, prin ordonanța din 05 septembrie 
2017 a fost  recunoscut în calitate de bănuit în cauza penală care a 
durat patru luni. A menționat că prin ordonanța din 03 noiembrie 2017 
a fost pus sub învinuire conform semnelor constitutive ale 

componenței de infracțiune prevăzute de 
art.179 alin.(1) Cod penal, fiindu-i aplicată măsura preventivă sub forma 
obligației de a nu părăsi țara, iar prin ordonanța din 07 noiembrie 2017 
a fost scos de sub urmărire penală.

    

Acțiunea şi-a întemeiat-o pe dispozițiile Legii nr.1545 din 25.02.1998  
privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale 
organelor  de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor 
judecătorești, art.5-7, 166-167  CPC, art.616 alin.(1), (2), art.1405 alin. (1) 
și (2), art.1422 din Codul civil

Solicitat: 40 000 euro

Primit: 1000 lei

   Instanţa de apel aplicând prevederile art. 11 din Legea privind modul  de 
reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire 
penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti nr. 1545 din 25 februarie  
1998, art. 219 alin. (4) CPP, art. 1422, 1423 Codul civil (în redacţia până la 01  
martie 2019) a concluzionat că, prin intentarea cauzei penale, lui SG i  s-a adus 
atingere dreptului şi libertăţilor fundamentale ale omului, inclusiv dreptului  la 
viaţa sa privată, pe care le-a suportat în urma acţiunilor organului de urmărire  
penală, ale procuraturii.
   Instanţa a apreciat că suma de 1 000 de lei este de natură să ofere o reparaţie 
completă pentru atingerea adusă persoanei reclamantului/apelant. În  aceeaşi 
ordine de idei, instanţa de apel relevă: cuantumul prejudiciului moral  solicitat 
în mărime de 40 000 de euro este exagerat. Iar, despăgubirea în mărime  
stabilită de instanţa de judecată       1 000 de lei, în contextul circumstanţelor 
invocate  reprezintă o despăgubire proporţională vizavi de răspunderea 
delictuală, ce o poartă statul Republica Moldova la caz.

460 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

6964

2ra-569/20 Decizie din 

26 iunie 2020

LZ, ED și IZ au depus cerere de chemare în judecată împotriva 
Ministerului Justiției cu privire la constatarea încălcării dreptului la 
judecarea în termen rezonabil a cauzei.

Au relevat că durata examinării recursului  este incompatibilă cu 
cerința „termenului de examinare a  recursului”, prevăzută la art. 426 
alin. (3) din Codul de procedură civilă, care stipulează  că recursul 
împotriva încheierii se examinează în termen de 2 luni într-un complet 
din 3 judecători.

Solicitat:100 000lei

Primit: suma de 5000 de lei pentru fiecare reclamant

Instanța de apel a reiterat că în speță, statul Republica Moldova a încălcat 
drepturile justițiabililor la un proces echitabil, situație care impune, în baza 
Legii nr. 87 din 21 aprilie 2011, constatarea faptului dat și acordarea 
despăgubirilor morale.Cu referire la cuantumul prejudiciului moral, instanța de 
apel a relevat că suma de 100000 de lei, solicitată de către apelanți, cu titlu de 
prejudiciu moral este excesivă, ținând cont de principiul,conform căruia 
compensația nu trebuie să constituie o sumă excesivă pentru autorii daunelor şi 

nici venit nejustificativ pentru victime.

În susținerea opiniei sale, instanța de apel s-a bazat pe prevederile art. 6 din 
Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților 
Fundamentale din 04 noiembrie 1950, ale art. 4, 5, 6 și 426 din Codul de 
procedură civilă, ale art. 1, 2, 4 și 5 din Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind 
repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la 
judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen 

rezonabil a hotărârii judecătorești și ale art. 1423 alin. (1) și (2)  din Codul civil (în 
redacția de până la 01 martie 2019). 
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Dosarul 

nr. 2ra-

387/20

Încheiere 13 

mai 2020

în motivarea acțiunii, reclamantul a invocat că la 23 septembrie 2011 
mun. Comrat a pornit urmărirea penală pe faptul comiterii infracţiunii
prevăzută de art. 252 alin. (2) lit. b) Cod penal,în mod ilegal. 
Totodată, a menţionat că în rezultatul desfăşurării ilegale a urmăririi 
penale, aplicării ilegale a măsurilor preventive sub forma declaraţie de 
a nu părăsi ţara şi tragerii ilegale la răspundere penală, i-au fost cauzate 
suferinţe psihice considerabile, fiindu-i cauzat prejudiciu moral.

Cerut-200.000 de lei 

Acordat apel: 25.000 (recurs inadmisibil)

Prin hotărârea din 30 ianuarie 2019 a Judecătoriei Comrat, sediul Central, s-a 
admis parţial cererea de chemare în judecată depusă de AP şi s-a încasat
de la bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Justiţiei al Republicii 
Moldova, în beneficiul lui AP suma de 10.000 de lei cu titlu de prejudiciu 

material,

suma de 10.000 de lei cu titlu de prejudiciu moral cauzat prin aplicarea măsurii 
de reprimare, interdicţia de nepărăsire a ţării şi tragerea ilegală la răspundere 
penală; în
rest acţiunea a fost respinsă ca fiind neîntemeiată.
Prin decizia din 05 iunie 2019 a Curţii de Apel Comrat s-a respins apelul declarat 
de Procuratura Generală a Republicii Moldova; s-a admis apelul declarat de
AP, reprezentat de avocatul Nicolai Jecov; s-a modificat hotărârea din 30 
ianuarie 2019 a Judecătoriei Comrat, sediul Central în partea mărimii
prejudiciului material şi moral încasat, modificând cuantumul prejudiciului 
material încasat de la 10000 de lei la 50000 de lei şi moral de la 10000 de lei la 

25000 de lei;

în rest hotărârea a fost menţinută fără modificări 
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6401

Dosar nr. 

2ra-

207/2020

Decizia din 

20 mai 2020

În motivarea acțiunii a indicat că la 25 martie 2015, inspectorul principal 
al Secției Supraveghere Transport şi Circulație Rutieră al Direcției de 
Poliție mun. Chişinău, locotenentul major de poliție AC, a întocmit pe 
numele său procesul-verbal cu privire la contravenție prin care a fost 
recunoscut vinovat în comiterea contravenției prevăzute de art. [...] 
Cod contravențional şi i-a fost aplicată amendă în mărime de 800 de lei 
şi 5 puncte de penalizare.

Ceruta: 50 000 lei.

Cuantumul prejudiciului moral pretins de către IB în mărime de 50 000 de lei 
este vădit disproporțional şi excesiv în raport cu criteriile stabilite la caz şi 
principiul general al compensării echitabile.

Acordat: 7.000 lei pentru prejudiciul moral cauzat.
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6274

Dosarul 

nr. 2ra–561 

/20

Încheiere 20 

mai 2020

Constatarea încălcării dreptului la examinarea în termen rezonabil a 
plângerii depuse ,repararea prejudiciului moral și a cheltuielilor de 
judecată suportate.procurorul în Procuratura seci. Buiucani, mun. 
Chişinău, SZ a emis ordonanţa privind neînceperea urmăririi penale, 
fără a o informa pe AG în mod legal. art. 313 al Codului de procedură 
penală

Incasarea prejudiciului moral de 2 milioane lei

Prin hotărârea din 10 iunie 2019 a Judecătoriei Chişinău (sediul Centru), 
acțiunea depusă de GA a fost respinsă ca fiind neîntemeiată.
Prin decizia din 10 decembrie 2019 a Curţii de Apel Chișinău, a fost respins 
apelul declarat de către GA și menținută hotărârea din 10 iunie 2019 a
Judecătoriei Chișinău (sediul Centru).
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Dosarul 

nr. 

2ra–598/20

încheire din 

20 mai 2020

În fața instanței de judecată reclamantul a solicitat constatarea 
deţinerii în condiţii inumane, degradante şi compensarea prejudiciului 
moral cauzat prin deţinerea în condiţii inumane şi degradante în 
penitenciarele nr. 1, 6, 9 şi 13 în perioada din 22 septembrie 2003 până 

la 15 martie 2017 estimat la suma de 2 500 000 lei.

Cerut: 2 500 000 lei.

Fond: respins

Apel: acordat 50.000 lei (recurs inadmisibil)

Cu referire la soluția de respingere ca tardivă pretenția de constatare a
deţinerii în condiţii inumane, degradante pentru perioada din 22 septembrie 
2003 până la 13 iulie 2015 și compensarea prejudiciului moral, prima instanță a 
concluzionat că, termenul de prescripție în cazul din speță se calculează de la 
data naşterii dreptului la acţiune (data când reclamantul trebuia să afle despre 
încălcarea dreptului), și anume din fiecare zi din perioada în care se pretinde că 
CO a fost deținut în condiții inumane și degradante, și anume în perioada din 22 
septembrie 2003 până la 15 martie 2017. Astfel, termenul de prescripție pentru 
pretinsa deținere a reclamantului CO în condiții inumane și degradante în 
perioada din 22 septembrie 2003 până la 13 iulie 2015 a expirat la finele 
perioadei de 3 ani de la fiecare zi din perioada menționată (de exemplu pentru 

data de 22 septembrie 2003 la 22 septembrie 2006, pentru 23 septembrie 2003 

la 23 septembrie 2006, pentru 13 iulie 2015 la 13 iulie 2018), iar prezenta cerere 

de chemare în judecată a fost depusă la data de 13 iulie 2018. 

Apel: A fost încasat din contul bugetului de stat prin intermediul Ministerului 

Justiției al Republicii Moldova, în beneficiul lui CO prejudiciul moral în sumă de 

50 000 lei.
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6483

Dosarul 

nr. 2ra-

410/20

Inchiere din 

27 mai 2020

În motivarea acțiunii, reclamantul a relatat că, la 02 august 2013, de 
către SUP al IP Botanica al DP mun. Chişinău, conform art. 287 alin. (2), 
lit. b) şi 187 alin. (2)  Cod Penal a fost pornită cauza penală pe faptul 
jafului şi acţiunilor huliganice a mai multor persoane, acțiuni comise în 
privinţa lui LA şi altor persoane la 27 iulie 2013, aproximativ ora 02:00, 
în preajma clubului A.

Astfel, cerința cu privire la repararea prejudiciului moral în cuantum de 10000 

euro, poartă un caracter subsidiar, ce rezultă doar din pretenția de bază și a fost 
respinsă
ca neîntemeiată.

LA a relatat că cuantumului prejudiciului moral acordat trebuie să fie corelat cu 
practica CtEDO care în cazuri similare a acordat cu titlu de daune morale sume 

analogice.

Respins.
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Dosarul 

nr.3ra-

366/2020

Inchiere din 

27 mai 2020

Reclamantul invocă că i s-a lezat dreptul său de acces la informație și i s-

a cauzat un prejudiciu moral.

A indicat că, acţiunile cinice, abuzive, umilitoare le percepe drept ca 
batjocură care îi lezează onoarea şi demnitatea. 

Suma acordata 1000 lei cu titlu de prejudiu moral
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5265

Dosarul 

nr. 2ra-

2411/2019 

2ra-

200/2020

Încheiere din 

05 februarie 

2020

art. 3 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea privind modul de reparare a 
prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire 
penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti încălcarea 
drepturilor constituționale şi anume a dreptului la libertate şi viaţa 
privată prevăzut de art. 5 şi 8 din Convenţia Europeană pentru apărarea 
drepturilor şi libertăților fundamentale. 

reclamantul cere: 100.000 de lei

 

art. 1398 alin. (1),

1405 alin. (1), 

1422 Cod civil (Redacția înainte de 01.03.2019)

admiterea pretenţiilor reclamantului Vitali Aladov de
reparare a prejudiciul moral cauzat în urma reţinerii ilegale, aplicării ilegale a 
măsurilor preventive sub formă de arest, tragerii ilegale la răspundere penală, 
efectuării ilegale a percheziţiei 
suma acordată: 25.000 lei

 Reieşind din practica existentă la Curtea Europeană pentru verificarea 
eficienței unui remediu compensatoriu este criteriul de etichetate care prevede 
că remediu compensatoriu are scopul de a compensa integral şi echitabil
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468 Prima 

instanţă, 

Jud 

(csj.md)

Dosarul 

nr. 3ra-

177/20

Încheiere din 

05 februarie 

2020

Refuzul nelegitim de a furniza informații și alte acțiuni ce prejudiciază 
dreptul de acces la informații, precum și satisfacerea neîntârziată a 
cererii ( încălcarea art. 10, 15 alin.(1), (2), (3), 16 alin.(1), 21 alin.(1) din 
Legea nr.982 din  11 mai 2000, cu privire la accesul la informație)

Suma cerută: 1000 lei

Acțiunea a fost respinsă.
Justificarea instaanței: instanța de apel a remarcat că, în baza normei art.10 din 
Legea cu privire la  accesul la informație, obligația de furnizare survine în 
sarcina furnizorului doar în  privința informației aflate în posesia acestuia. 
Instanţa de apel a mai stabilit că, Centrul de Excelență în Construcții și-a 
executat  obligația sa prevăzută de lege și a examinat cererea apelantului MV în 
termenul prevăzut de lege. 

469 Prima 

instanţă, 

Jud 

(csj.md)

Dosarul 

nr. 3ra-

131/20

Încheiere din 

05 februarie 

2020

Încălcarea dreptului de acces la informație și a dreptului de examinare 
a cererii în termenul stabilit de lege (art. 15 alin. (3) din Legea cu privire 

la accesul la informație nr. 982 din 11 aprilie 2000)

Suma cerută: 1250 lei
Suma acordată: 200 lei
Instanța a menționat că  cererea a fost expediată corect  la adresa electronică a 
Inspectoratului Fiscal de Stat  și primită de  către Inspectoratul Fiscal de Stat, 
fapt ce se confirmă prin mențiunea „received”/ „recepționat”, și nu există 
careva dovezi de recepționare de către SG a răspunsului în termenul legal 
prevăzut de 
Legea cu privire la accesul la informație nr. 982 din 11 aprilie 2000.

În baza Legii privind accesul la informație, reclamantul SG, la data de 05 
septembrie 2017 a expediat la poșta electronică mail@fisc.md a Serviciului 
Fiscal de Stat o cerere, prin care a solicitat, în termenul stabilit de lege, să fie 
informat care este suma totală transferată de către SRL „IC”, sub diferite 
categorii de impozite, la bugetul de stat, în perioada 27 martie 2013-01 

septembrie 2017, câte dispoziții, delegații de control au fost emise de către 
Serviciul Fiscal de Stat în privința SRL „IC” în această perioadă de activitate. 
Cererea urma să fie examinată și informația furnizată fără întârziere sau în 
termen de cel mult 15 zile, de la data înregistrării acesteia.
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5234

Dosarul 

nr. 2ra-

94/20

Decizie 05 

februarie 

2020

Încălcarea dreptului la examinarea în termen rezonabil a acțiunii civile 
intentate în cadrul unei cauze penale

Suma cerută: 80.000 lei
Acțiune respinsă integral
Justificarea: în cadrul urmăririi penale nici o persoană nu a avut calitate de 
bănuit sau învinuit, la moment persoanele care au comis infracțiunea nu sunt 
stabilite și cauza penală nu poate fi expediată în judecată, iar de fiecare dată, 
reluarea  urmăririi penale după suspendarea urmăririi penale s-a dispus în 
vederea verificării dacă au apărut circumstanțe noi nu se poate constata că a 
avut loc încălcarea termenului rezonabil la examinarea acțiunii civile a lui GS, 
ori până 
la moment persoanele vinovate nu au fost identificate în dosarul penal, iar 

acțiunea civilă nu a fost îndreptată împotriva unor persoane concrete.

încălcarea gravă a dreptului la examinarea şi finisarea în termen rezonabil a 
cauzei penale şi crearea obstacolelor timp de 10 ani şi 4 luni

protejarea infractorilor

sentimentele de frustrare cauzate de caracterul 

ilegal al acțiunilor organului de urmărire penală şi al procurorilor
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5184

dosar nr. 

2ra-

215/2020

Încheiere din 

05 februarie 

2020

Atragerea ilegală la răspundere penală (pârât Ministerului Justiției al 

Republicii Moldova, intervenient accesoriu 

Procuratura Generală)

Suma cerută: 50.000 lei 
Suma acordată: 5.000 lei și obligarea Procuraturii  Generale a Republicii 
Moldova să prezinte scuze oficiale în forma scrisă și să difuzeze acestor scuze 
printr-un mijloc de informare în masă.

Reclamantul VG cere obligarea Procuraturii Generale a Republicii Moldova să 
prezinte scuze oficiale, din numele statului, în forma scrisă și să difuzeze 
acestor scuze printr-un mijloc de informare în masă
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Dosarul 

nr.2ra-

224/20

Încheiere din 

12 februarie 

2020

Încălcarea dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii 
judecătorești

Violarea drepturilor prevăzute de art.6 a Convenției Europene pentru 
Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăților Fundamentale şi art.1 
Protocolul 1 Adițional la Convenția Europeană pentru Apărarea 
Drepturilor Omului şi Libertăților Fundamentale de către statul 

Republica Moldova 

Suma cerută: 150.000 lei

Suma acordată: 20.000 lei

Justificarea:  instanţa a constatat că, hotărârea Curții de Apel Chișinău nr. 3-
543/09 din 26 martie 2009 a rămas neexecutată până în prezent. 
Prin neexecutarea hotărârea lui CV i-a fost încălcat dreptul la executarea  în 
termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti. Hotărârea respectivă poartă un 
caracter continuu, nefiind executată până în prezent. 
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5494

Dosarul 

nr. 2ra-

48/20

Încheiere din 

19 februarie 

2020

Încălcarea dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii 
judecătorești

Suma cerută: 100.000 de lei
Acțiunea a fost respinsă.
Justificarea: conform jurisprudenței Curții Europene pentru Drepturile Omului, 
responsabilitatea statului pentru executarea unei hotărâri pronunțate împotriva 
unui privat nu se extinde mai departe decât până la implicarea organelor de stat 
în procedurile de executare (cauza Shestakov versus Russia). În acest sens, 

instanța de apel a reținut că, în speță, purtătorul obligației pecuniare față de VC 
este debitorul AS şi nu Ministerul Justiției, or, încasarea datoriei din contul 
Ministerului Justiției prin schimbarea debitorului este inadmisibilă.  

Instanța de apel a menționat că, conform jurisprudenței CEDO, statul poate 
răspunde pentru o datorie neexecutată de un privat doar dacă nu a depus o 
diligență întru asigurarea executării.
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5121

2ra-

2425/2019

 2ra-

214/2020

Încheiere

29 ianuarie 

2020

LE împotriva Ministerului Justiţiei, intervenienţi accesorii executorul 
judecătoresc NP şi executorul judecătoresc NN cu privire la 
constatarea faptului încălcării dreptului la executare în termen 
rezonabil a hotărârii judecătoreşti

Suma cerută- 500000 lei
Suma oferită-0 lei 
Curtea de Justiție a declarat recursul inadmisibil și a menținut decizia Curții de 
Apel care a motivat că debitorul nu deține careva conturi bancare care ar putea 
fi urmărite în scopul executării documentului executoriu sus menţionat.
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3ra-1313/19 Încheiere 

4 decembrie 

2019

abuzului de putere, incalcarea dreptului de acces la informație. Suma ceruta 200.000lei

Suma acordata 0 lei (recurs inadmisibil)

Informatia oferita de catre procuratura Unității Teritoriale Administrative 
Găgăuzia sediul Vulcănești este veridica iar acțiune înaintă de către reclamant 
este neîntemeiata
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4742

2ra-

2334/19

Încheiere

24 decembrie 

2019

TI împotriva Ministerului Justiției, intervenienți accesorii Primăria 
municipiului Chișinău, Consiliul Municipal Chișinău și executorul 
judecătoresc OU solicitând constatarea încălcării dreptului 
reclamantului TI la executarea în termen rezonabil a hotărârii Curții de 
Apel Chișinău.

Suma cerută- 60000 lei
Suma oferită- 10000 lei
Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil apelul recamantului, 
menținându-se hotărârea instanței de fond  care a argumentat că  suma de 10 
000 de lei acordată cu titlu de prejudiciu moral
este suficientă pentru acoperirea prejudiciului cauzat prin neexecutarea 
hotărârii şi este
una proporțională cu sumele acordate de instanţele naționale cât de Curtea 
Europeană în

cazuri similare.
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4719

3ra-939/19 Decizie

18 decembrie 

2019

AR împotriva Inspectoratului General al Poliției și lui IC cu privire la 
încălcarea dreptului de acces la informație,

Suma cerută- 1000 lei 
Suma oferită- 500 lei
Curtea Supremă de Justiție menține hotărîrea instanței de fond c privire la 
acordarea sumei de 500 lei ca sumă ce reprezintă satisfacșie echitabilă.
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3657

nr. 

2ra–2062/1

9

Încheiere 

06 noiembrie 

2019

PA s-a adresat cu o cerere de chemare în judecată împotriva 
Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova cu privire la repararea 
prejudiciului material și moral cauzat prin acţiunile ilicite ale 

procuraturii.

Cerut: 50 000 lei.

Acordat: 10 000lei.
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3695

nr. 2ra-

2040/19

Încheiere

 06 noiembrie 

2019

 ÎI „CM” şi AM au depus cerere de chemare în judecată, concretizată 
ulterior, împotriva Ministerului Justiţiei, intervenienţi accesorii 
Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău, EC, SI, Societatea pe Acţiuni 
„Icam” cu privire la încasarea prejudiciului material şi moral  obligarea 
Consiliului Superior al Magistraturii să-şi ceară scuze publice de la MC, 
copiii minori [...] și [...] şi de la AM. 

Cerut: 250 000lei

Acordat: I.F. a respins cererea de chemare în judecată
                C.A. a casat hotărârea primei instanțe şi a emis o Încheiere prin care 
judecătorii SI şi EC au fost obligați să achite  suma de 250 000 lei  pentru 

prejudiciul moral.

                După rejudecare Curtea de Apel Chişinău  a casat hot. C.A. integral și a 
menținut fără modificări hotărârea I.F.
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3765

nr. 2ra-

2095/19

Încheiere

13 noiembrie 

2019

IB s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva Guvernului 
Republicii Moldova, Procuraturii Generale, Ministerului Justiției și 
Ministerului Finanțelor.În motivarea acțiunii reclamantul a indicat că la 
17 august 2018 s-a adresat Procurorului mun. Chişinău cu o plângere 
penală, prin care a solicitat de a dispune începerea urmăririi penale pe 
un caz concret.Consideră că Republica Moldova prin instanţele de 
judecată şi organele procuraturii intenţionat şi vădit i-au încălcat 
drepturile la un proces echitabil şi întrun termen rezonabil, la un recurs 

efectiv.

Cerut: 850 000lei.

Acordat:s-a respins cererea de chemare în judecată depusă de către IB 
împotriva Guvernului Republicii Moldova, Procuraturii Generale, Ministerului 

Justiției și Ministerului Finanțelor cu privire la repararea prejudiciului moral 
cauzat prin erorile săvârșite în procesul penal de procurori și instanțele de 
judecată precum și încasarea cheltuielilor de judecată.
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3771

nr. 

2ra–1490/1

9

Decizie 

13 noiembrie 

2019

În urma atragerii nelegitime la răspundere contravenţională şi 
sancţionării contravenţionale cu amendă şi puncte de penalizare, 

reclamantei a fost cauzat un prejudiciu

material şi moral. BE a indicat că, la 16 septembrie 2017, în jurul orei 
22:36, în timp ce conducea automobilul de model Hyundai i30 cu n/î 

[...] [...], în s. Zahareuca, r. Teleneşti, a fost stopată de către angajaţii 
plutonului Orhei-Teleneşti al Batalionului 3 al INP, DV şi DV pe motiv 
că ar fi depăşit limita de viteză. În acelaşi timp, poliţistul DV a întocmit 
în privinţa reclamantei procesul - verbal cu privire la contravenţie.

Cerut:5000lei.

Acordat: I.F. În privința prejudiciului moral, prima instanță a relevat că pentru 
repararea acestuia reclamanta urma să demonstreze în instanță prin ce s-a 

manifestat acest

prejudiciu și să justifice cuantumul acestei pretenții, ceea ce nu a avut loc de 

fapt.

               C.S.J. 1 000lei. (În acest sens, Colegiul precizează că argumentele 
expuse anterior totuși justifică recuperarea parţială a prejudiciului moral, or, 
unul din criteriile de aprecierea prejudiciului moral este cel al echităţii, conform 
căruia cuantumul despăgubirii trebuie să fie stabilit astfel încât efectul acestuia 
să fie compensatoriu. În circumstanţele de fapt şi de drept menţionate şi având 
în vedere faptul că instanţa de apel a interpretat eronat normele de drept 
material în raport cu circumstanţele cauzei, iar hotărârea primei instanţe în 
partea respingerii prejudiciului moral fiind neîntemeiată, Colegiul civil, 
comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie va 
admite recursul cu casarea Deciziei contestate şi a hotărârii primei instanţe în 
partea respingerii cerinţei de incasarea a prejudiciului moral cu pronunţarea în 
această parte a unei noi hotărâri de admitere parţială a cerinţei cu privire la 
încasarea prejudiciului moral. În rest hotărârea primei instanţe se va menţine.
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nr. 2ra-

2142/19

Încheiere

13 noiembrie 

2019

În motivarea acțiunii, reclamantul a menționat că la data de 23 
octombrie 2017, de către agentul constatator al Inspectoratului de 
Poliție Dubăsari, i-a fost întocmit abuziv procesul-verbal cu privire la 
contravenție, prin care a fost învinuit de comiterea contravenției 
prevăzute de art. 335 din Codul contravențional pentru faptul că la data 
de 07 octombrie 2017 a prins 3 cocoși ce aparțineau VG și a refuzat să-i 
întoarcă.

Cerut:10000lei.

Acordat:s-a respins cererea de chemare în judecată.
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3793

nr. 2ra-

2084/19

Încheiere

 13 noiembrie 

2019

Reclamantul a menționat că în urma tragerii ilegale la răspundere 
penală pentru comiterea infracțiunii menționate, pe care nu a săvârșit-
o, a avut mult de suferit, atât el,

cât și copiii săi. În urma condamnării ilegale s-a aflat în detenție în 

perioada 23 septembrie 2013 - 24 aprilie 2015.

 Cerut :1 000 000lei pentru fiecare an de detentie.

 Acordat: 60 000lei 

Pentru a ajunge la această concluzie instanțele de fond au reținut că prin 

prisma Legii nr. 1545-XIII din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a 

prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale 
procuraturii şi ale instanțelor judecătorești pretenția lui Dorel Şendrea cu privire 
la repararea prejudiciului moral este paţial întemeiată, ori în speţă au fost 
întrunite condiţiile prevăzute de lege  privind modul de reparare a prejudiciului 
cauzat lui DS, care a fost achitat prin hotărârea judecătorească irevocabilă, iar 
obligația de compensare a prejudiciului este pusă în sarcina bugetului de stat.
Astfel, instanţele de judecată au conchis în baza principiului compensării 
rezonabile şi echitabile a prejudiciului moral cauzat prin starea de stres şi 
frustrare, durata urmăririi penale şi arestul, acordarea satisfacției echitabile în 
mărime de 60 000 lei.
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3834

nr. 2ra-

2093/19

Încheiere 

13 noiembrie 

2019

SE a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiției, intervenient accesoriu Procuratura Generală.
SE a menţionat că a fost privat ilegal de libertate timp de 5 luni, 29 zile, 
iar toată această perioadă a fost în imposibilitatea să muncească 
pentru a-și întreține familia, fiind privat de posibilitatea de a se afla 
lingă familie, copiii fiind privați de dragostea, grija și educația din 
partea tatălui lor, iar soția, datorită lipsei lui SE a fost nevoită să 
muncească ocazional în diferite locuri pentru a putea întreține familia.

Cerut:50 000lei.

Acordat: 15 000lei.

(Pentru a ajunge la această concluzie instanța de fond a reținut că prin prisma 

Legii nr. 1545-XIII din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului 

cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi 
ale instanţelor
judecătorești pretențiile lui Serghei Egorov cu privire la repararea prejudiciului 
moral sunt paţial întemeiate, ori acesta s-a aflat în arest preventiv pe un termen 
de 6 luni, prelungit consecutiv, a fost pus sub învinuire în comiterea infracțiunii 
prevăzute la art.
188, alin. (5) din Codul penal, iar în final a fost scos de sub urmărire penală, 
întrucât fapta nu a fost săvârșită de acesta. Astfel, instanţa de fond a conchis în 
baza principului compensării rezonabile şi echitabile a prejudiciului moral, 
acordând pentru limitările drepturilor lui Serghei Egorov realizate de către 
organele de urmărire penală, o satisfacție echitabilă în mărime de 15 000 lei.
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nr. 2ra-

1767/19

Încheiere 

13 noiembrie 

2019

Din hotărârile judecătoreşti enunţate, rezultă că VO a fost sancţionat 
de către agentul constatator fără careva temei legal, iar prin acţiunile 
agentului constatator, a fost încălcat principiul dreptăţii, care este unul 
de bază în procesul contravenţional. Potrivit reclamantului, prin 
acţiunile ilegale şi neîntemeiate ale agentului constatator, i-au fost 
cauzate stări de nervozitate, care în consecinţă au dus la suferinţe 
psihice, deprimări, fapt ce impune şi solicitarea prejudiciului moral. Dat 
fiind faptul că în privinţa lui VO a fost încetat procesul contravenţional 
pe motivul inexistenţei faptului contravenţiei, reclamantul a considerat 
că este îndreptăţit de a solicita repararea prejudiciului moral, deoarece 
prin tragerea la răspundere contravenţională i s-a adus atingere 
dreptului prevăzut de art. 53 din CEDO, iar suferinţele psihice provocate 
trebuie compensate prin acordarea unor despăgubiri.

Cerut:20 000lei.

Acordat:Cererea respinsa ca neintemeiată.
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4030

nr. 2ra-

2071/19

Încheiere 

20 noiembrie 

2019

MA a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiției cu privire la constatarea faptului încălcării dreptului la 
judecarea în termen rezonabil, repararea prejudiciului moral și 
compensarea cheltuielilor de judecată.În motivarea acțiunii 
reclamantul a indicat că la data de 24 mai 2018, a depus în judecătoria 
Chișinău, sediul Buiucani, o plângere în temeiul art. 313 Cod de 
procedură penală împotriva acțiunilor ilegale ale procurorului.
Reclamantul a indicat că conform prevederilor art. 313 alin. (4) Cod de 
procedură penală, o astfel de plângere se examinează de către 
judecătorul de instrucție în termen de 10 zile.

Cerut;850 000lei.

Acordat: cererea a fost respinsa ca neintemeiată.
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nr. 2ra-

2108/19

Încheiere 

20 noiembrie 

2019

ZI a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiției cu privire la constatarea faptului încălcării dreptului la 
judecarea în termen rezonabil și repararea prejudiciului moral.
Reclamanta a menționat că, judecătorul de instrucție a fixat ședința de 
judecata pentru examinarea plângerii tocmai la 11 iulie 2018, peste 15,5 

termene legale, stabilite de art. 313 alin. (4) CPP.

Cerut: 550 000lei.

Acordat: cererea respinsa ca neintemeiată.
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3884

nr. 

2ra–2151/1

9

Încheiere

 20 noiembrie 

2019

GV a indicat că, prin ordonanța Procuraturii sectorului Centru mun. 
Chișinău din 24 iulie 2015, a fost dispusă pornirea urmăririi penale în 
privința reclamantului în baza art. 310 alin. (1) al Codului penal.În 
viziunea reclamantului Procuratura Generală a RM urmează să fie 
obligată să-i aducă scuze în mod oficial, în scris, în numele statului, 
pentru faptul atragerii ilegale la răspundere penală şi aplicării 
neîntemeiate față de acesta a măsurii preventive sub formă de obligare 
de nepărăsire a localității şi să fie publicate scuzele respective într-un 
mijloc de informare în masă.

Cerut:50 000lei.

Acordat: I.F.5 000lei(Pentru a decide astfel, instanțele ierarhic inferioare au 
reținut că, situația din speță cade sub incidența art. 1 din Legea nr. 1545 din 25 

februarie 1998 cu privire la modul de reparare a prejudiciului cauzat prin 

acţiunile ilicite ale organelor de
urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătorești. Astfel, în 
conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din legea menționată, este
reparabil prejudiciul material şi moral cauzat persoanei fizice sau juridice în 
urma reținerii ilegale, aplicării ilegale a măsurilor preventive sub formă de arest, 

de

declarație de a nu părăsi localitatea sau țara, tragerii ilegale la răspundere 
penală.)
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2995

Dosarul 

nr. 2ra-

1703/19

Încheiere 

02 octombrie 

2019

Acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale 
instanțelor judecătorești. 
Reclamantului a fost aplicată măsura și anume  preventivă-arest 
preventiv pe un termen de 100 zile în total.

Cerut: 15 000 euro

Acordat: 5 000 lei

Motivarea instanței:Cuantumul despăgubirilor trebuie astfel stabilit, încânt 
acesta să aibă efect compensatoriu şi nu trebuie să constituie nici sume 
excesive pentru autorii daunelor şi nici venituri nejustificative pentru victimele 

daunelor.
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3010

Dosarul 

nr. 2ra-

1637/19

Încheiere

 2 octombrie 

2019

Reclamanții au invocat că în cadrul cauzei penale menționate, organul 
de urmărire penală, procuratura şi instanța de judecată au efectuat mai 
multe acțiuni procesuale ilegale încălcându-le drepturile şi libertățile 
fundamentale ale reclamanților, fiindu-le cauzat un prejudiciu moral.
Au fost efectuate perchiziții la domociliul reclamanților,a fost 
autorizată măsura specială de investigație - interceptarea și 
înregistrarea comunicărilor,a fost dispusă urmărirea vizuală, conform 
art.166 alin.(3) din Codul de procedură penală a fost efectuată 
percheziția corporală în timpul reținerii reclamanților și a fost aplicată 
măsură de arest preventiv: VM, în cauza penală enunțată, a fost privat 
ilegal de libertate 13 zile, MC a fost privat ilegal de libertate în cauza 

penală nominalizată timp de 93 zile.

Cerut: 150 000 de lei  în beneficiul lui VM

            300 000 de lei în beneficiul lui MC

Acordat: 5 000 de lei  în beneficiul lui VM

               10 000 de lei în beneficiul lui MC
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3032

Dosarul 

nr. 2ra-

1643/19

Încheiere

 02 octombrie 

2019

Neexecutării hotărârii judecătoreşti definitive nr. 2-2739/2006 din 27 
octombrie 2006, emisă de către Judecătoria Centru, mun. Chişinău.
Neexecutarea hotărârii din 27 octombrie 2006 a Judecătoriei Centru, 
mun. Chişinău se impută debitorului Consiliul municipal Chişinău şi 
organelor de executare. Imposibilitatea de a obţine executarea hotărârii 
date se tratează ca o ingerinţă în dreptul garantat de art. 6 CEDO

Cerut : 100 000 de lei

Acordat de către judecătoria Chișinău sed.Buiucani: 50 000lei
Curtea de Apel a casat hotârârea  din 12 februarie 2018 a Judecătoriei Chişinău 
sed.Buiucani  s-a pronunţat o nouă hotărâre prin care s-a respins ca fiind 
nefondată cererea de chemare în judecată depusă de VV şi FV împotriva 
pârâților cu privire la constatarea încălcării dreptului la executarea în termen 
rezonabil a hotărârii judecătoreşti, încasarea prejudiciului material şi moral, 
compensarea cheltuielilor de judecată.
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3060

nr. 2ra-

1810/19

Încheiere 

2 octombrie 

2019

Reclamantul a depus cerere de chemare în judecată împotriva 
Ministerului Afacerilor Interne al RM şi Procuraturii municipiului 
Chişinău oficiul Centru cu privire la obligarea examinării cererii, 
constatarea încălcării dreptului la justiţie, a dreptului la un proces 
echitabil, a dreptului la un recurs efectiv şi repararea prejudiciului 

moral.

Cerut: 10 000 lei (A precizat că prejudiciul cauzat se manifestă prin sentimente 
de frustrare ca urmare a caracterului ilegal al acţiunilor angajaţilor Ministerului 
Afacerilor Interne al RM, comise vădit contrar legislaţiei, suferinţe continue din 
cauza nenumăratelor ilegalităţi comise în privinţa lui de către angajaţii 

Ministerului Afacerilor Interne al  RM, fabricarea dosarelor penale, 

contravenţionale, refuzul examinării plângerilor, cererilor, distrugerea dosarelor 
şi falsificarea documentelor, suferinţe psihice şi fizice, dureri, stresuri, nervi, 
griji, afectare sufletească şi spirituală, oboseală, dificultăţi, demoralizare, 
descurajare, hedonisit - limitarea de a se bucura de plăcerea vieţii, de satisfacţii 
spirituale şi materiale, anxietate cauzată de incertitudinea creată de angajaţii 

Ministerului Afacerilor Interne al RM).

Acordat:  Instanța de fond 200 lei  ( instanţa a precizat că suma de 10000 de lei 
solicitată de reclamant cu titlu de prejudiciu moral este excesivă şi 
disproporţională principiilor compensării echitabile şi rezonabile a prejudiciului 
moral, deci suma de 200 de lei pentru suferinţele cauzate reprezintă o 
satisfacţie echitabilă).
                 Curtea de Apel: a fost  casată hotărârea primei instanţe, cu încetarea 
procesului în legătură cu faptul că cauza nu urmează a fi judecată în
procedură civilă.
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3249

nr. 2ra-

1532/2019

Încheiere 

09 octombrie 

2019

Acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii  și 
necompetența acestora. 

Cerut:40 000 euro

Acordat: Instanța de fond a respins cererea ca fiind neîntemiată
                CA: 7 000 lei (carer corespunde în principiu exigenţelor art. 1423 Cod 
civil şi poate constitui pentru AM o satisfacţie echitabilă. Or, perioada în care 
AM a fost recunoscut în calitate de bănuit şi învinuit de comiterea infracţiunii 
prevăzute de art. 179 alin. (1) din Codul penal, în mod normal la orice persoană 
ar genera un anumit grad minim de suferinţe psihice: stare de depresie, 
anxietate ce apare la orice persoană ca rezultat al supunerii la o asemenea 
măsură, inevitabil a dus la amplificarea suferinţelor psihice suportate.
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3251

nr. 2ra-

1781/2019

Încheiere 

09 octombrie 

2019

Reclamanții eu depus cerere de chemare în judecată împotriva 
Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, intervenient accesoriu 
Procuratura Generală a Republicii Moldova cu privire la repararea 
prejudiciului moral şi material cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor 
de urmărire penală, ale procuraturii şi instanţelor judecătoreşti, şi 
compensarea cheltuielilor de judecată.

Cerut: 25 000 lei unul;  50 000 lei al doilea reclamant, 30 000 lei al treilea.

Acordat:  câte 2 000 lei fiecăruia.
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nr. 2ra-

1826/2019

Încheiere

 09 

octombrie 

2019

Reclamantul a depus cerere cu privire la constatarea încălcării 
dreptului la executarea hotărîrii judecătoreşti în termen rezonabil, 
obligarea executării hotărîrii, recuperarea prejudiciului moral.

Cerut:20 000  lei

Acordat: 15 000 lei
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3109

nr. 

2ra–1451/1

9

Încheiere

 09 

octombrie 

2019

Reclamantul s-a adresat în instanţă cu o cerere de chemare în judecată 
împotriva Ministerului Justiţiei cu privire la constatarea încălcării 
dreptului la judecarea cauzei în termen rezonabil şi repararea 

prejudiciului moral.

Cerut:600 euro.(a menționat că la stabilirea cuantumului prejudiciului moral
instanța de judecată urmează să se conducă de practica CtEDO şi 
recomandările
Curții Supreme de Justiție, care indică că pentru fiecare an de întârziere a
examinării cauzei, instanţa urmează să încaseze cu titlu de prejudiciu moral 

suma

de 600 euro.)

Acordat:0; cererea  a fost respinsă ca fiind neîntemeiată.
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3153

nr. 2ra-

1908/19

Încheiere 

9 octombrie 

2019

În motivarea acțiunii reclamanta a indicat că Iurcu Ion, susținând că are 
influentă asupra angajaților Procuraturii si magistraților Judecătoriei 
mun. Chişinău sediul
Ciocana si a Curții de Apel Chişinău , a primit de la TS bani în suma 
totala de 16000 de euro pentru a influenta şi ai determina pe procurorii 
din cadrul Procuraturii mun. Chişinău sediul Botanica, judecătorii 
Judecătoriei mun. Chişinău sediul Ciocana şi a Curții de Apel Chişinău 
săl recunoască nevinovat pe TC, fiul reclamantei, în cadrul dosarului 

penal.

pornit pe faptul comercializării drogurilor, în care acesta avea calitatea 

de inculpat.

Cerut: 20 000 lei.

Acordat: cererea a fost respinsă ca neîntemeiată. (a reținut că pentru acordarea 

unor

daune morale este necesar ca cei care pretind daune morale să aducă 
argumente și
indicii din care să rezulte în ce măsură drepturile personale nepatrimoniale i-au 

fost

încălcate).
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3300

nr. 2ra-

1621/19

Încheiere 

16 octombrie 

2019

EP a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiţiei al RM și executorului judecătoresc NP cu privire la constatarea 
încălcării de către executorul judecătoresc NP a Legii cu privire la 
petiţionare, exprimate prin neexaminarea în termen legal a cererii din 
13 septembrie 2017, constatarea încălcării dreptului la executare în 
termen rezonabil a ordonanţei judecătorești

Cerut:200 000lei(ca urmare a neexecutării în termen rezonabil a hotărârii 

judecătoreşti, reclamantei i-а fost cauzat un prejudiciu moral, manifestat prin 

faptul că aceasta a fost supusă timp de mai bine de şase ani şi cinci luni 
suferinţelor psihice, stărilor de anxietate, frustrare, nelinişte, stres.)

Acordat: I.F. 30 000 lei. 

                       C.A. s-au respins ca neîntemeiate cerințele EP cu privire la 
constatarea încălcării dreptului la executare în termen rezonabil a ordonanţei
judecătorești şi compensarea prejudiciului moral pentru această încălcare. 
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3444

nr. 2ra-

1743/19

Încheiere 

23 octombrie 

2019

IG a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiţiei, intervenient accesoriu Procuratura Generală, prin care a 
solicitat repararea prejudiciului moral în mărime de 50 000 lei cauzat 
prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, procuraturii, 
instanţelor judecătorești şi încasarea cheltuielilor de judecată.

Cerut:50 000lei

(A susținut că prin acțiunile ilegale ale organelor de urmărire penală, a 
procuraturii şi a instanţelor de judecată i s-a cauzat un prejudiciu moral, ori, pe 
parcursul a 2 ani în privinţa sa a fost efectuată urmărirea penală, care însă a fost 
clasătă, pe motiv că nu au fost acumulate probe concludente şi pertinente.)

Acordat: 25 000 lei.
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3471

nr. 2ra-

1823/19

Decizie

 23 octombrie 

2019

RU a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiţiei, intervenient accesoriu Procuratura Generală cu privire la 
repararea prejudiciului material şi moral cauzat prin acțiunile ilicite ale 
organelor de urmărire penală şi ale procuraturii, precum şi încasarea 
cheltuielilor de judecată .

Cerut:150 000lei

Acordat:I.F. 30 000lei

                C.A. a casat hot. I.F.  a respins cererea înaintată de reclamant.
                 C.S.J. a casat hot. C.A. a menținut hot. I.F. in partea ce ține de 

prejudiciul moral.
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3510

nr. 2ra-

2027/2019

Încheiere 

30 octombrie 

2019

IC a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiţiei, Primariei mun. Chisinau, Consiliului mun. Chişinau, 

intervenient accesoriu executorul judecatoresc ID cu privire la 

constatarea încălcarii dreptului la executarea în termen rezonabil a 
hotarârii judecatoreşti, repararea prejudiciului material şi moral.

Cerut: 300eur.

Acordat: I.F.3000lei

                 C.A.  a majorat suma încasată de la 3000 lei la 6000 lei
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3626

nr. 2ra-

1839/19

Decizie

 30 octombrie 

2019

DS a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiţiei al Republicii Moldova, Inspectoratului de Poliţie Botanica al 
Direcţiei de Poliţie mun. Chişinău solicitând constatarea faptului 
încălcării dreptului de a nu fi tras la răspundere contravenţională 
(penală) ilegală, constatarea încălcării dreptului la un proces echitabil

Cerut:10 000lei.

Acordat: I.F. 3000lei

                 C.A. a casat hot. I.F. cererea cu privire la repararea prej. moral a fost 

respinsa ca neintemeiată.
                  C.S.J. a casat hot. C.A. in partea respingerii acţiunii lui Denis Spirin cu 
privire la încasarea prejudiciului moral şi în
această parte se menţine hotărârea  I.F. prin care s-a încasat de la Inspectoratul 
de Poliţie Botanica municipiul Chişinău în beneficiul lui Denis Spirin prejudiciul 
moral în mărime de 3.000 lei.

(Colegiul notează că instanţa de apel eronat a conchis asupra
respingerii cerinţei cu privire la încasarea prejudiciului moral, iar în acest sens 
fiind corectă concluzia primei instanţe prin care a încasat de la Inspectoratul de 
Poliţie Botanica mun. Chişinău în beneficiul lui Denis Spirin suma de 3000 de 

lei cu titlu de prejudiciu moral.

În motivarea acestui raţionament, instanţa de recurs, iniţial, precizează că în 

sensul art. 1 al Legii privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin 

acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale 
instanţelor judecătoreşti nr. 1545-XIII din 25 februarie 1998 (în continuare Legea 

nr. 1545-XIII

din 25 februarie 1998), prezenta lege constituie actul legislativ de bază care 
reglementează cazurile, modul şi condiţiile de răspundere patrimonială a 

statului

pentru prejudiciul cauzat prin acţiunile ilicite comise în procesele penale şi 503 http://juris
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3493

nr. 2ra-

2049/19

Încheiere 

30 octombrie 

2019

MA a depus cerere de chemare în judecată împotriva Guvernului RM, 
Procuraturii Generale a RM, Ministerului Justiției al RM şi Ministerului 
Finanţelor cu privire la încasarea prejudiciului material în sumă de 
9131,96 de euro şi 19558,22 de lei, a prejudiciului moral în sumă de 
850000 de lei, cauzat prin erorile săvârșite în procesul penal de către 
procuratură şi instanțele de judecată şi încasarea cheltuielilor de 
asistență juridică în sumă de 10000 de lei.

 Cerut: 850 000lei.

Acordat: cererea respinsă ca neîntemeiată.
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2847

2ra-

1791/19

Încheiere

25 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată înaintată de IL împotriva Ministerului 
Justiției al Republicii Moldova cu privire la constatarea încălcării 
dreptului la judecarea cauzei în termen rezonabil, repararea 

prejudiciului material și moral și compensarea cheltuielilor de judecată

cerut: 100 000 lei

acordat: 30 000 lei.

CA: a casat hot. instanței de fond, a acordat prej. moral: 60 000 lei.

Reieşind din perioada examinării cauzei penale, de atitudinea autorităţilor care 
au pierdut dosarul penal, precum şi miza (interesul) pentru reclamant, instanţa
de apel constat că examinarea cauzei penale nr.2006270468, pornită de către 
CPR Orhei la data de 29 decembrie 2006 s-a desfăşurat fără respectarea cerinţei 

de

judecare în termen rezonabil a cauzei civile, prevăzută de legea naţională şi 
articolul 6 § 1 CEDO, aspect care generează constatarea acestei încălcări.
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2869

2ra-

1590/19

Încheiere

25 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de AF împotriva Ministerului 
Justiției, intervenienți accesorii Institutul Național de Cercetări şi 
Proiectări în Domeniul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și 
Arhitecturii „Urbanproiect” şi Primăria or. Căușeni cu privire la 

constatarea încălcării dreptului prevăzut de art. 6 CEDO prin 
neexecutarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești, repararea 

prejudiciului moral şi încasarea cheltuielilor de judecată

cerut: 150 000 lei

acordat: 5000 lei.

Referitor la cuantumul prejudiciului moral dispus spre încasare în beneficiul lui 

AF de către prima instanță, Curtea de Apel Chișinău a reținut că această sumă a 
fost stabilită conform principiului echității, ori, prejudiciul moral pentru 
neexecutarea hotărârii din 19 decembrie 2011 a Judecătoriei Căușeni, pentru 
perioada 01 martie 2012 – 04 iulie 2017 a fost compensat prin hotărârea din 21 
mai 2013 a Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău şi hotărârea din 20 iunie 2016 a 
Judecătoriei Buiucani mun. Chișinău (în sumă de 5000 lei), precum şi prin 
decizia din 31 octombrie 2018 a Curții Supreme de Justiție, stabilirea 
cuantumului prejudiciului moral în speță vizând perioada neexecutării hotărârii 
din 04 iulie 2017 până la 12 noiembrie 2018.

506 http://juris
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2882

3r-195/19 Decizie

25 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de GV împotriva Procuraturii 

raionului Cahul cu privire la constatarea încălcării dreptului de acces la 
informație, obligarea prezentării informației și repararea prejudiciului 

moral

cerut: neclar

acordat: 200 lei.
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2896

.2ra-

1366/2019

Încheiere

25 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de VC împotriva Ministerului 
Justiției al Republicii Moldova, Școala Profesională mun.Orhei, 
intervenienți accesorii Procuratura raionului Orhei și AC cu privire la 

restabilirea în muncă, încasarea prejudiciului moral și cheltuielilor 
pentru asistența juridică suportate în dosarul penal

cerut: 500 000 lei

Reclamantului i-a fost înjosită onoarea și demnitatea de maistru al instruirii în 
producere prin atingerea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului,
nerespectarea legislației, umilință, intimidare, discriminare socială, suferințe 
psihice și dureri fizice, fiindu-i cauzat un prejudiciu moral enorm.

acordat: 5000 lei

Ținînd cont de caracterul și gravitatea infracțiunilor de a cărei săvîrșire a fost 
învinuit VC, de caracterul și gravitatea încălcărilor procesuale comise la
urmărirea penală și în cadrul examinării cauzei penale în instanța de judecată, 
de rezonanța pe care a avut-o în societate informația despre învinuirea acestuia, 

de

durata urmăririi penale și examinării cauzei penale în instanța de judecată, de 
natura drepturilor personale lezate (dreptul la libertate și siguranță, dreptul la 
un proces echitabil, dreptul la libera circulație, dreptul la respectarea vieții 
private și de familie) și locul acestora în sistemul de valori al persoanei, de 
suferințele cauzate, instanța de judecată a concluzionat că lui VC i-au fost 
lezate drepturile sale, fiindu-i cauzat un prejudiciu moral, considerînd oportun 

să acorde

reclamantului VC suma de 5000 de lei, cu titlu de prejudiciu moral pe care a 

considerat-o a fi o sumă rezonabilă.

508 http://juris
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2901

2ra-

1623/2019

Încheiere

25 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de IZ împotriva Guvernului 

Republicii Moldova, Procuraturii Generale a Republicii Moldova, 

Ministerului Justiției al Republicii Moldova, Ministerului Finanțelor al 

Republicii Moldova privind repararea prejudiciului moral.

cerut: 850 000 lei

acțiune respinsă ca fiind neîntemeiată.

Colegiul a reţinut că IZ a beneficiat în mod efectiv de drepturile garantate de art. 
20 din Constituţie, de art. 8 din Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului şi art. 6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului. 
Or, reclamantei nu i-a fost îngrădit accesul la justiţie, aceasta beneficiind de 
dreptul la judecare în mod echitabil, public şi într-un termen rezonabil a cauzei 
de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care a hotărât 
pro sau contra încălcării drepturilor acesteia. Iar înaintarea prezentei acţiuni 
este generată doar de dezacordul reclamantei cu soluţiile adoptate de către 
procurori şi instanţele de judecată. Or, instanţa de fond just a concluzionat că 
instanţa civilă nu este investită cu dreptul de a verifica legalitatea actelor emise 
de către organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti or, legalitatea 

acestor acte poate fi verificată doar prin intermediul exercitării căii de atac.
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2908

3ra-

1059/19

Încheiere

25 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de AL împotriva Casei Naționale 
de Asigurări Sociale cu privire la contestarea actului administrativ, 

obligarea recalculării alocației nominale de stat pentru merite 
deosebite față de stat, repararea prejudiciului moral și compensarea 
cheltuielilor de asistență juridică.

cerut: 50 000 lei

acordat: 0

510 http://juris
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2914

2ra-

1595/2019

Încheiere

25 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de LM și IM împotriva 
Ministerului Justiției al Republicii Moldova, intervenient accesoriu IG 
privind constatarea faptului neexecutării în termen rezonabil a hotărârii 
judecătorești irevocabile și încasarea prejudiciului moral

cerut: 50 000 lei

acțiune respinsă ca fiind neîntemeiată.
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Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral
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2919

2ra-

1625/19

Încheiere

25 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată a CS împotriva Ministerului Justiției al 

Republicii Moldova cu privire la repararea prejudiciului cauzat prin 

încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei și 
încasarea cheltuielilor de judecată.
A menționat că încălcarea termenului rezonabil de examinare a cauzei 
civile menţionate nu se datorează culpei sale, ci acţiunilor judecătorului 
instanţei de fond care numea şedinţele de judecată cu un interval de 3-
4 luni de zile, judecătorul nu curma acţiunile părţii procesuale opuse de 
tergiversare a examinării cauzei, nefiind stabilit un termen limită de 
prezentare a probelor pentru părţile în proces. 

cerut: 30 000 lei

acordat: 15 000 lei

CA: micșorarea sumei până la 2000 lei

Referitor la cuantumul prejudiciului moral, instanța de apel a considerat că 
suma de 15 000 de lei încasată de prima instanță este una excesivă și nu 

corespunde

circumstanțelor cauzei, din care motiv a ajuns la concluzia de a o micșora până 
la 2 000 de lei, reieșind din faptul că amânările ședințelor de judecată au avut 
ca scop realizarea drepturilor procesuale a părților, motiv din care, întinderea 
examinării cauzei nu poate fi pusă în seama instanței de judecată, având în 
vedere și faptul că în cadrul examinării cauzei au fost declarate două recursuri, 
fapt ce a dus la întreruperea pe o perioadă mai lungă de timp a examinării 

cauzei pentru examinarea acestora.
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2932

2ra-

1666/19

Încheiere

25 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de ME, Societatea cu 
Răspundere Limitată SRL „Monditeh-Angro” împotriva Ministerului 
Justiției, intervenient accesoriu Procuratura Generală cu privire 

repararea prejudiciului material și moral cauzat prin acțiunile ilicite ale 
organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor 
judecătorești.

cerut: neclar

acordat: 10 000 lei.

Pentru a concluziona astfel instanța de apel a reținut că la caz se atestă 
existența unei ordonanțe de scoatere a lui Moldovan Eugen de sub urmărire 
penală, respectiv acesta dispune de dreptul subiectiv la repararea prejudiciului 
material şi moral cauzat potrivit prevederilor Legii privind modul de reparare a 
prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale 
procuraturii şi ale instanțelor judecătorești nr. 1545 din 25 februarie 1998.
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2949

2ra-

1704/19

Încheiere

25 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată a lui IB împotriva Ministerului Justiției al 

Republicii Moldova cu privire la constatarea încălcării dreptului la 
executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești, repararea 

prejudiciului moral și încasarea cheltuielilor de judecată

cerut: 50 000 lei

acordat: 16 511 lei, 75 bani
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2738

2ra-

1665/19

Încheiere

18 

septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată înaintată de IE împotriva Inspectoratului 
National de Patrulare al Inspectoratului General al Poliției al 
Ministerului Afacerilor Interne cu privire la încasarea cheltuielilor de 

judecată și repararea prejudiciului moral.
Reclamantul a remarcat că repararea prejudiciului moral este 
determinată de suferințele psihice suportate, manifestate prin stare de 
frustrare, disperare, disconfort, stare de tensiune internă permanentă, 
care în final putea duce la apariția unor dereglări de sănătate, iar în cel 
mai rău caz la apariția unor boli psihice. Iar scopul de bază al reparării 
prejudiciului moral este de a-i acorda o reparație echitabilă a 

prejudiciului suportat. Fiind atras la răspundere contravențională ilegal, 
el a fost supus unui stres continuu, fiind obligat să-şi facă dreptate, 
apelând la instanța de judecată şi nu doar şi indică că unica soluție 
pentru restabilirea echității sociale este de a-i fi reparat prejudiciul 
moral şi restituite toate cheltuielile suportate pentru asistența juridică 
de care a avut nevoie. Prejudiciul moral real cauzat îl apreciază în sumă 
de 5 000 lei, care consideră că nu este una deloc exagerată.

cerut: 5000 lei

acordat: 0
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2761

2ra-

1705/19

Încheiere

18 

septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de PA împotriva Ministerului 
Justiției cu privire la constatarea încălcării dreptului la judecarea în 
termen rezonabil a cauzei și repararea prejudiciului moral.
La data de 15 decembrie 2017, a recepționat Încheierea instanței de apel 

din 05 decembrie 2017, prin care s-a respins cererea de accelerare 

procesului de examinare a apelului. Reclamantul a relatat că cauza se 
află în procedura Curții de Apel Chișinău din data de 04 iulie 2017 și 
deci consideră că astfel i se încalcă dreptul la un proces echitabil. A 
solicitat PA constatarea încălcării dreptului la judecarea în termen 
rezonabil a cauzei și repararea prejudiciului moral.

cerut: 5000 lei

acțiune respinsă ca fiind neîntemeiată.
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Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral
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2769

2ra-

1465/19

Încheiere

18 

septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de Societatea cu Răspundere 
Limitată “Montevideia” împotriva Ministerului Justiţiei al Republicii 
Moldova, Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, executorului 
judecătoresc LV, intervenient accesoriu Societatea cu Răspundere 
Limitată “Buncar Com” cu privire la constatarea încălcării dreptului la 
executarea hotărârii în termen rezonabil, recuperarea prejudiciului 

moral cauzat şi compensarea cheltueililor de judecată.

cerut: 3000 lei

acordat: 0

CA: a casat hot. primei instanțe, a dispus repararea prejudiului moral: 3000 lei.

Reieşind din specificul acţiunii şi în virtutea competenţei sale de a determina 
mărimea compensaţiei pentru prejudiciul moral în funcţie de cele constatate, 
instanţa de apel a relevat că mărimea compensaţiei solicitate spre încasare de 
către SRL „Montevideia” în mărime de 3000 lei este una echitabilă. Astfel, la 
determinarea cuantumului prejudiciului moral urmează să se respecte criteriul 
echităţii care presupune că despăgubirile pentru prejudiciul moral trebuie să fie 
juste, raţionale şi echitabile, adică trebuie stabilite în aşa fel încât să asigure 
efectiv o compensare suficientă a prejudiciului moral cauzat, ca astfel să fie 
menţinut echilibrul între daunele efectiv pricinuite şi suma acordată. Prin 
urmare, instanţa de apel consideră că suma de 3000 de lei este în măsură de a 
atenua suferinţele psihice şi fizice cauzate, fiind echitabilă şi suficientă pentru 

prejudiciul suferit. 
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2771

2ra-

1686/2019

Încheiere

18 

septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de VA împotriva Ministerului 
Justiţiei al Republicii Moldova, intervenient accesoriu Procuratura 
Generală a Republicii Moldova cu privire la încasarea despăgubirilor 
materiale şi morale, cheltuielilor de judecată.
Astfel, reclamantul a indicat că după ce i-a fost intentată cauza penală, 
fiind învinuit de comitere, inclusiv a unei infracţiuni deosebit de grave 
(art. 190 alin. (5) Cod penal), într-un final a fost achitat de către toate 
instanţele de judecată. Reclamantul VA a declarat că prin acţiunile 
ilegale ale Procuraturii, care a exercitat nemijlocit urmărirea penală 
precum şi ale instanţelor de judecată, i-a fost încălcat dreptul 
fundamental la libertate, la viaţa privată şi dreptul de a nu fi urmărit 

penal ilegal, fiindu-i cauzat un prejudiciu material şi moral.

cerut: 220 000 lei

acordat: 40 000 lei

Instanţa de apel a menţionat că instanţa de fond corect a relatat că mărimea 
compensaţiei solicitate spre încasare de către reclamant cu titlu de prejudiciu 
moral în mărime de 220 000 lei este exagerată, dar totodată, ţinând cont de 
natura drepturilor lezate, de caracterul şi gravitatea suferinţelor suportate, de 
statutul social al persoanei şi de faptul că reclamantului i-au fost încălcate 
drepturile constituţionale, ce au adus atingere demnităţii umane, fiind supus 
unor acţiuni ilicite din partea organelor de urmărire penală, manifestate prin 
învinuirea ilegală şi aplicarea măsurilor preventive menţionate mai sus, iar 
suma de 40 000 lei ar constitui o recompensă echitabilă pentru prejudiciul 
moral suportat, fiind suficientă pentru a aduce satisfacţie reclamantului.
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2776

2ra-

1622/2019

Încheiere

18 

septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de AP împotriva Ministerului 
Justiţiei al Republicii Moldova, intervenienţi accesorii Consiliul 
municipal Chişinău şi executorul judecătoresc SG cu privire la 

constatarea încălcării dreptului la executarea în termen rezonabil a 
hotărârii judecătoreşti, compensarea prejudiciului moral, material şi 
cheltuielilor de judecată.
Reclamantul AP a indicat că din motivul neexecutării actelor 
judecătoreşti menţionate i-a fost cauzat prejudiciu material în mărime 
de 84000 lei prin închirierea spaţiului locativ în perioada 04 iulie 2016 - 
04 octombrie 2018, fapt confirmat prin contractele de locaţiune din 04 
iulie 2016 şi din 10 iulie 2018, precum şi prejudiciu moral estimat la 
suma de 150000 lei în perioada 07 iunie 2012 - 04 octombrie 2018.

cerut: 25 000 lei

acțiune respinsă ca fiind neîntemeiată.

CA: a casat hot. primei instanțe, a dispus repararea prejudiului moral: 25 000 

lei.

Instanţa de apel consideră că termenul rezonabil de executare a hotărîrilor 
judecătoreşti a fost evident depăşit, chiar şi ţinînd cont de specificul obiectului 

de

executare, prin urmare reclamantul este în drept să solicite despăgubiri pentru 
prejudicial moral suferit. Drept despăgubire morală pentru dreptul încălcat 
instanţa
de apel a decis încasarea de la bugetul de stat prin intermediul Ministerului 

Justiţiei al Republicii Moldova în beneficiul reclamantului suma de 25000 lei. 
Totodată,
instanţa de apel a relevat că suma acordată în calitate de prejudiciu moral în 
acest sens de 25 000 lei nu este una exagerată, corespunde în mare parte cu 

practica

CtEDO şi adecvată tuturor circumstanţelor de fapt şi de drept ale cauzei, 
confirmată în cauza Ciorap (nr. 3) c. Moldovei din 20 iulie 2010 şi în cauza 

Cristina Boicenco vs Moldova din 27 septembrie 2011.
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2ra-

1673/19

Încheiere

18 

septembrie 

2019

cerere reconvențională depusă de notarul public VB împotriva MP, 
intervenient accesoriu Ministerul Justiției, Centrul Național 
Anticorupție, Serviciul Fiscal de Stat privind încasarea despăgubirilor 

morale.

A menționat că pe parcursul anului 2016 MP a adresat cereri la 
Ministerul Justiției, Centrul Național Anticorupție pe faptul legiferării 
semnăturii IP la revocarea testamentului. În urma acestor cereri a fost 
supus unui control la biroul notarial de către Centrul Național 
Anticorupție, fapt care i-a cauzat suferințe psihice, fiindu-i șterbită 
autoritatea de notar, în consecință pierzând un număr mare de clienți.

cerut: neclar

acțiune respinsă.
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2798

2r-490/19 Decizie

18 

septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de VB împotriva Ministerului 
Justiţiei al Republicii Moldova cu privire la constatarea încălcării 
dreptului la examinare în termen rezonabil a cauzei şi a dreptului la 
executare în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti, şi repararea 

prejudiciului moral.

cerut: 60 000 lei

acordat: 6000 lei
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2ra-

1618/19

Încheiere

18 

septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de GS împotriva Ministerului 
Justiţiei al Republicii Moldova, intervenient accesoriu Procuratura 
Generală a Republicii Moldova cu privire la repararea prejudiciului 

cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale 
procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti.

cerut: 500 000 lei

acordat: 5000 lei

Prin prisma art.10, art.11 din Legea nr.1545 din 25 februarie 1998, art.1405 alin. (1), 

1422 alin.(1), art.1423 alin. (1) Cod civil, instanţa de apel a conchis că
prima instanţă corect a decis asupra temeiniciei pretenţiei reclamantului GS 
privind încasarea prejudiciului moral, care a fost admisă parţial, prin
adjudecarea în favoarea acestuia a sumei de 5000 de lei-sumă care este 
rezonabilă şi echitabilă. Or, din înscrisurile anexate la dosar rezultă 
incontestabil că, reclamantului iau fost cauzate suferinţe psihice, prin faptul că 
a fost atras ilegal la răspundere penală, fiind condamnat cu aplicarea pedepsei 
cu amendă în mărime de 400 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a 
ocupa funcţii de conducere în întreprinderile din domeniul electroenergeticii pe 

un termen de 2 ani.
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2ra-1453/19 Decizie

18 

septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de CA împotriva Inspectoratului 
General al Poliției, intervenienți accesorii Inspectoratul Național de 
Patrulare, Ministerul Finanțelor și agentul constatator PR  cu privire la 
repararea prejudiciului material şi moral, compensarea cheltuielilor de 
judecată.
Așadar, a invocat că, întocmirea procesului-verbal cu privire la 
contravenție, atragerea reclamantului într-un proces contravențional, 
care s-a desfășurat mai bine de 6 luni, stresul şi frica suportate la 
întocmirea procesului-verbal, înlăturarea reclamantului de la 
conducerea mijlocului de transport, reținerea reclamantului în incinta 
unei benzinării, absența de la locul de muncă, irosirea timpului liber 

pentru

participarea în ședințele de judecată, deplasarea la Dispensarul 
Narcologic şi starea de tensiune din sânul familiei că acesta poate fi 
amendat, sau mai rău, privat de dreptul de a conduce automobilul pe 
un termen de 2 - 3 ani, stresul şi tensiunea concubinei care se afla în 
automobil cu reclamantul la momentul stopării, explicațiile care au 
urmat a fi date familiei precum că, reclamantul ar fi consumat alcool la 
volan, i-au creat de-a dreptul un şir de retrăiri, presiuni, situaţii de 
disconfort şi iroseală de timp şi bani.

cerut: 20 000 lei

acordat: 500 lei.

CA: a casat hot. primei instanțe.

CSJ: a casat decizia CA, a menținut hot. primei instanțe.

Conform art. 1423 din Codul civil (în vigoare la data de referință) mărimea 
compensației pentru prejudiciu moral se determină de către instanța de 
judecată în funcţie de caracterul şi gravitatea suferinţelor psihice sau fizice 
cauzate persoanei vătămate, de gradul de vinovăţie al autorului prejudiciului, 
dacă vinovăţia este o condiţie a răspunderii, şi de măsura în care această 
compensare poate aduce satisfacţie persoanei vătămate. Caracterul şi 
gravitatea suferinţelor psihice sau fizice le apreciază instanţa de judecată, luînd 
în considerare circumstanţele în care a fost cauzat prejudiciul, precum şi 
statutul social al persoanei vătămate.
La determinarea despăgubirii, instanţa de judecată va tinde să acorde o 
despăgubire care, pe de o parte, are o mărime comparabilă cu cea acordată în 
mod obişnuit în împrejurări similare şi, pe de altă parte, ia în cont 
particularităţile cazului.
Prin prisma normelor de drept citate, Colegiul decelează că prima instanță 
corect a constat că suma de 500 de lei cu titlu de prejudiciu moral este una 
echitabilă, având în vedere că prin acțiunile agentului constatator lui CA i-a fost 523 http://juris
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2675

2ra-

1630/19

Încheiere

11 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de BM împotriva Ministerului 
Justiției, intervenienți accesorii executorul judecătoresc BG și Consiliul 
municipal Chișinău cu privire la repararea prejudiciului cauzat prin 

încălcarea dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii 
judecătorești.

cerut: 110 000 lei

acordat: 30 000 lei

CA: a casat hot. de fond, a dispus încasarea prej. moral: 60 000 lei.

Instanța de apel a stabilit că suma de 30 000 lei încasată de prima instanță în 
vederea compensării prejudiciului moral cauzat prin neexecutarea hotărârii 
judecătorești, nu constituie o satisfacție echitabilă a despăgubirilor, pe când 
suma de 60 000 lei constituie o satisfacție echitabilă a despăgubirilor și ar
atinge scopul și finalitatea prevăzută de lege.  
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2685

2ra-

1644/19

Încheiere

11 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată înaintată de GS împotriva Ministerului 
Justiției al Republicii Moldova, intervenient accesoriu Procuratura 
Generală a Republicii Moldova, cu privire la constatarea încălcării 
dreptului la judecarea cauzei în termen rezonabil și repararea 

prejudiciului moral.

cerut: 130 000 lei

acordat: 500 lei

Referitor la cuantumul despăgubirii pentru prejudiciul moral cauzat, instanța a 
remarcat că suma solicitată de reclamant în cuantum de 130 000 lei este 
excesivă şi disproporționată principiilor compensării echitabile şi rezonabile a 

prejudiciului moral.
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2ra-

1609/2019

Încheiere

11 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de către IC împotriva 
Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, intervenient accesoriu 
Procuratura Generală a Republicii Moldova cu privire la repararea 

prejudiciului moral cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de 
urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti.
Reclamantul IC a relatat că prin acţiunile ilegale ale Procuraturii, care a 
exercitat urmărirea penală, i-au fost încălcate drepturile fundamentale 
la viaţă privată, la libertate şi dreptul de a nu fi unnărit penal ilegal, 

fiindu-i, astfel, cauzat un prejudiciu moral.

cerut: 1.000.000 lei

Reclamantul a mai afirmat că ţinînd cont de principiul compensării echitabile şi 
rezonabile a prejudiciului moral, suferinţele morale, care întruchipează
suferinţele psihice ce constau din nouă ani de stres, frustrare şi nelinişte, ca 
urmare a încălcărilor dreptului său la libertate, siguranţă la viaţa privată, 
garantate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Constituţia 
Republicii Moldova, cauzate prin acţiunile organelor de urmărire penală, 
apreciază că i-a fost provocat un prejudiciu moral estimat în sumă de 1000000 

lei. 

acordat: 100.000 lei

Prin urmare, verificînd legalitatea şi temeinicia hotărîrii primei instanţe, instanţa 
de apel a conchis că prima instanţă întemeiat şi justificat a stabilit
cuantumul compensaţiei băneşti pentru prejudiciul moral cauzat în mărime de 
100000 lei, ţinînd cont de faptul învinuirii reclamantului în comiterea 
infracţiunii
grave, pedeapsa pentru aceasta fiind de la 12 la 20 de ani sau cu detenţiune pe 
viaţă, fapt care a determinat reclamantul la greva foamei timp de 45 de zile, ceea 
ce ulterior a generat internarea acestuia în spital, precum şi prin aplicarea 
măsurii preventive - arest preventiv şi deţinerea în această stare în perioada 15 
noiembrie 2017-14 ianuarie 2008, prin aplicarea măsurii preventive - liberarea 
provizorie sub control judiciar pe un termen de 90 zile, care prin sine reprezintă 526 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

2577

2ra-

1459/19

Încheiere

4 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de Nicolae Terzi împotriva 
Ministerului Justiției al Republicii Moldova cu privire la constatarea 

faptului încălcării dreptului la examinarea în termen rezonabil a cauzei 
contravenționale, repararea prejudiciului moral și cu compensarea 
cheltuielilor de judecată.

cerut: 20 000 lei

acordat: 7 843,76 lei

CA: a micșorat suma până la 3000 lei

Pentru a decide astfel, instanța de apel a reținut că suma acordată de 7843,76 lei 
este una excesivă şi disproporţionată în coraport cu modul de derulare a 
procesului judiciar, termenul de examinare a cauzei, comportamentul părţilor, 
miza urmărită de reclamant şi scopul ce se dorea a fi realizat prin examinarea 
cauzei contravenţionale în instanță, cum şi impactul hotărârii judecătoreşti 
asupra situaţiei părţii. Iar simpla invocare de către reclamant a existenţei 
suferinţelor şi retrăirilor psihice, care s-ar fi datorat doar întinderii excesive a 
procedurii de examinare a contestaţiei sale, nu este suficientă pentru a constata 
indubitabil şi a admite existenţa acestor suferinţe şi retrăiri. Instanța de apel a 
remarcat că în speţă constatarea încălcării este o satisfacţie suficientă şi 
echitabilă acordată părţii, fiind luat în calcul scopul urmărit de acesta şi modul 
în care a derulat procedura contravenţională la etapa judiciară. De aceia, suma 
bănească, în calitate de compensaţie pentru suferinţele morale şi retrăirile 
provocate prin examinarea cu încălcarea termenului rezonabil a cauzei sale, 
cerută de reclamant este excesivă şi exagerată, neavând la bază un suport real 
faptic. Astfel, a conchis că cuantumul despăgubirii acordate de instanţa de fond
urmează a fi modificat prin micşorarea acestei sume până la 3 000 de lei, care 
este una suficientă, echitabilă şi rezonabilă, pentru a acorda o satisfacţie 527 http://juris

prudenta.c
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2595

2ra-

1448/19

Încheiere

4 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de GP împotriva Ministerului 
Justiției al Republicii Moldova, intervenient accesoriu Procuratura 
Generală a Republicii Moldova, cu privire la repararea prejudiciului 
material și moral cauzat prin acțiunile ilegale ale organului de urmărire 
penală.

În aceeași ordine de idei reclamantul a remarcat că în perioada 06 mai 
2018 – 05 iulie 2018, ca urmare a acțiunilor abuzive și nefondate ale 
organelor de resort în privința lui au fost aplicate măsuri de 
constrângere în lipsa unor temeiuri și probe, cum ar fi reținerea, 
recunoașterea în calitate de bănuit și învinuit în comiterea unor 
infracțiuni grave, efectuarea unei cercetări în locuința părinților săi, 
care în realitate a fost o acțiune de percheziție, înaintarea unui demers 
judecătorului de instrucție pentru aplicarea măsurii preventive 
privative de libertate, înaintarea recursului la Curtea de Apel Chișinău.

cerut: 200 000 lei

În consecință, reclamantul a suportat daune morale
considerabile, prin care i-a fost afectată sănătatea psihică, manifestată prin 

stres

nervos, insomnie, tremur, tahicardie, depresie, simptome de spaimă, fapt 

confirmat

prin acte medicale, impact negativ asupra relațiilor cu prietenii, vecinii și rudele.
La fel, reclamantul a relatat că datorită acțiunilor organului de urmărire penală
întreprinse în privința sa, a pierdut încrederea în obiectivitatea organelor 

statului,

care l-au învinuit absolut nefondat de comiterea unor infracțiuni din categoria 

celor

grave, fără a îndeplini obligațiunile impuse de lege și fără a-și da interesul 

pentru a

stabili adevărul și circumstanțele cazului.

acordat: 1000 lei

CA: La fel, instanța de apel a stabilit că cuantumul compensației prejudiciului 

moral

cauzat reclamantului este într-un raport proporțional gradului în care reputația
acestuia a fost lezată și gradului de vinovăție al autorului prejudiciului, cât și 
măsura
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2599

2ra-

1481/19

Încheiere

4 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de AB împotriva Ministerului 
Justiției al Republicii Moldova, Procuratura Generală a Republicii 
Moldova și Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova cu privire la 
repararea prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organului de 
urmărire penală și procuraturii.
A menționat că, deși din data de 26 decembrie 2015 nu mai deţinea nici 
un statut procesual, prin ordonanţa Organului de urmărire penală a 
Inspectoratului de Poliţie Cimişlia din 16 martie 2016, a fost dispusă 
ilegal şi nejustificat efectuarea percheziţiei la domiciliul său, procurorul 
A.Bo înaintând ilegal şi nejustificatdemers în instanţa de judecată în 
vederea autorizării percheziţiei, care a fost autorizată ilegal prin 
Încheierea judecătorului de instrucţie din 18 martie 2016 la efectuarea 
căreia au fost înaintate obiecţii de către apărătorul său, fiind înaintat şi 
recurs, care prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 18 aprilie 2016 a 
fost admis, or, instanţa de recurs casând Încheierea judecătorului de 
instrucţie din 18 martie 2016 şi respingând demersul procurorului 
privind autorizarea efectuării percheziţiei la domiciliu a invocat că 
dispunerea efectuării percheziţiei la domiciliul său, în urma scoaterii 
sale de sub urmărire penală, a fost nejustificată, contrară legii, iar 
respectiv prin Încheierea judecătorului de instrucţie nejustificat şi 
contrar prevederilor legale s-a autorizat efectuarea percheziţiei, fiind 
admisă o ingerinţa nejustificată în viaţa privată a familiei Br, precum şi 
exerciţiul dreptului de proprietate şi inviolabilităţii domiciliului, astfel 
instanţa reţinând ca fiind încălcate drepturile şi libertăţile 

cerut: 100 000 lei

A considerat reclamantul că acţiunile ilegale ale organului de urmărire penală, 
procuraturii şi instanţei de judecată, tragerea sa ilegală la răspundere penală în 
lipsa probelor, bănuiala ilegală de comiterea furtului pe care nu 1-a comis, 
efectuarea ilegală a percheziţiilor, au jucat un rol negativ şi stresant în viaţa sa şi 
a familiei sale, creând o situaţie de stres şi nelinişte permanentă, incertitudine, 
stare de nervozitate, urmată de pierdere de timp, energie, fiindu-i afectate 
drepturile şi libertăţile sale şi ale familiei, pătată onoarea şi demnitatea faţă de 
vecini, consăteni şi cunoscuţi, fiind privit ca un hoţ, persistând stare de ruşine, 
deşi era nevinovat, or faptul dat a devenit cunoscut vecinilor şi consătenilor 
deoarece percheziţia efectuată de două ori a fost în vizorul vecinilor şi 
consătenilor, cărora trebuia să le explice că nu este vinovat şi că sunt nişte 
ilegalităţi ale organelor de drept şi bănuieli nefondate, astfel fiindu-i afectată şi 
starea psihică, prejudiciindu-l moral.

acordat: 20 000 lei

În susținerea soluției sale, prima instanță, cu trimitere la prevederile art. 1422 

alin. (1) din Codul civil, art. 3 alin. (1) lit. a), c), art. 6 lit. b), art. 11 din Legea 

privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale 
organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti, a 
concluzionat că în perioada 23 septembrie 2015, când reclamantul a fost 
recunoscut în calitate de bănuit, și 26 decembrie 2015, când a fost scos de sub 529 http://juris
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2602

2ra-1157/19 Încheiere

4 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de BA împotriva Ministerului 
Justiției, intervenient accesoriu Procuratura Generală cu privire la 
repararea prejudiciului material şi moral cauzat prin acţiunile ilicite ale 
organelor de urmărire penală şi ale procuraturii.

cerut: 1000 000 lei

acordat: 15 000 lei

Astfel, instanţa de fond a concluzionat că acţiunile întreprinse de organele de 
urmărire penală, inclusiv la solicitarea aplicării măsurilor preventive, au creat
incomodităţi şi suferinţe lui BA, care a fost supus urmăririi penale neîntemeiat, 
pentru o presupusă infracţiune, fapt ce determină repararea
prejudiciului suportat, iar suma de 15 000 de lei reprezintă o compensare 
suficientă şi echitabilă pentru prejudiciul moral suferit. 
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2ra-

1466/19

Încheiere

4 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de Mocanu Stela împotriva 
Ministerului Justiției cu privire la constatarea încălcării dreptului la 
judecarea în termen rezonabil a cauzei și repararea prejudiciului moral.

cerut: 4000 euro

acordat: 24 000 lei

CA: a casat hot. de fond

Pentru a decide astfel, instanța cu referire la circumstanțele cauzei a reținut că 
durata examinării cauzei nu a avut loc din vina instanței de judecată, dat fiind 

faptul că însuși părțile la proces și-au valorificat drepturile procedurale 
prevăzute de legislația în vigoare și anume: părțile au contestat hotărârea 
primei instanțe, iar faptul că cererile de apel depuse de MS și BM nu 
corespundea exigențelor legale, fiind acordate de instanța de apel termen 
pentru înlăturarea neajunsurilor, acest fapt nu semnifică o tergiversare în 

examinarea cauzei.

Mai mult ca atât, apelanta MS a solicitat dispunerea efectuării expertizei și prin 
urmare nu pot fi imputate instanței de judecată motivele de
imposibilitate a examinării cauzei datorită aflării dosarului la Centrul Național 
de Expertize Judiciare, fapt care presupune o activitate complexă ce necesita 

timp.

Astfel, instanța de apel a concluzionat că dreptul al judecarea în termen
rezonabil a cauzei în mod obligatoriu urmează a fi coroborat cu alte garanții ale
procesului echitabil prevăzute de legislație, precum legalitatea, disponibilitatea 
și
egalitatea în drepturi a participanților, contradictorialitatea procesului, principii 531 http://juris
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2611

2ra-

1449/19

Încheiere

4 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de ML împotriva Ministerului 
Justiției cu privire la constatarea încălcării dreptului la judecarea în 

termen rezonabil a cauzei și repararea prejudiciului moral.

cerut: 10 000 euro

acțiune respinsă.

Pentru a se pronunța astfel, prima instanță cu referire la circumstanțele cauzei a 
reținut că perioada de dexaminare a cauzei de către instanța de fond nu 
depășește limita rezonabilității pentru astfel de cauze, iar reclamanta invocând 
încălcarea termenului rezonabil de examinare a cauzei, dispunea de toate 
pârghiile legale de a obiecta amânarea ședințelor de judecată, admiterea 
demersurilor și cererilor înaintate de participanți. Or, acest fapt urmează a fi 
apreciat ca fiind o confirmare și aprobare tacită a tuturor acțiunilor procesuale 
întreprindse de către autoritatea judecătorească și părțile implicate în proces.
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2612

2ra-

1708/19

Încheiere

4 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de AS împotriva Inspectoratului 
de Poliție Rezina, intervenient accesoriu IL, cu privire la repararea 
prejudiciului material și moral.
În motivarea acțiunii, reclamantul a indicat că, la 25 septembrie 2015, 
ora 10:00, agentul constatator din cadrul Inspectoratului de Poliție 
Rezina IL, a întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție nr. MAI 
03105052 în baza art.354 din Codul contravențional, fiindu-i aplicată 
sancțiunea sub formă de amendă în mărime de 50 de unități 
convenționale, ce constituia 1000 de lei. Amenda a fost aplicată din 
cauza că la 25 august 2015, ora 01:45, în orașul Rezina, str. 27 august, în 
barul „Extrim” în momentul când se certa cu AR, i-a aplicat acestuia o 
lovitură în regiunea feței, iar prin acțiunile sale fiind încălcate normele 
morale și a tulburat ordinea publică. AS a menționat că prin hotărârea 
din 30 noiembrie 2015 a Judecătoriei Rezina, la moment definitivă, a 
fost admisă contestația depusă de acesta împotriva procesului-verbal 
din 25 septembrie 2015 și a Deciziei de sancționare ca fiind întemeiată.
Tot în acea zi i-a fost aplicată și amendă contravențională pentru 
tulburarea liniștei, pentr care la fel a fost admisă contestația și anulată 
decizia de sancționare.

cerut: 2000 lei

acordat: 1.200 lei

Având în vedere principiul compensării echitabile a prejudiciului moral, 
suferințele morale, starea de stres și frustrarea cauzată reclamantului, instanța 

de

fond a apreciat solicitarea dată ca întemeiată parțial, stabilit ca prejudiciu suma 
de 1200 de lei, care în opinia instanței ar duce la satisfacția echitabilă a 
persoanei vătămate 

CA: a trimis cauza spre rejudecare.

cerut: 100 000 lei

acțiune respinsă ca fiind neîntemeiată.

Mai mult, instanța a relatat că circumstanțele invocate de reclamant nu servesc 
drept temei și nici nu acordă dreptul de a solicita încasarea prejudiciului din 
contul pîrîtului. Or, reclamantul în cauzele contravenționale, nu a fost supus 
reținerii contravenționale, nu i-a fost aplicat arestul contravențional și nu i-au 
fost aplicate amenzile de către instanța de judecată, dar fiind aplicate de către 

agentul constatator. 
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2615

2ra-1718/19 Încheiere

4 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de IC împotriva Ministerului 
Justiției, intervenient accesoriu executorul judecătoresc LS, cu privire la 

constatarea încălcării dreptului la executarea în termen a hotărârii 
judecătorești și repararea prejudiciului moral.
Reclamantul a considerat că termenul excesiv de mare în care nu s-a 
executat documentul executoriu, se datorează doar comportamentului 
pasiv al executorului judecătoresc. Mai mult, IC a relatat că în legătură 
cu neexecutarea în termeni rezonabili a hotărârii judecătorești a fost 
prejudiciat material și moral. Chestiunea cu privire la înlăturarea 
obstacolelor a fost soluționată încă în 2007, deși există o procedură de 
executare silită, timp de 10 ani dreptul său nu este apărat, fiindu-i 
îngrădit dreptul de acces la proprietate.

cerut: 50 000 lei

acordat: 30 000 lei

CA: a casat hot. de fond.

Referitor la procesul de luare a acestei soluții, instanța de apel a constatat că de 
către executorul judecătoresc nu au fost admise perioade de pasivitate și
inacțiune, modul de acționare a acestuia în scopul executării silite a 
documentului executoriu nu a avut ca rezultat tergiversarea executării, iar 
executarea în perioada atât de îndelungată, nu se datorează modului de 
executare ales de executorul judecătoresc, dar altor situații și împrejurări, 
inclusiv și cele generate de creditor. În speță, executorul judecătoresc a depus 
diligența necesară în vederea executării documentului executoriu, acesta a 
întreprins toate măsurile posibile și a îndeplinit actele și acțiunile necesare 

pentru executare.
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2ra-1345/19 Încheiere

4 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de IS împotriva Ministerului 
Justiţiei, Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor 
Interne, Inspectoratului de Poliţie Rîşcani, mun. Chişinău cu privire la 

repararea prejudiciului moral cauzat prin acțiunile ilicite ale poliției, 
prezentarea scuzelor publice şi încasarea cheltuielilor de judecată.

cerut: 10 000 euro

acțiune respinsă ca fiind neîntemeiată.

CA: a casat hot. de fond, acordat: 1000 lei

Conform art. 1423 Cod civil, mărimea compensației pentru prejudiciu moral se 
determină de către instanţa de judecată în funcţie de caracterul şi gravitatea
suferințelor psihice sau fizice cauzate persoanei vătămate, de gradul de 
vinovăție al autorului prejudiciului, dacă vinovăția este o condiție a răspunderii, 
şi de măsura în care această compensare poate aduce satisfacție persoanei 
vătămate. Caracterul şi gravitatea suferințelor psihice sau fizice le apreciază 
instanţa de judecată, luând în considerare circumstanțele în care a fost cauzat 
prejudiciul, precum şi statutul social al persoanei vătămate.

Unul din criteriile orientative generale de apreciere a prejudiciului moral este 

criteriul echității, care exprimă că indemnizația trebuie să prezinte o justă şi 
integrală despăgubire. In temeiul Convenției Europene pentru Apărarea 
Drepturilor Omului şi a Libertăților Fundamentale, acest criteriu se traduce prin 
necesitatea ca partea vătămată să primească o satisfacție echitabilă pentru 
prejudiciul moral suferit. Cuantumul despăgubirilor trebuie astfel stabilit, încât 
acestea să aibă efect compensatoriu şi nu trebuie să constituie nici sume 
excesive pentru autorii daunelor şi nici venituri nejustificative pentru victimele 

daunelor.

Instanţa de apel a reținut că în privința lui Iurii Sorochin nu a fost aplicată nici
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2636

2ra-

1624/2019

Încheiere

4 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de OB împotriva Ministerului 
Justiţiei al Republicii Moldova, intervenienţi accesorii Procuratura 
Generală al Republicii Moldova, Ministerul Educaţiei, Culturii şi 
Cercetării a Republicii Moldova cu privire la încasarea prejudiciului 

material cauzat ca urmare a tragerii ilegale la răspundere penală, 

compensarea prejudiciului moral şi a cheltuielilor de judecată.

cerut: 500 000 lei

acordat: 30 000 lei

CA: instanţa de apel a reţinut că unul din criteriile orientative generale de 
apreciere a prejudiciului moral este criteriul echităţii, potrivit căruia mărimea
prejudiciului trebuie să prezinte o dreaptă şi integrală despăgubire. Reieşind din 
cele enunţate instanţa de judecată consideră că, mărimea prejudiciului moral în 
sumă de 500 000 lei, solicitat de către OB este o sumă excesivă şi 
disproporţionată în raport cu principiul compensării echitabile şi rezonabile a
prejudiciului moral, care înlătură caracterul de satisfacţie echitabilă al 
despăgubirilor, fiind deturnat scopul şi finalitatea prevăzută de lege, devenind 

un

folos material fără justificare cauzală în raportul dintre eroarea penală produsă 
şi consecinţa acesteia. În atare situaţie, instanţa de apel consideră că satisfacţia 
echitabilă constituie acordarea unui prejudiciu moral reclamantului în mărime 
de 30 000 lei, iar cuantumul pretins de OB, instanţa de apel îl apreciază ca 
exagerat, din care considerent şi argumentele expuse în acest sens, în cererea 
de apel a lui OB vor fi respinse. Fără îndoială este faptul că suferinţele psihice 
care au avut loc, fiind provocate de învinuirea pe care reclamantul o considera 

neîntemeiată şi necesitatea de a combate poziţia incriminatorie a statului, ce i-
au cauzat consecinţe determinate de retrăiri, încordare psihică, stres, stare de 
disconfort şi alţi factori care derivă suferinţe morale. 
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2525

2ra-

1373/2019

Încheiere

21 august 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de către VM împotriva 
Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, intervenient accesoriu 
Procuratura Generală a Republicii Moldova cu privire la încasarea 
prejudiciului moral şi cheltuielilor de judecată.
Reclamantul VM a relatat că la data de 14 noiembrie 2016 de către 
Procuratura Botanica, mun. Chişinău a fost emisă ordonanţa de punere 
sub învinuire a lui Vasile Moisei, fiindu-i incriminată comiterea 
infracţiuni prevăzută de art. 191 alin. (1) Cod penal. Reclamantul Vasile 

Moisei a indicat că prin ordonanţa de punere sub învinuire i-au fost 
aduse o serie de incomodități, atât de ordin moral, familial cât şi i-a fost 
restricționat dreptul la libera circulație şi posibilitatea plecării peste 
hotare atât în interes familial, cât şi în scopul de a lucra.

cerut: 50 000 lei

acordat: 3000 lei

CA: Instanţa de apel a mai reţinut că la stabilirea cuantumului prejudiciului 
moral, prima instanţă corect a făcut referire la faptul că prejudiciul moral 

solicitat de reclamant în mărime de 50000 lei, este unul exagerat şi 
neproporţional suferinţelor morale cauzate lui VM. Or, precum reiese din 

materialele cauzei, acesta nu a fost privat de liberate şi de drepturile procesuale 
în cadrul cauzei penale în privinţa sa, în privinţa acestuia pe parcursul 
procesului penal nu s-au aplicat măsuri procesuale de constrîngere: privative de 
libertate, de limitare în alte drepturi, de perchiziţie, e.t.c. Luând în consideraţie 
perioada restrângerii dreptului reclamantului/apelant la libertate, precum şi 
natura suferinţelor determinate reclamantului, de starea fizică a acestuia, 
instanţa de apel apreciază că recunoaşterea existenţei erorilor enunţate precum 
şi încasarea sumei de 3000 lei, cu titlu de prejudiciu moral cauzat prin atragerea 
ilicită la răspundere penală, sunt în măsură să compenseze suferinţele morale 
suportate de reclamant în legătură cu această cauză penală.
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2448

2ra-

1227/19

Decizie

07 august 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de GS împotriva lui SP cu privire 

la constatarea încălcării dreptului de a nu fi supus la tratamente 
degradante, a dreptului la respectarea onoarei, demnităţii şi reputației 

profesionale, şi repararea prejudiciului moral.
Pârâtul a încălcat ordinea publică printr-un comportament agresiv 
determinat de starea de ebrietate, îl înjura pe reclamant în timp ce 

acela dorea să-l calmeze, toate acestea în timp ce se aflau împreună cu 
mai multe persoane pe teritoriul unei terase de odihnă și care este 
imobilul unde activează un SRL al cărui administrator este reclamatul. 
Pârâtul a fost amendat de poliție, dar a refuzat repararea prej. material 
și moral.

cerut: 10 000 lei

acțiune respinsă ca fiind neîntemeiată.

CA: a respins apelul

CSJ: a casat decizia CA, a dispus repararea prej. moral - 500 lei.

Deci, fiind stabilit indubitabil că prin acțiunile ilicite a lui SP au fost săvârșite 
contravențiile prevăzute de art. 69 alin (1) şi art. 354 Cod contravențional, din 
motiv că l-a numit cu cuvinte necenzurate şi l-a acostat jignitor în public pe GS, 
iar pentru atragerea la răspundere delictuală sunt necesare întrunirea 
următoarelor elemente: prejudiciul, fapta ilicită, raportul cauzal  dintre faptă şi 
prejudiciu, şi vinovăția, care la caz s-au constat cu certitudine. Iar, repararea 
prejudiciului moral cauzat lui GS şi materializat într-o suferință psihică, care 
depășește măsura a ceea ce este normal suportabil, atestă necesitatea reparării 
acestuia de către SP, în temeiul art. 1422 alin. (1) din Codul civil.
Instanţa de recurs menționează că tratamentul degradant constituie 
maltratarea care este de natură să provoace victimei sentimente de frică, durere 
şi inferioritate, capabilă să o umilească şi înjosească, şi să stopeze orice 
posibilitate de a opune rezistență fizică sau morală.
Pentru a determina dacă o anumită formă de tratament este „degradantă” în 
sensul art. 3, Colegiul va ține cont de faptul dacă scopul acestui tratament a fost 
de a umili şi de a înjosi persoana şi dacă, în ceea ce privește consecințele, acest 
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1777

Dosar nr. 

2ra-

1217/2019

Încheiere 26 

iunie 2019

aflarea neîntemeiată sub urmărire penală Suma solicitată: 100000 lei
Suma acordată: 5000 lei

Justificarea instanței: prejudiciul moral urmează a fi corespunzător suferinţelor 
suportate de reclamanți. La stabilirea acestora, instanţa de apel a reţinut factori 
importanţi şi anume: incriminarea unei infracţiuni grave – art.186 alin.(5) Cod 
Penal – furtul săvîrşit în proporţii deosebit de mari, durata aflării reclamanților 
sub urmărire penală de la 09 august 2012 pînă la 30 iulie 2014, examinarea 
cauzei penale în instanţa de judecată: 30 iulie 2014 – 15 iunie 2016. În acest fel, 
instanţa de apel a apreciat că suma de 5000 lei achitată în beneficiul fiecărui 
apelant, în calitate de prejudiciu moral este de natură să ofere o reparaţie 
completă pentru atingerea drepturilor lezate a reclanaților. În rest, pretențiile cu 
privire la încasarea prejudiciului moral ce depășesc suma de 5000 lei pentru 
fiecare apelant, urmează a fi respinse.
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1791

Dosarul 

nr.2ra-

1162/19

Încheiere 26 

iunie 2019

expirarea termenului privind încasarea datoriei şi a dobânzii de 
întârziere

Suma solicitată: 60000lei și 30000 lei
Suma acordată: 3000lei (apel)

Justificarea instanței:  Curtea de Apel a menționat că sumele solicitate de 
apelanții  în scopul reparării prejudiciului moral în mărime de 60000 de lei, și 
respectiv 30 000 de lei, sunt exagerate, iar suma de câte 3 000 de lei, este una 

suficientă și echitabilă în raport cu termenul încălcat la examinarea cererii 
privind restituirea taxei de stat. Or, o astfel de despăgubire va fi una suficientă şi 
rezonabilă, necesară pentru satisfacția echitabilă a prejudiciului moral suferit în 
urma neexaminării în termen a cererii privind emiterea unei hotărâri 
suplimentare în cadrul cauzei civile menționate
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1796

dosar nr. 

2ra-

1232/2019

Încheiere 26 

iunie 2019

neasigurarea cu spaţiu locativ de către autorităţile publice locale 
conform legislaţiei în vigoare

Suma solicitată: 200000 lei
Suma acordată: 35000 lei

Justificarea instanței: Instanţa de apel a invocate că unul din criteriile 
orientative generale de apreciere a prejudiciului moral este criteriul echităţii, 
care exprimă că indemnizaţia trebuie să prezinte o justă şi integrală 
despăgubire. În temeiul Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor 
Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, acest criteriu se traduce prin necesitatea 
ca partea vătămată să primească o satisfacţie echitabilă pentru prejudiciul 
moral suferit. Cuantumul despăgubirilor trebuie astfel stabilit, încît acestea să 
aibă efect compensatoriu şi nu trebuie să constituie nici sume excesive pentru 
autorii daunelor şi nici venituri nejustificative pentru victimele daunelor. Aşadar 
ţinând cont de normele legale citate, care reglementează repararea prejudiciului 
cauzat prin încălcarea dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii 
judecătoreşti, precum şi de circumstanţele pricinii, prima instanță, constatînd 
încălcărea dreptului lui AC la executarea în termen rezonabil a hotărîrii 
judecătoreşti din 09 decembrie 2009, corect a concluzionat că, suma de 200 
000 lei, solicitată de reclamant în vederea reparării prejudiciului moral, este 
exagerată şi nu este în corespundere cu caracterul şi gravitatea suferinţelor 
psihice suportate de acesta prin tergiversarea executării Deciziei Curţii Supreme 
de Justiţie din 09 decembrie 2009, pentru perioada 09 decembrie 2009 și pînă 

la 19 februarie 2018.

Colegiul civil consideră că suma încasată din bugetul de stat prin intermediul 541 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

1815

Dosar nr. 

2r-400/19

Decizie 26 

iunie 2019

Încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei 
contravenționale

Suma solicitaă: X lei
Suma acordată: 2000 lei

Justificarea instanței: Pornind de la respectarea dreptului de acces liber la 
justiție, garantat de art. 6 Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 
Libertăților Fundamentale, art. 20 al Constituției Republicii Moldova şi art. 5 
Cod de procedură civilă, relevat şi în 5 jurisprudența CtEDO, circumstanțele 
relatate generează casarea încheierii contestate. Or, menținerea acesteia, în 
condițiile enunțate, nu ar constitui decât o îngrădire a posibilității pentru partea 
apelantă de a-şi valorifica drepturile procedurale conform normelor în vigoare, 
garantate atât de legislația națională, cât şi de Convenția pentru Apărarea 
Drepturilor Omului şi a Libertăților Fundamentale, precum şi îngrădirea 
accesului la justiție.
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Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral

542 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

1827

Dosarul 

nr. 2ra-

1025/19

Decizie 26 

iunie 2019

încălcărea dreptului la un proces echitabil

Acțiuni ilicite ale organului de urmarire penală 

 art. 6 CEDO

Suma solicitată: 100 000 lei

Suma acordată: 10 000 lei (in fond)

Justificarea instanței:  instanțele de judecată au reţinut că Serghei Pcelnicov în 
urma acţiunilor ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale 
instanţelor judecătorești a suferit un prejudiciul moral, estimat la suma de 10 
000 lei, ca fiind rezonabil şi proporțional prejudiciului cauzat şi suficient pentru 
a aduce satisfacție reclamantului. r, în urma acțiunilor procesuale efectuate în 
cadrul urmăririi penale, în privința reclamantului au fost aplicate măsuri 
preventive sub formă de arest şi obligarea de a nu părăsi țara. Ulterior, la 
solicitarea reclamantului, a fost scos de sub urmărire penală. Prin urmare, 
condițiile angajării răspunderii statului pentru erorile comise în cadrul urmăririi 
penale, prevăzute de art. 3 şi 6 ale Legii nr.1545-XIII din 25 februarie 1998 sunt 
întrunite cumulativ. Instanțele de judecată au apreciat ca fiind neîntemeiate 
argumentele Ministerului Justiţiei şi ale Procuraturii Generale cu privire la 
netemeinicia acţiunii şi neîntrunirea condițiilor obligatorii pentru angajarea 
răspunderii patrimoniale a statului.

543 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

0217

Dosarul 

nr. 2ra-

574/19

Încheiere 3 

aprilie 2019

cu privire la constatarea încălcării dreptului la exercitarea în termen 
rezonabil a urmăririi penale şi judecării cauzei penale şi repararea 

prejudiciului moral. conform

art. 287 alin. (2) lit. b) Cod penal.

Suma cerută: 4000 de euro  
Suma acordată: 0 

544 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

0228

Dosarul 

nr. 2ac-

41/19

Încheiere 03 

aprilie 2019

cu privire la repararea prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale 
organului de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor de 
judecată, încasarea prejudiciului material și moral, precum şi a 
cheltuielilor de judecată
 art. 50 alin.(1) lit. e), 54, art. 269-270 Cod de procedură civilă.

S-a încasat : 10.000 lei prejudiciu moral 

                       10.000 lei prejudiciu material 

545 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

0238

Dosar nr. 

2ra-

420/2019

Încheiere 03 

aprilie 2019

cu privire la repararea prejudiciului cauzat şi a cheltuielilor de judecată.
a declarat că agentul constatator nu a contestat această hotărâre. Iar, în 
aceste circumstanțe consideră că a fost sancţionată fără temei legal, 
ceea ce i-a cauzat suferinţe psihice, deprimări. Prin urmare, reclamanta 
conchide că încălcările admise de agentul constatator îi lezează 
drepturile şi libertăţile prevăzute de art. 6 CEDO şi i-au cauzat daune 
morale în mărime de 50 000 lei.
   A fost întocmit procesul -verbal cu privire la contravenţie pentru 
comiterea contravenţiei prevăzute de art. 335 Cod contravenţional şi 
prin decizia agentului constatator a fost sancţionată, fiindu-i aplicată o 
amendă în mărime de 30 unităţi convenţionale, care la momentul 
aplicării sancţiunii constituiau 600 lei.

Suma cerută: 50.000 LEI , , cu titlu de prejudiciu moral.
                          1000 LEI ,  cu titlu de cheltuieli pentru asistenţă juridică.
S-a încasat : 800 LEI, cu titlu de prejudiciu moral.

art. 384 alin.(2) lit. u) Cod contravenţional
art. 434 alin. (1) Cod de procedură civilă
  Instanța de apel eronat a conchis precum că prejudiciul moral solicitat de 
reclamant nu se încadrează în prevederile art. 3 al Legii nr. 1545 din 25 februarie 

1998 din motivele reflectate supra.

    Instanţa de recurs relevă că la materialele cauzei nu se regăsește nici 
confirmarea altor cheltuieli aferente litigiului, fără a fi concretizată natura și 

cuantumul acestor cheltuieli.

546 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

0244

Dosarul 

nr. 2ra-

540/19

Încheiere 03 

aprilie 2019

Solicitând obligarea de a cere scuze publice (în scris) şi prin postarea pe 
prima pagina web a procuraturii în termen de 3 ani scrisoarea deschisă 
după semnătura.cu următorul text „Cerem scuze publice de la doamna 
VC pentru acţiuni ilicite ale organelor de procuratura şi ale poliţiei a 
Republicii Moldova, noi recunoaştem necompetenţa noastră”, acest 
text să-i fie spus personal şi constatat că a fost spus de către executorul 
judecătoresc, încasarea prejudiciului moral în sumă de 30000 de euro 
din bugetul public naţional de la pârât şi copârâţi, încasarea 
cheltuielilor de judecată din bugetul public naţional.

Suma cerută: 30000 de euro , prejudiciului moral.
                        încasarea cheltuielilor de judecată din bugetul public naţional.
În temeiul art. 353 alin. (1), (2) Cod contravenţional cu aplicarea sancţiunii 
contravenţionale în conformitate cu art. 44 Cod contravenţional, sub formă de 
amendă în mărime de 50 unităţi convenţionale, 1000 de lei.
S-a încasat: 2000 LEI, cu prejudiciu moral 

S-a încasat de la bugetul de stat: 5000 de lei cu titlu de prejudiciu moral şi suma 

de 3000 de lei cu titlu de

cheltuieli de judecată;
art. 445 alin. (1) lit. a) Cod de procedură civilă,
art. 432 alin. (2) Cod de procedură civilă
   Instanţa de apel a considerat ca fiind rezonabilă şi reală suma de 3000 de lei 
de a fi încasată cu titlu de cheltuieli de asistenţă juridică.

547 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=4

9191

Dosarul 

nr. 2ra-

225/19

Încheiere 06 

Februarie 

2019

A relatat că în temeiul art. 4 alin. (4) din Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 

privind

repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului 
la judecarea în

termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen 

rezonabil a hotărârii
judecătoreşti, cererea de chemare în judecată se examinează de 
instanța de judecată
sesizată în cel mult 3 luni de la depunerea ei.

Suma Ceruta:  25 000 lei

Suma Acordata:  25 000 lei

În conformitate cu art. 434 Codul de procedură civilă, recursul se declară în
termen de 2 luni de la data comunicării hotărârii sau a Deciziei integrale, dacă 

legea nu

prevede altfel. Termenul de 2 luni este termen de decădere şi nu poate fi 

restabilit.
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Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral

548 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

0183

Dosarul 

nr. 3ds-

1/19

Încheiere 27 

Martie 2019

În motivarea acțiunii reclamantul a indicat că, în anul 2001 a fost 
angajat în cadrul Procuraturii Generale în funcția de specialist principal 
pentru relații cu mijloacele de informare în masă, iar ulterior a fost 
desemnat în funcția de șef al Secției relații cu mijloacele de informare 
în masă, însă la data de 03 martie 2003, a fost concediat.

Suma ceruta: 10.0000 lei

Suma acordata: 1500 Euro 

Prin urmare, având în vedere faptul că, perioada absenței forțate de la lucru, 10 
iunie 2008 - 14 noiembrie 2018, indicată în decizia din 28 noiembrie 2018 a
instanței de recurs, include și perioada de până la data de 27 februarie 2018, 
pentru care Curtea Europeană a Drepturilor Omului i-a acordat lui IG o 
despăgubire materială și morală pentru eliberarea ilegală din funcție, Colegiul 
civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție 
consideră necesar de a explica că, Procuratura Generală urmează să-i achite lui 
IG salariul pentru absența forțată de la lucru.

549 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

0086

Dosarul 

nr. 3ra-

429/19

Încheiere 27 

Martie 2019

Avînd calitate de reprezentant al părţii vătămate la 02 martie 2018 a 
depus o cerere la Departamentul Instituţiilor Penitenciare să i se 
comunice unde îşi ispăşeşte pedeapsa VT. La 13 martie 2018 
Departamentul Instituţiilor Penitenciare i-a comunicat că informaţia 
solicitată face parte din categoria datelor speciale cu caracter personal, 
refuzând prezentarea informaţiei 

Suma Ceruta: 1 000 000 lei

Suma Acordata: 1 000 lei

În rest, cerinţele reparării prejudiciului

moral s-au respins

550 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=4

9551

Dosarul 

nr. 2ra-

308/19

Închiere 27 

Februarie 

2019

În motivarea acțiunii reclamanta a indicat că aproximativ 5 ani de zile, 
începând cu 16 septembrie 2009 până la 29 ianuarie 2015, a durat 
examinarea cauzei civile intentată la cererea sa de chemare în judecată 
și SRL  Oxauri Com” împotriva AC cu privire la excluderea asociatului 
societății cu răspundere limitată și repararea prejudiciului material, 
care în esență nu prezenta o cauză complicată sau complexă, în 
rezultatul  căreia a avut de suferit atît material, cât și moral.

Suma Ceruta: 50.000 lei

Suma Acordata: 20.000  lei

551 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=4

9284

Dosarul 

nr. 2ra-

255/19

 Încheirea 13 

Februarie

Examinând admisibilitatea recursului declarat de avocatul Nicolae 

Daniliuc în interesele lui Igor Bogos în cauza civilă la cererea de 
chemare în judecată înaintată de Igor Bogos împotriva Ministerului 
Justiției cu privire la constatarea încălcării dreptului la judecarea cauzei 
în termen rezonabil, repararea prejudiciului moral și compensarea 
cheltuielilor de judecată 

Suma Cerută: 25.000 lei

Suma Acordata: 0 lei

cererea de chemare în judecată înaintată de Igor Bogos împotriva Ministerului 
Justiției cu privire la constatarea încălcării dreptului la examinarea cauzei în
termen rezonabil, repararea prejudiciului moral și compensarea cheltuielilor de 
judecată, s-a respins ca neîntemeiată. Instanța de fond a menționat că, conform 
raportului motivat, conduita instanței a fost îndreptată întru examinarea cât mai 
promptă a cauzei, 2 ședințe, judecătorul acționând cu celeritate, iar depășirea 
termenului nu poate fi considerat ca o încălcare, atât timp cât dreptul privind 
examinarea în termen rezonabil a cauzei urmează a fi privit ca un drept 

complex.

552 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=4

9291

Dosarul 

nr. 2ra-

144/19

Încheiere 13 

Februarie

în cauza civilă, la cererea de chemare în judecată depusă de Constantin 
Sîrbu împotriva Societăţii cu Răspundere Limitată „Basconslux”, 
intervenient accesoriu Procuratura Generală a Republicii Moldova cu 
privire la constatarea caracterului abuziv al cauzei penale, încasarea 

penalităţii, a prejudiciului material şi moral, împotriva Deciziei din 13 
septembrie 2018 a Curţii de Apel Chişinău, 

Suma Ceruta: 10000 lei

Suma Acordata: 0 lei

553 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=4

8872

Dosarul 

nr.2ra-

69/2019

Încheiere din 

16 ianuarie 

2019

A menţionat că o perioadă îndelungată a fost învinuit de comiterea 
unei infracţiuni deosebit de grave, care prevede pedeapsă sub formă de 
închisoare de la 13 la 15 ani, ca fiind membru a unei grupări criminale, 
care ar fi săvârșit o infracţiune de şantaj, pe care de fapt, nu a comis-o, i-
au fost interceptate şi înregistrate convorbirile personale, infracţiunea 
incriminată a fost pe larg mediatizată de către serviciile de presă, fiind 
pus sub învinuire a fost audiat în această calitate, a fost reţinut de către 
organul de urmărire penală, iar ulterior i s-a aplicat şi a fost prelungită 
măsura preventivă sub formă de arest preventiv pe un termen total de 
4 luni 15 zile (13 septembrie 2012 – 26 ianuarie 2013) şi arest la domiciliu 
pe un termen de 1 lună 13 zile (26 ianuarie 2013 – 04 martie 2013), 
precum şi liberare provizorie sub control judiciar pe un termen de 3 ani 
şi 6 zile (04 martie 2013 – 10 martie 2016), fiind astfel privat de 
libertatea individuală şi deţinut în condiţii degradante în instituţiile 
penitenciare, arestarea şi urmărirea penală a dus la cauzarea 
prejudiciilor imaginii sale.   Reclamantul a mai relatat că mediatizarea 
arestării, fără acordul său a constituit o ingerinţă în dreptul la propria 
imagine şi o încălcare a dreptului la viaţă privată.

 art. 8 CEDO

Cerut : 1.000.000 lei 

Instanța de fond : 70.000 lei 
Instanța de apel : 
Pentru a decide astfel, instanța de apel, cu referire la circumstanțele cauzei, a 
constatat că prima instanţă a ajuns la concluzia corectă privind admiterea 
parţială a cerinţelor reclamantului privind încasarea prejudiciului moral or, prin 
acţiunile autorităţilor statului, reclamantului IP i-au fost cauzate suferinţe 
psihice şi disconfort psihologic. Respectiv, prima instanţă corect a dispus 
încasarea prejudiciului moral în mărime de 70 000 lei. Contrar celor invocate de 
apelanţi,
mărimea despăgubirilor reprezintă o compensare suficientă, echitabilă şi 
nicidecum excesivă sau diminuată a prejudiciului moral cauzat.
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8903

Dosarul 

nr. 2ra-

127/19

Încheiere din 

16 ianuarie 

2019

A considerat că a fost suspus neîntemeiat urmăririi penale și acțiunilor 
de urmărire penală, inclusiv și aplicării măsurii de constrângere sub 
formă de reținere, ulterior la 31 martie 2017 fiind dispusă scoaterea sa 
de sub urmărirea penală.

Cerut : 100.000 lei 

Instanța de fond : 2.000 lei

Instanța de apel : 10.000 lei
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8938

Dosarul 

nr. 2ra-

86/19

Încheiere din 

23 ianuarie 

2019

S-a invocat că la 18 mai 2012 VG, feciorul reclamantului, a depus o 
plângere la Inspectoratul de Poliţie Buiucani precum că la
02 septembrie 2006 a fost amenințat de către tatăl său cu moartea şi a 
tras în direcția sa cu armă de foc ce o deținea ilegal. În baza plângerii lui 
VG şi al raportului Inspectorului superior al Comisariatului de Poliţie 

sect. Buiucani, a fost 

intentată cauza penală nr. 2012031164. La 25 iunie 2012 a fost întocmită 
ordonanţa privind pornirea urmăririi penale, iar la 03 iulie 2012 dosarul 
penal a fost expediat în instanţa de judecată. Examinarea cauzei penale 

a durat mai mult de 4 ani, fiind

achitat prin decizia din 15 noiembrie 2016 a Curţii Supreme de Justiţie, 
din motiv că nu s-a constatat existenţa faptei infracţiunii, însă instanţa 
de fond şi cea de apel l-au recunoscut vinovat de comiterea infracţiunii 
prevăzute de art. 155 Cod penal. 
 Totodată a declarat că în perioada examinării cauzei i-au fost cauzate 
suferințe psihico-morale şi fizice, prin faptul că era învinuit de o 
infracţiune, pe care nu a comis-o şi nu erau luate în considerare 
probele prezentate în confirmarea nevinovăţiei sale. Plângerea a fost 
depusă de feciorul său la îndemnul mamei băiatului, pentru a crea 
impresia că este o persoană neechilibrat emoțional, agresivă,
pentru a folosi situaţia respectivă în dosarul privind partajul averii 
comune în devălmăşie. La fel, a specificat că suferințele suportate au 
generat agravarea sănătăţii, are gradul II de dizabilitate, având diabet 
zaharat în formă gravă, a fost nevoit să se interneze în spital de mai 

Cerut : 1.000.000 lei 

   pentru prejudiciul moral cauzat prin acţiunile ilegale ale organului de urmărire 
penale, ale procuraturii şi ale instanţei de judecată, manifestate prin supunerea
neîntemeiată urmăririi penale, precum şi condamnare ce a dus la înrăutățirea 
sănătăţii.

Cerut : 1.000.000 lei 

   pentru prejudiciu moral cauzat prin încălcarea  rezonabil de examinare al 

dosarului penal

Instanța de fond :  10.000 de lei 
 cu titlu de despăgubiri morale pentru prejudiciul cauzat de acţiunile ilegale ale 
organului de urmărire penală, ale procuraturi şi ale instanţei de judecată

                                  12000 de lei 

cu  titlu de despăgubiri morale pentru încălcarea dreptului la judecarea cauzei 
penale în termen rezonabil

Instanța de apel : 30.000 lei 
 adică s-a majorat cuantumul sumei compensatorii pentru prejudiciul moral 
cauzat prin acțiunile ilegale ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și 
ale instanțelor judecătorești de la suma de 10000 lei până la suma de 30000 lei  
în rest, hotărârea a fost menţinută. Instanţa de apel a accentuat că prima 
instanță just a ajuns la concluzia admiterii parțiale a pretențiilor cu privire la 
repararea prejudiciului moral cauzat prin acțiunile ilicite ale organului de 556
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8918

Dosarul 

nr.2ra-

167/19

Încheire din 

23 ianuarie 

2019

La 16 februarie 2010, instanța de contencios administrativ a Curții de 
Apel Chișinău a admis cererea sa de chemare în judecată, obligând 
Consiliul mun. Chișinău să-l asigure cu spațiu locativ, emițând în acest 
sens hotărârea nr. 3-1152/10.  În pofida existenței mai multor hotărâri 
judecătorești irevocabile, emise în
temeiul Legii nr. 87 din 2011, totuși până în prezent titlul executoriu 
rămâne neexecutat, fapt prin care în continuu i se încalcă drepturile 
recunoscute și
garantate, acțiuni şi inacțiuni prin care în mod direct îi sunt cauzate 
prejudicii de ordin material, exprimate prin închirierea spațiului locativ 
și prejudiciu moral
manifestat prin stare de stres și nervi față de atitudinea şi tratamentul 
autorităților față de dânsul ca persoană şi față de dreptul său 
recunoscut și garantat 
art. 6 § 1 din CEDO și art. 1 al protocolului nr. l la CEDO prevederile 
Legii nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a 
prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen 
rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a 

hotărârii judecătorești

Cerut : 300 euro 

Instanța de fond  : 1.000 lei
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8987

Dosarul 

nr. 2ra-

164/19

Încheire din 

23 ianuarie 

2019

 În opinia reclamantului i-au fost încălcate drepturile prevăzute de art. 
6 al Convenției pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăților 
Fundamentale şi art. l al Protocolului adițional la aceeași Convenție, ori 
toate eforturile întreprinse conform legislaţiei în vigoare în realizarea 

dreptului lezat nu au dat rezultate,

iar hotărârea judecătorească a rămas neexecutată până în prezent. 
 art. 6 § 1 din CEDO și art. 1 al protocolului nr. l la CEDO

Cerut : 150.000 lei 

Instanța de fond : 30.000 lei
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Dosarul 

nr. 2ra-

143/19

Încheire din 

23 ianuarie 

2019

 Reclamanta a susţinut că prin acţiunile ilicite ale procuraturii, ale 
organului de urmărire penală şi ale instanţelor judecătoreşti i-a fost 
cauzat şi prejudiciu moral, manifestat prin incertitudini şi nelinişte, 
stări continue care au durat o perioadă de patru ani şi care i-au adus 
atingere onoarei şi demnităţii sale profesionale.
 La fel, a relatat că urmărirea penală şi examinarea cauzei în instanţele 
de judecată a durat 4 ani, ceea ce constituie o vădită încălcare a 

termenului rezonabil

de judecare a cauzei. 

art. 1405 alin. (1), art. 1423 Cod civil

art. 3 alin. (1) lit. a), art. 7 lit. e), art. 11 alin. (1), art. 12 din Legea privind 

modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale 
organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor 
judecătoreşti nr. 1545 din 25 februarie 1998 

art. 2 alin. (1) şi (6), art. 4 alin. (2) şi (3), art. 5 alin. (1) din Legea privind 
repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului 
la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea 

în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti nr. 87 din 21 aprilie

2011

Cerut :  200.000 de lei, 

 cu titlu de prejudiciu moral cauzat prin acţiunile ilicite ale organului de 
urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti

               50 000 lei,

cu titlu de prejudiciu moral pentru încălcarea dreptului la judecarea în termen 

rezonabil a cauzei penale

Instanța de fond : 10.000 lei 
 pentru încălcarea  dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei penale

Instanța de apel : 20.000 lei 
 pentru încălcarea  dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei penale

                               10.000 lei

 pentru prejudiciu moral cauzat prin acţiunile ilicite ale organului de urmărire 
penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti
 Având în vedere principiile compensării echitabile şi rezonabile a prejudiciului 
moral, instanţa de apel ţinând cont de suferinţele morale cauzate TT pe 
perioada efectuării urmăririi penale şi examinării cauzei, a menţionat că suma 
de 10 000 lei, dispusă spre încasare de prima instanţă, nu este în corespundere 
cu caracterul şi gravitatea suferinţelor psihice suportate, din care considerente, 
instanţa de apel a considerat necesar de a-i acorda TT în scopul reparării 
prejudiciului moral suma de 20 000 lei.  Prin urmare, ţinând cont de natura 
dreptului lezat, caracterul şi gravitatea suferinţelor suportate, circumstanţele şi 
complexitatea cauzei, precum şi de conduita instanţei de judecată şi importanţa 560 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=4

9157

Dosarul 

nr. 2ra-

94/19

Decizie din 30 

ianuarie 2019

Reclamanta VD a indicat că la mijlocul lunii martie 2014, a aflat de la 
părinții săi că este căutată de organele de drept din  or. Străşeni. 
 Reclamanta a relatat că drept efect al acţiunilor ilegale ale organului de 
urmărire penală, și anume din cauza măsurilor preventive privind 
obligarea de a nu părăsi ţara și a interdicției de perfectare a 
pașaportului biometric, aplicate de organele de drept, a fost în 
imposibilitate să se întoarcă la muncă în Italia, a ratat contractul de 
muncă, salariul pe care urma să-l încaseze şi posibilitatea de a prelungi 
permisele de muncă şi şedere în Italia, care au expirat la data de 12 

noiembrie 2014.

Cerut : 100.000 lei 

Instanța de fond : 50.000 lei 
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8350

Dosarul 

nr.2ra-

2430/18

Încheiere din 

5 decembrie 

2021

In timpul controlului de frontier, colaboratorului BO i-au apărut dubii 
referitor la numărul caroseriei. Astfel, la 20 mai 2015 a fost întocmit un 
proces-verbal privind actele de constatare, şi a fost ridicat de la MA 
automobilul în cauză, cheile de pornire şi certificatul de înmatriculare.  

a fost pornită urmărirea penală în cauza nr. [...],
conform semnelor constitutive ale componenţei de infracţiune 
prevăzute de art. 276 alin. (1) Cod penal. Ulterior, de către colaboratorii 
Departamentului poliţiei de Frontieră al MAI, la data 18.09.2015, a fost 
pornită urmărirea penală în cauza nr.
[...], conform semnelor constitutive ale componenţei de infracţiune 
prevăzute de art. 248 alin. (1) Cod penal.

i-au fost grav încalcate drepturile sale constituţionale

Cerut : 200.000 lei

Instanța de fond i-a acordat : 5.000 lei

Apel : a fost menținută suma de 5.000 lei 

Instanţa de apel a concluzionat că suma solicitată de reclamantul/intimat în 
mărime de 200 000 de lei, reprezintă o sumă evident exagerată și vădit 
disproporționată în raport cu obiectul litigiului și dreptul pretins lezat.
 În opinia instanţei de apel suma de 5000 de lei reprezintă o compensare 
suficientă și echitabilă a prejudiciului moral cauzat.
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Dosarul 

nr. 2ra-

2216/18

Decizie din 05 

decembrie 

2018

fiind confruntat cu demisia acestuia prin ordinul nr.130 K din data de 31 

iulie 2013 al SRL „Proaspăt-Prod”, adresându-se în judecată în speranța 
de a-i fi soluționat cazul dreptul său la examinarea pricinii într-un 
termen rezonabil s-a încălcat prin durata excesivă a procesului de peste 

4 ani

art.355 alin.(4) al Codului muncii

cerut : 6000 euro

Instanța de fond și de apel nu admis cererea de chemare în judecată depusă de 

reclamant

Cu referire la prevederile enunțate, reieșind din specificul acţiunii și în virtutea 
competenței sale de a determina mărimea compensației pentru prejudiciul 
moral în funcție de cele constatate, instanța de recurs relevă că mărimea 
compensației solicitate spre încasare de către GC în mărime de 6000 euro este 
una exagerată.

Prin urmare, instanţa de recurs consideră că suma de 5000 de lei este în măsură 
de a atenua suferințele psihice și fizice cauzate, fiind echitabilă și suficientă

pentru prejudiciul suferit

La determinarea cuantumului prejudiciului moral urmează să se respecte 
criteriul echității care presupune că despăgubirile pentru prejudiciul moral 

trebuie

să fie juste, raționale şi echitabile, adică trebuie stabilite în așa fel încât să 
asigure efectiv o compensare suficientă a prejudiciului moral cauzat, ca astfel să 

fie

menținut echilibrul între daunele efectiv pricinuite şi suma acordată. 
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8257

Dosarul 

nr. 2ra-

2419/18

Încheiere din 

05 decembrie 

2018

a fost bănuit că ar fi furat un covor şi o tumbă;
a remarcat că urmare a acţiunilor ilicite şi neîntemeiate ale organele de 
urmărire penală, dânsul a fost înjosit în faţa lucrătorilor din raion şi 
ponegrit în faţa vecinilor care au aflat despre bănuiala că ar fi sustras 

anumite bunuri. 

art. 1422, 1423 CC

cerut : 100.000 lei

Instanța de apel : 5.000 lei 
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8222

Dosarul 

nr. 2ra-

2395/18 

Încheiere din 

05 decembrie 

2018

 i-a fost înscenată săvârșirea unei infracţiuni, și ulterior sancţionarea lui 
disciplinară din care rezultă concedierea din organele afacerilor interne. 

1398, 1399, 1405 CC

Cerut : 500.000 lei 

Instanța de fond : 40.000 lei 

Instanţa de apel a reţinut că unul din criteriile orientative generale de apreciere 
a prejudiciului moral este criteriul echităţii, care exprimă că despăgubirea 
acordată trebuie să prezinte o justă şi integrală despăgubire, astfel că mărimea 
prejudiciului moral stabilit de prima instanţă este una întemeiată şi rezonabilă. 
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8367

Dosarul 

nr. 2ra-

2514/18

Încheiere din 

12 decembrie 

2018

Utilizarea în mod arbitrar a datelor cu caracter personal

art. 8 CEDO

art. 14 din Legea nr. 17-XVI din 15 februarie 2007

Inițial a cerut : 10.000 euro ( cu titlu de reparație echitabilă )
Ulterior, și-a reformulat pretenția în solicitarea : a câte 50.000 lei de la :

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova,
 ÎS „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”, 

Serviciul Vamal al Republicii Moldova, 

Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

Instanța de Apel a acordat : a câte 5.000 lei de la :

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova,

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova,
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, 

Serviciul Vamal al Republicii Moldova 

 Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice”

Acordat în conformitate cu principiile generale unanim recunoscute şi normele 
dreptului internaţional, în scopul restabilirii drepturilor omului şi a libertăţilor
încălcate, instanţa de judecată este în drept să dispună repararea prejudiciilor 
cauzate prin astfel de încălcări, iar la stabilirea cuantumului despăgubirilor 
pentru prejudiciul moral urmează să se ia în considerare cuantumul 
despăgubirii echitabile pentru prejudiciul moral, acordat de către Curtea 
Europeană pentru Drepturile Omului pentru o încălcare similară.
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8520

Dosarul 

nr. 2ra-

2456/18

Decizie din 12 

decembrie 

2018

Nu a fost asigurat cu spațiu locativ,  prin neexecutarea într-un termen 
rezonabil a hotărârii emise de către instanța de apel. 
Iar prin neexecutarea hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 26 
noiembrie 2008, i-a fost lezat dreptul la executarea în termen rezonabil 

a hotărârii judecătoreşti irevocabile, astfel fiindu-i cauzat prejudiciu 
material în sumă de 4950 de euro, ce constituie plata pentru locaţiunea 
apartamentului achitată în perioada 31 martie 2014 - 31 decembrie 2016.

art.4 alin.(3) din Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de

către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea 
în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executare

A cerut : 1.800 euro 

Instanța de fond : 20.000 lei 

Instanța de recurs a remarcat următoarele :
 Cu referire la pretenţia reclamantului, SC cu privire la încasarea din bugetul de 
stat, prin intermediul Ministerului Justiţiei al RM, a sumei în mărime de 1800 de 
euro, cu titlu de prejudiciul moral, instanţa de recurs conchide că, suma 
pretinsă este una exagerată. Însă în speță prima instanță just a stabilit 
admiterea parțială a acestei pretenții cu încasarea sumei de 20000 de lei cu titlu 
de reparare a prejudiciului moral.  Respectiv, în litigiul dedus judecăţii, prima 
instanță just a stabilit că acordarea sumei de 20000 de lei, constituie o 
„satisfacţie echitabilă” al despăgubirilor şi ar atinge scopul şi finalitatea 
prevăzută de lege. Ori, la stabilirea cuantumului prejudiciului moral, se i-a în 
consideraţie interesul sporit, pe care l-a avut sau îl are reclamantul în 
executarea hotărârii judecătoreşti, al cărui beneficiar este.

Astfel, cu referire la cuantumul prejudiciului moral, Colegiul relevă că, unul din 

criteriile orientative generale de apreciere a prejudiciului moral este criteriul

echităţii, care exprimă că, indemnizaţia trebuie să prezinte o justă şi integrală 
despăgubire. În temeiul CEDO, acest criteriu se traduce prin necesitatea ca, 
partea vătămată să primească o satisfacţie echitabilă pentru prejudiciul moral 

suferit.

Cuantumul despăgubirilor trebuie astfel stabilit, încât acestea să aibă efect 567 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=4

8719

dosarul 

nr.2ra-2434 

/18

Încheiere din 

19 decembrie 

2018

 

A fost atras ilegal la răspundere penală de către organele de urmărire 
penală din or. Drochia, fapt dovedit prin sentinţa de achitare din 29 
decembrie 2016 a Judecătoriei Drochia.

Cerut : 50.000 lei 

Instanța de fond : 30.000 lei

Instanța de apel : 50.000 lei 
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Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral
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8705

Dosarul 

nr. 2ra-

2054/18

Decizie din 19 

decembrie 

2018

Prin acțiunile ilegale ale organelor de drept (în raport cu persoana sa 
fiind intentată o acțiune de urmărire penală ilegală), fiind atras la
răspundere penală, a suferit psihic și material.

 art. 1405 alin. (1) și art. 1422 alin. (1) , (2) , (3) Cod Civil

Cerut : 50.000 lei 

Instanța de apel : 5.000 lei

 

Instanța de recurs a argumentat : 
Colegiul lărgit reține că în situația în care prin ordonanța nr. 2017370170 din 
07.04.2017 s-a dispus urmărirea penală în temeiul art. 155 Cod Penal 
neîntemeiat,

fiind începută urmărirea penală în privința lui TN, prin ordonanța din 14.06.2017 
a fost recunoscut în calitate de bănuit în cauza penală, fiind bănuit de
comiterea infracțiunii prevăzute de art. 155 Cod Penal, ulterior, prin ordonanța 
din 21.07.2017 s-a dispus încetarea urmăririi penale inițiată în cauza penală nr.
2017370170 și scoaterea lui TN de sub urmărire penală, pe motiv că fapta nu 
întrunește elementele infracțiunii, reclamantul a suportat suferințe fizice și 
psihice, manifestate prin starea psihică, care nu-i permitea să se concentreze 
asupra obligațiunilor sale în calitate de vicepreședinte al partidului politic 
„Partidul N”, iar sursele financiare de care dispunea nu le-a putut utiliza pentru 
întreținerea personală și a familiei sale, în contextul în care a fost nevoit să le 
utilizeze pentru cheltuieli întru demonstrarea nevinovăției, fiindu-i cauzat stres 
și o stare de frustrare, instanța de apel întemeiat a ajuns la concluzia cu privire 
la necesitatea încasării prejudiciului moral în mărime de 5000 lei. Compensarea 
nominalizată este rezonabilă și echitabilă pentru prejudiciul moral cauzat 
reclamantului prin atragerea ilegală la răspundere penală.
 Instanța de recurs reţine întemeiată concluzia instanţei de apel că solicitarea 569 http://juris

prudenta.c
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ch_col_civi

l.php?id=4

8691

Dosarul 

nr.2ra-

2231/18

Încheiere din 

19 decembrie 

2018

Deși dânşii nu au recunoscut vina în comiterea acestei infracţiuni 
(omor), pe motiv că nu au comis o astfel de infracţiune, însă din motiv 
că nu recunoşteau vina în comiterea infracţiunii vizate, colaboratorii de 
poliţie din cadrul CPS Botanica şi CGP Chişinău (în prezent DP mun. 
Chişinău) i-au supus torturii, cea mai crîncenă tortură fiind aplicată faţă 
de fratele său, CR, căruia i-au provocat fractura liniară a osului 
occipetal cu trecere spre piramida temporală pe stînga şi lezarea 
meniscului medial, sinovită a articulaţiei genunchilor stîng şi drept, 
mezotipanită bilaterală cu surditate de gradul I - II, consecţiune a 
traumatismului cranio-cerebral cu disfuncţie vegitativă sincope.  Ca 
urmare a acestor acţiuni, pentru a-i salva viaţa fraelui său şi pentru a 
curma tortura asupra lor, reclamantul a declarat poliţiştilor că este gata 
să colaboreze cu organul de urmărire penală şi că va semna orice 
document care îi va fi prezentat spre semnare.

 De asemenea multiple încălcări admise în raport cu propria persoană 
în perioada de detenție. 
 A susţinut că, în afară de prejudiciul material, i s-a cauzat o frustrare, 
indignare de condiţiile de detenţie, o nelinişte de comportamentul 
agresiv al administraţiei penitenciarelor, precum şi o situaţie de stres 
atunci când i s-a transmis vestea despre decesul tatălui său de la care 
nu a putut să-şi ceară iertare şi să fie alături de el în ultimele clipe ale 
vieţii lui.  

Art. 3 CEDO

Cerut : 26648 Euro

Instanța de fond : 60.000 lei 

Instanța de apel : 120.000 lei .
Totodată, apreciind profunzimea suferinţelor psihice ale reclamantului AR, 
instanța de apel a considerat că prima instanță greșit a estimat prejudiciul 
moral în echivalent bănesc doar în sumă de 60000 lei, cauzat prin deținerea lui 
AR în condiții inumane și degradante, ca fiind unul echitabil, or, suma de 60000 
lei este insuficientă la caz pentru compensarea echitabilă a prejudiciului moral 
invocat, motiv pentru care cuantumul prejudiciului moral adjudecat a fost mărit 
până la suma de 120000 lei, care corespunde caracterului şi gravităţii 
suferinţelor suportate de apelant.

570 http://juris

prudenta.c
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7366

Dosarul 

nr. 2ra-

1917/18

Încheiere din 

31 octombrie 

2018 

Reclamantul a fost pus sub învinuire, eliberat mandat de arestare, tras 

la răspundere penală contrar art. 14 din Convenţia Europeană de 
Extrădare, şi a fost deţinut ilegal în Penitenciarul nr.13 din Chișinău 

aproximativ doi ani de zile. 

Reclamantul a mai indicat că, organul de urmărire penală şi instanţa de 
judecată au încălcat art. 543 Cod de Procedură Penală, iar Curtea de 
Apel Chişinău prin decizia sa a constatat încălcările admise în privinţa 

sa. 

cerut 40 000 lei pentru costurile și cheltuielile suportate, 100000 lei pentru 
violarea și detenția ilegală de mai mult timp în Penitenciarul nr.13 din Chișinău 
și 120000 lei pentru violarea art.14 din Convenția Europenă de Extrădare

primit 40 000 lei

instanța de fond a conchis că prin acțiunile instituțiilor statului lui AC i-au fost 
create suferințe fizice și psihice, însă suma de 120000 de lei solicitată de 
reclamant cu titlu de prejudiciu moral este excesivă și disproporțională 
principiilor compensării echitabile și rezonabile a prejudiciului, motiv din care 
instanța califică suma de 20000 lei cu titlu de prejudiciu moral, ca o satisfacție 
echitabilă suferințelor suportate. 

571 http://juris

prudenta.c
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7409

dosarul nr. 

2ra-1731/18

Decizie din 31 

octombrie 

2018

au invocat că prin ordonanţa din 30 iulie 2012 de către SUP CPR 
Criuleni a fost iniţiată urmărirea penală pe faptul sustragerii de către 
persoane necunoscute pe ascuns a 30 tone de grâu de la OM 

La 9 august 2012 LP şi AP au fost recunoscuţi în calitate de bănuiţi de 
furtul grâului de la OM, iar la 8 noiembrie 2012 le-a fost înaintată 
învinuirea în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 186 alin. (5) Cod 

penal.

cerut   100.000 de lei pentru fiecare

primit    câte 5.000 de lei pentru fiecare în parte
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dosarul 

nr.2ra-

2104/18

Încheiere din 

31 octombrie 

2018

Reclamantul a concluzionat că, conform jurisprudenţei CtEDO, 
hotărârea judecătorească nu se finalizează cu pronunţarea, ci cu 
executarea ei. În acest sens, neexecutarea hotărârii reprezintă o 
încălcare gravă a art. 6 al Protocolului nr. 1 din Convenţia Europeană 
pentru Drepturile Omului, care prevede, că fiecare persoană are 
dreptul la protejarea drepturilor sale civile de către o instanţă 
independentă, care se va pronunţa referitor la drepturile sale cu 

caracter civil.

cerut   80 000 de lei, precum şi compensarea cheltuielilor de judecată

primit    10 250 de lei şi a cheltuielilor de asistenţă juridică în mărime de 2 500 de 
lei, iar în total suma de 12 750 de lei

prima instanţă a reţinut că, perioada de neexecutare a actului judecătoresc a 
fost concretizată de la data când procedura de executare a fost preluată de 
executorul judecătoresc IM, până la pronunţarea hotărârii, respectiv 29 iunie 
2016 – 16 februarie 2018, ceia ce constituie 1 an, 7 luni şi 18 zile. 

573 http://juris

prudenta.c
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7289

Dosarul 

nr. 2ra-

1472/18

Încheiere din 

31 octombrie 

2018

încălcarea dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii 
judecătoreşti

cerut    39500 euro cu titlu de prejudiciu material şi a sumei de

5000 euro cu titlu de prejudiciu moral

primit   28800 lei cu titlu de prejudiciu moral,

574 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=4

7290

Dosarul 

nr. 2ra-

2102/18

Încheiere din 

31 octombrie 

2018

pe parcursul a 5 ani (în perioada anilor 2012-2017), a fost neîntemeiat şi 
abuziv cercetat penal în legătură cu
săvârşirea unei infracţiuni deosebit de grave, de care a fost pe nedrept 
acuzat de către Procuratura Generală. 

Susţine că pe parcursul procesului penal, a fost în mod neîntemeiat şi 
abuziv atras şi recunoscut în calitate de învinuit. 

 i-au fost încălcate grav şi limitate mai multe drepturi fundamentale 
(prezumţia nevinovăţiei, dreptul de acces liber la justiţie, 
inviolabilitatea, dreptul la libertate şi siguranţa individuală, dreptul la 
libertatea circulaţiei).

cerut    999 999 lei

primit   (inițial 30 000) 70 000 lei prejudiciu moral, 10 000 lei cheltuielile de 
asistenţă juridică suportate în cadrul procesului penal, 5000 lei cheltuielile de 
asistenţă juridică suportate

instanţa de apel a remarcat faptul că mărimea compensaţiei solicitate spre 
încasare de către VP cu titlu de prejudiciu moral în mărime de 999 999 lei este 
exagerată, iar cea încasată de către instanţa de fond nu este echitabilă şi 
suficientă pentru prejudiciul suferit, fapt ce impune necesitatea modificării 
hotărârii.

instanţa de apel a ajuns la concluzia că suma de 70 000 lei ar constitui o 
recompensă echitabilă pentru prejudiciul moral suportat, fiind suficientă pentru 
a aduce satisfacţie reclamantului 

575 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=4

7313

Dosarul 

nr. 3ra-

1416/18

Încheiere din 

31 octombrie 

2018

Procuratura raionului Drochia a efectuat un control al legalității 

deciziilor Consiliului Drochia referitor la gestionarea patrimoniului 

public, în rezultatul căruia au fost constatate încălcări ale legislației în 

vigoare.

cerut  100000 de lei

au fost respinse ca neîntemeiate cererile ÎI „Balchievschii” 

576 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=6

0156

3ra-283/21 Încheierea 

din 03 martie 

2021

GP și VP împotriva Consiliului municipal Chișinău, Primăriei 
municipiului Chișinău, Direcției generală arhitectură, urbanism și relații 
funciare a Consiliului municipal Chișinău, terți NG și FC cu privire la 

contestarea actelor administrative, obligarea emiterii actului 

administrativ, repararea prejudiciului moral și compensarea 
cheltuielilor de judecată, 

Suma cerută: 50 000 lei
cererea a fost respinsă, fiind neîntemeiată

577 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=6

0150

3ra-

110/2021

Încheierea 

din 03 martie 

2021

VL a depus cerere de chemare în judecată împotriva Casei Naţionale de 
Asigurări Sociale cu privire la constatarea încălcării drepturilor 
reclamantului la examinarea cererii din data de 13 mai 2019 în termenul 

şi modul prevăzut de legislaţie, anularea răspunsului CTAS Rîşcani 
nr.4147 din 23.05.2019, anularea răspunsului CNAS nr.L1502/19; 1541/19 

din 05.07.2019, obligarea CNAS de a recalcula pensia reclamantului cu 

includerea în perioada totală

a stagiului de cotizare a perioadei de timp 01.08.1973 -18.11.1996 

perioadă în care  a activat în cadrul forţelor armate şi organelor 
afacerilor interne, încasarea de la pârât a prejudiciului moral şi 
cheltuielile de judecată 

Suma cerută: 40 000 lei
instanța de fond a respins cererea reclamatului
 În apel, s-a casat parțial hotărârea din 18 noiembrie 2019 a Judecătoriei 
Chișinău, sediul Rîșcani și s-a emis în această parte o nouă Decizie prin care: s-a 
declarat inadmisibilă acțiunea înaintată de Lipceanu Valeriu împotriva Casei 
Naționale de Asigurări Sociale cu privire la încasarea prejudiciului moral. În rest, 
hotărârea din 18 noiembrie 2019 a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani a fost 
menținută. În motivarea Deciziei, instanța de apel a susținut că prima instanța, 
corect a aplicat normele de drept care se referă speței. Totodată, instanța de 
apel a constatat că, la examinarea cauzei instanța de fond neîntemeiat a dispus 
respingerea solicitării reclamantului privind încasarea prejudiciului moral, or 
soluția în cauză a fost adoptată cu aplicarea eronată a normelor de drept 
procedural. Instanța de apel a evidențiat că, LV nu s-a adresat cu o cerere 
prealabilă către CNAS, cu privire la compensarea prejudiciului moral, or, 
prevederile Codului administrativ în vigoare din 01.04.2019, prevăd expres 
obligativitatea părții de a respecta procedura prealabilă în cazul solicitării 
reparării prejudiciului. Decizia autorității publice privind acordarea 
despăgubirilor pentru prejudiciile cauzate prin activitatea administrativă ilegală 
constituie în sine un act administrativ individual.

Finalmente, Colegiul a ajuns la concluzia de admitere a apelul declarat de LV 

din alte motive, casarea parțială a hotărîrii primei instanțe, declarân 
inadmisibilă acțiunea înaintată de LV. 

E. Contencios administrativ (adoptarea actului administrativ ilegal, nesoluționarea cererii în termen legal etc.)

Colegiul civil CSJ
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3ra-

103/2021

Încheierea 

din 03 martie 

2021

IG a depus cerere de chemare în judecată împotriva Președintele 
raionului Glodeni, IC cu privire la constatarea dreptului la informație 
vătămat și încasarea prejudiciului moral

Suma solicitată: 9 000 lei în cadrul instanței de fond
în cererea de apel motivat a solicitat 4 000 lei

acțiunile au fost respinse, find considerate neîntemeiate
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3ra-199/21 Încheierea 

din 03 martie 

2021

GI a înaintat acțiune în contenciosadministrativ către Primarului satului 
Ciuciulea raionul Glodeni, Primăria satului Ciuciulea, raionul Glodeni 
privind constatarea faptului limitării accesului la informație, repararea 

prejudiciului moral cauzat.

În motivarea acțiunii s-a invocat că la 02.01.2020 cu nr.1 a depus cerere 
către Primarul s. Ciuciulea r-nul Glodeni prin care a solicitat să fie 

informat care

este suma bugetului local pentru anul 2020, care sunt taxele locale și 
cât constituie în lei fiecare taxă locală în parte.
Indică că răspuns la informația solicitată a primit la data de 10 ianuarie 
2020 cu nr. 41 de la Primarul satului Ciuciulea raionul Glodeni, CI și 
secretarul interimar al Consiliului local BV, însă nu este de acord cu 

acesta.

Prejudiciul moral constă în acțiunile și inacțiunile pârâților, care i-au 
îngrădit dreptul la informații de interes public solicitat, astfel 
pricinuindu-i suferințe morale, totodată fiindu-i lezată onoarea și 
demnitatea în calitate de cetățean al Republicii Moldova care trebuie să 
beneficieze de drepturile garantate de Constituția Republicii Moldova 
și alte legi.

Suma solicitată: 3 000 lei
În privința prejudiciului moral, instanța a respins cerința reclamantului

580 http://juris

prudenta.c
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2ra-159/21

2ra-

1825/20

Încheierea 

din 03 martie 

2021

TV a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiției al Republicii Moldova, solicitând constatarea încălcării 
dreptului la examinarea în termen legal a plângerii din 15 februarie 

2019, încasarea din bugetul de stat în beneficiul reclamantei a 

prejudiciului moral în mărime de 315 000 lei, cauzat prin încălcarea 
dreptului la examinare în termen legal a plângerii din 15 februarie 2019 

și încasarea cheltuielilor de asistența juridică în mărime de 6 000 lei.

Suma cerut: 315 000 lei

respins drept neîntemeiat

581 http://juris

prudenta.c
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0103

3r-48/2021 Decizia din 03 

martie 2021

TC a depus cerere de chemare în judecată împotriva primarului or. 
Drochia, CN, Primăriei or. Drochia, persoană terță DV privind 
recunoașterea ilegalității în acțiunile Primăriei or. Drochia și a 
primarului or. Drochia, NC, recuperarea prejudiciului material în sumă 
de 300 000 lei și prejudiciul moral cauzat în mărime de 500 000 lei 

Suma cerută: 500 000 lei
cererea a fost respinsă, drept neîntemeiată

582 http://juris

prudenta.c
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ch_col_civi

l.php?id=6

0102

3ra-196/21 Încheierea 

din 03 martie 

2021

IG a depus acțiunea în procedura contenciosului administrativ 
împotriva consilierului satului Ciuciulea PR, secretarului interimar al 

Consiliului sătesc VB, Consiliului sătesc Ciuciulea, raionul Glodeni, prin 
care a solicitat constatarea nulităţii răspunsului nr. 77 din 12.02.2020, 
constatarea recunoaşterii dreptului pretins vătămat la informație, 
repararea în mod solidar a prejudiciului moral cauzat

Suma cerută: 3000 lei

Instanța de fond a reținut că solicitarea lui IG de reparare a prejudiciului moral 
în mod solidar de la pârâți în sumă de 3000 lei sunt apreciate critic, fiind o 
derivată, care reiese din solicitarea de bază, respinsă de instanța de judecată în 
baza împrejurărilor constatate.
Cu referire la pretenţia cu privire la repararea prejudiciului moral instanţa de 
apel a menţionat că atunci când o persoană își revendică drepturile încălcate 

prin emiterea sau respingerea emiterii unui act administrativ individual, fie prin 

activitatea administrativă, pretinde, totodată, și repararea prejudiciului cauzat 
prin activitatea/actul administrativ ilegal, ea urmează să depună o cerere de 
reparare a prejudiciului către autoritatea publică, care emite o Decizie în acest 

sens.

La caz, această procedură prevăzută de lege, nu este respectată, ori cererea de 
reparare a prejudiciului nu a fost adresată de către IG, în prealabil, părții pârâte, 
precum și nici nu se atestă existența vreunui act emis de autoritatea pârâtă în 

acest sens. 
583 http://juris

prudenta.c
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3r-70/2021 Decizia din 03 

martie 2021

MT exprimându-și dezacordul cu hotărârea Consiliului Superior al 
Procurorilor nr. 5/2-35d/c/19-1085 din 13 iulie 2020 emisă pe marginea 
sesizării depuse pe numele procurorului IR, a sesizat Curtea Supremă 
de Justiție în ordinea contenciosului administrativ, solicitând anularea 
hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor nr. 5/2-35d/c/19-1085 din 13 
iulie 2020, anularea hotărârii nr. 3-76/20 din 22 iunie 2020, emisă de 
Colegiul de disciplină și etică de pe lângă Consiliul Superior al 
Procurorilor, anularea Regulamentului privind modul de organizare și 
funcționare a Colegiului de disciplină și etică, aprobat prin hotărârea 

nr. 12-228/16 din 14 septembrie 2016, inclusiv pct. 777 din Regulamentul 

privind modul de organizare și funcționare a Colegiului de disciplină și 
etică, constatarea încălcărilor grave a drepturilor și libertăților, 
repararea prejudiciului moral de către procurorul IR.

Suma cerută: 100 000 lei
acțiunea este respinsă
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3r-64/21 Decizia din 10 

martie 2021

LV a depus cerere de chemare în judecată împotriva Consiliului 
Superior al Magistraturii, prin care a solicitat recunoaşterea încălcării 
drepturilor sale fundamentale prevăzute de art. 21, 28, 43 din 
Constituţia Republicii Moldova, art. 6 par. 2; art. 8 par. l şi 2 din 
Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului - dreptul la 
respectarea prezumţiei nevinovăţiei, dreptul la viaţă privată şi de 
familie, dreptul la libertatea muncii şi pensia specială; recunoaşterea 
încălcării dreptului la independenţa individuală a judecătorului, prin 
presiunea, ameninţarea şi intervenţia directă din partea Consiliului 
Superior al Magistraturii, cu emiterea unui act administrativ în acest 

sens; repararea prejudiciului material suportat în valoare de 1253362 lei, 

compus din sumele salariului judecătorului pentru perioada din 14 
octombrie 2014 – prezent, şi a prejudiciul moral.

Suma cerută: 500 000 lei
 instanța a concluzionat că în privința pretențiilor reclamantei privind repararea 
prejudiciului material suportat în mărime de 1253362 lei, compus din sumele 
salariului judecătorului pentru perioada din 14 octombrie 2014 – 14 iulie 2020, şi 
a prejudiciului moral în sumă de 500000 de lei, sunt aplicabile prevederile art. 
207 alin. (2) lit. e) Cod administrativ, conform cărora, acţiunea în contencios 
administrativ se declară inadmisibilă în special când reclamantul nu poate 
revendica încălcarea, prin activitatea administrativă, a unui drept în sensul 

art.17
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0225

3ra-274/21 Încheierea 

din 10 martie 

2021

AD a depus cerere de chemare în judecată împotriva Primăriei mun. 
Chișinău cu privire la accesul la informație și repararea prejudiciului 

moral

Suma cerută: 2 000 lei
Suma primită: 400 lei
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3ra-263/21 Încheierea 

din 10 martie 

2021

ED a depus cerere de chemare în judecată împotriva Oficiului Cadastral 
Teritorial Căușeni, intervenienți accesorii Consiliul local Cârnățeni, r-
nul Căușeni, Primăria s. Cârnățeni r-nul Căușeni și AC, cu privire la:
- obligarea radierii înscrierii din Registrul bunurilor imobile, imobilul cu 

nr. cadastral [...] și nr. cadastral [...], înregistrate pe numele AC și să 
înscrie în calitate de proprietar pe ED; 

- obligarea radierii înscrierii din Registrul bunurilor imobile, imobilul cu 

nr. cadastral [...] (teren) referitor la suprafața de 0,2007 ha, de la 
compartimentul „Suprafață” și să înscrie la acest compartiment 
suprafața de 0,2086 ha, conform Deciziei Consiliului s. Cârnățeni nr. 
1/12 din 12 martie 2008 și anexei nr. 1 a Deciziei;
- încasarea cheltuielilor de judecată. 

Suma cerută: 25 000 lei
Suma primită: 5 000 lei

587 http://juris
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0199

3ra-

90/2021

Încheierea 

din 10 martie 

2021

OP a înaintat cerere de chemare în judecată împotriva Agenţiei Servicii 
Publice, persoană terţă Primăria or. Durleşti, cu privire la constatarea 
ilegalităţii refuzului, obligarea modificării înscrierilor în Registrul 
bunurilor imobile, repararea prejudiciului moral şi încasarea 
cheltuielilor de judecată.

Suma ceurtă: 50 000 lei
a fost respinsă cererea de chemare în judecată

588 http://juris

prudenta.c
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3r-72/21 Încheierea 

din 10 martie 

2021

RP a depus acțiune în contencios administrativ împotriva Ministerului 
Justiției al Republicii Moldova şi Instituției Publice „Agenția Servicii 
Publice” cu privire la anularea actelor administrative şi repararea 

prejudiciului moral

Suma cerută: 637 000 000 000 lei
s-a respins ca neîntemeiată acțiunea depusă de către Rodica Pantea

589 http://juris

prudenta.c
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3ra-308/21 Încheierea 

din 10 martie 

2021

LC împotriva Casei Naționale de Asigurări Sociale și Societății pe 
Acțiuni „Basarabia-Nord” cu privire la obligarea achitării contribuțiilor 
la bugetul asigurărilor sociale, anularea actului administrativ, obligarea 

emiterii actului administrativ individual favorabil, repararea 

prejudiciului moral și a cheltuielilor de judecată

Suma cerută: 10 000 lei
În partea încasării prejudiciului moral în sumă de 10 000 lei, acțiunea s-a 
respins ca fiind neîntemeiată
Totodată, instanța de fond a ajuns la concluzia că este neîntemeiată și urmează 
a fi respinsă pretenția Liubei Cozmulici cu privire la recuperarea prejudiciului 
moral în mărime de 10 000 lei, având în vedere că refuzul autorității pârâte se 
datorează nu numai vinovăției acesteia, dar, și în mare parte, rezultă din 
acțiunile angajatorului în coraport cu LC. Mai mult, reclamanta a solicitat 
repararea prejudiciului moral în mod solidar de la autoritatea publică și de la 
societatea comercială. Potrivit art. 797 alin. (1) din Codul civil, reclamanta 
formulând cerința, nu a invocat actul juridic sau legea, în baza cărora poate fi 
angajată răspunderea solidară a pârâților 

590 http://juris
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3ra-306/21 Încheierea 

din 10 martie 

2021

IC împotriva Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații 
Electronice și Tehnologia Informației a Republicii Moldova cu privire la 

obligarea emiterii actului administrativ, repararea prejudiciului moral

Suma cerută: 1000 lei

Instanța de fond a ajuns la concluzia că deoarece s-a constatat că cerințele 
inițiale sunt neîntemeiate, pe cale de consecință pretenția subsecventă de 

reparare a

prejudiciului moral urmează a fi respinsă pentru aceleași considerente. 

Cu referire la pretenția lui IC cu privire la repararea prejudiciului moral, instanța 
de apel a menționat că această pretenția urma a fi declarată inadmisibilă în 
temeiul art. 207 alin. (1) și alin. (2) lit. f) din Codul administrativ, ori în situația în 
care reclamantul/apelant n-a prezentat careva probe, ce ar confirma că s-a 
adresat către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații 
Electronice și Tehnologia Informației a Republicii Moldova cu o asemenea 
cerere, respectând procedura prealabilă 
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3ra-

65/2021

Decizia din 17 

martie 2021

GS a înaintat cerere de chemare în judecată împotriva Procuraturii 
municipiului Chişinău, oficiul Rîșcani privind constatarea încălcării 
dreptului de acces la informaţie şi repararea prejudiciului moral

Suma cerută: 3 000 lei

Instanța de fond a conchis și asupra netemeiniciei pretenției privind repararea 
prejudiciului moral or, Procuratura municipiului Chișinău, oficiul Rîșcani nu a 
comis în raport cu reclamantul GS vreo faptă ilicită  
La examinarea cerinţei privind compensarea prejudiciului moral, instanţa de 
recurs reţine că unul din criteriile orientative generale de apreciere a 
prejudiciului moral este criteriul echităţii, iar compensaţia trebuie să prezinte o 
justă şi integrală despăgubire.
În temeiul Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului, acest 
criteriu se realizează prin necesitatea ca, partea vătămată să primească o 
satisfacţie echitabilă pentru prejudiciul moral suferit. Respectiv, fiecare 
persoană care pretinde că a suferit, este în drept să-şi estimeze prejudiciul 
adus, dar numai instanţa de judecată este împuternicită de lege să aprecieze 
cuantumul prejudiciului moral, conducându-se de noţiunea reparării 
rezonabile, de circumstanţele cazului concret, de personalitatea părţilor. 
Cuantumul despăgubirilor trebuie astfel stabilit, încât acestea să aibă efect 
compensatoriu şi nu trebuie să constituie nici sume excesive pentru autorii 
daunelor şi nici venituri nejustificative pentru victime. 

Prin urmare, instanţa de recurs ţinând cont de circumstanțele şi complexitatea 
cauzei, comportamentul părţilor, conduita furnizorului de informație şi de 
importanța procesului pentru reclamant, consideră că suma de 200 de lei cu 

titlu de prejudiciu moral este echitabilă suferințelor morale suportate de către 592 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=6

0283

3ra-373/21 Încheierea 

din 17 martie 

2021

SRL ,,Cudalb-Dent” a depus cerere de chemare în judecată împotriva 
Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare, Consiliului 
mun. Chișinău, Primăriei mun. Chișinău cu privire la contestarea 
actelor administrative, repararea prejudiciului moral și încasarea 
cheltuielilor de judecată

Suma cerută: 100 000 lei
în partea ce ține de prejudiciul moral, solicitarea a  fost respinsă
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3ra-151/21 Decizia din 17 

martie 2021

societatea cu răspundere limitată „BTS PRO” (încontinuare SRL „BTS 
PRO”) a depus acțiune în contencios administrativ, care pe parcursul 
examinării cauzei a fost concretizată, împotriva Consiliului Concurenței 
cu privire la contestarea actelor administrative și repararea 

prejudiciului moral

Suma cerută: 100 000 lei

Referitor la pretenția cu privire repararea prejudiciului moral, instanțele
inferioare au observat că reclamanta nu a prezentat probe ce ar dovedi că din
cauza Deciziei contestate a suportat incertitudini în planificare, perturbare a 

managementului sau inconveniențe cauzate echipei de conducere, 
circumstanțe ce

au decelat lipsa temeiurilor legale pentru compensarea prejudiciilor morale
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3ra-

324/2021

Încheierea 

din 17 martie 

2021

LE a înaintat cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova cu privire la 
anularea parțială a actului administrativ, anume a ordinul nr. 430p din 
18 octombrie 2017 în partea ce se referă la textul „pe perioada 
concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului al dnei IR”, 
repararea prejudiciului moral în mărime de 5000 lei,compensarea 
cheltuielilor de judecată

Suma cerută: 5000 lei
Suma primită: 3000 lei

Curtea de Apel Chișinău, a casat integral hotărârea din 16 martie 2020 a 
Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, fiind adoptată o hotărâre nouă sub formă 
de Încheiere prin care s-a declarat inadmisibilă acțiunea în contencios 
administrativ înaintată de LE împotriva Ministerului Educației, Culturii și 
Cercetării al Republicii Moldova, persoană terță IR, cu privire la anularea 
parțială a actului administrativ, repararea prejudiciului moral 
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3ra-314/21 Decizia din 17 

martie 2021

DS a depus acţiune în contencios administrativ împotriva Casei 
Naționale de Asigurări Sociale, terţ Inspectoratul General al Poliției, 

prin care a solicitat anularea Deciziei nr. 39/2019/11486 din 01 august 

2019 privind respingerea cererii în stabilirea pensiei, obligarea emiterii 

Deciziei privind stabilirea pensiei, începând cu 27 februarie 2019 data 

eliberării din serviciul organelor afacerilor interne, repararea 
prejudiciului moral în mărime de 50 000 lei şi încasarea cheltuielilor de 
judecată

Suma solicitată: 50 000 lei
Cererea de încasare din contul Casei Naţionale de
Asigurări Sociale a prejudiciului moral în mărime de 50 000 lei a fost respinsă ca
fiind neîntemeiată
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3ra-383/21 Încheierea 

din 17 martie 

2021

OF a depus acțiune în contencios administrativ împotriva Primarului 

municipiului Cahul, ND, prin care a solicitat obligarea Primarului 

municipiului Cahul, ND să prezinte informația despre lucrul efectuat 
privind crearea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități și 
încasarea prejudiciului moral în mărime de 200 000 lei

Suma solicitată: 200 000 lei
Instanța a declarat inadmisibilă pretenția privind repararea prejudiciului moral
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 3r-74/21 Încheierea 

din 24 martie 

2021

Ivan Rotaraș s-a adresat cu cerere de chemare în judecată, în ordinea 
contenciosului administrativ, împotriva Casei Teritoriale de Asigurări 
Sociale Rîșcani, prin care a solicitat obligarea Casei Teritoriale de 
Asigurări Sociale Rîșcani să asigure restabilirea drepturilor lezate și 
recuperarea, în condițiile legii a prejudiciului cauzat, încasarea 
prejudiciului material și moral cauzat în legătură cu nesoluționarea 
cererii depuse de Rotaraș Ivan

Suma acordată: 300 lei
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3ra-270/21 Încheierea 

din 24 martie 

2021

GS a înaintat acțiune în contencios administrativ împotriva Agenției 
Proprietății Publice, privind obligarea la delimitarea și eliberarea 

bunului imobil

Suma cerută : 200 000 lei
s-a declarat inadmisibilă pretenția cu privire la repararea prejudiciului material 
și
moral înaintată de către GS
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3ra-323/21 Încheierea 

din 24 martie 

2021

VJ a depus cerere de chemare în judecatăîmpotriva Instituției Publice 
„Agenția Servicii Publice”, terț NA cu privire la obligarea eliberării 
planului cadastral sau geometric al imobilului și repararea prejudiciului 

moral

Suma cerută: 5 000 lei
acțiunea a fost admisă partial, dar în privința prejudiciului moral, a fost respinsă
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3ra-146/21 Decizia din 24 

martie 2021

SB a depus cerere de chemare în judecată împotriva Casei Naţionale de 
Asigurări Sociale privind contestarea actului 
administrativ, obligarea emiterii actului administrativ şi repararea 

prejudiciului moral. 

Suma cerută: 2000 lei
Suma acordată: 2000 lei
CSJ casează integral decizia din 07 octombrie 2020 a Curții de Apel Chișinău
și hotărârea din 03 martie 2020 a Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani în cauza 
de contencios administrativ, la cererea de chemare în judecată depusă de SB 
împotriva Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova cu privire la 
contestarea actului administrativ și repararea prejudiciului moral și se
emite o nouă Decizie prin care:
Se respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată depusă de SB 
împotriva Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova cu privire la 
contestarea actului administrativ și repararea prejudiciului moral.  Or, art. 1423 
Cod civil, în vigoare la momentul apariției situației juridice, statua că mărimea 
compensaţiei pentru prejudiciu moral se determină de către instanţa de 
judecată în funcţie de caracterul şi gravitatea suferinţelor psihice sau fizice 
cauzate persoanei vătămate, de gradul de vinovăţie al autorului prejudiciului, 
dacă vinovăţia este o condiţie a răspunderii, şi de măsura în care această 
compensare poate aduce satisfacţie persoanei vătămate. Iar, caracterul şi 
gravitatea suferinţelor psihice sau fizice le apreciază instanţa de judecată, luînd 
în considerare circumstanţele în care a fost cauzat prejudiciul, precum şi 
statutul social al persoanei vătămate. 
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3ra-241/21 Încheierea 

din 24 martie 

2021

EG a înaintat acţiune împotriva Primăriei com. Stăuceni, mun. 
Chişinău, solicitând recunoaşterea încălcării dreptului de acces la 
informaţie la soluţionarea cererii nr. 567 din 26 aprilie 2019, cererii nr. 
617 din 20 mai 2019 şi cererii prealabile din 03 iunie 2019, obligarea 
oferirii răspunsului complet conform solicitărilor formulate la pct. 1-3 
lit. a)-e) în cererea nr. 566 din 26 aprilie 2019, formulate repetat în 

cererile nr. 617 din 20 mai 2019 şi cererea prealabilă din 03 iunie 2019, 
repararea prejudiciului moral în mărime de 20 000 de lei

Suma cerută: 20 000 lei
Suma primită: 100 lei

Curtea de Apel a casat parțial hotărârea instanței de fond și emisă o nouă 
Decizie în partea casată, prin care s-a declarat inadmisibilă acțiunea în 
contencios administrativ înaintată de EG împotriva Primăriei comunei Stăuceni, 
mun.Chișinău cu privire la încasarea prejudiciului moral 
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3ra-

21/2021 

Decizia din 24 

martie 2021

TD a înaintat cerere de chemare în judecată împotriva Primăriei mun. 
Chişinău cu privire la anularea actului administrativ, repararea 
prejudiciului moral și a cheltuielilor de judecată

Suma cerută: 20 000 lei 
nu a fost dat curs cererii de chemare în judecată depuse de către TD
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0325

3ra-390/21 Încheierea 

din 24 martie 

2021

VB a depus acțiune în contencios administrativ împotriva 
Inspectoratului de Poliție Comrat al Direcției de Poliție a UTA Găgăuzia 
a Inspectoratului General al Poliției al MAI (în continuare IP Comrat al 
DP a UTA Găgăuzia al IGP al MAI), șefului IP Comrat al DP a UTA 
Găgăuzia al IGP al MAI – NT, DP a UTA Găgăuzia al IGP al MAI și 
șefului DP a UTA Găgăuzia al IGP al MAI – IC cu privire la accesul la 
informație și repararea prejudiciului moral.

Suma cerută: 40 000 lei
s-a respins ca neîntemeiată acțiunea în partea prejudiciului moral
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3ra-271/21 Încheierea 

din 24 martie 

2021

AP a depus cerere de chemare în judecată împotriva Casei Naționale 
de Asigurări Sociale cu privire la anularea actului administrativ, 
recunoașterea ilegalității refuzului și încasarea cheltuielilor de judecată.

Suma cerută: 5 000 lei
acțiunea a fost admisă partial, dar în privința prejudiciului moral, a fost respinsă
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0553

3ra-95/21 Decizia din 31 

martie 2021

S au depus cerere de chemare în judecată împotriva Serviciului Fiscal 
de Stat şi Oficiului cadastral teritorial Chișinău cu privire la contestarea 
actelor administrative și repararea prejudiciului moral.

Suma cerută: 100 000 de lei pentru fiecare
Au fost respinse ca nefondate pretențiile reclamanților S privind compensarea 

prejudiciului moral.
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3r-99/21 Decizia din 31 

martie 2021

ID a depus cerere de chemare în judecată împotriva Consiliului raional 
Rezina, terți Serviciul Cadastral Teritorial Rezina, Primăria orașului 
Rezina, privind recunoașterea ilegală a răspunsului Consiliului raional 
Rezina nr. 797 din 16 noiembrie 2015, obligarea adoptării  Deciziei de 
privatizare a apartamentului nr. 13 de pe strada [...], nr. x/2, orașul 

Rezina, intabularea dreptului de proprietate asupra apartamentului 

nr.13 de pe strada [...], nr. x/2, orașul Rezina pe numele lui Ilie Dascalaş, 
încasarea prejudiciului moral în sumă de 5000 lei, prejudiciului 
material în sumă de 3000 lei, cheltuielilor de judecată.

Suma cerută: 5000 lei,
Suma acordată: 5000 lei
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0501

3ra-

119/2021

Încheierea 

din 31 martie 

2021

IV a depus cerere de chemare în judecată împotriva Procuraturii 
Generale a Republicii Moldova privind constatarea încălcării drepturilor 
şi libertăţilor sale, obligarea Procuraturii Generale a Republicii Moldova 
să înlăture încălcările prin emiterea hotărârii colegiului disciplinar şi de 
calificare conform prevederilor Legii cu privire la Procuratură, obligarea 
Republicii Moldova prin intermediul Ministerului Finanţelor al 
Republicii Moldova să repare prejudiciul material şi moral cauzat în 
mărime de 10 000 000 de lei în legătură cu încălcarea drepturilor şi 
libertăţilor sale

Suma cerută: 10 000 000 lei
cererea a fost respinsă ca neîntemeiată
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9799

3ra-236/21 Încheierea 

din 03 

februarie 

2021

VL a depus cerere de chemare în judecată în procedura contenciosului 
administrativ împotriva Casei Naționale de Asigurări Sociale, prin care 
a solicitat constatarea ca fiind ilegală şi anularea Deciziei Casei 
Naţionale de Asigurări Sociale privind refuzul stabilirii şi achitării 
pensiei în conformitate cu Legea nr. 1544 din 23.06.1993 asigurării cu 
pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din 
trupele organelor afacerilor interne, obligarea Casei Naţionale de 
Asigurări Sociale să-i stabilească şi să-i achite pensia în conformitate cu 
Legea nr.1544 din 23.06.1993 asigurării cu pensii a militarilor şi a 
persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor 
interne, stabilirea şi achitarea pensiei să fie efectuată din momentul 
adresării către Casa Naţională de Asigurări Sociale din 12.02.2019, 
precum și repararea prejudiciului moral

art. 13 lit. d) din Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor 
din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne

cerut 10 000 lei

primit: 500 lei
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9980

3ra-129/21 Încheierea 

din 17 

februarie 

2021

PC împotriva Casei Naționale de Asigurări Sociale, persoane terţe Casa 
Teritorială de Asigurări Sociale sect. Rîșcani, Societătea cu Răspundere 
Limitată”Întreprinderea de Aprovizionare și Livrare a Gazelor Strășeni” 
în proces de insolvabilitate privind contestarea actului administrativ, 

obligarea recalculării și achitării pensiei 

cerut: 10 000 lei

cererea a fost admisă parțial, dar în ceea ce privește prejudiciul moral, a fost 
respins drept neântemeiat
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3ra-152/21 Încheierea 

din 17 

februarie 

2021

Întreprinderea individuală „CM”, MM  împotriva Serviciului Fiscal de 

Stat cu privire la contestarea actului administrativ.

În motivarea acțiunii reclamanții au relatat că la 05 martie 2015, prin 

actul administrativ nr. 012015030507, Inspectoratul Fiscal de Stat pe 

mun. Chișinău a blocat operațiunile bancare la conturile bancare 
curent și valutar ale ÎI „CM” pentru abaterea de la Codul fiscal - 
neprezentarea actelor primare și contabile pentru perioada 2010-2015 
la control fiscal, la oficiul Direcției Control fiscal nr.2. Propunerea 
depusă de ÎI „CM” cu privire la efectuarea acestui control fiscal la oficiu 
pe adresa juridică, a fost nemotivat respinsă. Ulterior, la 27 mai 2015, 
pentru aceiași abatere Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chișinău a 
emis încă doua acte administrative nr.01-09/8-11-441 și nr.01-09/8-11-
442, prin care ÎI „Cerempei Marina” i-au fost blocate cheile electronice, 
lipsind-o astfel de obligațiunea prezentării dărilor de seamă în varianta 
electronică, la fel i-a fost interzisă și livrarea facturilor fiscale, prin ce i-a 
blocat complet activitatea de antreprenor, rămânând în imposibilitatea 
de a efectua anumite tranzacții de importanță vitală pentru asigurarea 
activității, ceea ce este inadmisibil, fapt ce i-a cauzat prejudicii 

materiale enorme.

cerut: 1 500 000 lei în beneficiul fiecărui reclamant
acțiunea a fost respinsă ca nefondată

611 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi
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0044

3ra-312/21 Încheierea 

din 24 

februarie 

2021

IJ a depus cerere de chemare în judecată în ordinea contenciosului 
administrativ împotriva Casei Naţionale de Asigurări Sociale privind 
contestarea actului administrativ, obligarea stabilirii şi achitării pensiei 
pentru vechime în muncă şi compensarea cheltuielilor de judecată.

cerut: 5000 lei

 În partea dispunerii încasării din contul pârâtei a prejudiciului moral în sumă 
de 5000 lei a fost declarată inadmisibilă în temeiul art. 207 alin. (2) lit. f) Cod 
administrativ, pe motiv că reclamantul nu a respectat procedura prealabilă 
prevăzută de art. 167 alin. (4) și art. 60 alin. (3) în coroborare cu art. 10 alin. (2) 

Cod administrativ, or, la caz, cererea de reparare a prejudiciului nu a fost 

examinată de autoritatea publică emitentă în procedura administrativă
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Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral
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9623

Dosarul 

nr. 3ra-

361/20

Decizie, 29 

decembrie 

2020

Tergiversarea publicarea Deciziei din 21 octombrie 2011 în Monitorul 

Oficial potrivit căreia AO „Asociația Națională pentru Protecția Creației 
Intelectuale” a dobândit dreptul de a activa în calitate de organizație de 
gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și conexe ale 
autorilor, interpreților,
producătorilor de fonograme și organizațiilor de difuziune, în 
conformitate cu prevederile art. 48 din Legea privind dreptul de autor și 

drepturile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010. , fapt ce a cauzat direct un 

prejudiciu material AO „Asociația Națională pentru Protecția Creației 
Intelectuale” și prejudiciul moral membrilor acesteia 

Suma cerută- 2000000 lei pentru fiecare an ( în total 6 mln lei)

Respins.

613 http://juris

prudenta.c
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9448

Dosarul 

nr. 3ra-

1116/20

Încheiere 23 

decembrie 

2020

Reclamantul a înaintat acțiune în instanța de judecată în contencios 
administrativ prin care a concretizat pretențiile acțiunii, înaintându-le 
și împotriva Inspectoratului Ecologic, princare a solicitat: anularea 
Autorizației de schimbare a destinației a construcțiilor și
amenajărilor nr.120id/17 din 18 septembrie 2017, eliberată imobilului 
amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. A. Șciusev, 84 ap. nr.2;  Vecinul 
din apartamentul de alături utiliza apartamentul pentru o altă 
destinație (salon de fumusețe) iar în curte a apărut un miros de 
chimicale fiind prezente diferite persoane, care permanent așteptau să 
fie deserviți, ceia ce îi provoacă incomodități reclamantei, deranjând-o.

Suma cerută- 10000 lei

 Suma oferită- 0 lei 

A reținut că, la eliberarea Autorizației de schimbare a destinației locuinței nr. 

120id/17 din 18.09.2017, nu a fost anexat acordul autentificat notarial al

proprietarului imobilului învecinat, ID (reclamatul) Or, în declarația prezentată 
de către LP (vecinul) eliberată din numele ID, lipsește semnătura ID, ceea ce 
denotă ignorarea prevederilor art. 6 alin.(3) – (4) din Legea cu privire la locuințe 

nr.75 din 30 aprilie 2015, prin neprezentarea acordurilor tuturor coproprietarilor 

locuinței. 
Mai mult ca, despre existența dezacordului ID privind schimbarea destinației 
locuinței, autoritatea publică locală cunoștea.

614 http://juris

prudenta.c
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9512

Dosarul 

nr. 3ra-

1127/20

Încheiere 23 

decembrie 

2020

Refuzul Casei Naționale de Asigurări de recalculare a pensiei Legii 

privind sistemul public de pensii nr. 156 din 14 octombrie 1998 

Suma cerută- 100000 lei

Suma acordată- 0 lei
 ( Curtea de apel motivând că pentru înaintarea în instanța de judecată a unei 
pretenții privind repararea prejudiciului moral cauzat prin activitatea 
administrativă ilegală, intimata EC , în mod obligatoriu urma să înainteze 
autorității publice pârâte această pretenție, condiție ce la caz nu a fost 
realizată.)

Recursul a fost declarat inadmisibil.

615 http://juris

prudenta.c
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ch_col_civi
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9297

Dosarul 

nr. 2ra-

1470/20

Încheiere 9 

decembrie 

2020

ND împotriva Ministerului Justiției cu privire la constatarea faptului 
încălcării dreptului la judecare în termen rezonabil a plângerii.

Suma cerută-  300000 lei

Suma oferită- 0 lei

Recursul a fost declarat inadmisibil. Curtea de apel a motivat că Referitor la 
pretenția privind repararea prejudiciului moral,  a notat că prevederile Legii nr. 
87 din 21 aprilie 2011, nu acordă dreptul în mod automat la repararea 
prejudiciului moral, în lipsa dreptului de a solicita acordarea acestui prejudiciu 

în temeiul legii enunțate şi în lipsa dovezilor că persoana a suferit un prejudiciu 
în urma încălcării dreptului garantat de lege. Este important ca reclamantul să-
şi motiveze circumstanțele cauzei care justifică acordarea unei reparații şi că 
aceasta să nu fie teoretică
şi iluzorie.

616 http://juris
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9020

Dosarul 

nr. 3r-

343/20

Decizie

25 noiembrie 

2020

VC împotriva Casei Naționale de Asigurări Sociale cu privire la 
recunoașterea ca fiind ilegală decizia Casei Teritoriale de Asigurări 
Sociale Botanica, mun. Chișinău nr. 12930 din 28.03.2019 și răspunsul la 
cererea prealabilă a Casei Naționale de Asigurări Sociale nr. C-971/19 
din 07.05.2019, obligarea la stabilirea și plata alocației nominale de stat 

pentru merite deosebite din 01.05.2006 

în mărime de 500 lei lunar, repararea prejudiciului moral în mărime de 
50 000 lei și a cheltuielilor pentru acordarea asistenței juridice în 
mărime de 3000 lei

Solicitat: 50.000

Acordat: 0 

617 http://juris

prudenta.c
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9001

Dosarul 

nr. 3ra-

1071/20

Încheiere

18 noiembrie 

2020

În motivarea cererii de chemare în judecată reclamanta a invocat că, în 
Registrul de stat al persoanelor juridice este înscrisă ca fondator și 
asociat al societății cu
răspundere limitată „Pacpunar”, societății cu răspundere limitată 
„Oland Com” și societății cu răspundere limitată „Augustotrans”.  
Reclamanta a învederat că nu a participat la constituirea și înregistrarea 
acestor societăți cu răspundere limitată, iar actele de constituire a 
societăților comerciale enunțate sunt false. Așa, RP a remarcat că nu a 
fondat și nu a administrat nicio entitate juridică, iar SRL „Oland Com”, 
SRL „Pacpunar” şi SRL „Augustotrans” nu-i aparțin și în mod 
necunoscut au fost înregistrate pe numele său. La fel, reclamanta a 
notat că nu a eliberat nicio procură sau un alt titlu de reprezentare unei 
alte persoane pentru a o reprezenta în vederea constituirii respectivelor 

societăți comerciale. 

Solicitat: 637.000 000.000

Acordat: 0

S-a casat hotărârea din 01 decembrie 2017 a Judecătoriei Chișinău, sediul 
Centru şi s-a emis o hotărâre nouă, sub formă de Încheiere, prin care a fost 
scoasă de pe rol cererea de chemare în judecată depusă de către RP, din 
motivul nerespectării procedurii prealabile de soluționare a litigiului pe cale 
extrajudiciară
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Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral
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8880

Dosarul 

nr. 3ra-

1044/20

Încheiere

11 noiembrie 

2020

VM a depus cerere de chemare în judecată în procedura contenciosului 
administrativ împotriva IP „Centrul de Excelență în Construcții” și 
directorului IP „Centrul de Excelență în Construcții”, VP , prin care a 
solicitat constatarea acțiunilor sau inacțiunilor directorului IP „Centrul 
de Excelență în Construcții”, VP, ca ilegale și abuzive prin refuzul 
nelegitim de a furniza informații sau prin alte acțiuni ce prejudiciază 
dreptul de acces la informații 

Solicitat: 1000

Acordat: 500

619 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8910

Dosarul 

nr. 3ra-

1006/20

Încheiere

11 noiembrie 

2020

VS împotriva Consiliului municipal Chișinău, intervenient accesoriu 
Direcția Generală Economie, Reforme și Relații Patrimoniale a 

Consiliului municipal

Chișinău cu privire la contestarea actului administrativ, obligarea 
încheierii contractului de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a 
locuinței în proprietate
privată și repararea prejudiciului moral 

Solicitat: 10.000

Acordat: 0

620 http://juris

prudenta.c
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8818

Dosarul 

nr. 2ra-

1235/20

Încheiere

11 noiembrie 

2020

LG împotriva Primăriei municipiului Chișinău și Preturii Centru, 
municipiul Chișinău cu privire la stabilirea faptului încălcării drepturilor 
sale, recunoașterea pârâților responsabili de discriminare, interzicerea 
încălcării în continuare a drepturilor sale, stabilirea situației anterioare 
și repararea prejudiciului material și moral. 
În motivarea acțiunii reclamanta a indicat că, pârâții desconsideră și 
tratează cu dispreț statutul social al său de comerciant legal și notificat 
la stat pe termen nelimitat. A menționat că, pe criterii de opinie, pârâții 
au suspendat activitatea sa de întreprinzător, fără a dispune de o 
hotărâre judecătorească prevăzută de art. 17 din Legea cu privire la 
principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător 
combinat cu art. 174 din Legea cu privire la interior. A susținut că, 
pârâții o discriminează, deoarece ea nu a acceptat să comercializeze 
ilicit suvenire, fără schema de amplasare, în rând cu comercianții 
stradali iliciți din scuarul Teatrului Național „Mihai Eminescu”. 

Solicitat: 3000000

Acordat: 0 

Subsecvent, instanța de apel a considerat că, în lipsa constatării discriminării și 
restabilirea în drepturi, precum și restabilirea situației anterioare încălcării
drepturilor apelantei, cerințele acesteia cu privire la repararea prejudiciului 
material și moral sunt lipsite de vreun drept, ce ar justifica solicitarea de 

reparare a

prejudiciului material și moral.

621 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8811

Dosarul 

nr. 2ra-

1980/2019 

(2ra-

21/2020)

Decizie

5 noiembrie 

2020

AG împotriva lui DS..., Instituţiei Publice „Agenţia Servicii Publice”, 
Primăriei mun. Chişinău, Consiliului mun. Chişinău, intervenienţi 
accesorii notarul OP... privire la recunoaşterea nulă a contractelor de 
vânzare-cumpărare a bunului imobil cu aducerea părţilor la poziţia 
iniţială, rectificarea înscrierilor din Registrul bunurilor imobile, 
evacuarea din imobil, declararea nulităţii titlului de autentificare a 
dreptului deținătorului de teren.

Solicitat: 250.000

Acordat: 50.000

622 http://juris

prudenta.c
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8733

Dosarul 

nr. 3r-

292/20

Decizie

4 noiembrie 

2020 

RC împotriva Casei Naționale de Asigurări Sociale, intervenient 

accesoriu Ministerul Afacerilor Interne cu privire la contestarea actului 

administrativ, obligarea recalculării pensiei, repararea prejudiciului 
moral şi încasarea cheltuielilor de judecată

Solicitat: -

Acordat: 500

623 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi
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8750

Dosarul 

nr.3ra-

927/2020

Încheiere

04 noiembrie 

2020 

CI împotriva Casei Naționale de Asigurări Sociale cu privire la anularea 
actului administrativ și stabilirea pensiei

Solicitat: 1,5 milioane de lei

Acordat: 0

S-a respins cererea cu privire la încasarea prejudiciului moral în sumă de 1,5 
milioane de lei, ca neîntemeiată.

624 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8639

Dosarul 

nr. 3ra-

928/20

Încheiere

28 octombrie 

2020 

În motivarea acțiunii reclamanta a indicat, că prin notificarea Casei 
Naționale de Asigurări Sociale din 28 mai 2019, a fost informată despre 
faptul, că urmare a unor verificări s-a constatat că pensia pentru 
vechime în muncă de care a beneficiat, începând cu data de 31 martie 
2017 până la 31 mai 2019, a fost stabilită incorect și că este obligată să 
restituie suma de 89053,31 lei. VP împotriva Casei Naționale de 
Asigurări Sociale, persoane terțe Cancelaria de Stat a Republicii 
Moldova, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Inspectoratul 
General al Poliției de Frontieră, Instituția Publică „Direcția Generală 
pentru Administrarea Clădirilor Guvernului Republicii Moldova” cu 
privire la contestarea actului administrativ, repunerea în drepturi, 

repararea prejudiciului moral și compensarea cheltuielilor de judecată.

Solicitat: 500.000

Acordat: 20.000 (hotărârea casată)
Prin hotărârea din 26 februarie 2020 a Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani.

8 iulie 2020 admis apelul depus de Casa Națională de Asigurări Sociale, 
împotriva hotărîrii din 25 februarie 2020 a Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani. 

Fiind casată hotărârea primei instanțe în partea încasării din contul Casei 
Naționale de Asigurări Sociale în beneficiul reclamantei VP a sumei de 20000 

de lei cu titlu de prejudiciu moral.
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Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral

625 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8645

Dosarul 

nr. 3ra-

866/20

Decizie

28 octombrie 

2020

M a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Afacerilor Interne, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră cu 
privire la calcularea și achitarea indemnizației lunare pentru creșterea 
copilului și repararea prejudiciului moral, inspectoratul a refuzat. 
Reclamanta a solicitat: recunoaşterea ilegală a refuzului 
MinisteruluiAfacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliţiei de 
Frontieră și incasarea prejudiciului moral

Solicitat: 2.000

Acordat: Respins

Completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ 
al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții 
Supreme de Justiție consideră că prima instanță corect a respins aceasta 
pretenție, deoarece constatarea încălcării dreptului subiectiv al recurentei 
Mariei Moldovanu de către autoritatea emitentă, la caz, a Inspectoratului 
General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii 

Moldova constituie în sine o satisfacție echitabilă.

626 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8655

Dosarul 

nr. 3r-

297/20

Decizie

28 octombrie 

2020

SA „Tomai Vin” cerere de chemare în judecată, contenciosului 

administrativ, c. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pe

raionul Leova, solicitând anularea actului de control fiscal nr. 5-652954 și 
și repararea prejudiciului moral în sumă de

100 000 de lei

Solicitat: 100.000 

Acordat: 0, neîntemeiat

S-a anulat decizia nr. 2137 din 27 decembrie 2013 emisă de IFS Leova, ca ilegală 
în fond și emisă contrar prevederilor legii. 
În rest acţiunea s-a respins ca neîntemeiată.

627 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8579

Dosarul 

nr. 2ra-

1482/20

Încheiere

28 octombrie 

2020 

SC „Dital” Societate cu Răspundere Limitată împotriva Consiliului 
mun. Chișinău cu privire la constatarea încălcării termenului legal de 

includere pe ordinea de zi a chestiunii privind aprobarea Deciziei cu 

privire la privatizarea terenului adiacent obiectului privat, obligarea 

includerii pe ordinea de zi a chestiunii privind aprobarea Deciziei cu 

privire la privatizarea terenului adiacent obiectului privat, compensarea 

cheltuielilor de judecată și repararea prejudiciului moral,

Solicitat: 1.000 lei

Acordat: 1.000 lei

Prin hotărârea din 24 februarie 2020 a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani.

628 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8305

Dosarul 

nr. 2ra-

1280/20

Încheiere

16 octombrie 

2020 

AV împotriva Casei Naționale de Asigurări Sociale și Ministerul 
Apărării, Marele Stat Major al Armatei Naționale al Republicii Moldova 

cu privire la recuperarea prejudiciului moral cauzat urmare a retragerii 

legitimației de veteran de război și participant la lichidarea 
consecințelor de la Cernobîl cu sistarea plății pensiei de invaliditate

Solicitat: 500.000

Acordat: 5.000

Instanțele de judecată au învederat că problema stabilirii despăgubirilor morale 

nu trebuie privită ca o cuantificare economică a unor drepturi și valori 

nepatrimoniale (cum ar fi demnitatea, onoarea, ori suferința psihică încercată 
de cel ce le pretinde), ci ca o evaluare complexă a aspectelor în care vătămările 
produse se exteriorizează, supusă puterii de apreciere a instanțelor de judecată. 
Deși stabilirea cuantumului
sumelor echivalente unui prejudiciu nepatrimonial include o doză de 
aproximare, instanța trebuie să aibă în vedere o serie de criterii stabilite 
orientativ de legislator în art. 1423 din Codul civil, cum ar fi: caracterul și 
gravitatea suferințelor psihice sau fizice cauzate persoanei vătămate, de gradul 
de vinovăție al autorului prejudiciului, dacă vinovăția este o condiție a 
răspunderiiși de măsura în care această compensare
poate aduce satisfacție persoanei vătămate. Caracterul și gravitatea suferințelor 
psihice sau fizice le apreciază instanța de judecată, luând în considerare 
circumstanțele în care a fost cauzat prejudiciul, precum și statutul social al 
persoanei vătămate. 

629 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8332

Dosar nr. 

3r-207/20

Decizie

16 octombrie 

2020

Societatea pe Acțiuni „Tomai Vin” împotriva Direcției Generale 
Administrare Fiscală Sud a Serviciului Fiscal de Stat, intervenienți 
accesorii funcționarul fiscal LC și Societatea pe Acțiuni „Mold-Nord” 
privind contestarea actelor administrative și repararea prejudiciului 

moral

Solicitat: 100.000

Acordat: 100.000

630 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8216

Dosarul 

nr. 3ra-

478/20

Decizie

7 octombrie 

2020

IC împotriva Serviciului Fiscal de Stat cu privire la anularea avizului de 

plată a impozitului pe avere, încasarea cheltuielilor de judecată şi 

repararea prejudiciului moral

Solicitat: 10.000 

Acordat: 1.000 

631 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8221

Dosarul 

nr.3ra-

598/2020

Decizie

07 octombrie 

2020

Societatea cu Răspundere Limitată „Oledis-Rapid” împotriva 

Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova, intervenient accesoriu 

Direcţia Generală Administrare Fiscală Sud cu privire la anularea 

Deciziei organului fiscal, repararea prejudiciului moral

Solicitat: 20.000

Acordat: 0

La caz, Colegiul a stabilit că pretenția privind încasarea prejudiciului moral 
întemeiat a fost respinsă or, la caz nu s-a confirmat faptul că SRL „Oledis-
Rapid” iau fost cauzate careva suferințe morale

632 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7771

Dosarul 

nr. 3ra-

480/2020

Încheiere 9 

septembrie 

2020

cu privire la recunoașterea faptului încălcării dreptului la recalcularea și 
achitarea restanței la pensie, nesoluționării în termenul legal a cererii 
privind recunoașterea unui drept prevăzut de lege, contestarea actului 
administrativ și repararea prejudiciului material și moral

Solicitat: 15 658,40 lei (o pensie lunară)

Acordat: 15 658,40 lei (Fond)

Prin decizia din 19 noiembrie 2019 a Curţii de Apel, a fost emisă o Decizie nouă, 
prin care a fost respinsă ca neîntemeiată pretenția dată.(prej. moral).

Nu a prezentat probe ce ar confirma suportarea prejudiciului moral, iar 

argumentele acesteia privind lezarea valorilor umane legate de demnitate, 

onoare, reputație și suferințe psihice, care se răsfrâng asupra sănătății, au fost 

apreciate ca declarative.
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Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral

633 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7877

Dosarul 

nr. 3r-

177/2020

Decizie 16 

septembrie 

2020

cu privire la anularea actului administrativ (anularea înștiințării nr. 104 
din 07 mai 2018 privind refuzul de recepționare a notificării la cererea ÎI 
„CI”)

Solicitat: ? lei 

Acordat: 1.000 lei (fond)

634 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7876

Dosarul 

nr.3ra-

683/2020

Decizie 16 

septembrie 

2020

privind contestarea actului administrativ, recunoașterea vechimii în 
muncă, recalcularea pensiei, repararea prejudiciului material și moral,

Solicitat: 20.000 lei 

Acordat: 

0 lei (fond)

2.000 lei (apel)

0 lei (CSJ)

635 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7873

Dosarul 

nr.3ra-

771/2020

Încheiere 16 

septembrie 

2020

cu privire la contestarea actului administrativ (constatarea încălcării 
dreptului la soluţionarea în termen legal a petiţiei, constatarea 
dreptului la indemnizaţia de închiriere a spaţiului locativ şi obligarea 
solidară a pârâţilor Guvernul Republicii Moldova şi Ministerul 

Afacerilor Interne al Republicii Moldova de a achita lunar conform 

contractului indemnizaţia de închiriere a spaţiului locativ în mărime de 
1500 lei, începând cu data de 25 mai 2017)

Solicitat: 3.000 lei 

Acordat: 

500 lei (fond)

636 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7838

Dosarul 

nr. 3r-

186/20

Decizie 16 

septembrie 

2020

cerere acces informație față de o Societate pe Acțiuni Solicitat: 500.000 lei

Acordat: 

0 lei (inadmisibil)

637 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7832

Dosarul 

nr. 3ra-

847/20

Încheiere 16 

septembrie 

2020

neexaminarea corespunzătoare a plângerii.

refuzul în primirea şi înregistrarea cererii privind executarea benevolă a 

documentului executoriu

Solicitat: 5.000 lei

Acordat: 

500 lei (fond)

638 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7831

dosarul 

nr.2ra-

1242/2020

Încheiere 16 

septembrie 

2020

cu privire la constatarea încălcării dreptului la executare în termen 
rezonabil a încheierilor judecătorești și repararea prejudiciului moral

Solicitat: 150.000 lei

Acordat: 10.000 lei (fond)

Apel: acțiunea respinsă

639 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7934

Dosarul 

nr. 3ra-

780/20

Încheiere 23 

septembrie 

2020

cu privire la accesul la informație (s-a adresat cu cerere Primăriei 
comunei Hruşova, raionul Criuleni cu privire la accesul la informație, 
prin care a solicitat eliberarea informaţiei sub formă de copie a 

extrasului din Registrul documentelor de intrare pentru anul 2009 a 

Primăriei com.Hruşova) și repararea prejudiciului moral

Solicitat: 100.000 lei

Acordat: 1.000 lei

640 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7929

Dosarul 

nr.3ra-

672/2020

Încheiere 23 

septembrie 

2020

privind obligarea calculării şi transferării contribuţiilor sociale, 
obligarea emiterii ordinului de restituire a contribuţiilor individuale de 
asigurări sociale, repararea prejudiciului moral

Solicitat: 20.000 lei

Acordat: 5.000 lei

641 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7952

Dosarul 

nr.3ra-

791/2020

Încheiere 23 

septembrie 

2020

cu privire la constatarea încălcării dreptului de liber
acces la informație prin nefurnizarea informației solicitate, obligarea 
furnizării
informației și repararea prejudiciului moral

Solicitat: 10.000 lei 

Acordat: 500 lei (apel)

 

642 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8093

Dosarul 

nr.3ra-

918/20

Încheiere 30 

septembrie 

2020

cu privire la contestarea actului administrativ (anularea actul de 

constatare nr. 13/11 din 13 februarie 2019 al inspectorului de integritate 

al Autorității Naţionale de Integritate s-a constatat că VB, procuror în 
Procuratura raionului a încălcat regimul juridic al conflictului de 
interese.), repararea prejudiciului moral şi a cheltuielilor de judecată

Solicitat: 450.000 lei 

Acordat: 2.000 lei (fond). Menținut în apel. Recurs inadmisibil.

 

643 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7590

Dosarul 

nr. 3r-

176/20

Decizie 5 

august

din contul Instituției Publice „Serviciul Național Unic pentru Apeluri de 
Urgență 112” în beneficiul reclamantului suma de 300 de lei cu titlu de 
prejudiciu moral cauzat prin nesoluționarea cererii privind accesul la 
informație.

Solicitat: nespecificat

Acordat 300 lei prejudiciu moral

644 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7577

Dosar nr. 

3r-185/20

Decizie 5 

august

ordinea contenciosului administrativ împotriva Casei Naționale de 
Asigurări Sociale, terți Ministerul Afacerilor Interne al Republicii 
Moldova și Casa Teritorială de Asigurări Sociale Buiucani privind 
contestarea actelor administrative, repararea prejudiciului cauzat și 
compensarea cheltuielilor de asistență juridică. 

Solicitat: ?

Acordat: 1000 lei prejudiciu moral 
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7567

Dosarul 

nr. 2r-

376/20

Încheiere 5 

august 2020

cauza civilă la cererea de chemare în judecată a lui Valeriu Mitrofan 
împotriva Centrului de Excelență în Construcții din or. Chișinău și 
Valeriu Pelivan cu privire la constatarea acțiunilor sau inacțiunilor 
privind refuzul nelegitim de a furniza informația ca ilegale și abuzive, 
constatarea încălcării dreptului de acces la informație, obligarea de a 
prezenta informația și repararea prejudiciului moral

Solicitat: 1.000 lei

Acordat: 0 - respins

646 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7664

Dosarul 

nr.3ra-

783/20

Încheiere 19 

august 2020

cu privire la obligarea calculării stabilirii şi achitării pensiei din data de 
26 iunie 2015 cu aplicarea indexărilor anuale şi încasarea cheltuielilor 
de judecată

Solicitat: 10.000 lei 

Acordat: 0 lei

este neîntemeiată,
deoarece persoana care invocă faptul că i-a fost cauzat un prejudiciu moral, 
urmează prin probe pertinente și concludente să probeze circumstanțele pe 
care le invocă, să indice caracterul și gravitatea suferințelor pretinse a fi cauzate, 
toate circumstanțele în care au fost cauzate, pentru a determina dacă este 
necesar, pe lângă restabilirea dreptului sau interesul legitim încălcat, încasarea 
unei despăgubiri sub formă bănească pentru a restabili integral drepturile 
încălcate
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Dosarul 

nr.3ra-

523/2020

Încheiere 19 

august 2020

privind contestarea actului administrativ:  solicitând revocarea şi 
abrogarea actului administrativ din 17 mai 2017 de stabilire în natură a 
hotarului terenului, prin care s-a dispus strămutarea hotarelor 
terenului agricol nr. 113, nr. cadastral [...], situat în extravilanul Primăriei 
Sculeni, raionul Ungheni, cu suprafaţa de 0,3001 ha, ca fiind emis 
contrar prevederilor legii şi cu încălcarea procedurii stabilite; 
compensarea din contul pârâţilor a pagubei materiale suportate în 
cuantum de 11000 de lei și a daunei morale în mărime de 20 000 de lei.

Solicitat: 20.000 lei 

Acordat: 0 lei

 

Afirmă că, deoarece a fost lezat în dreptul său de proprietate, i s-a cauzat un 

prejudiciu moral incontestabil, cuantificat la 20 000 de lei.

instanța nu a identificat temeiuri din care ar rezulta ilegalitatea actului
administrativ contestat. Mai mult, reclamantul nu a dovedit nici într-un mod 

prejudiciul material solicitat
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7682

Dosarul 

nr. 3r-

104/20

Decizie 19 

august 2020

cu privire la obligarea eliberării certificatului de moștenitor legal, 
repararea prejudiciului moral şi compensarea cheltuielilor de judecată

Solicitat: 30.000 lei 

Acordat: 0 lei

 

a fost scoasă de pe rol, din motiv că nu a fost respectată procedura de 
soluționare prealabilă a cauzei pe cale extrajudiciară (fond)

649 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7710

Dosarul 

nr.3r-

196/20

Decizie 26 

august 2020

cu privire la anularea actului administrativ (refuzul Cancelariei de Stat, 

decizia consiliului local), repararea prejudiciului moral și compensarea 
cheltuielilor de judecată

Solicitat: ? lei 

Acordat:

0 lei (fond)

1.000 lei (500 lei  x2 (apel, 3 iulie 2019 ))

 

650 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

6563

3ra-519/20 Decizie din 03 

iunie 2020

GS a depus cerere de chemare în judecată împotriva Procuraturii mun. 
Chisinău, oficiul Rîșcani, prin care a solicitat constatarea încălcării 
dreptului la informaţia solicitată prin cererea din 25 iunie 2018, a 
dreptului la examinarea cererii din 25 iunie 2018 în termenul prevăzut 
de lege de 15 zile, obligarea Procuraturii mun. Chişinău, oficiul Rîşcani 
să examineze cererea din 25 iunie 2018 în strictă conformitate cu 
prevederile legislaţiei în vigoare şi să-i prezinte informaţia solicitată.

 Art. 21 alin. (1) , Articolul 23 alin. (1).  din Legea privind accesul la 

informaţie nr. 982 din 11 mai 2000 

Solicitat: 11 250 lei  

Acordat:200 lei  

S-a dispus încasarea din contul Procuraturii mun. Chişinău, oficiul Rîşcani în 
beneficiul lui GS suma de 200 (două sute) lei, cu titlu de prejudiciu moral cauzat 
prin încălcarea dreptului de acces la informaţie.
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3ra-

450/2020

Decizie din 3 

iunie 2020

AB a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiţiei al Republicii Moldova privind contestarea ilegalității 
refuzului,eliberarea licenței pentru activitatea notarială şi repararea 

prejudiciului moral.

A indicat  nu este organizat concursul pentru suplinirea locurilor 

vacante de notar prin ce îi sunt încălcate drepturile la muncă, dânsul 
fiind discriminat în raport cu ceilalți notari stagiari care au avut 
posibilitatea să participe la concursul pentru suplinirea funcțiilor 
vacante de notar odată cu finisarea stagiului.  Consideră că este vina 
statului care nu a desfășurat concursuri timp de 3 ani după finisarea 
stagiului de practică, ceea ce a dat naștere la dreptul de a-și apăra 

drepturile lezate de stat. 

Solicitat: 1 000 000 lei  Primit : 0 lei

 Prin decizia  Curţii de Apel Chișinău s-a respins apelul declarat de către AB s-a 
menţinut hotărârea Judecătoriei Buiucani, mun.Chişinău ,cererea de chemare in 
judecata impotriva Ministerul Justitiei fost respins ca neîntemeiata .

Colegiul Civil a conchis justificată concluzia instanţei de fond că nu este nici un 
temei legal de constatarea ilegalităţii refuzului Ministerului Justiţiei de 
eliberarea licenţei de notar. Or, reieşind din dispoziţiile art. 12 alin. (3) al Legii cu 
privire la notariat, persoana care a promovat concursul este învestită, la cerere, 
cu împuterniciri de exercitare a activităţii notariale, prin ordinul ministrului 
justiţiei , dacă: a) îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 9; b) a obţinut licenţa 
şi a depus jurământul; c) a depus la Ministerul Justiţiei specimenul semnăturii şi 
amprenta sigiliului; d) a înregistrat la Ministerul Justiţiei sediul biroului 
notarului; e) a încheiat contract de asigurare de răspundere civilă.                                                                
  Prin urmare, in lipsa întrunirii condiţiilor exhaustiv prevăzute de art.9 al Legii 
cu privire la notariat, emiterea unui ordin de învestire cu împuternicirile de 

desfăşurare a activităţii de notar este ilegală.

Coord. dr. conf. Octavian Cazac, iunie 2021, Chisinau Pagina 118 din 146

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57567
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57567
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57567
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57567
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57567
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57567
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57664
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57664
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57664
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57664
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57664
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57664
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57678
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57678
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57678
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57678
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57678
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57678
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57682
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57682
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57682
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57682
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57682
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57682
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57710
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57710
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57710
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57710
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57710
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=57710
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=56563
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=56563
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=56563
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=56563
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=56563
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=56563
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=56608
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=56608
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=56608
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=56608
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=56608
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=56608
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=56608


animus.md Studiu de Jurisprudență

Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral

652 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

6584

2ra-

787A/2020

Decizie din 3 

iunie 2020

La 28 mai 2019 BG a depus cerere de chemare în judecată împotriva 
Ministerului Justiției, intervenienți accesorii Consiliul mun. Chișinău și 
executorul judecătoresc Radu Ciuchitu cu privire la constatarea 
încălcării dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii 
judecătorești, 
  Reclamantul a activat în cadrul Brigăzii de Poliție cu Destinație 
Specială „Fulger” al MAI a participat la lupte pentru apărarea 
Independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova, fiind 
veteran de război,trebuie sa i se ofere,asigure cu spațiu locativ în 
conformitate cu prevederile art. 35 al Legii cu privire la poliţie nr. 416 din 

18 decembrie 1990. Legii cu privire la veterani nr. 190 din 08 mai 2003 

art. 13 lit. d), art. 15  .Codului cu privire la locuinţe nr. 306 din 03 iunie 
1983 art.28, 29, 35, 37, 42 şi 44 . Insa nu a fost asigurat cu spațiu locativ  
conform legislaţiei în vigoare.

Solicitat: 100 000 lei 

Primit: 20 000 lei

Prin hotărârea din 13 septembrie 2019 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru s-a 
admis parţial acţiunea înaintată de BG; s-a constatat încălcarea dreptului la 
executarea în termen rezonabil a hotărârii din 05 aprilie 2011 a Curții de Apel 
Chișinău și art. 6 a Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și 
Libertăților Fundamentale, art. 1 Protocolul 1 la Convenția Europeană pentru 
Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale; s-a încasat de la 
bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Justiției în beneficiul lui BG suma 
de 20 000 de lei cu titlu de prejudiciul moral și suma de 98 400 de lei cu titlu de 
prejudiciu material, cauzat pentru neexecutarea în termen rezonabil a hotărârii 
din 05 aprilie 2011 a Curții de Apel Chișinău
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3ra-

269/2020

Decizie din 17 

iunie 2020

AB a depus cerere de chemare în judecată împotriva președintelui 
Comisiei pentru etică și disciplină din cadrul Uniunii Avocaților din 

Republica Moldova.

Reclamantul invocat ca c încheiat un contract de asistență juridică cu 
avocatul IS, căruia i-a achitat suma de 4 000 lei, însă avocatul nu și-a 
onorat obligațiile sale contractuale, prin nedepunerea cererii de recurs 
motivate la Curtea de Apel Bălți, a expediat o cerere incompletă la 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, fapt despre care a fost 
informat prin răspunsurile primite. 

Solicitat: 5 000 lei    Primit: 0 lei

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, cererea de chemare în 
judecată înaintată de BA către Uniunea Avocaților din Republica Moldova  s-a 
respins ca neîntemeiată.
      Instanța a reținut că apelantul a solicitat atragerea la răspundere disciplinară 
a avocatului IS din motivul nedepunerii unui recurs motivat împotriva hotărârii 
Judecătoriei Șoldănești din 24 iunie 2016, însă după cum reiese din decizia din 
29 septembrie 2016 a Curții de Apel Bălți, recursul împotriva hotărârii a fost 
depus la 30 iunie 2016, respectiv anterior încheierii contractului de asistență 
juridică cu avocatul IS, motiv din care cu certitudine se constată că avocatul la 
momentul depunerii recursului, nici nu deținea împuternicirile necesare pentru 
a depune careva acte din numele clientului său.
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2ra-867/20 Decizie din 17 

iunie 2020

  La 10 august 2018 ,Cultul Religios Uniunea Bisericilor Penticostale din 

R.M a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Justiției al R.M, intervenient accesoriu executorul judecătoresc NB 
solicitând constatarea violării dreptului la executarea în termen 
rezonabil a hotărârii din 11 ianuarie 2010 a Judecătoriei Făleşti, prevăzut 
de art. 6 CEDO Aceasta HOTARARE nu a fost executată efectiv de către 
autoritățile publice locale din satul Pîrlița raionul Fălești până în 

prezent.

       Reclamantul a invocat că, prin hotărârea din 11 ianuarie 2010 a 
Judecătoriei Fălești, a fost anulată decizia Consiliului sătesc Pîrlița nr. 
7/2 din 28 august 2009 „Cu privire la cererea Cultului Penticostal din 
Republica Moldova de schimbare a destinaţiei a imobilului, proprietate 
privată” şi a fost obligat Consiliului sătesc Pîrlița, raionul Făleşti, să 
emită decizia de schimbare a destinației bunului imobil din 
„construcție comercială, prestarea servicii” în „casă pentru rugăciuni 
(Clădire cu Cult)”

Solicitat: 100 000 lei 

Primit : 50 000 lei

Prin decizia din 04 februarie 2020 a Curţii de Apel Chişinău s-a menţinut 
hotărârea din 15noiembrie 2018 a Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani.
  Instanța de fond corect a reținut că, desi, hotărârea judecătorească a devenit 
irevocabilă la 26 ianuarie 2010, aceasta nu a fost executată efectiv de către 
autoritățile publice locale din satul Pîrlița, raionul Fălești până în prezent, 
cauzând reclamantului suferințe morale, întrucât o autoritate de stat nu poate 
să invoce opunerea locuitorilor satului de a fi construită în localitate o biserică 
care să aparțină altui cult religios decât cel ortodox ca scuză pentru 
neexecutarea unei hotărâri. Or, conform art. 15 din Legea nr. 125 din 11.05.2007 
privind libertatea de conștiință, de gândire și de religie, cultele religioase sânt 
autonome, separate de stat, egale drepturi în fața legii și a autorităților publice. 
Discriminarea unui sau altui cult religios se pedepsește conform legislației în 

vigoare. 
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Dosarul 

2ds-

18/2020

Încheiere 13 

mai 2020

IA a eliberat din numele primarului un certificat fără număr și dată, în 
baza căruia s-a înstrăinat abuziv terenul său, cauzându-i daune morale 
și privând-o de dreptul de proprietate. 
Suplimentar a indicat că în decurs de trei ani a fost umilită, înjosită de 
către organele de drept și cele ale administrației publice locale, fiind 
nevoită să demonstreze că terenul ce-i aparținea a fost furat și vândut 

de trei ori prin acte false.

Dânsa a depus nenumărate plângeri, petiții la Procuratura Generală, 

CNA, Guvern.

Parlament, Președinție. Din cauza abordării neadecvate, sănătatea 
mamei ei s-a înrăutățit, suportând și un micro insult.

 art. 328 alin. (1) Cod penal

Pârâta a cerut 1 000 000 de lei prej. moral

Prin hotărârea din 06 iunie 2018 a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, s-a 

respins integral ca fiind neîntemeiată cererea depusă de DV către IA, Consiliul 
or.Durlești și Primarul or.Durlești cu privire la repararea în mod solidar a 
prejudiciului material cauzat în rezultatul acțiunilor ilicite confirmate prin 
sentința Judecătoriei sect.Buiucani, mun.Chișinău din 12 noiembrie 2013 în 
sumă totală de 420 662 de lei, repararea prejudiciului moral în mărime de 1 000 

000 de lei

și compensarea cheltuielilor de judecată.
S-a încasat la bugetul public din contul lui IA cheltuieli de judecată sub forma 
taxei de stat în mărime de 12 450 de lei. În rest, decizia din 23 ianuarie 2019 a
Curţii de Apel Chişinău şi hotărârea din 06 iunie 2018 a Judecătoriei Chişinău, 
sediul Buiucani, în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de DV 
împotriva lui IA, Consiliul or.Durlești și Primăria or.Durlești privind încasarea 
prejudiciului material și moral, s-a menținut (f.d. 117-131, vol.II).
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6223

Dosarul 

nr. 2ra-

387/20

Încheiere 13 

mai 2020

în motivarea acțiunii, reclamantul a invocat că la 23 septembrie 2011 
mun. Comrat a pornit urmărirea penală pe faptul comiterii infracţiunii
prevăzută de art. 252 alin. (2) lit. b) Cod penal,în mod ilegal. 
Totodată, a menţionat că în rezultatul desfăşurării ilegale a urmăririi 
penale, aplicării ilegale a măsurilor preventive sub forma declaraţie de 
a nu părăsi ţara şi tragerii ilegale la răspundere penală, i-au fost cauzate 
suferinţe psihice considerabile, fiindu-i cauzat prejudiciu moral.

Cerut-200.000 de lei 

Acordat apel: 25.000 (recurs inadmisibil)

Prin hotărârea din 30 ianuarie 2019 a Judecătoriei Comrat, sediul Central, s-a 
admis parţial cererea de chemare în judecată depusă de AP şi s-a încasat
de la bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Justiţiei al Republicii 
Moldova, în beneficiul lui AP suma de 10.000 de lei cu titlu de prejudiciu 

material,

suma de 10.000 de lei cu titlu de prejudiciu moral cauzat prin aplicarea măsurii 
de reprimare, interdicţia de nepărăsire a ţării şi tragerea ilegală la răspundere 
penală; în
rest acţiunea a fost respinsă ca fiind neîntemeiată.
Prin decizia din 05 iunie 2019 a Curţii de Apel Comrat s-a respins apelul declarat 
de Procuratura Generală a Republicii Moldova; s-a admis apelul declarat de
AP, reprezentat de avocatul Nicolai Jecov; s-a modificat hotărârea din 30 
ianuarie 2019 a Judecătoriei Comrat, sediul Central în partea mărimii
prejudiciului material şi moral încasat, modificând cuantumul prejudiciului 
material încasat de la 10000 de lei la 50000 de lei şi moral de la 10000 de lei la 

25000 de lei;

în rest hotărârea a fost menţinută fără modificări 
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6029

Dosarul 

nr.2ra-

686/20

încheire 06 

mai 2020

La 26 iulie 2010, s-a adresat Primăriei municipiului Chișinău cu cerere, 
prin care a solicitat asigurarea cu spațiu locativ, în temeiul art. 35 din 
Legea cu privire la Poliție nr. 416 din 18 decembrie 1990, iar prin 
răspunsul din 26 august 2010, cererea a fost respinsă. Astfel, la 27 
septembrie 2010, a depus la Curtea de Apel Chișinău cerere de 
chemare în judecată, prin care a solicitat obligarea Consiliului 
municipal Chișinău să-l asigure cu spațiu locativ întru îmbunătățirea 
condițiilor de trai.

suma pretinsă-25000 de lei

suma acordata-10000 de lei

Pentru a decide astfel, instanţa de apel a indicat că, instanța de fond corect a
stabilit cuantumul prejudiciului moral în mărime de 10000 de lei, învederând 

faptul

că, întrucât hotărârea din 22 noiembrie 2010 până în prezent nu a fost 
executată, iar
din momentul constatării încălcării dreptului la executarea în termen rezonabil 

a

hotărârii judecătorești prin hotărârea Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani din 

21

iulie 2017, au trecut încă 2 ani, perioadă în care reclamantul/apelant a fost privat 
în

continuu de dreptul său la locuință
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6030

Dosarul 

nr. 2ra-

692/20

Încheiere 06 

mai 2020 

 încălcarea dreptului la pensie, prin emiterea actelor administrative 
ilegale și prin supunerea la suferințe psihice pe parcursul judecății 

cauzei timp de 16 luni. 

suma ceruta- 4500 lei

suma acordata-300 lei

instanţa de apel a conchis că cerinţa reclamantului/intimatului de a i se repara 
prejudiciul cauzat moral cauzat prin emiterea de către Casa Națională de 
Asigurări Sociale a unui act administrativ, anulat ulterior în judecată (decizia 
CNAS din nr.93/2018/31087 din 29.03.2018), în sumă de 4500 lei este 
nejustificată, or, prejudiciul moral în mărime de 300 lei ce urmează a fi încasat 
din contul Casei Naționale de Asigurări Sociale, raportat la termenul de 2 luni și 

7 zile de examinare a litigiului anterior, dar nu la termenul indicat de reclamant, 

reprezintă o satisfacție echitabilă pentru SG, având în vedere caracterul și 
gravitatea suferințelor morale suportate.
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Dosarul 

nr. 3ra-

453/2020

Inchiere din 

20 mai 2020

La 08 decembrie 2017 EC a înaintat cerere de chemare în judecată 
împotriva Primăriei or. Criuleni, intervenient accesoriu Serviciul 

Cadastral Teritorial Criuleni al Departamentului Cadastru din cadrul 

Agenției Servicii Publice cu privire la verificarea legalității actelor 
pregătitoare privind recepția garajului construit în [...], de către familia 
R, anularea procesului-verbal de recepție finală a garajului, radierea 
înscrierii din Registrul bunurilor imobile, obligarea pârâtului să 
examineze legalitatea construirii gardului şi încasarea prejudiciului 

moral. 

– art. 40/4 din Legea cadastrului bunurilor imobile. 

suma ceruta-15 000 de lei. 

Prin hotărârea din 23 august 2018 a Judecătoriei Criuleni, sediul Central a fost 
admisă parțial cererea de chemare în judecată depusă de Eugeniu Chiriţa 
împotriva

Primăriei or. Criuleni, intervenienţi accesorii VR, TR şi Serviciul Cadastral 
Teritorial Criuleni a Departamentului Cadastru din cadrul Agenției Servicii 
Publice, cu privire la verificarea legalității actelor pregătitoare, anularea 
procesului-verbal de recepție finală a garajului, radierea înscrierii din Registrul 
bunurilor imobile, obligarea pârâtului să examineze legalitatea construirii 
gardului și încasarea prejudiciului moral. 

Respins.
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5291

Dosarul 

nr. 3ra-

144/20

Încheiere din 

12 februarie 

2020

Refuzul  neîntemeiat al Primăriei mun. Chișinău de a elibera/perfecta 
legitimația de represat politic lui Sergiu Guşovschi

Încălcarea  dreptului la informație

Suma cerută: 1.000.000 lei
Suma acordată: 5.000 lei
Justificarea: lipsa fișei de însoțire a buletinului nu constituie temei pentru ca 
autoritățile publice să refuze în eliberarea legitimației de represat politic, 
deoarece persoana poate fi identificată prin codul personal şi statutul său de 

represat care este confirmat prin certificatul de represat

Sergiu Gușovschi este unul din fondatorii Mișcării de Eliberare Națională şi care 
a arborat tricolorul pe batimanul Parlamentului împreună cu camaradul său de 
luptă, G.  Ghimpu, fiind condamnat prin verdictul CSJ din 25 iunie 1984 la 
moarte, deoarece în  calitatea sa de savant considera limba moldovenească 
identică cu limba română
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5118

3ra-63/20 Încheiere 

29 ianuarie 

2020

VM a depus cerere de chemare în judecată împotriva Casei Naționale 
de Asigurări Sociale cu privire la ilegalitatea actului administrativ și 
incorectitudinea calculării şi achitării alocației.

Suma cerută- 10 000 lei 
Suma oferită- 0 lei 
Recurs inadmisibil. Menținută hotârârea Curții de Apel prin care pretențiile
privind încasarea prejudiciului moral s-au respins ca neîntemeiate.
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5104

3ra-

197/2020

Încheiere

29 ianuarie 

2020

ARM a depus cerere de chemare în judecată împotriva Inspectoratului 
General al Poliţiei de Frontieră, prin care a solicitat anularea parţială a 
Ordinului ilegal  „Cu privire la sancţionarea disciplinară a funcţionarilor 
publici cu statut special” punctele 2 şi 4, încasarea salariului pe 
perioada absenţei forţate de la serviciu

Suma cerută- 50 000 lei 
SUma oferită- 0 lei 
Recurs inadmisibil. A fost menținută decizi Curții de Apel prin care pretențiile 
cu privire la încasarea prejudiciului moral au fost respinse ca fiind neîntemeiate.
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3717

nr.3ra-

998/19

Încheiere

 6 noiembrie 

2019

Societatea Comercială „Asgor-Trans” Societate cu Răspundere 
Limitată (în continuare SC „Asgor-Trans” SRL) a depus cerere de 
chemare în judecată împotriva Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor al RM ( în continuare MTID) (în prezent 

Ministerul Economiei și Infrastructurii) (în continuare MEI) cu privire la 
anularea parțială a actelor administrative, repararea prejudiciului 
material și moral.

Cerut: încasarea prejudiciului material şi moral în mărime de 500 000,00 lei.
Acordat:acțiunea a fost respinsă.
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3780

nr. 3ra-

1236/19

Încheiere

 13 noiembrie 

2019

OR a depus cerere de chemare în judecată împotriva Primăriei orașului 
Codru, intervenient accesoriu Direcția pentru Protecția Drepturilor 
Copilului, sect. Centru, VR și MR cu privire la contestarea actului 
administrativ, repararea prejudiciului moral și încasarea cheltuielilor de 
judecată
În pricină, prin dispoziția nr.30 din 15 iulie 2015, asupra copiilor minori 
[...] și zzzzz, s-a instituit tutela bunicii, RM, cu acordul mamei, care la 
acel moment urma să plece peste hotare țării la muncă. Ulterior, prin 
cererea din 24 iunie 2016, mama biologică a copiilor minori, a solicitat 
autorității tutelare anularea tutelei bunicii asupra copiilor săi, cerere 
care a fost respinsă prin decizia Consiliului pentru protecţia drepturilor 
copilului a Primăriei or. Codru, mun. Chișinău din 11.08.2016 în baza 

procesului-verbal nr. 17.

Cerut:5000 lei.

Acordat: 5000lei.
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3804

nr. 3ra-

848/19

Încheiere 

13 noiembrie 

2019

EC a depus cerere de chemare în judecată împotriva Consiliului 
municipal Chișinău, Direcția generală economie, reforme și relații 
patrimoniale și Comisia municipală de privatizare a fondului locativ din 
municipiul Chișinău cu privire la repararea prejudiciului moral cauzat 
în urma emiterii actului administrativ.A menționat că, hotărârea 

Comisei de privatizare a fondului locativ nr. 497 din 1 septembrie 2017 

prin care i-a fost refuzat în privatizarea locuinței în legătură cu
lipsa vizei de reședință și neprezentarea în original a setului de 
documente necesare pentru privatizare, a fost adoptată contrar 
prevederilor pct. 106 alin. (2) și alin. (3)
din Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate și evidența 
locuitorilor  Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 

125 din 18 februarie

2013.A relatat că, conform ordinului de repartiție nr. 9 din 17 aprilie 
2014, eliberat de către Societatea pe Acțiuni „Livservcom” în proces de 

insolvabilitate, i s-a

acordat dreptul de a ocupa spațiul locativ situat în mun. Chișinău, str. 

[...] [...] 10/2, ap. 22. Prin cererea din 25 iulie 2017, acest ordin a fost 

prezentat Direcției generală economie, reforme și relații patrimoniale. 

Setul de documente necesare pentru privatizarea apartamentului nu a 

fost prezentat în original deoarece nu a fost solicitat.

Cerut:30 000eur.

Acordat:acțiunea a fost respinsă ca neîntemeiată.
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3822

nr.3ra-

1177/19

Încheiere

 13 noiembrie 

2019

SP a depus cerere de chemare în judecată împotriva Companiei 
Naționale de Asigurări în Medicină și reprezentanța „UTA Gagauzia” a 
Agenției teritoriale Sud-Vest a Companiei Naționale de Asigurări în 
Medicină cu privire la obligarea eliberării poliței de asigurare, încasarea 
prejudiciului material și repararea prejudiciului moral.Reclamantul a 
menționat că, la 7 iulie 2016 s-a adresat la Compania Națională de 
Asigurări în Medicină, însă după ce a îndeplinit cererea cu privire  la 
eliberarea poliței de asigurare obligatorie de asistența medicală, pe 

categoria pensionar al Ministerului Afacerilor Interne, i-a fost adus la 

cunoștință că dânsul fiind avocat, este obligat să achite primele de 
asigurare pentru eliberarea poliței obligatorie de asistența medicală.

Cerut: 1 500 000, 00 de lei

Acordat:Prin hotărârea I.F. cererea de chemare în judecată depusă de către 
Ștefan Porumbescu a fost respinsă ca
neîntemeiată. 
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3851

nr.2ra-

1888/2019

Încheiere 

13 noiembrie 

2019

ND a depus cerere de chemare în judecată împotriva Centrului 
Republican de Reabilitare a Invalizilor, Veteranilor Muncii şi Războiului 
de pe lîngă Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale privind 
anularea ordinului nr.282-p din 29 decembrie 2017 „cu privire la 
desfacerea contractului individual de muncă”, restabilirea în funcţie, 
încasarea despăgubirii pentru perioada absenţei forţate de la muncă şi 
încasarea prejudiciului moral şi compensarea cheltuielilor pentru 
asistenţă juridică.

Cerut:compensarea prejudiciului moral în mărime de trei salarii medii

Acordat:I.F. 10 000lei

                 C.A.s-a adoptat o hotărîre nouă prin care s-a respins, ca neîntemeiată 

cererea

de chemare în judecată
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3119

nr.3ra-

1204/19

Încheiere 

09 octombrie 

2019

Reclamantul a depus cerere de chemare în judecată împotriva Casei 
Naţionale de Asigurări Sociale cu privire la anularea Deciziei privind 
refuzul acordării dreptul la pensie, obligarea acordării dreptului la 
pensie şi repararea prejudiciului cauzat.

Cerut: 30 000lei.

Acordat: 10 000 lei.
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3139

nr. 3ra-

1108/19

Încheiere

 09 

octombrie 

2019

ÎI „Nistor Maria” și SRL „Iutad-Comerț” au solicitat anularea Deciziei 
Primăriei mun. Chișinău nr. 22/60-23 din 17 septembrie 1998 „Cu privire 

la atribuirea unui lot

de pământ din str. [...], d-lui SO”, anularea Deciziei Primăriei mun. 
Chișinău nr. 29/5 din 29 decembrie 1998 „Cu privire la recepționarea 
casei de locuit particulare din str. [...], construită de Serghei Odobescu 
și autentificarea dreptului de proprietate asupra lotului de pământ”, 
anularea Deciziei nr. 53-c din 27 septembrie 2005 „Privind formarea 
bunului imobil” prin divizarea bunului imobil cu nr. cadastral [...] cu 
suprafața 123,9 m2 și a bunului imobil cu nr. cadastral [...] cu suprafața 

de 20,7 m2 , anularea Titlului de autentificare a dreptului asupra 

pământului cu suprafața de 0.04 ha al deținătorului SO

Cerut: 300 000 lei.

Acordat: Cererea a fost respinsa ca tardivă.
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3261

nr. 3ra-

1205/19

Încheiere

11 octombrie 

2019

FG a depus cerere de chemare în judecată împotriva Cancelariei de Stat 
a Republicii Moldova cu privire la anularea răspunsului Oficiului 
Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat nr. 1306/OT4 din 26 iulie 2018 
prin care nu a fost examinată cererea privind verificarea legalității 

Deciziei Consiliului comunei Ciorescu nr. 4/28 din 29 iunie 2018, 

anularea Deciziei Consiliului comunei Ciorescu din 29 iunie 2018 nr. 

4/28 în partea ce ține pct.2, obligarea Cancelariei de Stat a Republicii 
Moldova de a admite cerinţele înaintate prin cererea din 13 iulie 2018

Cerut:25 000 lei.

Acordat: I.F.  cererea a fost respinsă ca nefondată.
                 C.A. 1 000 lei.(S-a încasat de la Oficiul Teritorial Chişinău a Cancelariei 
de Stat prejudiciul moral în mărime de 500 lei, s-a încasat de la Consiliul 
comunei Ciorescuprejudiciul moral în mărime de 500 lei.)
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3299

nr. 3ra-

1243//19

Încheiere

 16 octombrie 

2019

MS a depus cerere de chemare în judecată, concretizată ulterior, 
împotriva Instituției Publice „Agenția Servicii Publice”, intervenient 

accesoriu AB cu privire la contestarea actului administrativ, restabilirea 

în funcție, încasarea salariului pentru perioada absenței forțate de la 
serviciu și repararea prejudiciului moral

Cerut:50 000 lei

Acordat:Cererea respinsa ca neîntemeiată.
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3341

nr. 3ra-

1082/19

Încheiere

 16 octombrie 

2019

VJ a depus cerere de chemare în judecată împotriva Casei Naţionale de 
Asigurări Sociale cu privire la anularea răspunsului, recalcularea 
alocaţiei nominale lunare de stat pentru merite deosebite, repararea 
prejudiciului moral şi încasarea cheltuielilor de judecată.

Cerut: 5000lei

Acordat: 0 (Cu titlu subsecvent, instanţa de apel a considerat justă şi aprecierea 
primei instanțe care a conchis asupra respingerii ca neîntemeiate a pretenției cu 
privire la repararea prejudiciului moral, întrucât reclamantul nu a evidențiat în 
ce mod şi sub ce aspect au fost manifestate pretinsele suferințe psihice, cu atât 
mai mult că însăşi admiterea cerințelor reclamantului cu privire la 
recunoașterea ilegalității răspunsului şi obligarea Casei Naţionale de Asigurări 
Sociale să-i achite diferenţa alocaţiei nominale lunare de stat, constituie prin 
sine o satisfacţie echitabilă pentru orice prejudiciu moral eventual suferit).
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3388

nr. 2ra-

1978/19

Încheiere

 16 octombrie 

2019

AC a depus cerere de chemare în judecată împotriva CTAS Căuşeni şi 
Casei Naţionale de Asigurări Sociale cu privire la repararea 
prejudiciului material şi prejudiciului moral.A remarcat că deoarece 
funcţionarii publici împuterniciţi i-au stabilit o pensie în mărime de 
999,40 lei în loc de 2 986,26 de lei, la 15 iulie 2017, a avut o stare de 

stres, fiind internat în staţionarul IMSP Institutul de Neurologie, secţia 
Neurologie Vasculară şi Extrapiramidală.

Cerut:100 000lei.

Acordat: I.F. 2000lei.(Prima instanţă şi instanţa de apel au conchis că printr-o 
hotărâre judecătorească irevocabilă (hotărârea din 26 septembrie 2017 a 
Judecătoriei Căuşeni sediul central), a fost stabilită ilegalitatea acţiunilor 
organului de asigurări sociale comise la stabilirea pensiei lui AC, prin urmare, 
sunt întrunite condiţiile reparării prejudiciului moral cauzat prin actul 
administrativ. Având în vedere caracterul şi circumstanţele în care a fost cauzat 
prejudiciul, precum şi natura dreptului încălcat, instanţele de judecată ierarhic 
inferioare au concluzionat că suma de 2 000 de lei cu titlu de prejudiciului 
moral este echitabilă şi suficientă pentru a aplana suferinţele morale pe care AC 

le-a suportat.)
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3426

nr. 3ra-

1091/19

Încheiere 

23 octombrie 

2019

LT a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Apărării și a Marelui Stat Major al Armatei Naționale cu privire la 
confirmarea statutului de participant la lichidarea consecințelor 
catastrofei de la CAE Cernobîl.

Cerut:30 000lei.

Acordat:cerere cu privire la repararea prej. moral a fost respinsa.
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3559

nr.3ra-

1179/19

Încheiere 

30 octombrie 

2019

CS a depus cerere de chemare în judecată împotriva Direcției Generale 
Transport Public și Căi de Comunicație a Consiliului municipal 
Chișinău cu privire la constatarea încălcării termenului legal de 
furnizare a informației şi repararea prejudiciului moral.

Cerut:2000lei

Acordat:  500lei.(Cu referire la cerința de reparare a prejudiciului moral, 
instanța de apel având în susținere prevederile art. 1422 alin. (1), (2) şi 1423 alin. 
(1), (2) Cod civil, a constatat că cuantumul compensației prejudiciului moral 
adjudecat de prima instanță este suficient pentru compensarea prejudiciului 
cauzat lui Corneliu Scutaru.Mai mult, reclamantul-intimat nu a probat în sensul 

art. 1422 şi 1423 Cod civil, precum şi art. 118 Cod de procedură civilă şi art. 24 

alin. (3) al Legii contenciosului administrativ, prejudiciul moral solicitat de a fi 

încasat în sumă de 2 000 de lei, or, acesta nu a motivat prin ce s-au manifestat 
suferințele morale suportate, gravitatea acestora, impactul lor asupra psihicului, 
suportarea unor incomodități, dureri fizice.)
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3579

2ds-

29/2019

Încheiere 

30 octombrie 

2019

In motivarea acțiunii reclamanta a indicat că, IA, activând în funcția de 
viceprimar al or. Durlești, funcție care o deține și la moment, a comis 
depășirea atribuțiilor de serviciu, prin emiterea și semnarea Dispoziției 
nr. 314 „Cu privire la modificarea adreselor poștale” A relatat că IA a 
eliberat din numele primarului un certificat fără număr și dată, în baza 
căruia s-a înstrăinat abuziv terenul său, cauzîndu-i daune morale și 

privarea de dreptul de proprietate. 

Cerut:1 000 000 lei

Acordat: 0.
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3599

nr. 2ra-

1974/19

Încheiere 

30 octombrie 

2019

VC a depus cerere de chemare în judecată împotriva Oficiului Cadastral 
Teritorial Soroca, intervenient accesoriu Consiliul comunal Vădeni, prin 
care a solicitat declararea nulă a Deciziei nr. 6 din 08.06.1993 (3578-
2/00) a Primăriei comunei Vădeni, obligarea OCT Soroca, filiala ÎS 
„Cadastru” efectuarea corectărilor în Registrul bunurilor imobile cu 
corectarea numelui titularului de drept din Timofei Strechii în VC, 

anularea titlului deținătorului de teren ce confirmă drepturile 
deținătorului de teren eliberat în privința terenului cu nr. cadastral [...] 
pe numele lui TS și recuperarea prejudiciului moral.

Cerut:20 000lei

Acordat: s-a respins cererea de chemare în judecată.

(Referitor la cerința reclamantului cu privire la recuperarea prejudiciului moral 
în mod solidar de la pârâți, instanțele au ajuns la concluzia că primul nu a 
prezentat careva argumente în justificarea cerinței sale, ori simpla invocare a 
legislației ce prevede încasarea prejudiciului moral nu este suficientă pentru 
aprecierea cuantumului suferințelor suportate și dacă acestea au existat.)
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3622

nr. 3ra-

1160/19

Decizie 

30 octombrie 

2019

VC a depus cerere de chemare în judecată în procedura contenciosului 
administrativ împotriva Serviciului Cadastral Teritorial Soroca al 

Departamentului Cadastru al Instituției Publice „Agenția Servicii 
Publice” (în continuare SCT Soroca al DC al IP „ASP”) cu privire la 
contestarea actului administrativ, obligarea radierii sechestrului înscris 

în Registrul bunurilor imobile, plata compensației, repararea 
prejudiciului moral și compensarea cheltuielilor de judecată.

Cerut:5000lei

Acordat: I.F. a respins cererea ca neîntemeiată
                 C.A. a menținut hot. I.F. 
                  C.S.J. a fost acordată sumă 5000 lei cu titlu de prej. moral. (Succesiv, 
instanța de recurs consideră întemeiată pretenția privind repararea 
prejudiciului moral.(După cum a fost constatat ut supra, autorul acțiunilor 
culpabile ce au dus la îngrădirea neîntemeiată a drepturilor recurentei asupra 
imobilului ce-i aparține cu titlu de proprietate este registratorul Oficiului 
Cadastral Teritorial Soroca. Este în afara oricărui dubiu că, acțiunile culpabile 
ale registratorului au creat impedimente VC de a dispune în deplinătate, adică 
de toate cele trei atribute posesie, folosință și dispoziție a imobilului ce-i 
aparține cu drept de proprietate.La rândul său, această îngrădire constituie o 

violare a dreptului de proprietate al Verei Caldare, care este unul fundamental, 

garantat de articolul 1 din Protocolul adițional la Convenția pentru apărarea 
Drepturilor Omului şi a Libertățilorm fundamentale și de articolul 46 din 
Constituția Republicii Moldova.
În atare circumstanțe, Colegiul constată că, acţiunile registratorului organului 
cadastral teritorial de înscriere în lipsă de temei a unei grevări inexistente, 

precum

și refuzul neîntemeiat al SCT Soroca al DC al IP „ASP” de a corecta această 
greșeală, prin radierea înscrierii sechestrului, au lezat valori fundamentale ale 
VC, care în mod indubitabil a succedat trăirea unor suferințe. Aceste 
circumstanțe angajează răspunderea pentru cauzarea prejudiciului moral.
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2854

3ra-1075/19 Încheiere

25 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de TC împotriva Casei Naționale 
de Asigurări Sociale, intervenient accesoriu Casa Teritorială de 
Asigurări Sociale Anenii Noi cu privire la contestarea actului 

administrativ, obligarea recalculării pensiei, repararea prejudiciului 

moral și compensarea cheltuielilor de judecată

cerut: 5.000 lei (unde se include și compensarea cheltuielilor de judecată)

acordat: 0
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2859

3ra-828/19 Decizie

25 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de GE împotriva Primăriei or. 
Sîngera, mun. Chișinău, Primarului or.Sângera, TE, intervenienți 
accesorii Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău (succesor în drepturi 
Agenția Servicii Publice), Societatea cu Răspundere Limitată 
„Geocadgrup” cu privire la contestarea actelor administrative, radierea 

dreptului de proprietate din Registrul bunurilor imobile, repararea 

prejudiciului moral și compensarea cheltuielilor de judecată

cerut: 20 000 lei

acțiune de chemare în judecată s-a respins ca tardivă (a fost menținută 
hotărârea de CA și CSJ)
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2860

3ra-

1070/19

Încheiere

25 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de VU împotriva Serviciului 
Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne cu privire la 

contestarea actului administrativ

cerut: 2691 lei (cu titlu de cheltuieli pentru solicitarea certificatelor de cazier 

judiciar în regim de urgență);

acordat: 2691 lei (pentru repararea prejudiciului moral).
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2922

3ra-1111/19 Încheiere

25 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de TR împotriva Direcţiei 
Generale Asistenţă Socială şi Sănătate mun. Chişinău privind anularea 

răspunsului, obligarea înregistrării cererii tip scrisă în registrul de 
evidenţă şi încasarea prejudiciului moral

cerut: 10 000 lei

În motivarea acțiunii a indicat reclamanta că este o persoană cu dizabilitate 
severă din copilărie şi în temeiul prevederilor legale beneficiază odată la 3 ani de 
bilet de reabilitare. A menționat că pentru perioada anilor 2014-2017, nu a 
beneficiat de foaie de reabilitare din motive necunoscute şi acţiunilor ilegale ale 
autorităţilor publice, şi ca urmare Direcţia Asistenţă Socială a fost obligată în 
baza hotărârii judecătoreşti să-i elibereze bilet de reabilitare pentru perioada 
anilor 2014 -2017 în temeiul cererii depuse la 08 aprilie 2014.

acțiune respinsă ca fiind neîntemeiată.
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2814

3ra-

1041/19

Încheiere

18 

septembrie 

2019

acțiunea depusă de VE împotriva Primăriei com. Lăpușna, r-nul 
Hîncești cu privire la obligarea furnizării informației, repararea 

prejudiciului moral și compensarea cheltuielilor de judecată.
VE consideră că este îndreptățit la repararea prejudiciului moral pe 
care l-a estimat la suma de 1000 de lei, motivând prin faptul că a fost 
lipsit de posibilitatea de a obţine în termeni legali prevăzuți de lege 
informația solicitată, datorită neprofesionalismului funcționarului din 
cadrul Primăriei com. Lăpuşna, r-nul Hîncești, care a ignorat 

prevederile legii. Repararea prejudiciului moral este determinat de 

suferinţe psihice pe care le-a suportat, având starea de frustrare, 

disperare, disconfort cauzat de tergiversarea

eliberării informației. Acestea i-au creat stare de tensiune internă 
permanentă, care în final poate duce apariția unor dereglări de 
sănătate, iar în cel mai rău caz apariția unor boli psihice.

cerut: 1000 lei

acordat: 0
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2818

3ra-1051/19 Încheiere

18 

septembrie 

2019

acțiunea depusă de AB împotriva Casei Naționale de Asiguări Sociale 
cu privire la anularea răspunsului, obligarea achitării diferenței alocației 
nominale pentru merite deosebite față de stat, repararea prejudiciului 

moral și compensarea cheltuielilor de judecată.
Sumele alocaţiei nominale nu au fost achitate la timp din vina 
organului care stabileşte şi plăteşte alocaţia, fiindu-i provocat un 
prejudiciu material prin neachitarea integrală a alocaţiei pentru merite 
deosebite faţă de ţară şi un prejudiciu moral legat de stresuri nervoase, 
stări de suferinţe psihice ce-i afectează sănătatea. 

cerut: 50 000 lei

acordat: 0

Pretenţiile lui AB cu privire la achitarea diferenţei alocaţiei nominale pentru 
merite deosebite faţă de stat, începând cu 01 mai 2003 şi până la data de 04 mai 
2006, repararea prejudiciului moral şi compensarea cheltuielilor de asistenţă 
juridică în partea ce excede suma adjudecată, s-au respins ca nefondate.
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2819

3ra-862/19 Încheiere

18 

septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de PI împotriva Casei Naționale 
de Asigurări Sociale, intervenient accesoriu Casa Teritorială de 
Asigurări Sociale Anenii Noi cu privire la contestarea actului 
administrativ și repararea prejudiciului moral.
Pe parcursul activității sale, i-a fost reținută din salariu plata pentru 
fondul de asigurări sociale de stat al Republicii Moldova și conform 
Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat, este în drept să 
pretindă achitarea pensiei pentru limita de vârstă, iar autoritățile sunt 
obligate să achite această pensie. Respectiv, deciziile organelor de 

asigurare socială cu privire la lipsirea sa de pensie sunt ilegale și 

abuzive.

cerut: 20 000 lei

acordat: 2000 lei

CA: a casat hot. primei instanțe în partea prej. moral.

În partea ce ţine de cerinţa reclamantei de încasare a prejudiciului moral în
mărime de 2000 de lei, instanța de apel a conchis că acesta nu a fost probat.
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2821

3ra-

1042/19

Încheiere

18 

septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de VT împotriva Casei Naționale 
de Asigurări Sociale cu privire la contestarea actului administrativ.

cerut: 50 000 lei

acordat: 1000 lei
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2ra-

1509/19

Încheiere

4 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de OV împotriva Primăriei 
satului Fundurii Vechi, raionul Glodeni și Consiliul local Fundurii Vechi, 

raionul Glodeni, intervenient accesoriu Centrul Comunitar 

Multifuncțional ”Armonie” cu privire la oprirea discriminării, încasarea 

prejudiciului material și moral și încasarea cheltuielilor de judecată.
În luna octombrie 2013 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 791, 
în temeiul căreia administrația publică locală urma să-i achite 20% din 
salariul funcției 
în calitate de premiu lunar și 33% sub formă de adaos la salariu, însă în 
rezultatul petițiilor depuse, i-a fost modificat salariul de funcție până la 
635 de lei, în lipsa unui temei legal. La 06 mai 2015 a depus o plângere la 

Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea 
Egalității, iar prin decizia din 05 august 2015 aConsiliului pentru 
Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, s-a decis 
că faptele expuse în plângere reprezintă discriminare în câmpul muncii 
pe criteriu de opinie după cum este definit în art. 1 și 7 din Legea nr. 121 
privind asigurarea egalității, iar Primăria satului Fundurii Vechi a fost 
obligată să oprească discriminarea față de petiționară prin revizuirea 
statelor de personal al Centrului Comunitar Multifuncțional ”Armonie” 
și ajustarea categoriei de salarizare pentru funcția de psiholog, în 

conformitate cu prevederile pct. 11 din Nota la tabelul nr. 4 la Anexa 

Hotărârii Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006.

cerut: 15 000 lei

acordat: 5000 lei
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3ra-

1006/19

Încheiere

28 august 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de MS împotriva Uniunii 
Avocaţilor din Republica Moldova şi Comisiei de licenţiere, 
intervenienţi accesorii Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, 
Parlamentul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Moldova cu 

privire la contestarea actului administrativ, constatarea încălcării 
drepturilor, obligarea restabilirii în drepturi, repararea prejudiciului 

moral şi încasarea cheltuielilor de judecată.
Reclamantul a considerat că este neîntemeiată poziţia Comisiei de 
licenţiere a Uniunii Avocaţilor precum că lucrarea sa este de necitit, 
deoarece contrar acestei afirmaţii pârâtul nu a prezentat careva probe 
ce ar demonstra că cel puţin şase  membri ai Comisiei de licenţiere nu 
au putut citi lucrarea, iar dacă nu au putut citi, urmează că membrii 
comisiei au fost în imposibilitate factologică de a aprecia lucrarea 
candidatului aplicându-i calificatul ,,admis” ori ,,respins”. Astfel, 
invocând prevederile art. 27 par. a), alin. (9) şi (13) din Statutul profesiei 
de avocat din 29 ianuarie 2011, a susţinut că circumstanţele descrise 
denotă un viciu fundamental care afectează procedura de organizare a 
examenului de calificare la proba scrisă de mână pe hârtie.

cerut: 1 leu

acțiune respinsă ca fiind nefondată.
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3ra-839/19 Încheiere

28 august 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de PV împotriva Instituției 
Publice „Agenția Servicii Publice”, Serviciul Cadastral Teritorial 
Chișinău cu privire la contestarea actului administrativ, repararea 

prejudiciului material și moral.
Prin decizia registratorului Serviciului Cadastral Teritorial Chișinău din 
12 iunie 2018, s-a refuzat notarea hotărârii nr. 2-763/15 din 07 decembrie 
2015 a Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, din motiv că în Registrul 
bunurilor imobile se notează doar hotărârile judecătorești definitive și 
irevocabile în temeiul cărora urmează a fi înscris, modificat sau radiat 
dreptul respectiv, cu îndosarierea acestor acte în dosarul cadastral al 

bunului imobil asupra căruia s-a efectuat înscrierea, pe când actul 
prezentat nu servește temei de modificare a înscrierilor existente, prin 
urmare nu poate fi anexat la dosarul cadastral. Consideră că ilegal și 
neîntemeiat i s-a respins cererea, lezându-i-se drepturile de 

consumator, deoarece pentru prestarea serviciul solicitat a achitat taxa 

impusă de lege.

cerut: 10 000 lei

acțiune respinsă ca fiind neîntemeiată.

Instanțele de judecată au întemeiat soluțiile de respingere a acțiunii referindu-
se la dispozițiile art. 34 alin. (2) lit. c) din Legea cadastrului bunurilor imobile, 
care stipulează că în afară de cazurile prevăzute de lege, în registrul bunurilor 
imobile se mai notează hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, în 
temeiul căreia urmează a fi înscris, modificat sau radiat dreptul, până la 
efectuarea plății pentru înregistrare, pe când hotărârea nr. 2-763/15 din 07 
decembrie 2015 a Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău, în sensul normei de drept 
enunțate, nu constituie document ce urmează a fi îndosariat în dosarul 
cadastral și temei pentru notarea acesteia în Registrul bunurilor imobile, 
deoarece nu produce nici un efect juridic asupra imobilelor în litigiu.  
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9308

Dosarul 

nr. 3ra-

88/19

Încheiere 13 

Februarie

La 27 martie 2017, AF a depus cerere de chemare în judecată împotriva 
Consiliului orășenesc Căușeni cu privire la încasarea indemnizației și 
repararea prejudiciului moral. În motivarea acțiunii reclamantul a 
indicat că, potrivit hotărârii Judecătoriei Căuşeni din 26 iunie 2015 a fost 
validat mandatul său de consilier al Consiliului orășenesc Căuşeni, ales 

din partea PSRM, la alegerile locale din 14 iunie 2015.

Suma Ceruta: 100 000 lei.

Respins.
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Dosarul 

nr. 3ra-

44/19

Încheiere din 

16 ianuarie 

2019

Emiterea  Deciziei Consiliului municipal Edineț nr.5/1 din 22 februarie 
2018 ”Cu privire la eliberarea din funcție a viceprimarului municipiului 
Edineț, II”, considerată de dânsul ilegală. 

Cerut : 250.000 lei 

Instanța de fond : 6.200 lei 
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Dosarul 

nr. 3ra-

21/19

Decizie din 23 

ianuarie 2019

A considerat că, reieșind din prevederile legislației în vigoare, pârâtul i-
a încălcat grav dreptul la informație și dreptul la examinarea cererii din 
23 septembrie 2017 în termenul stabilit de lege. 

art. 6 din Legea privind accesul la informație

Cerut : 7.300 lei

 Instanța de recurs : 200 lei 
 Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme 
de Justiție reține că, suma în mărime de 7300 de lei, solicitată de către recurent 
cu titlu de prejudiciu moral, este una exagerată și nejustificată, or, la stabilirea 
cuantumului despăgubirilor se impune prin necesitatea ca partea vătămată să 
primească o satisfacție echitabilă pentru prejudiciul moral suferit, să aibă efect 
compensatoriu și nu trebuie să constituie venituri nejustificative.
 Prin urmare, instanța de recurs, ținând cont de circumstanțele cauzei, 
pretențiile invocate, complexitatea cauzei, comportamentul părților, conduita 
furnizorului de informație și de importanța procesului pentru recurent-
reclamant, consideră că, suma de 200 de lei, cu titlu de prejudiciu moral, este 
echitabilă suferințelorsuportate de către GS, nefiind excesivă pentru intimat, 

dar care concomitent nu poate constitui un venit nejustificat.

Astfel, la examinarea pretenției cu privire la repararea prejudiciului moral, 
Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme 
de Justiție reține că, unul din criteriile orientative generale de apreciere a 
prejudiciului moral este criteriul echității, iar compensația trebuie să prezinte o 
justă și integrală despăgubire. 
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9035

Dosarul 

nr. 3ra-

29/19

Decizie din 23 

ianuarie 2019

Consideră că pârâta i-a încălcat grav dreptul la informaţie şi la 
examinarea cererii din 17 iunie 2018 în termenul stabilit de Legea 

privind accesul la informaţie, care prevede expres că informaţiile, 
documentele solicitate vor fi puse la dispoziţia solicitantului din 
momentul în care vor fi disponibile pentru a fi furnizate, dar nu mai

târziu de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de acces la 
informaţie.

art. 10 , 16  din Legea privind accesul la informaţie nr. 982 din 11 mai 

2000

Cerut : 12.250 lei

Instanța de fond + Instanța de apel : 
Totodată, instanţele ierarhic inferioare au conchis că admiterea revendicărilor 
cu privire la constatarea îngrădirii dreptului de acces la informație şi la 
soluţionarea cererii din 17 iunie 2018, reprezintă prin sine o satisfacţie echitabilă 
pentru prejudiciul moral eventual suferit de către GS. 

Instanța de recurs : 200 lei 

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme 
de Justiţie reţine că suma solicitată de recurentul-reclamant cu titlu de
prejudiciu moral în mărime de 12 250 de lei este una exagerată și nejustificată, 
or, la stabilirea cuantumului despăgubirilor se impune necesitatea ca partea 
vătămată să primească o satisfacție echitabilă pentru prejudiciul moral suferit, 
să aibă efect compensatoriu şi nu trebuie să constituie venituri nejustificative.
 Prin urmare, instanţa de recurs ţinând cont de circumstanțele şi complexitatea 
cauzei, comportamentul părţilor, conduita furnizorului de informație şi de 
importanța procesului pentru reclamant, consideră că suma de 200 de lei cu 
titlu de prejudiciu moral este echitabilă suferințelor psihice suportate de către 
GS, nefiind excesivă pentru intimat, dar care concomitent nu poate constitui un 

venit nejustificat. 

Astfel, concluzia instanțelor inferioare precum că recunoașterea încălcării 694 http://juris
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7280

dosarul 

nr.2ra-

1793/18

Încheiere din 

31 octombrie 

2018

A solicitat obligarea Serviciului Fiscal de Stat de a prezenta probele, 

recunoaşterea faptelor că Bugetul Naţional Public are datorie faţă de ÎI 
„CM” în sumă de 10 968 de lei.

La fel, a menţionat că Direcţia Administrare Fiscală sectorul Rîşcani a 
recunoscut datoria în mărime de 10968 de lei, însă nu a restituit-o, 
motiv pentru care solicită admiterea integrală a acţiunii (f.d.2-5).

A notat că activitatea ÎI „CM” a fost blocată în baza unui denunţ 
calomnios depus de ÎI „AL”. Ca rezultat al nerespectării dreptului de 
contribuabil, Bugetul Naţional Public se foloseşte de suma în mărime 
de 10 968 de lei care sunt proprietatea privată a reclamantei, astfel, 
aducând contribuabilului pierderi materiale, prin dobânda de 

refinanţare, dobânda de întârziere, venitului ratat în mărime de: 

61091,76 de lei (10968 x 17,4% x 32 luni), 41678,40 de lei (10 468 de lei x 

12,5% x 476 zile) şi 53743,20 de lei (10968 lei x 15 % x 32 luni).

cerut   1 500 000,00 lei

Acordat: zero

Se consideră inadmisibil recursul declarat de Întreprinderea Individuală „CM”, 
MA şi MM, în cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată.
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Dosarul 

nr. 3ra-

1391/18

Încheiere din 

31 octombrie 

2018

reclamantul a indicat că, la data de 2 decembrie 2016 a depus cerere 
prealabilă către Biroul Vamal Leuşeni privind anularea ordinului 
Biroului Vamal Leuşeni nr. 605-p din 18 noiembrie 2016

 Prin răspunsul Serviciului Vamal nr. 28/11-19468 din 19 decembrie 2016 
cererea prealabilă a fost respinsă.

În opinia reclamantului motivele de respingere a cererii prealabile 

invocate sunt neîntemeiate. Astfel, drept motiv de neacordare a 

premiului unic s-a invocat prevederile art. 211 alin. (3) din Codul muncii. 

cerut   50 000 de lei

Prin hotărârea din 21 noiembrie 2017 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, 
acțiunea depusă de către AS a fost respinsă ca fiind nefondată.
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 3ra-120/21 Decizia din 03 

martie 2021

PC împotriva Consiliului raional Soroca, Aparatului Președintelui 
raionului Soroca, persoană terță Federația Sindicatelor Angajaților din 

Serviciile Publice cu privire  a anularea actelor administrative, 

restabilirea la muncă, încasarea salariului pentru perioada de absență 
forțată de la locul de muncă, recuperarea prejudiciului moral și a 
cheltuielilor de judecată

Suma solicitată: 10 000 lei
Instanța de fond și apel au acordat: 5 000 lei
CSJ casează integral decizia din 03 noiembrie 2020 a Curţii de Apel Bălți și 
hotărârea din 09 octombrie 2019 a Judecătoriei Soroca, sediul central și se 
emite o Decizie nouă, prin care: 
Se respinge acțiunea depusă de către PC împotriva Consiliului raional Soroca, 
Aparatului Președintelui raionului Soroca, persoană terță Federația
Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice cu privire la anularea dispozițiilor, 
restabilirea la muncă, încasarea salariului pentru perioada de absență forțată de 
la locul de muncă, recuperarea prejudiciului moral și a cheltuielilor de judecată 
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2ra-37/21

2ra-

1520/20

Încheierea 

din 03 martie 

2021

NR a înaintat cerere de chemare în judecată împotriva Comitetului 
executiv al Găgăuziei, Direcţiei principale a sănătăţii şi protecţiei 
sociale a Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia prin care a solicitat 
încasarea prejudiciului material si moral. 

În motivarea acţiunii, reclamanta a indicat că a fost angajată a Fondului 
de susţinere socială a populaţiei a Unităţii Teritoriale Autonome 
Găgăuzia, însă angajatorul nu a i-a achitat la timp salariul pentru 
perioada 01 decembrie 2017-31 mai 2018, drept consecinţă formîndu-se 
datoria de [...] lei. Aceste acţiuni ilicite ale angajoturlui, în lipsa unor 
temeiuri de fapt şi de drept, au dus la încălcarea drepturilor 
nepatrimonile personale şi în cele din urmă la cauzarea prejudiciului 
moral, ce urmează a fi reparat prin achitarea compensaţiei băneşti într-
o anumită mărime

suma ceută: 10 000 lei
instanța de fond respinge cererea depusă de reclamant ca fiind neîntemeiată

Curtea de apel casează hotărârea instanței de fond și pronunță o nouă Decizie 
prin care oferă reclamantei suma da 5 000 lei
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2ra-185/21 Încheierea 

din 03 martie 

2021

CM s-a adresat în instanţa de judecată, cu cerere de chemare în 
judecată împotriva ÎS „Servicii Pază” a MAI privind încasarea 
îndemnizației unice şi a prejudiciului moral.
În motivare, a menţionat că, în temeiul contractului de muncă 
nr.1334/11 din 27 iunie 2011 a fost angajat la ÎS „Servicii Pază” a MAI în 
funcția de șef al Direcției Pază Fizică, pe o perioadă nedeterminată, 
fiind aprobată și fișa de post Prin Raportul de expertiză medico-legală, 
nr.159 din 26 aprilie 2016, efectuat în cadrul acestui proces civil, s-a 

constatat legătura cauzală dintre accidentul de muncă din 02 iulie 2014 
și impactul traumatic ce a produs o acuitate vizuală la ambii ochi ai 
reclamantului de 0,01D, ce constituie o incapacitate permanentă de 
muncă în volum de 35 % și se califică ca vătămare corporală gravă

Suma solicitată: 30 000 lei
   Instanța de fond admite cererea și repararea prjudiciului moral: 30 000 lei
   Curtea de Apel casează hotărârea insanței de fond și pronunță o Decizie prin 
care califică cerințele reclamantului drept neîntemeiate. Pentru a decide astfel, 
instanţa a constatat că, potrivit Deciziei Curții de Apel Chișinău din 23 august 
2016, s-a stabilit că prejudiciul moral suferit de către CM i-a fost compensat prin 
achitarea în beneficiul ultimului a ajutorului material în sumă totală de 44 270 

lei.

Astfel, instanţa a apel a reţinut că, CM nu este în drept să pretindă încasarea 
prejudiciului moral, în condițiile în care acest prejudiciu deja a fost acoperit de 
către Î.S. „Servicii Pază” a MAI prin acordarea ajutorului material.
CSJ  casează decizia Curţii de Apel Chişinău din 15 octombrie 2020 în partea 
respingerii acţiunii privind încasarea prejudiciului moral şi în această partea se 
menţine hotărârea Judecătoriei Chişinău, sediul Centru.

În acord cu jurisprudenţa CEDO, repararea daunelor morale trebuie să fie 
înțeleasă într-un sens mai larg, nu atât ca o compensare materială, care fizic nici 
nu este posibilă, ci ca un complex de măsuri nepatrimoniale şi patrimoniale, al 
căror scop este acela ca, în funcţie de particularitățile fiecărui caz în parte, să 
ofere victimei o anumită satisfacţie pentru suferinţele îndurate.

699 http://juris

prudenta.c
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3ra-9/2021 Decizia din 03 

martie 2021

ML a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Afacerilor Interne al Republicii Moldova solicitând anularea ordinului 

nr.131 ef. din 27 iunie 2018 „Cu privire la eliberarea din funcție”, 
repunerea în funcție, încasarea prejudiciului moral echivalent cu trei 
salarii lunare, încasarea plăților salariale pentru perioada eliberării din 
funcție.

suma cerută: prejudiciului moral echivalent cu trei salarii lunare, și anume 

suma de 34 494 de lei

suma primită: 12 000 lei

F. Litigii de muncă

Colegiul civil CSJ
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2ra-419/21 Încheierea 

din 10 martie 

2021

CA a depus cerere de chemare în judecată împotriva SRL ”Antagro 
CBS” cu privire la încasarea restanței salariale, încasarea plății pentru 
uzura automobilului, repararea prejudiciului moral și încasarea 
cheltuielilor de judecată.

Suma cerută: 10 000
Suma primită: 3 000 lei
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2ra-366/21 Încheierea 

din 10 martie 

2021

Reclamantii au depus cerere de chemare în judecată împotriva Curții 
de Apel Comrat și Ministerul Finanțelor cu privire la obligarea elaborării 
schemei de încadrare, cu stabilirea salariilor conform gradelor de 

salarizare, obligarea prezentării schemei de încadrare, cu gradele de 
salarizare majorate ale salariaților Curții de Apel Comrat, pentru 
aprobare, obligarea înregistrării schemei de încadrare cu gradele de 
salarizare majorate, obligarea alocării mijloacelor financiare 
suplimentare, obligarea efectuării recalculării și achitării datoriei 
salariale și repararea prejudiciului moral.

Suma cerută:  10 000 de lei pentru fiecare
cererea a fost scoasă de pe rol

702 http://juris

prudenta.c
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2ra-430/21 Încheierea 

din 31 martie 

2021

GO a depus cerere de chemare în judecată împotriva SA „Apă-Canal 
Chișinău” cu privire la anularea ordinului privind desfacerea 
contractului individual de muncă, restabilirea în funcție, încasarea 
salariului pentru perioada absenței forțate de la locul de muncă, 
repararea prejudiciului moral și compensarea cheltuielilor de judecată

Suma cerută:  mărimea unui salariu mediu lunar

Cu referire la pretențiile reclamantei cu privire la restabilire în funcție, obligarea 
pârâtului la achitarea salariului pentru perioada de absența forțată de la muncă, 
prejudiciului moral cauzat şi încasarea cheltuielilor de asistență juridică, 
instanțele de judecată le-au considerat neîntemeiate, deoarece acestea sunt 
subsecvente pretenției de bază cu privire la anularea ordinului de concediere 
care a fost respinsă ca nefondată.

703 http://juris
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2ra-281/21 Încheierea 

din 31 martie 

2021

neachitarea bonusului anual și eliberarea actelor contravine normelor 
legale, dar și situației de fapt. Reieșind din prevederile art. 330 Codul 
muncii, a evidențiat că suma penalității pe care o datorează ÎCS 
„Oberegagro” SRL este în mărime de 24 086,54 de lei. Totodată, a 
susținut reclamantul că, deoarece angajatorul a favorizat divergenţele 
în cadrul raporturilor de muncă, i-au fost cauzate suferinţe şi, ulterior, 
probleme de sănătate legate de sistemul nervos.

 Suma cerută: 45 000 lei
instanţa a constatat  netemeinicia pretenţiei reclamantului cu privire la 

repararea prejudiciului moral. Or, respingerea acesteia se impune prin prisma 

admiterii revendicării cu privire la încasarea recompensei, ceea ce reprezintă 
prin sine o satisfacţie echitabilă pentru orice prejudiciu moral eventual suferit 

de reclamant

704 http://juris
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2ra-60/21 Încheierea 

din 31 martie 

2021

AR a depus cerere de chemare în judecată împotriva Companiei 
Aeriene ”Air Moldova” Societate cu Răspundere Limitată cu privire la 

anularea ordinului de organizare a anchetei de serviciu, a procesului-

verbal [...] privind convocarea salariatului AR, a ordinului nr. [...] din [...] 

privind aplicarea sancțiunii disciplinare și repararea prejudiciului moral

cererea a fost respinsă drept neîntemeiat, nefiind acordat prejudiciul moral 

solicitat
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3ra-62/21 Încheierea 

din 

03 februarie 

2021

 la calcularea stagiului trebuia să fie calculată perioada de  3 ani şi 1 
lună, dar nu 2 ani şi 20 de zile, precum au fost calculate de 
Inspectoratul General de Poliție, deci stagiul total de cotizare este de 25 
de ani şi 23 de zile și nu 24 de ani şi 13 zile.

cerut: 50 000 lei precum și incasarea cheltuielelor de judecată
pretenția cu privire la repararea prejudiciului moral s-a
declarat ca inadmisibilă, plus i s-a acordat pentru cheltuielile de asistență 
juridică- 2000 lei
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2ra-

1756/2020

2ra-

92/2021

Încheierea 

din 03 

februarie 

2021

CS împotriva IMSP Centrul Național de Asistență Medicală 
Prespitalicească și Comitetului Sindical al IMSP CNAMUP cu privire la 

anularea ordinului, anularea procesului-verbal al Comitetului Sindical, 

restabilirea în funcție, achitarea concediilor medicale, achitarea 
indemnizației de concediu, achitarea salariului, achitarea compensației 
pentru reținerea plăților salariale și compensarea prejudiciului moral

art. 89 alin. (l) și (3) din Codul muncii
art. 9, 86 şi 87 Codul muncii

încasarea de la pârâți a câte 140 000 de lei

- Prin hotărârea din 09 martie 2020 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru s-a 
admis parțial cererea de chemare în judecată. S-a încasat din contul Centrului 
Național de Asistență Medicală Prespitalicească în folosul SC, cu titlu de 
compensație a prejudiciului moral, suma în mărime de 12 200 de lei.
-Prin decizia din 09 septembrie 2020 a Curții de Apel Chișinău s-a dispus 
încasarea prejudiciului moral în sumă de 12 200 de lei

707 http://juris

prudenta.c
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ch_col_civi
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3ra-172/21 Încheierea 

din 03 

februarie 

2021

AS a depus cerere de chemare în judecată în procedura contenciosului 
administrativ, ulterior la 01 august 2019 concretizată, împotriva 
Serviciului Fiscal de Stat, prin care a solicitat anularea răspunsului nr. 
26- 04/1/20/90 din 23 august 2018, obligarea de a achita diferența plății 
salariale, alte plăți de stimulare, în mărime de 1000 lei și repararea 

prejudiciului moral

art. 1 din Convenția nr. 95 din 01.07.1949 asupra protecției salariului

art. 1404, 1422 alin. (1) și (2) din Codul
Civil, art. 329 alin. (1) și (2) din Codul muncii

cerut: 22 000 lei

primit: 700 lei
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3ra-186/21 Încheierea 

din 10 

februarie 

2021

SD împotriva Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, 
persoană terță NC, cu privire la contestarea actului administrativ, 
restabilirea la locul de muncă, încasarea despăgubirilor pentru 
perioada de absență forțată de la muncă, încasarea plăților salariale 
cuvenite neachitate în termen, a penalității și repararea prejudiciului 

moral

Cu referire la prejudiciul moral, reclamantul a invocat faptul că este de 
nedescris acele suferinţe psihice şi morale pe care le suportă până în 
prezent, că la vârsta de 57 ani a rămas fără serviciu, fiind eliberat ilegal, 

contrar legii

cerut: 25 000 lei

Admis (mărime neclară)

709 http://juris

prudenta.c
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2ra-86/21 Încheierea 

din 10 

februarie 

2021

LV a depus cerere de chemare în judecată către ÎS ”Stațiunea 
Tehnologico-experimentală Maximovca” cu privire la încasarea  
estanțelor la salariu în mărime de 28452,68 lei, a prejudiciului moral în 
mărime de 20000 lei și a penalităților în mărime de 15363 lei.

art. 330 din Codul muncii

cerut:20 000 lei

instanța a constatat că nu sunt temeiuri legale în vederea
încasării prejudiciului moral.

710 http://juris

prudenta.c
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2ra–139/21 Încheierea 

din 10 

februarie 

2021

DG împotriva Ansamblului Național Academic de Dansuri Populare 
„Joc” cu privire la anularea ordinelor, restabilirea în funcție, repararea 

prejudiciului moral

cerut:  25 000 lei

primit: 15 000 lei

711 http://juris

prudenta.c
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3ra-18/21 Încheierea 

din 10 

februarie 

2021

MD împotriva Primăriei oraşului Vatra, mun. Chişinău, terți EP... și 
Asociația Sindicală Teritorială Chișinău a Angajaților din Serviciile 
Publice privind anularea actului administrativ, restabilirea în funcția 
anterior deținută, încasarea salariului restant, repararea prejudiciului 
moral și compensarea cheltuielilor de judecată

Prin dispoziţia Primarului oraşului Vatra nr. 210 d/p din 26 decembrie 
2015, lui Marian Dragomerețchi i-a fost aplicată sancţiunea disciplinară 
de concediere din funcţia de specialist cadastral al Primăriei oraşului 
Vatra, fiind invocate încălcarea de către acesta a dispozițiilor art. 9 alin. 
(2) lit. a) și f) Codul muncii, manifestată prin perfectarea din culpă 
frauduloasă a contractelor de arendă/locaţiune, care au dus la 
prejudicierea autorităţii administraţiei publice, precum şi a prevederilor 

art.2, lit.a), d), art.3, alin.(l), art.6, 12 alin.(l)-(2) ale Legii nr.25 din 22 

februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public, dar şi 

a art.22 alin.(l) lit. a), b), d), f) a Legii nr.158 din 04 iulie 2008 cu privire la 

funcţia publică şi statutul funcţionarului public

cerut: 3000 lei

instanța de fond: 3500 lei
apel: se casează parțial hotărârea primei instanțe, se oferă 4000 lei cu titlu de 

prejudiciu moral

CSJ: se casează integral hătărârea primei instanțe și a Curții de Apel, se respinge 
integral, ca și neântemeiată cererea de chemare în judecată
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2ra-206/21 Încheierea 

din 10 

februarie 

2021

IG împotriva Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din 
Republica Moldova cu privire la anularea ordinului, restabilirea în 

funcție, încasarea salariului, repararea prejudiciului material și 

prejudiciului moral

cerut:12 000 lei

primit: 4 000 lei

713 http://juris
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2ac-

15/2021

Încheierea 

din 24 

februarie 

2021

IA împotriva Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecţiei Sociale al 
Republicii Moldova, persoane terțe Centrul pentru Achiziții Publice 
Centralizate în Sănătate, EP cu privire la anularea ordinului de 
concediere, restabilirea în funcţia deţinută anterior, încasarea salariului 
pentru absenţă forţată de la muncă, repararea prejudiciului moral şi 
compensarea cheltuielilor de judecată

cerut: 100 000 lei

primit: 20 000 lei

714 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=6
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3r-31/2021 Decizia  din 

24 februarie 

2021

MA împotriva Consiliului raional Drochia, intervenient accesoriu JV 

privind anularea Deciziei de eliberare din funcție, restabilirea în funcție, 
repararea prejudiciului material şi moral

oferit prejudiciul moral în mărime de trei salarii medii lunare ce constituie suma 

de

22 429,44 de lei
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2ra-256/21 Încheierea 

din 24 

februarie 

2021

AB a depus cerere de chemare în judecată împotriva ÎM „ Direcția 
Construcții Capitale” a Primăriei mun. Chișinău, prin care a solicitat:

- anularea ordinului nr. 224-p din 26 decembrie 2018, cu privire la 

preavizarea dlui AB despre la reducerea statelor de personal;

- anularea ordinului nr. 236-p din 28 decembrie 2018, prin care se 

declară nul, ca emis ilegal ordinul nr. 234-p din 28 decembrie 2018;

- anularea nr. 235-p din 28 decembrie 2018, cu privire la remunerarea dl 

AB pe perioada preavizată se va plăti conform calculului prevăzut de 
Modul de calcul a salariului mediu, aprobat prin Hotărârea de guvern 

nr. 426 din 26 aprilie 2004, care constituie 202,74 lei pentru o zi 

calendaristică;

- anularea ordinului nr. 35-p din 26 februarie 2019 cu privire la 

concedierea dlui AB desfăcând contractul de muncă la 27 februarie 
2019 în temeiul art. 86 al. (1), lit. c) Codul muncii (reducerea numărului 

statelor de personal din unitate);

- anularea ordinului nr. 12-p din 18 ianuarie 2019 prin care unilateral a 

fost modificat Contractul individual de muncă nr. 10/09 din 1 

decembrie 2009;

- încasarea salariului pentru luna ianuarie şi februarie 2019 în cuantum 
de 4 245 lei şi 9 400 lei - în total 13 645 de lei;
- încasarea salariului pentru perioada lipsei forțate de la serviciu 
reieșind din salariu de funcție 9 400 lei pentru perioada absenței 
forțate de la muncă;
- încasarea despăgubirii pentru prejudiciul moral cauzat, estimat în 

Suma cerută: 100 000 lei
Suma acordată: 9 400 lei
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9671

Dosarul 

nr. 2ra-

93/21

Încheiere, 20 

ianuarie 2021

EP împotriva Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale cu 
privire la anularea ordinelor, aplicarea sancțiunilor disciplinare sub 
formă de avertisment și mustrare neîntemeiat. Aplicarea sancțiunilor 
disciplinare, afară de faptul că au contribuit esențial la înrăutățirea 
stării sănătății, i-au denigrat onoarea, cinstea, demnitatea și reputația 
profesională, dreptul la propria imagine, un disconfort față de colegii de 
lucru, familie, prieteni, retrăiri psihice și emoționale

Suma cerută- 100 000 lei

Suma oferită- 0 lei

Recurs inadmisibil. Curtea de Apel a motivat că PE nu a dovedit existența 
prejudiciului moral într-un mod care să ateste existența oricăror suferințe fizice 
și psihice generate de existența relațiilor de muncă dintre reclamant și pârât
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9673

Dosarul 

nr. 2ra-

39/21

Încheiere, 20 

ianuarie 2021

LV a depus cerere de chemare în judecată împotriva ÎM „Apă-Canal 
Cantemir”, privind concedierea ilegală.

Suma cerută- 50 000 lei

Suma oferită- 10 000 lei

Recurs inadmisibil.
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9439

Dosarul 

nr. 2ra-

1354/20

Decizie 18 

decembrie 

2020

PC a depus cerere de chemare în judecată împotriva SA „Reţelele 
Electrice de Distribuţie Nord” cu privire la anularea ordinelor de 
sancționare disciplinară, repararea prejudiciului moral și încasarea 
cheltuielilor de judecată. Odată cu schimbarea în anul 2018, a 
conducerii structurii în care activa au început să apară divergențe, care 
au ca rezultat crearea artificială în privința sa a unor situații, având 
drept scop aplicarea sancțiunilor disciplinare față de el, cu toate că 
acestea sunt neîntemeiate și ilegale. Astfel, absolut neîntemeiat și 
nefondat, în privința lui au fost emise de către directorul general 
interimar al SA „Reţelele Electrice de Distribuţie Nord” ordinele cu 
privire la aplicarea sancțiunilor disciplinare nr. 4 și 5 din 9 ianuarie 2019, 
prin care i-au fost aplicate sancțiunile mustrare și respectiv, 

avertismentul.

Suma cerută-  37633,33 lei 

Suma oferită-  1000 lei

Cuantumul prejudiciului moral pretins de către Petru Cojocaru, în sumă de 
37663,53 de lei, este vădit disproporţional şi excesiv în raport cu criteriile stabilite
la caz şi principiul general al echităţii

719 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

9419

Dosarul 

nr. 2ra-

1417/20

Încheiere 16 

decembrie 

2020

SA a depus cerere de chemare în judecată împotriva Societăţii cu 
Răspundere Limitată ”A-PETROLEUM GROUP”. În motivarea acţiunii a 
invocat că, la data de 14 mai 2019, între intimat, în calitate de angajator, 
și recurent, în calitate de salariat, a fost încheiat un contract individual 
de muncă privind angajarea recurentului în calitate de operator de 
produse petroliere și gaz lichefiat. Termenul contractului a fost stabilit 
pentru o perioadă nedeterminată, acesta producînd efecte de la 14 mai 
2019. Din motive necunoscute însă, la 01 iunie 2019, angajatorul, fără a 
emite un ordin de concediere a salariatului, a adus la cunoștinţa 
recurentului că acesta nu mai este angajat la compania dată.

Suma cerută-  3000 lei

Suma oferită- 6300 lei

În susținerea cererii de recurs, a indicat că recurentul nu este de acord cu 
mărimea prejudiciului moral acordat de instanţa de apel, evaluîndu-l la 20000 
lei ( deși inițial solicitase suma de 3000 lei). A fost menținută decizia Curții de 

Apel, recursul fiind declarat inadmisibil. 

Instanța de apel a considerat necesar de încasat 2 salarii medii în calitate de 
recompensă morală pentru apelantul SA, pe care l-a apreciat la suma de 6300 
lei, ținînd cont de faptul cu ultimul de mai mult timp se află fără serviciu, astfel 
nu dispune de surse de existență, iar comportamentul angajatorului denotă 
pasivitate, în lipsa unor probe în ordinea prevăzută de legislația muncii, acesta 
evitînd a contribui la rezolvarea litigiului de muncă în termenul stabilit de 30 

zile.
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9420

Dosarul 

nr. 2ra-

1678/20

Încheiere 16 

decembrie 

2020

AV a depus cerere de chemare în judecată împotriva SRL „Beneploy” 
cu privire la încasarea restanței salariale, a penalității, a pierderilor 
cauzate de dinamica inflației și a dobânzii de întârziere și repararea 
prejudiciului moral. A susținut că, pârâtul, ignorând clauzele 
contractuale, din momentul încheierii contractului individual de 

muncă, nu i-a achitat nici un salariu. 

Suma cerută- 10000 lei

Suma oferită-  3000 lei

A fost susținută decizia Curții de Apel.
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9312

Dosarul 

nr. 2ra-

914/20

Decizie, 9 

decembrie 

2020

AP împotriva Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, 

intervenient accesoriu AP cu privire la anularea ordinului de 

concediere, restabilirea în funcţie, recunoaşterea răspunsului ca ilegal, 
repararea prejudiciului material şi moral.

Suma cerută- 50000 lei

Suma oferită- salariu mediu lunar ( suma nu este indicată)

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme 
de Justiţie reţine că suma solicitată de recurentă cu titlu de prejudiciu moral în
mărime de 50 000 de lei este una exagerată și nejustificată, or, la stabilirea 
cuantumului despăgubirilor se impune necesitatea ca partea vătămată să 
primească o satisfacție echitabilă pentru prejudiciul moral suferit, să aibă efect 
compensatoriu şi nu trebuie să constituie venituri nejustificative. 

722 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

9137

Dosarul 

nr. 2ra-

1577/20

Încheiere 25 

noiembrie 

2020

AC împotriva Primăriei com. Risipeni r-nul Fălești cu privire la anularea 
dispoziției de concediere, restabilirea în funcție, repararea prejudiciului 
moral și prejudiciului material.

Solicitat: 25.000

Acordat: 10.000
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8939

Dosarul 

nr. 2r-

593/20

Decizie

18 noiembrie 

2020 

Svetlana Brighidin împotriva Societății cu Răspundere Limitată 
„Benada Prim” cu privire la încasarea salariului restant, plăţii pentru 
concediul anual nefolosit, indexarea sumelor, încasarea penalităților, 
repararea prejudiciului moral, obligarea achitării cotizațiilor şi 
impozitelor și compensarea cheltuielilor de judecată

Solicitat: 5.000

Acordat: 5.000
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8952

Dosarul 

nr. 2ra-

1480/20

Încheiere

18 noiembrie 

2020 

GO către SRL ”MARSALIN-COM”, cu privire la încasarea restanţei la 
plata salariului, a compensaţiei și a sumei inflaţiei, recuperarea 
prejudiciului moral și compensarea cheltuielilor de judecată

Solicitat: 10.000

Acordat: 0
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8953

Dosarul 

nr. 2ra-

1257/20

Încheiere

18 noiembrie 

2020

TC împotriva Teatrului Dramatic Rus de Stat „A. Cehov” și lui CH cu 
privire la repararea prejudiciului material și moral
În motivarea acțiunii reclamanta a indicat că, la 26 martie 2019 i-a fost 
cauzată o vătămare medie a sănătății, fiindu-i prejudiciată demnitatea 
sa profesională în calitate de angajat, în urma comportamentului 
agresiv şi amoral din partea directorului teatrului, CH, care din motive 
necunoscute a creat o atmosferă de conflict. A menționat că, incidentul 
a avut loc în timpul exercitării atribuțiilor sale de serviciu, în timpul 
orelor de muncă și, ca urmare, a fost chemat serviciul de ambulanță 
după o agravare bruscă a sănătății în rezultatul unui stres puternic şi a 
fost internată în spital.

Solicitat: 10.965

Acordat: 0

Fond - respins.

Apel - respins: 

Instanța de apel a conchis că, prima instanță corect a stabilit că, la caz nu se 
atestă vinovăția directorului Teatrului Dramatic Rus de Stat „A. Cehov”, CH, or, 
la materialele cauzei nu a fost prezentat nici un înscris, din care ar rezulta 

vinovăția ultimului constatată în producerea pretinsului prejudiciu. Cu referire 
la argumentele apelantei precum că, nu urmează de luat în  considerare pct. 2 
din Regulamentul pentru determinare gradului de gravitate a vătămării 
corporale nr. 199 din 27 iunie 1993, din motiv că, i-a fost cauzată o vătămare a 
sănătății, afectându-i integritatea morală şi psihică, instanța de apel le-a respins 
ca fiind neîntemeiate, or, apelanta nu a demonstrat faptul că, pretinsele 
suferințe psihice i-au fost cauzate prin acțiunile intimatului CH, corespunzător 
în acest sens lipsește legătura cauzală dintre faptă și prejudiciu.

CSJ: recurs inadminsibil
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8961

Dosarul 

nr. 3ra-

958/20

Încheiere

18 noiembrie 

2020 

Violeta Ceban către Centrul Național Anticorupție cu privire la anularea 
ordinului de concediere, restabilirea la locul de muncă, încasarea 
salariului restant şi a salariului pentru absența forţată de la serviciu, 
compensarea prejudiciului moral şi a cheltuielilor de judecată.

Solicitat: 12.614

Acordat: 12.000

În opinia reclamantei, ordinul de concediere nr. 0248 din 12 decembrie 2018 este 

emis contrar legii, cu încălcarea procedurii de concediere în legătură cu 

reducerea statelor de personal, or, reducerea statelor din cadrul Centrului 

Naţional Anticorupţie este fictivă, odată ce în continuare există alţi colaboratori, 
care îndeplinesc aceleași funcţii de colaborator, funcţie similară pe care 
reclamanta a deţinut-o anterior concedierii.
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8914

Dosarul 

nr. 2ra-

1099/20

Încheiere

11 noiembrie 

2020 

MP împotriva Instituției Publice Institutul Național de Metrologie cu 

privire la anularea ordinului de concediere, repararea prejudiciului 

material și moral cauzat

Solicitat: 111.142,62 

Acordat: 12.349,18 
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8917

Dosarul 

nr. 2ra-

1252/20

Încheiere

11 noiembrie 

2020 

AM împotriva Instituției Publice „Agenția Servicii Publice” cu privire la 
anularea ordinului de încetare a contractului individual de muncă, 
restabilirea în funcție, încasarea salariului pentru perioada absenței 
forțate de la muncă și repararea prejudiciului moral

Solicitat: 150.000

Acordat: 10.000
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8828

Dosarul 

nr. 

2ra–1397/2

0

Încheiere

11 noiembrie 

2020 

PS împotriva IP „Agenția Servicii Publice” cu privire la constatarea 
ilegalității refuzului Agenției Servicii Publice, încasarea compensației 
pentru concediul de odihnă anual nefolosit, a prejudiciului moral și a 
cheltuielilor de judecată

Solicitat: 50.000

Acordat: 14.997
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 Dosarul 

nr.3ra-

863/2020

Încheiere

04 noiembrie 

2020

SC împotriva Inspectoratului General al Poliției privind obligarea de a 
achita indemnizația unică, încasarea dobânzii de întârziere și a 

prejudiciului moral.

Reclamantul, maior de poliţie, s-a deplasat la locul unui accident rutier. 
După comiterea accidentului, şoferul MF a încercat să se ascundă de la 
locul accidentului. A concretizat, că a urmărit respectivul cetăţean, 
deplasînduse cu maşina de serviciu „Renault”, n/î [...] şi în s. Corten, 
raionul Taraclia a fost reţinut autoturismul contravenientului. A 
concretizat, că în urma acestui incident, în încercarea de a-l reţine pe
MF, ultimul l-a lovit peste mîina dreapă, care a fost fracturată în 
regiunea palmei. Acțiunea de reparare a prejudiciului îndreptată față de 

angajatorul - Inspectoratul.

Solicitat: 20.000

Acordat: 5000
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8787

Dosarul 

nr. 2ra-

1379/20

Încheiere

4 noiembrie 

2020

OL împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu 
privire la anularea ordinului de concediere, restabilirea în funcţie, 
încasarea salariului pentru întreaga perioadă de absenţă forţată de la 
serviciu și a penalității, repararea prejudiciului moral și încasarea 
cheltuielilor de judecată

Solicitat: 50.000

Acordat: 12.500 fond / apel: casată hot. inst. fond 
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Dosarul 

nr. 3ra-

886/20

Decizie 28 

octombrie 

2020

IB a depus cerere de chemare în judecată împotriva Ministerului 
Apărării al Republicii Moldova şi Marelui Stat Major al Armatei 
Naţionale cu privire la anularea ordinelor, restabilirea în funcţia 
anterior deţinută şi compensarea cheltuielilor de asistenţă juridică.   
Drept urmare, în legătură cu concedierea ilegală reclamantul a invocat 
cauzarea prejudiciului material şi moral.

Solicitat 20.000

Acordat: 15.000

S-a încasat de la Ministerul Apărării al Republicii Moldova în beneficiul lui IB cu 
titlul de compensare a prejudiciului moral suma de 15000 de lei şi 6000 de lei 
ce constituie cheltuielile pentru asistenţa juridică acordată, în rest, acţiunea a 
fost respinsă (f.d. 118, Vol. II).  (Prin hotărârea din 17 decembrie 2019 a 
Judecătoriei Chişinău, sediul Rîşcani)
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8637

Dosarul 

nr. 3ra-

1017/20

Încheiere

28 octombrie 

2020

AC  împotriva Inspectoratului General de Carabinieri al Ministerului 

Afacerilor Interne cu privire la obligarea stabilirii duratei concediului 

anual de odihnă, obligarea stabilirii compensației bănești pentru 
concediul nefolosit și repararea prejudiciului moral.

Solicitat: 5.000 

Acordat: 500

Instanța reținut că suma de 500 lei cu titlu de reparare a prejudiciului moral 
suportat de AC este suficientă pentru a compensa consecințele vătămării 

dreptului acesteia.
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8657

Dosarul 

nr. 2ra-

1454/20

Încheiere

28 octombrie 

2020

SC. Universității Agrare de Stat din Moldova, cu privire la recunoașterea 
ilegală și anularea ordinului de eliberare din funcție, restabilirea în 
funcție, obligarea la perfectarea contractului, încasarea salariului, 
încasarea plăților suplimentare și a prejudiciului moral. 

În motivarea acțiunii reclamanta a indicat că la data de 1 martie 2017, a 
solicitat prin cerere să fie angajată prin cumul în calitate de jurist. 
Cererea a fost acceptată, în baza căreia a fost emis ordinul nr.80 din 4 
aprilie 2017 cu privire la angajarea în funcţia de jurist prin cumul. 

A fost eliberată din funcție prin ordin. Reclamanta a explicat că ordinul 
cu privire la eliberarea sa din funcţia de 0,5 jurist a fost emis cu 
încălcarea prevederilor codului muncii.

Solicitat: 150.000

Acordat: 0, neîntemeiat

A relatat că este mamă singură, are la întreţinere 2 copii minori şi pentru ea 
eliberarea din funcţie de jurist 0,5, este un prejudiciu material şi moral foarte 
mare. Mai mult ca atât, în urma emiterii ordinului cu privire la eliberare în 

perioada când se afla în concediul ordinar de odihnă, a avut un şoc emoţional 
atât de puternic că starea sănătăţii s-a agravat foarte mult, iar ca urmare este 

nevoită să se trateze un timp îndelungat fără a avea o prognoză din partea 
medicilor, perioada tratării definitive. Raporturile de muncă cu angajatorul se 
exercită într-un colectiv mare de angajaţi, care cunosc despre acţiunile 
angajatorului. Acest moment îi aduce și mai multe suferinţe morale. 

Pentru a decide astfel, instanțele inferioare au reținut că între Universitatea 
Agrară de Stat din Moldova și Stela Cecan nu  s-a constatat existența 
raporturilor de muncă prin cumul.
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8513

Dosarul 

nr. 

2ra–1104/2

0

Încheiere

28 octombrie 

2020

BS împotriva IMSP Spitalul Clinic Bălți, intervenient accesoriu TL cu 
privire la anularea ordinului de concediere, restabilirea în funcție, 
încasarea despăgubirii pentru absență forțată de la muncă, încasarea 
prejudiciului moral și cheltuielilor de judecată.

Solicitat:  31.402 (trei salarii medii pe lună)
Acordat: 8.594 (un salariu mediu pe lună)

A fost încasată de la IMSP Spitalul Clinic Bălți în beneficiul lui BS cu titlu de 
compensare a prejudiciului moral cauzat salariatului în mărime de un salariu 

mediu lunar suma de 8 594,21 de lei.

Cu referire la pretenția privind încasarea prejudiciului moral cauzat, ambele 
instanțe au tras concluzia că încasarea cu acest prilej a unui salariu mediu în 
mărime de 8 594, 21 de lei ar fi una reală și rezonabilă în speța dată.

Coord. dr. conf. Octavian Cazac, iunie 2021, Chisinau Pagina 132 din 146
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8569

Dosarul 

nr. 2ra-

1516/2020

Încheiere

28 octombrie 

2020

CA împotriva Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură şi 
Alimentaţie „Agroindsind” din Republica Moldova.

Reclamanta a invocat că acţiunile de intimidare şi hărţuire a sa de către 
angajator, împreună cu volumul enorm de lucru, au creat un climat 
psihoemoţional 
 agresiv în raporturile de muncă care i-au adus atingere integrităţii 
morale şi psihice în calitate de salariat.

Solicitat: 35.000

Acordat: 10.000

În același context, instanța de apel a reținut că trei salarii medii solicitate de CA 
pentru compensarea prejudiciului moral este una exagerată şi argumentată 
parţial de către partea reclamantă. CA a expus generic faptul cauzării unui 
prejudiciu moral în ceea ce o priveşte, iar instanţa de judecată nu poate să 
deducă sau interpreteze circumstanţe pentru părţi, fiind ţinută de probatoriul 
prezentat şi circumstanţele care pot fi constatate cert în baza probelor  
prezentate. Colegiul ţinând cont că mărimea prejudiciului moral nu poate fi mai 
mică decât un salariu mediu lunar al salariatului, instanța de fond întemeiat a 
conchis că este echitabilă şi cu efect compensatoriu suma de 10 000 lei şi care 
urmează a fi încasată în beneficiul CA.
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8590

Dosarul 

nr. 2ra-

1023/20

Decizie

28 octombrie 

2020

DT a depus cerere de chemare în judecată împotriva ÎS „Calea Ferată 
din Moldova” cu privire la încasarea salariului restant, a plăților 
suplimentare pentru neachitarea în termen a salariului și repararea 

prejudiciului moral.

A fost transferat în funcția de chelner de vagon - restaurant de 
categoria a cincea, chiar dacă anterior ocupa funcții de director de 
vagon-restaurant, considerând că motivul unei astfel de „retrogradări” 
probabil a fost vârsta de pensionare.

Solicitat: 10.000

Acordat: 500

Prin hotărârea din 12 iulie 2019 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, acțiunea 
înaintată de DT s-a admis parțial.

Cererea de aple introdusă de ÎS „Calea Ferată din Moldova”, prin decizia din 20 
februarie 2020 a Curții de Apel Chișinău s-a admis apelul declarat și s-a casat 

hotărârea din 12 iulie 2019 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, fiind 
pronunțată o nouă hotărâre de respingere a acțiunii depusă de DT.

Instanța de apel a relatat că în situația în care angajatorul a admis restanțe la 
plățile salariale datorită unor condiții și situații independente de voința 

acestuia, CFM nu poate fi obligată la plata unor plăți suplimentare. Respectiv, 

Colegiul atestă că instanța de fond incorect a admis pretenția reclamantului, 
privind încasarea plăților suplimentare /penalități/ pentru reținerea și 
întârzierea plăților salariale. Subsecvent acestei concluzii, Colegiul a conchis ca 
fiind lipsită de temei și cerința privind repararea prejudiciului moral, or aceasta 
derivă din pretenția de bază.

Prin prisma acestor prevederi legale, instanța de recurs consideră întemeiată 
concluzia primei instanțe cu privire la repararea prejudiciului moral și apreciază 
ca suficientă și rezonabilă suma de 500 lei, luând în considerare caracterul și 
gravitatea suferințelor psihice. Or, daunele morale sunt menite să furnizeze o 
compensație financiară echitabilă și care nu poate constata o îmbogățire fără 738 http://juris

prudenta.c
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8603

Dosarul 

nr. 2ra-

1510/20

Încheiere

28 octombrie 

2020

Încălcării dreptului la respectul onoarei şi reputaţiei profesionale, a 
dreptului la respectul vieţii private şi de familie şi a încălcării 
prevederilor legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

Solicitat: 10.000

Acordat: 1.500

În fond.

Apel:

Prin decizia din 16 iunie 2020 a Curţii de Apel Chișinău, a fost admis apelul 
declarat de Publicația Periodică „Ziarul Național” SRL casată hotărârea din 7 
noiembrie 2019 a Judecătoriei Chișinău sediul Centru în partea pretențiilor 
admise și emisă în această parte o nouă hotărâre, prin care a fost respinsă ca 
neîntemeiată cererea lui VO de chemare în judecată împotriva Publicației 
Periodice „Ziarul Național” SRL cu privire la constatarea încălcării prevederilor 
legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, repararea prejudiciului 
moral și încasarea cheltuielilor de judecată.
În consecință, instanța de apel a considerat ca fiind neîntemeiat raționamentul 
primei instanțe vis-a-vis de temeinicia pretenției privind repararea prejudiciului 
moral în sumă de 1 500 de lei, întrucât la caz, VO nu este îndreptăți de a solicita 
repararea prejudiciul moral având în vedere că la materialele cauzei lipsesc 
probe ce ar determina stabilirea vinovăției în cadrul dosarului contravențional, 
ceea ce exclude pe cale de consecință și răspunderea civilă de natură a 
prejudiciului moral având în vedere că dispozițiile art. 18 din Legea nr. 133/20.
CSJ: Se consideră inadmisibil recursul declarat de VO. Încheierea este 
irevocabilă.
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8617

Dosarul 

nr. 2ra-

1143/20

Încheiere

28 octombrie 

2020

Pârâta pe întreaga perioadă de activitate a sa în funcţia deţinută, nu
şi-a executat obligaţia de a achita salariu, privându-l de mijloace 
financiare necesare pentru a-şi întreţine familia şi pe el personal, 
cauzându-i stres, disconfort şi umilinţă, iar pentru a acoperi prejudiciul 
moral cauzat, reclamantul solicită să-i fie achitate 2
salarii medii, ce reprezintă suma de 60000 lei

Solicitat: 60.000

Acordat: 0, neîntemeiat

La fel, Colegiul a considerat că sânt nefondate pretențiile privind încasarea 
prejudiciului moral în sumă de 60 000 lei, deoarece aceste sânt subsecvente 
pretenției de încasare a salariului restant.

Coord. dr. conf. Octavian Cazac, iunie 2021, Chisinau Pagina 133 din 146
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8383

Dosarul 

nr. 2ra-

1439/20

Încheiere

21 octombrie 

2020

GR împotriva ÎCS ”Vistarcom” SRL cu privire la anularea actelor de 

constatare, anularea ordinului de concediere, restabilirea la locul de 

muncă, încasarea salariului pentru absența forțată de la muncă și 
încasarea prejudiciului moral.

Solicitat: 43.014

Acordat: 15.000 (fond) / 7.000(apel) 

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 30 mai 2019, s-a admis 
parțial cererea de chemare în judecată depusă de GR.

Cu referire la pretenția privind încasarea prejudiciului moral, instanța de apel a 
constatat că instanța de fond nu a luat în considerație în care măsură această 
compensare poate aduce satisfacție angajatului concediat, astfel suma de 15 
000 lei dispusă spre încasare în beneficiul lui GR este una exagerată, motiv 
pentru care aceasta urmează a fi modificată, cu micșorarea cuantumului 
prejudiciului moral până la suma de 7 000 lei, care reprezintă o sumă 
rezonabilă pentru prejudiciul moral cauzat, fiind echitabilă îm raport cu 
suferințele cauzate prin îngrădirea dreptului de a munci.
Recurs: De asemenea, recurentul a menționat că nu pot fi reținute argumentele 
instanței de apel precum că suma de 7 000 lei reprezintă o sumă rezonabilă 
care ar compensa daunele morale cauzate, deoarece instanța de apel nu a luat 
în considerație că angajatorul a acționat cu rea credință față de angajat, în mod 
discriminator și în mod repetat. Astfel la determinarea întinderii compensației 
pentru daunele morale, instanța de apel urma să țină cont de încălcarea 
repetată din partea ÎCS ”Vistarcom” SRL a dreptului său la muncă, deci suma 
de 15 000 lei cu titlu de compensare încasată de prima instanță, poate aduce 
satisfacție angajatului concediat ilegal în mod repetat și care nu constituie o 
sumă exagerată.
CSJ: Se declară inadmisibile recursurile înaintate de GR și ÎCS ”Vistarcom” SRL. 741 http://juris
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8456

Dosarul 

nr. 2ra-

1160/20

Decizie

21 octombrie 

2020

DP împotriva Societăţii cu Răspundere Limitată „Ponti” şi Societăţii cu 
Răspundere Limitată „Calzemio” cu privire la anularea ordinelor de 
demisie, încasarea salariului pentru perioada lipsei forţate de la muncă, 
încasarea compensaţiei în locul restabilirii la locul de muncă, încasarea 
contravalorii medicamentelor, repararea prejudiciului moral şi 
compensarea cheltuielilor de judecată

Solicitat: 50.000

Acordat: trei salarii medii
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8472

Dosarul 

nr. 2ra-

1413/20

Încheiere

21 octombrie 

2020

NC împotriva Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul Oncologic 
cu privire la anularea ordinelor de sancționare disciplinară, a procesului-
verbal și a notei informative, repararea prejudiciului moral și încasarea 
cheltuielilor de judecată împotriva Deciziei din 27 mai 2020 a Curţii de 
Apel Chișinău, prin care a fost respins apelul declarat de NC și 
menținută hotărârea din 27 noiembrie 2018 a Judecătoriei Chișinău 
sediul Centru, prin care acțiunea a fost admisă parțial. 

Solicitat: 50.000

Acordat: 0

Referitor la netemeinicia pretenției din acțiune cu privire la repararea 
prejudiciului moral, instanțele de judecată ierarhic inferioare au stabilit că toate 
argumentele invocate de NC, întru motivarea necesităţii reparării prejudiciului 
moral, poartă un caracter declarativ, formal, fără a avea careva suport 

probatoriu.
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8488

Dosarul 

nr. 2ra-

1449/20

Încheiere

21 octombrie 

2020

NB împotriva Întreprinderii Municipale „Direcția Reparații și 
Construcții Drumuri Bălți” cu privire la anularea ordinului de 
suspendare din funcție, anularea ordinului de concediere, anularea 
ordinului de încetare a contractului de muncă, restabilirea în funcție, 
încasarea salariului pentru lipsa forțată de la muncă, repararea 
prejudiciului material și prejudiciului moral și încasarea cheltuielilor de 
judecată

Solicitat: 5.000

Acordat: 5.000
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8283

Dosarul 

nr.2ra-

1453/20

 Încheiere

16 octombrie 

2020

ML împotriva Societăţii cu Răspundere Limitată „Moldpresa Grup”, 

privind anularea ordinului cu privire la rezilierea contractului individual 

de muncă, restabilirea în serviciu, repararea prejudiciului material şi 

moral,

Solicitat: 64.614,91

Acordat: 0

Prin hotărârea Judecătoriei Chişinău, sediul Centru din 30 ianuarie 2020 cererea 
de chemare în judecată depusă de ML, s-a respins ca neîntemeiată

745 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8292

Dosarul 

nr. 2ra-

1297/20

Încheiere

16 octombrie 

2020 

MD împotriva Întreprinderii Municipale „Direcția de troleibuze din 
Bălți” cu privire la contestarea ordinelor de aplicare a sancțiunilor 
disciplinare, restabilirea la serviciu, încasarea

salariului pentru lipsa forțată de la muncă, repararea prejudiciului 
moral și încasarea cheltuielilor de judecată

Solicitat: 50.000

Acordat: 0

746 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8295

Dosarul 

nr. 2ra-

1334/20

Încheiere

16 octombrie 

2020 

IC împotriva Companiei Naționale de Asigurări în Medicină cu privire la 
anulara ordinului de concediere, restabilirea la locul de muncă, 
repararea prejudiciului moral și încasarea
cheltuielilor de judecată 

Solicitat: un salariu mediu 

Acordat: admis

747 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8334

Dosarul 

nr. 3ra-

844/20

Decizie

16 octombrie 

2020

VO împotriva Inspectoratului General al Poliției privind contestarea 
actului administrativ, restabilirea în funcție, încasarea salariului pentru 
absenţa forțată de la serviciu și repararea prejudiciului moral

Solicitat: 15.000

Acordat: 5.815
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Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral

748 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8264

Dosarul 

nr. 3ra-

553/20 

Decizie

9 octombrie 

2020

LB împotriva Serviciului Vamal al Republicii Moldova cu privire la 

contestarea actului administrativ, restabilirea în funcția anterior 
deținută, încasarea salariului mediu lunar pentru perioada lipsei forțate 
de la serviciu, repararea prejudiciului moral şi compensarea 
cheltuielilor de judecată

Solicitat: 15.000

Acordat: 5.000

 S-a încasat de la Serviciul Vamal al Republicii Moldova în beneficiul lui LB suma 

de 5000 lei cu titlu de prejudiciu moral şi suma de 7000 lei cu titlu de cheltuieli 
de judecată suportate
pentru asistenta juridică 

749 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8167

Dosarul 

nr. 2ra-

1399/2020

Încheiere

07 octombrie 

2020

CR împotriva Cooperativei de Construcție a Locuințelor nr. 51 cu privire 
la anularea ordinului, încasarea compensației, indemnizației pentru 
concediu nefolosit, salariului, plății salariale pentru reținerea ilegală a 
sumelor salariale și repararea prejudiciului moral

Solicitat: 5.000

Acordat: 3.000

750 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8212

Dosarul 

nr. 3r-

254/20

Decizie

07 octombrie 

2020

VC împotriva Teatrului Epic de Etnografie și Folclor „Ion Creangă” cu 
privire la anularea ordinelor de sancționare disciplinară, inclusiv de 
concediere, restabilirea la locul de muncă, încasarea salariului pentru 
absența
forțată de la muncă, repararea prejudiciului moral 

Solicitat: -

Acordat: 20.000

S-a încasat din contul Teatrului Epic de Etnografie şi Folclor „Ion Creangă” în 
beneficiul VC prejudiciul moral în mărime de 20 000 de lei

751 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8224

Dosarul 

nr.3ra-

427/2020

Decizie

07 octombrie 

2020

AD împotriva Ministerului Afacerilor Interne, Casei Naţionale de 
Asigurări Sociale, intervenienţi accesorii Inspectoratul General al 
Poliţiei şi Brigada de poliţie cu destinaţie specială „Fulger” cu privire la 
restituirea sumei, încasarea penalității pentru neachitarea salariulu i, 
încasarea salariului mediu lunar pentru absenţa forţată de la muncă, 
constatarea ilegalităţii sistării plăţii pensiei, obligarea achitării pensiei şi 
a restanţei la plata pensiei, repararea prejudiciului moral

Solicitat: 50.000

Acordat: 50.000

Cu referire la pretenția cu privire la repararea prejudiciului moral în mărime de 
50 000 de lei, Colegiul consideră că, prima instanță just a admis pretenția dată 
integral, determinând corect cuantumul prejudiciului moral, ținând cont de 
perioada neachitării plății salariale în perioada 17 decembrie 2014 până în 
ianuarie 2017, care n-a fost achitată până în prezent, ce denotă incontestabil 
cauzarea suferințelor
psihice, starea de stres şi frustrare cauzate lui Alexandru Dumbrăveanu în 
legătura cu neplata salariului câte 9 306,40 de lei lunar.

752 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7758

Dosarul 

nr. 2ra-

1070/20

Încheiere 9 

septembrie 

2020

cu privire la anularea ordinelor, restabilirea în funcție, încasarea plăților 
salariale și a prejudiciului moral

Solicitat: 

GS - 60.000 lei (55 000 lei in cererea de completare)

BE - 10.000 lei (Apoi cere doua salarii de munca 8 949,96 lei)

Acordat: 

Fond: 

BE - 8 949,96 lei

GS - 10 000 lei

Apel, CSJ - mențin hot de fond.
753 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7757

Dosarul 

nr. 2ra-

1065/20

Încheiere 9 

septembrie 

2020

cu privire la anularea ordinului de concediere, repunerea în funcție, 
încasarea plăților salariale, repararea prejudiciului moral și 
compensarea cheltuielilor de judecată

Solicitat: 100.000 lei

Acordat: 0 (inadmisibil)

754 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7869

Dosarul 

nr. 2ra-

1182/2020

Încheiere 16 

septembrie 

2020

cu privire la constatarea existenței raporturilor de muncă, încasarea 
salariului restant, repararea prejudiciului material și moral

Solicitat: 4.000.000 lei 

Acordat: 0 (inadmisibil)

755 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7858

Dosarul 

nr. 2ra-

1162/20

Încheiere 16 

septembrie 

2020

cu privire la încasarea salariului pentru perioada absenței forțate de la 
locul de muncă, repararea prejudiciului moral și încasarea cheltuielilor 
de judecată

Solicitat: 20.000 lei ? (încasarea sumei de 20.000 de lei și
încasarea cheltuielilor de judecată. - nu este specificata pretentia privind 20.000 

lei) 

Acordat: 

6.200 lei (fond)

756 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7947

Dosarul 

nr. 2ra-

1174/2020

Încheiere 23 

septembrie 

2020

cu privire la încasarea salariului, compensarea prejudiciului moral și a 
cheltuielilor de judecată

Solicitat: 5.000 lei (10.000 in cererea de concretizare)

Acordat: 0 lei

757 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8000

Dosarul 

nr.3ra-

914/20

Încheiere 30 

septembrie 

2020

cu privire la anularea

dispoziţiei, restabilirea în funcţie, repararea prejudiciului material şi 

moral

Solicitat: 20.000 lei 

Acordat: 12.000 lei
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Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral

758 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

8082

Dosarul 

nr. 2ra-

1074/20

Încheiere 30 

septembrie 

2020

cu privire la

constatarea eliberării nelegitime din serviciu, încasarea salariului 
pentru lipsa forțată
de la serviciu, repararea prejudiciului moral și compensarea 
cheltuielilor de judecată

Solicitat: 20.000 lei 

Acordat: 10.000 lei

 

pârâta i-a cauzat nu numai prejudiciu material, dar şi moral, din cauza dată s-a 
îmbolnăvit, a avut neplăceri în
familie, situaţie de stres,

759 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7656

Dosarul 

nr. 2ra-

1126/20

Încheiere 12 

august 2020

încasarea plăților salariale restante, obligarea eliberării duplicatului 
carnetului de muncă, repararea prejudiciului material și prejudiciului 

moral

Solicitat: 

Moral - 100.000 lei 

Acordat: 0 - recurs inadmisibil

760 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7695

Dosarul 

nr.3ra-

243/2020

Decizie 19 

august 2020

 cu privire la anularea

hotărârii Guvernului Republicii Moldova, reîncadrarea în muncă în 
funcția deținută,
încasarea salariului mediu pentru absență forțată de la muncă, 

repararea prejudiciului

moral

Solicitat: 20.000 lei 

Acordat: 

0 lei (fond)

8.869,36 lei (apel)

 

A solicitat repetat: 11.130,64 lei 

0 lei (CSJ)

761 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

7733

Dosarul 

nr. 2ra-

526/20

Decizie 26 

august 2020

cu privire la concediere, restabilire la lucru, încasarea salariului pentru 

absența forțată de la lucru și a penalității pentru reținerea salariului și 

repararea prejudiciului moral

Solicitat: 200.000 lei 

Acordat: 

0 lei (fond - tardiva)

0 lei (apel - neintemeiat)

un salariu mediu lunar al acesteia (CSJ)

762 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

6532

nr.2ra-

788/20

Decizie din 3 

iunie 2020

VN s-a adresat în instanţa de judecată, cu cerere de chemare în 
judecată împotriva S.A. ”Rețelele Electrice de Distribuție Nord” 
Reclamantului  i s-a aplicat ilegal sancțiunea disciplinară,  conform 
Fișei de post organizarea și înaintarea actelor pentru licitație în vederea 
selectării asigurătorului, desi nu era de competența sa faca aceasta. 
Ordinul de concediere este ilegal, deoarece pentru aceeași faptă a fost 
sancționat de două ori, cu toate că nu se admite aplicarea a două 
sancțiuni disciplinare pentru una și aceeași abatere disciplinară.

Ordinul privind aplicarea sancțiunii disciplinare sub formă de 
concediere este ilegal, deoarece a fost emis cu încălcarea procedurii 
stabilite în art. 206, 208, 210 și 211/1 Codul muncii.

Solicitat: 50 000 lei

Primit:   21 115 lei

S-a încasat de la S.A. ”Rețelele Electrice de Distribuție Nord” în beneficiul lui 
VN compensația bănească pentru prejudiciul moral cauzat prin concediere 
ilegală, în mărime de 21115,00 (douăzeci și una mii una sută cincisprezece,00) 

lei.

S-a anulat ordinul directorului S.A. ”Rețelele Electrice de Distribuție Nord”, VG, 
nr. 249 din 13 iulie 2018 privind concedierea disciplinară a salariatului în temeiul 
art. 86 alin. (1) lit. p) din Codul muncii”, ca fiind ilegal, de la data emiterii 

acestuia. 

Instanţa a reţinut că, potrivit fișei de post reclamantului, în atribuțiile sale în 
genere nu intră ”organizarea și înaintarea actelor pentru licitație în vederea 
selectării asigurătorului”

763 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

6526

2ra-794/20 Decizie din 3 

iunie 2020 Prin Ordinul nr.505-c din 27 aprilie 2018 SA „RED-Nord” a desfăcut 
contractul individual de muncă nr. 2845 cu PJ -directorul tehnic adjunct 
pe investiții și dezvoltare  în legătură cu încălcarea gravă a obligațiilor 
de muncă, conform art. 86 alin . (1) lit. p) din Codul muncii.
Incalcarea de catre paratul SA „RED-Nord art. 90 alin. (1), (2) lit. c) şi (3), 
art. 128, art. 135 alin. (1), art. 142 alin. (1), art. 144 alin. (1), (2) şi (3), şi art. 

330 alin.

(1) din Codul muncii.

Solicitat: 250 000 lei

Primit: 25 679,65 lei 

S-a încasat de la SA „RED-Nord” în beneficiul lui PJ prejudiciul moral în sumă 

de 25 679,65 de lei

Anularea Ordinului nr.505-e din 27.04.2018 , fiind emis ilegal de catre SA „RED-
Nord”, fără motive temeinice și contrar prevederilor legale din materia muncii. 
Instanța a reținut că concedierea reclamantului nu îndeplinește condițiile unei 
decizii de concediere așa cum aceasta este reglementată de Codul muncii, din 
motiv că încălcarea gravă a obligațiilor de muncă nu și-a regăsit pe parcursul 
examinării cauzei, nefiind prezentată nici o probă veridică în acest sens.

764 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

6031

Dosarul 

nr. 

2ra–693/2

0

Încheiere 06 

mai 2020 

anularea ordinului de concediere, restabilire în funcția anterior 
deținută, încasarea salariului pentru perioada absenței forțată de la 
muncă, compensarea prejudiciului moral și încasarea cheltuielilor de 
judecată.

suma cerută-100 000 lei

suma acordata-6500 de lei

In motivarea soluției sale prima instanță a reținut că, angajatorul nu a emis un 

ordin motivat din punct de vedere juridic sau economic, cu privire la lichidarea

unității ori reducerea numărului sau a statelor de personal.
Lipsește motivarea din punct de vedere juridic sau economic cu privire la 
reducerea numărului sau a statelor de persona.
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Dosarul 

nr. 2ra-

593/20

încheire 06 

mai 2020

IM a depus cerere de chemare în judecată împotriva Universității 
Agrare de Stat din Moldova, intervenient accesoriu Confederația 
Națională a Sindicatelor din Moldova cu privire la anularea ordinelor de 
sancționare disciplinară, restabilirea în funcție, încasarea salariului 
pentru perioada lipsei forțate de la serviciu și a indemnizației și 

repararea prejudiciului moral.

A considerat eliberarea sa din funcţie absolut ilegală, ca una ce 
afectează drepturile şi interesele constituţionale, protejate de legislaţia 
în vigoare.

art. 86 alin. (1) lit. g) Codul muncii

suma ceruta 75 000 de lei cu titlu de prejudiciu moral 

suma acordata 7500 de lei

A fost anulat ca fiind ilegal punctul 1 din ordinul nr. 179 din 3 august 2017 în 

partea aplicării în privinţa lui IM a sancţiunii disciplinare sub formă de mustrare 
aspră şi punctul 3 din ordinul nr. 202 din 1 septembrie 2017 în partea eliberării 
din funcţie a şefului cazangeriei, IM.
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6404

Dosarul 

nr. 2ra-

546/20

Decizia din 

20 mai 2020

La 13 iunie 2017 AL a depus cerere de chemare în judecată împotriva ÎS 
„CRIS „Registru” cu privire la anularea ordinului de concediere, 
restabilirea la locul de muncă, încasarea despăgubirii pentru întreaga 
perioadă de absență forțată de la muncă și repararea prejudiciului 

moral

Se încasează din contul Instituției Publice „Agenția Servicii Publice” în 

beneficiul lui AL suma de 15000 (cincisprezece mii) de lei cu titlu de prejudiciu 

moral.

767 search_col

_civil.php 

(csj.md)

Dosarul 

nr. 3ra-

64/20

Încheiere din 

05 februarie 

2020

IGPF al MAI i-a încălcat (reclamantului) flagrant dreptul său de a se 
apăra împotriva ordinului vădit ilegal prin care a fost retrogradat din 
funcţie 

 

Suferinţele psihice cauzate ca urmare a aplicării sancţiunii disciplinare

Suma cerută:  10 000 de lei cu titlu 
de prejudiciu moral şi a suma de 7500 de lei cu titlu de cheltuieli de asistenţă 
juridică 
Prin hotărârea din 08 mai 2019 a Judecătoriei Chişinău, sediul Rîşcani, acţiunea 
depusă de către DC a fost respinsă ca neîntemeiată.
Instanţele ierarhic inferioare au conchis că ordinele Inspectoratului General al 
Poliţiei de Frontieră al MAI al RM nr. 118 ps din 01 februarie 2019 cu privire la 
sancţionarea disciplinară a lui CD și nr. 120/ps din 01 februarie 2019 cu privire la 
numirea în funcţie a lui CD, sunt legale și întemeiate, emise cu respectarea 
competenței, procedurii și a prevederilor de drept în fond. 

Recursul a fost declarat inadmisibil.
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5248

Dosarul 

nr. 3ra-

182/20

Încheiere din 

05 februarie 

2020

Încălcarea  art. 35 alin. (7) și alin. (9) din Legea nr.162 din 22 iulie 2005 cu 
privire la statutul militarilor, precum și a pct. 140 lit. a) din 
Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în 

Forțele Armate  pct. 49 din Regulamentul menționat 

art. 156 din Codul muncii 

Suma cerută: 50.000 lei de la Ministerul Apărării și Divizionul de artilerie
Acțiunea a fost respinsă integral.
Motivarea: ordinul Ministerului Apărării nr. 1-0178 din 11 noiembrie 2015 este 
unul legal în fond, emis cu respectarea procedurii și de către un subiect emitent 
corespunzător, nu stabilește încetarea înainte de termenul indicat în contract a 
relațiilor de muncă, or, în ordinul emis este indicat că, eliberarea din serviciul 
militar prin contract urmează a fi efectuată în baza pct. 140 lit. a), la expirarea 
contractului, astfel, eliberarea apelantului la expirarea contractului de muncă 
încheiat cu acesta a  fost una legală și întemeiată 
Ordinul contestat nu reprezintă în sine un act privind desfacerea contractului 
de muncă înainte de termen, ci vine ca o constatare a consumării contractului 
de îndeplinire a serviciului militar, încheiat între Ministerul Apărării şi Serghei 
Donțov, la expirarea sa.
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5170

Dosarul 

nr. 2ra-

77/20

Decizie 05 

februarie 

2020

Încălcarea dreptului la informație

ordinul cu privire la concedierea sa nr. 128cu din 08 iulie 2013, este 

ilegal 

și emis contrar prevederilor Codului muncii, or, reclamantul nu putea fi 
concediat în 

baza art. 86 alin. (1) lit. d) din Codul muncii până la eliberarea 

concluziei medicale 

din 09 iulie 2013

Suma cerută: 50.000 lei
Suma acordată: 9045,20 lei
Justificarea: instanța a admis acţiunea, bazându-se pe Raportul de constatare 
medico-legală nr. 309, în pct. 3 al căruia se indică că, intimatul poate lucra în 
funcţia de mecanic-reglor la maşini de ţigarete S
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4359

3ra-1350/19 Încheiere 

04 decembrie 

2019

Pârâtul nu a verificat certificatele de salariu din motive necunoscute nu 

a făcut-o astfel pensia a fost calculata incorect
Suma ceruta 20.000 lei

Suma acordata 0 lei (recurs inadmisibil)
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4376

3ra-

1087/19

Încheiere

04 decembrie 

2019 

EL împotriva Serviciului Vamal al Republicii Moldova cu privire la 

ilegalitatea actului administrativ prin care a fost concediat.

Suma ceruta 30.000 lei

Suma acordata  13.164 lei

Instanța de apel a relevat că normele citate mai sus impun obligatoriu
compensarea prejudiciului moral cauzat angajatului de către angajator pentru 

eliberarea

ilicită din funcţie, constatând că cuantumul acesteia de trei salarii medii lunare
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4417

2ra-

1954/19

Decizie

4 decembrie 

2019

Calcularea greșită a sumelor de retribuție a muncii Suma cerută-  150.000 lei
Suma acordată-  0 lei
Curtea Supremă de Justiție a menținut hotărârea curții de apel în partea ce ține 
de încasarea prejudiciului moral, motivând că acțunea este neîntemeiată.
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4420

 2ra-

1864/19

Decizie

04 decembrie 

2019

Emiterea ordinului ilegal prin care a fost aplicată reclamantului 
sancțiune sub formă de mustrare aspră.

Suma cerută- 5.000 lei
Suma oferită-  0 lei
Curtea Supremă de Justiție a menținut Hotărârea primei instanțe prin care s-a 
respins cerearea de reparare a prejudiciului moral ca fiin neîntemeiată.
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4340

2ra-

2225/19

Încheiere

04 decembrie 

2019

IH împotriva Societății cu Răspundere Limitată „Deri Cristal” cu privire 
la încălcarea drepturilor salariale.

Suma cerută-  10.000 lei
Suma oferită  2.000 lei

Recursul a fost declarat inadmisibil. 
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3663

nr. 2r-

640/19

Decizie

6 noiembrie 

2019

GZ a depus cerere de chemare în judecată împotriva Primăriei satului 
Pitușca, raionul Călărași cu privire la încasarea restanței la plățile 
salariale, penalității, dobânzii legale de întârziere, repararea 
prejudiciului moral şi compensarea cheltuielilor de judecată.

Cerut: nu este indicat.

Acordat: 3000lei.
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3773

nr. 2ra-

2021/19

Încheiere 

13 noiembrie 

2019

EC a depus cerere de chemare în judecată, ulterior fiind concretizată, 
împotriva Consiliului raional Strășeni, prin care a solicitat anularea 
ordinului nr. 165 din 28 decembrie 2017 emis de către Grădinița nr. 3 
„Ghiocel” din mun. Strășeni, restabilirea la locul de serviciu în funcția 
de educatoare în cadrul Grădiniței nr. 3 „Ghiocel” din mun.

Cerut:50 000lei.

Acordat: I.F. Pretențiile Eleonorei Ciobanu cu privire la restabilirea în funcția 
deținută și încasarea prejudiciului moral s-au respins ca neîntemeiate.Cât 
privește pretenția de reparare a prejudiciului moral s-a concluzionat că însăși 
admiterea acțiunii reprezintă prin sine o satisfacție echitabilă.
                  C.A. a casat hot. I.F.  a emis o nouă hotărâre, prin care s-a respins 
acțiunea înaintată de către Eleonora Ciobanu.Instanța de apel a conchis că 
plata despăgubirii pentru întreaga perioadă de absenţă forţată de la muncă și 

repararea prejudiciului moral sunt pretenții subsecvente anulării ordinului de 
concediere, iar odată ce ordinul de concediere este legal pretențiile enunțate 
urmează a fi respinse.
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3883

nr. 2ra-

2147/19

Încheiere

20 noiembrie 

2019 

NS a depus o cerere de chemare în judecată către Gimnaziul Corjova 
cu privire la anularea ordinului de concediere, restabilirea în funcţie, 
încasarea prejudiciului material şi moral.

Cerut:10741 lei 17 bani

Acordat:I.F. a respins cererea ca neîntemeiată
               C.A. a casat hot. I.F.  și s-a încasat de la Gimnaziul Corjova în beneficiul 

NS 3580,39 lei cu titlu de prej. moral.
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3049

Dosarul 

nr. 3ra-

914/19

Decizie 

02 octombrie 

2019

Anularea ordinului de sancționare disciplinară, restabilirea în funcție, 
încasarea despăgubirii pentru lipsa forțată de la serviciu, prejudiciului 
moral și a cheltuielilor de judecată.
Legea cu privire la activitatea poliției şi a statutului poliţistului şi 

anume: art. 24 alin. (4) ,26 alin. (1) lit. a),art. 28 alin. (1) lit. g) , in Codul 

de etică şi deontologie al poliţistului, pct. 36 subpct. 4) şi 5) din statutul 
disciplinar al poliţistului. 

Cerut: prejudiciul moral în mărimea echivalentului a două salarii de funcţie

Acordat: Instanța de fond a respins ca neîntemeiată acțiunea. 

Curtea de apel:S-a încasat de la Inspectoratul General al Poliţiei în beneficiul lui 
AR prejudiciul moral în mărimea unui salariu mediu al acestuia 
CSJ: Casează integral deciziaa Curții de Apel Chișinău și menține hotărârea  a 
Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.

779 http://juris
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3052

Dosarul 

nr. 2ra-

1628/19

Încheiere

 02 octombrie 

2019

ES a depus cerere de chemare în judecată împotriva Întreprinderii de 
Stat  „MoldATSA” (în continuare ÎS „MoldATSA”), prin care a solicitat 

anularea ordinului nr.24 din data de 15 februarie 2018 cu privire la 

aplicarea sancțiunii disciplinare – avertisment.

Cerut: 10 000 lei

Acordat: 0 lei.
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3064

nr. 2ra-

1824/19

Încheiere 

2 octombrie 

2019

Reclamantul a  depus cerere de chemare în judecată împotriva ÎM 
„Direcţia Construcţii Capitale” a Primăriei mun. Chişinău, intervenient 
accesoriu Primăria mun. Chişinău cu privire la anularea ordinelor, 
restabilire la lucru, , a fost concediat în temeiul art. 86 lit. h) Codul 

muncii – absenţa fără motive întemeiate de la lucru. Concedierea 
ilegală.

Cerut: 50 000 lei

Acordat: 20 000 lei 
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3258

nr.

2ra-

1467/2019

Decizie 

09 octombrie 

2019

 Reclamantul a depus cerere de chemare în judecată împotriva  
„Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Chișinău” privind anularea 
ordinului de concediu, restabilirea în funcție, încasarea salariului 
pentru absența forțată de la muncă și repararea prejudiciului moral.

Cerut:  4 salarii medii.

Acordat : Instanța de fond : 2 salarii medii-7475 lei.
                 C.A. : a casat hotărârea instanței de fond și a respins acțiunea 
înaintată de GB, ca neîntemeiată.
                CSJ: Casează hot. C.A.; menține hotărârea instanței de fond.
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3113

nr.2ra-

1501/19

Încheiere

09 octombrie 

2019

Reclamantul s-a adresat cu cerere de chemare în judecată către IP 
„Agenţia Servicii Publice”, prin care a solicitat anularea ordinului  în 
partea concedierii acestuia, restabilirea în funcţie, încasarea
salariului pentru absenţă forţată de la muncă, încasarea prejudiciului 

moral.

Cerut: 10 000 lei.

Acordat:0 cererea  a fost respinsă ca fiind neîntemeiată.
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783 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

3115

nr. 2ra-

1512/19

Încheiere

 09 

octombrie 

2019

Anularea Deciziei, prin care s-a dispus aplicarea sancțiunii displinare, 
trimiterea forțată în concediu din cont propriu neplătit și anularea 
dispoziției primarului nr.4 din 14.02.2017 „Cu privire la eliberarea din 
funcție”

Cerut: 10 000 lei

Acordat:   I.F.: 2 000 lei.

                  C.A.  a casat hotărârea I.F. și au fost acordate 7282 lei.

784 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

3138

nr. 3ra-

1195/19

Încheiere 

09 octombrie 

2019

Reclamantul a solicitat anularea ordinului nr. 10 din 21 ianuarie 2019 

„Cu privire la desfacerea contractului individual de muncă și predare-
primire a bunurilor”; restabilirea în funcția de expert în determinarea 

gradului de dizabilitate/medic echipa nr. 12 a Serviciului pentru 

determinarea gradului de dizabilitate.

Cerut: 50 000 lei.

Acordat: I.F. 5 000lei.

               C.A.  a casat hot. I.F. și a acordat 10 000lei.

785 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

3218

nr. 2ra-

1848/19

Încheiere 

09 octombrie 

2019

IC a depus cerere de chemare în judecată împotriva SA „Baza de 
Transport Auto nr. 25 din or. Leova” cu privire la obligarea modificării 
ordinului de concediere şi a înscrisurilor din carnetul de muncă, 
încasarea salariului restant şi a plăților suplimentare pentru fiecare zi 
de întârziere, repararea prejudiciului moral şi compensarea 
cheltuielilor de judecată.

Cerut: 3000 lei

Acordat: 3 000 lei.

786 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

3267

nr.2ra-

1969/19

Încheiere

16 octombrie 

2019

ME s-a adresat în instanţa de judecată, cu cerere de chemare în 
judecată împotriva Gimnaziului Crăsnăşeni ulterior concretizată 

privind anularea ordinului de concediere nr. 2 privind concedierea din 

funcţie, în baza art. 86 alin.(l) lit. n) din Codul muncii emis de 
Gimnaziul Crăsnăşeni, restabilirea în funcţie de profesoară de geografie 
şi biologie a Gimnaziului Crăsnăşeni

Cerut: 200 000 lei.

Acordat:cererea de chemare în judecată depusă de Marandici Elena a fost 
respinsă ca neîntemeiată

787 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

3306

nr. 2ra-

1715/19

Încheiere 

16 octombrie 

2019

Reclamanta a menționat că deși prin hotărârea din 14 noiembrie 2014 a 
Judecătoriei Centru, mun. Chişinău a fost restabilită în funcția de 
director al IMSP ,,Spitalul Clinic Municipal nr.4”, în funcția dată deja a 
fost desemnat VC. Si de fapt nu a   fost restabilită în funcșie în perioada 
15 noiembrie 2014 – 16 martie 2017.

Cerut 250 000lei.

Acordat: I.F. 10 000 lei.

788 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

3376

nr.3ra-

1081/19

Încheiere 

16 octombrie 

2019

SB a depus cerere de chemare în judecată în ordinea contenciosului 
administrativ împotriva Casei Naționale de Asigurări Sociale, 

intervenient accesoriu Ministerul Afacerilor Interne cu privire la 

recunoașterea ilegală a refuzului, obligarea efectuării recalculării 
pensiei reieșind din recalculul vechimii în muncă.

Cerut:5 000lei.

Acordat: 0 (Cu referire la pretenția din acțiune privind repararea prejudiciului 
moral cauzat, aceasta a fost respinsă, deoarece reclamantul nu a argumentat și 
nici nu a prezentat careva probe admisibile și pertinente, care ar demonstra 
cauzarea suferințelor psihice și fizice de către autoritatea publică prin actul 
contestat.Prin urmare, instanțele de judecată au concluzionat că anularea 
refuzului de recalculare a pensiei și obligarea organului abilitat de a-i recalcula 
pensia reclamantului, constituie o satisfacție echitabilă pentru acesta. Or, în 
proces, SB nu a probat că ar fi suferit o pagubă inechitabilă cu această 
satisfacție.)

789 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

3398

nr. 2ra-

1857/19

Încheiere 

16 octombrie 

2019

IC a depus cerere de chemare în judecată împotriva Primăriei sat. 
Mingir r-nul Hînceşti şi Grădiniţei de copii „Garofiţa” din sat. Mingir r-
nul Hînceşti cu privire la repararea prejudiciului material şi 
prejudiciului moral. În motivarea acţiunii a invocat că potrivit 
contractului individual de muncă nr. 11 din 1 iunie 2010 încheiat cu 
Grădiniţa de copii „Garofiţa” din sat. Mingir r-nul Hînceşti, dânsul a 
fost angajat la lucru în calitate de muncitor (electric) pe un termen 

nedeterminat cu regim de muncă de 5 zile lucrătoare în săptămână, de 
la orele 08:00 până la orele 17:00. A precizat că, deşi contractul 
menţionat nu a fost modificat, în conformitate cu art. 68 Codul muncii, 
administratorul grădiniţei şi Primăria sat. Mingir r-nul Hînceşti i-a 
achitat salariul doar în mărime de 520 de lei, adică 50 %.

Cerut: 5000lei

Acordat: cererea a fost respinsă acţiunea ca fiind neîntemeiată

790 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

3540

nr. 2ra-

1986/19

Încheiere 

30 octombrie 

2019

SS a depus cerere de chemare în judecată, concretizată ulterior, 
împotriva Centrului Republican pentru Copii și Tineret, prin care a 
solicitat recunoașterea ilegală a refuzului Centrului Republican pentru 
Copii și Tineret nr. 373 din 26 octombrie 2018 privind acordarea 
concediului suplimentar, începând cu 29

octombrie 2018, obligarea acordării concediu suplimentar în temeiul 
art. 7, alin. (14) al Legii nr. 909 din 30 ianuarie 1992 privind protecția 
socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la 
Cernobîl.

Cerut:20 000lei

Acordat: I.F. 200lei

                C.A.a casat hot.I.F. si a a respins cererea reclamantului.

791 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

3551

nr. 2ra-

2016/19

Încheiere 

30 octombrie 

2019

SL a depus cerere de chemare în judecată împotriva Întreprinderii de 
Stat ”Întreprinderea Silvo-Cinegetică Strășeni” cu privire la anularea 
ordinelor privind aplicarea sancțiunilor disciplinare, restabilirea la locul 
de muncă, încasarea salariului pentru absenţa forţată de la muncă, 
repararea prejudiciului moral şi a cheltuielilor de judecată.

Cerut:20 000lei.

Acordat: I.F. a respins cererea de chemare în judecată
                 C.A.   casat hot. I.F. a pronunțat hotărâre proprie dar nu a acordat prej. 

moral 

                    A fost admis recursul depus de reclamant și cauza a fost trimisa  spre 

rejudecarea.

                 C.A. a fost acordate 3023 lei  cu titlu de prej. moral.
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sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

3604

nr. 3ra-

1124/19

Încheiere 

30 octombrie 

2019

GT a depus cerere de chemare în judecată împotriva Casei Naționale 
de Asigurări Sociale, intervenient accesoriu Societatea pe Acțiuni 
„Moldovahidromaș” cu privire la stabilirea activității în condiții nocive, 
anularea actelor administrative, obligarea stabilirii pensiei, încasarea 

pensiei și repararea prejudiciului moral.În motivarea acțiunii 
reclamantul a indicat că, prin decizia nr. 73 din 21 iulie 2015 a Casei 
Teritoriale de Asigurări Sociale Ciocana i s-a refuzat în stabilirea pensiei 
pentru limita de vârstă din motiv că, conform actelor prezentate nu a 
fost confirmat stagiul de muncă de 10 ani în condiții foarte nocive

Cerut: 5.000 lei.

Acordat:1.000 lei.

793 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

2915

2ra-

1755/2019

Încheiere

25 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de EH împotriva Primăriei mun. 
Chişinău privind anularea dispoziţiilor nr. 104/1-dc din 01 martie 2018 şi 
nr. 125-dc din 13 martie 2018, restabilirea în funcţie, calcularea şi 
achitarea salariului pentru absenţa forţată de la muncă, repararea 

prejudiciului moral, compensarea cheltuielilor de judecată

cerut: 50 000 lei

Reclamantul EH aruţa a reţinut că fără acordul său a fost modificată durata 
contractului individual de muncă pe perioadă determinată de la 01 martie 2018 
până la 12 martie 2018, iar prin dispoziţia Primarului general-interimar al mun. 
Chişinău nr. 125-dc din 13 martie 2018 s-a dispus desfacerea contractului 
individual de muncă nr. 40 din 18 iunie 2007 în legătură cu expirarea termenului 
contractului, cu care nu este de acord şi le consideră ilegale. În acest context, 
invocă prevederile art. 68 alin. (1) Codul muncii, potrivit cărora contractul 
individual de muncă nu poate fi modificat decât printr-un acord suplimentar 
semnat de părţi, care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia.

acordat: 30 000 lei.

794 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

2958

2ra-1717/19 Încheiere

25 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată a lui VС împotriva Autorității 
Aeronautice Civile a Republicii Moldova cu privire la anularea ordinului, 

restabilirea la muncă și încasarea salariului pentru lipsa forțată de la 
muncă, repararea prejudiciului material și moral.
Reclamantul a mai menționat că la data de 30 martie 2018 el împreună 
cu alţi colegi de serviciu, a adresat o cerere directorului Autorităţii 

Aeronautice Civile, prin care au cerut anularea ordinului de modificare 

a Regulamentului cu privire la remunerarea muncii şi recalcularea 
salariilor. Ca consecinţă a acestei cereri, pe data de 6 aprilie 2018, el şi 
colegul său AC au fost concediaţii, iar alţii semnatari sunt urmăriţi şi 
discriminaţi la serviciu.

cerut: 100 000 lei

acțiune respinsă ca fiind neintemeiată.

795 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

2737

2ra-

1722/19

Încheiere

18 

septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată a Sindicatului Colaboratorilor Organelor 
de Forță din Republica Moldova în interesele lui AT şi IJ împotriva 
Departamentului Instituțiilor Penitenciare (succesor în drepturi 
Administrația Națională a Penitenciarelor) cu privire la recalcularea şi 
achitarea diferenței bănești de indemnizație unică la concediere şi 

repararea prejudiciului moral.

cerut: 5000 lei pentru fiecare

acordat: 0

796 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

2763

2ra-1811/19 Încheiere

18 

septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de BN împotriva Societății cu 
Răspundere Limitată ”Clemiro” cu privire la anularea ordinului de 
concediere, încasarea salariului pentru lipsa forțată de la muncă, 
încasarea compensației suplimentare și repararea prejudiciului moral.

A invocat reclamantul ilegalitatea ordinului de concediere, deoarece a 

fost semnat de BM, care nu deținea calitatea de administrator al 
întreprinderii.

cerut: 2 089,1 lei

acțiune respinsă ca fiind neîntemeiată.

CA: a casat hot. primei instanțe, a dispus repararea prejudiului moral - 1045 lei.

797 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

2770

2ra-1522/19 Încheiere

18 

septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de VD împotriva Întreprinderii 
Mixte „Sudzucker-Moldova” Societate pe Acțiuni cu privire la anularea 

ordinelor, încasarea salariului pentru absență forțată de la muncă și 

repararea prejudiciului moral.

A considerat că, ordinul nr.2 s/d din 20 ianuarie 2014 emis de 
conducerea Î.M. „Sudzucker Moldova” S.A., în calitate de angajator, 
este ilegal în fond şi emis cu încălcarea legislaţiei muncii, şi anume 
angajatorul Î.M. „Sudzucker Moldova” SA până la emiterea ordinului 
nr.2 s/d din 20 ianuarie 2014 nu a luat careva explicații scrise de la VD, 
mai mult, angajatorul nu a emis un ordin cu privire la inițierea unei 
anchete de serviciu, iar, în pofida faptului că angajatorul Î.M. 
„Sudzucker Moldova” S.A. are subdiviziunea responsabilă de domeniul 
relațiilor de muncă - Departamentul Resurse Umane, raportul despre 
ancheta de serviciu a fost întocmit de către o firmă terţă, Business 

Intelligent Services S.R.L.

cerut: 100 000 lei

acțiune respinsă ca fiind neîntemeiată.
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2804

2ra-1581/19 Încheiere

18 

septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de VM împotriva Întreprinderii 
Municipale pentru Achiziţii, Comerţ şi Pieţe cu privire la restabilirea în 

funcţie, încasarea salariului pentru perioada absenţei forţate de la 

serviciu, a prejudiciului moral şi a cheltuielilor de judecată.
În luna mai reclamantul a facut cunoştinţă cu propunerea nr. 034/10-04 
din 11 aprilie 2018 cu privire la semnarea până la 21 mai 2018 a unui 
acord adiţional la contractul individual de munca nr. 36 din 21 februarie 

2013. Nesemnarea acordului suplimentar la contractul individual de 

munca existent, se va considera ca refuzul de fi transferat la locul de 

munca propus сu concedierea în legătură cu reducerea numărului 
statelor de personal.

cerut: 21 000 lei

acțiune respinsă ca fiind neîntemeiată.
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2827

3r-177/19 Decizie

18 

septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de VG împotriva Instituţiei 
Publice „Agenţia Servicii Publice” și SR, intervenient accesoriu 

Inspectoratul de Stat al Muncii cu privire la anularea ordinului de 

concediere, restabilirea în funcție, repararea prejudiciului material, 

moral și compensarea cheltuielilor de judecat.

cerut: 5000 lei

acordat: 3 619, 78 lei

CA: a casat hot. primei instanțe.
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2725

2ra-1573/19 Încheiere

11 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de VM împotriva Grădiniței 
Trestieni, r-nul Briceni şi Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Briceni, 
intervenienți accesorii Direcţia de Învățământ, Tineret şi Sport Briceni 
şi IZ cu privire la repunerea în termen, anularea ordinului de 

concediere, repunerea în funcţie, repararea prejudiciului moral, 

încasarea indemnizației pentru concediul parţial plătit şi a cheltuielilor 
de judecată.
Reclamanta a relevat că prejudiciul cauzat de către pârât se exprimă în 
ratarea sumelor ce urmau a fi achitate pentru concediu parţial plătit 
pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani (1000 de lei/lunar), 
începând cu data de 04 ianuarie 2017 şi până la emiterea hotărârii 
instanţei de judecată. Reclamanta a învederat că în rezultatul acțiunilor 
ilegale ale pârâtului, soldate cu pierderea locului de muncă, a sursei de 
existență şi privării ilegale de posibilitatea de a munci, a suportat stres 
şi frustrare, iar aceste suferințe pot fi compensate doar prin încasarea 
prejudiciului moral în sumă de 30000 de lei. De altfel, fiind concediată 
a fost învinuită de comiterea unor acțiuni pe care nu le-a săvârșit.

cerut: 30 000 lei

acordat: 4000 lei
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2581

2ra-1477/19 Încheiere

4 septembrie 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de RV împotriva Inspectoratului 
General al Poliţiei cu privire la repararea prejudiciului material şi moral.
La 20 octombrie 2017 s-a adresat Inspectoratului General al Poliţiei cu 
cerere prin care a solicitat achitarea plăţilor pentru munca prestată 

suplimentar. Prin răspunsul din 13 noiembrie 2017, Inspectoratul 
General al Poliţiei a  menţionat că pentru munca prestată a beneficiat 
de toate suporturile şi adausurile la salariu în conformitate cu legislația 
în vigoare. Ca temei de drept a indicat art. 36 din legea nr. 320 cu privire 

la poliţie normă ce reglementează că, poliţistul este obligat să presteze 
serviciu, în afara orelor de muncă. Norma ce era abrogată la momentul 
înaintării cererii. Reclamantul a indicat că, munca poliţistului nu este 
gratuită, respectiv urmează a fi achitată conform criteriilor generale, 
adică potrivit codului muncii.

cerut: 18 000 lei

acordat: 2000 lei

Referitor la pretenția privind încasarea prejudiciului moral în mărime de 18 000 

de lei instanța a considerat-o exagerată în coraport cu ingerințele stabilite astfel 

că, a considerat ca rezonabilă suma de 2000 de lei, ca consecință a reținerii 

salariului.
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2499

2ra-1337/19 Încheiere

14 august 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de VM împotriva Instituției 
Medico-Sanitare Publice „Institutul Mamei şi Copilului” cu privire la 

anularea ordinului de concediere, restabilirea în funcţie, încasarea 
salariului pentru perioada reținerii carnetului de muncă, încasarea 
salariului pentru absența forțată de la serviciu, eliberarea carnetului de 
muncă reținut ilegal odată cu eliberarea din funcţie, repararea 

prejudiciului moral şi încasarea cheltuielilor de judecată.

cerut: 20 000 lei

acordat: 7622,21 lei
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2449

2ra-

1291/19

Încheiere

07 august 

2019

cerere de chemare în judecată depusă de VI împotriva Societăţii pe 
Acţiuni „Drumuri-Criuleni” cu privire la anularea ordinelor de 

sancționare şi ordinului de concediere, restabilirea în funcţie, încasarea 
salariului pentru perioada absenței forțate de la muncă şi repararea 

prejudiciului moral.

cerut: 10 salarii medii lunare

acordat: 10 000 lei

CA: Instanţa de apel a relevat că este întemeiată şi pretenția reclamantului VI 
cu privire la încasarea prejudiciului moral, însă suma  solicitată de ultimul – 
zece salarii medii, este una vădit exagerată, or aceasta depășește şi suma 
salariului pentru absența forțată de la muncă, respectiv prima instanță corect a 
stabilit cuantumul prejudiciului moral în mărime de 10000 lei.
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1731

Dosarul 

nr. 2ra-

1131/19

Încheiere

26 iunie 2019

Suspendarea raporturile de muncă,  emis cu scopul de a intimida şi de 
a condiţiona la o eventuală concediere; 
Încălcarea dreptului de a fi admis la muncă

Suma cerută: 10000 lei

Suma acordată: 4000 lei ( in fond)

Justificarea instanței: atât la etapa judecării pricinii în prima instanță, cât și la 
etapa judecării apelului, instanței nu i-au fost prezentate probe confirmative a 
faptului admiterii de către angajator al încălcărilor întru prejudicierea dreptului 
la muncă a reclamantei în sensul acestuia, motiv din care, urmează a fi reținută 
integral poziția instanței de fond referitor la respingerea pretenției respective.
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1726

Dosarul 

nr. 3ra-

732/19

Încheiere 26 

iunie 2019

neacordarea indemnizației lunare Suma cerută: 50000 lei

Suma acordată: 1000 lei ( in fond)

Justificarea instanței: acțiunile indicate în ordin nu au căpătat statut de 
sancțiune disciplinară și nu au putut servi ca temei pentru neacordarea 
indemnizației lunare. Indemnizația lunară, având caracter stimulator;  Ordinul 
ste de natură discriminatoriu, contravine legislației muncii și limitează 
drepturile reclamantei de a beneficia de garanții salariale sub formă de 
indemnizația lunară stabilită pentru executarea conștiincioasă a obligațiilor de 
serviciu și disciplina impecabilă pentru luna respectivă, fiind emis în lipsa 
constatării culpei acesteia
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1756

Dosarul 

nr.2ra-

1049/19

Decizie 26 

iunie 2019

Eliberare nemotivată de la locul de muncă
eliberare din funcția de jurist, în temeiul art. 86 alin. (1) lit. c) Codul 

muncii

Suma solicitată: 400000 lei

Suma acordată: 5000 lei

Justificarea instanței: Colegiul lărgit consideră că suma pretinsă este una 
excesivă. Bazându-se pe materialele aflate în posesia sa și limitele articolului 90 
alin. (3) din Codul civil, instanța de judecată acordă recurentului 5 000 de lei 
pentru prejudiciul moral, care trebuie reparată exclusiv de angajatorul (pârâtul)
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1760

Dosarul 

nr. 2ra-

1316/19

Încheiere 26 

iunie 2019

Eliberarea de la postul de muncă, sub forma sancțiunii disciplinare prin-

un ordin  emis de angajator. 

Suma solicitată: 10000lei

Suma acordată: 10000 lei ( în fond)

Justificarea instanței: Se consideră că sancțiunea disciplinară de eliberare din 
serviciul vamal a fost aplicată cu șaptesprezece zile mai târziu după expirarea 
termenului de o lună, astfel în situația dată angajatorul a emis ordinul de 
aplicare a sancțiunii disciplinare de concediere cu încălcarea termenului legal 
consacrat pentru aceasta, adică cu încălcarea procedurii prestabilite. Termenul 
de aplicare a sancțiunii disciplinare față de el a început să curgă la 22 februarie 
2017, data constatării de către angajator a abaterii disciplinare şi a încetat la 22 
martie 2017, însă actul prin care a fost aplicată sancțiunea disciplinară față de el 
şi anume, ordinul Directorului General al Serviciului Vamal nr. 374-p, a fost emis 
la 30 martie 2017, fiind adus la cunoștință în aceeași zi.
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prudenta.c
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1764

Dosarul 

nr. 2ra-

1284/19

Încheiere 26 

iunie 2019

Emiterea ilegală a ordinelor de sancționare disciplinară şi concediere 
ilegală

Suma solicitaă: 100000 lei
Suma acordată: 0 lei

Justificarea instanței: În motivarea soluției, instanța de apel a menționat că 
apelanta nu a adus nici un argument şi nici o probă concludentă ce ar indica 
asupra temeiurilor de repunere în termen a cererii de chemare în judecată cu 
privire la anularea ordinelor de aplicare a sancțiunii disciplinare nr. 70/1 din 1 
decembrie 2016, nr. 18/2 din 28 februarie 2017 și nr. 43 din 20 aprilie 2017, iar 
referitor la ordinul nr. 22 din 22 martie 2017, repunerea în termen de atac a 

acestui ordin nu a solicitat. Totodată, a remarcat că apelanta nici în prima 
instanță și nici în instanța de apel, nu a prezentat careva probe justificate ce ar 
îndreptăți încălcarea termenului de prescripție stabilit de Codul muncii.
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1829

Dosar nr. 

2ra-934/19

Decizie

26 iunie 2019 

Desfacerea neîntemeiată a contractului individual de muncă

art. 82 lit. f) Codul muncii

Suma solicitată: 10 000 lei

Suma acordată: 0 lei ( in fond); 7543 lei ( apel)

Justificarea instanței:  Cu referire la prejudiciu moral solicitat de reclamanta , 
instanţa de fond a indicat că această cerință este neîntemeiată, or pe parcursul 
examinării cauzei nu a fost constatat şi nici prezentate probe care să 
demonstreze că reclamanta a avut de suferit careva prejudicii de ordin moral, 
mai mult că, restabilirea sa în funcţie constituie o satisfacție echitabilă. Instanţa 

de apel a statuat că indiferent de faptul că ÎS „Poșta Moldovei” şi-a anulat 
ordinul nr. 356p din 18 august 2017, pe perioada 18 august 2017 – 21 august 2017 
şi până la restabilirea acesteia în funcţie - 22 decembrie 2017, Maria Pasat a fost 
privată de posibilitatea de munci, situație atribuită expres de Lege la categoria 
faptelor ilicite pasibile de a institui obligația angajatorului de a compensa 
prejudiciul moral în cuantum de cel puțin un salariu mediu lunar

Coord. dr. conf. Octavian Cazac, iunie 2021, Chisinau Pagina 142 din 146

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51731
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51731
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51731
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51731
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51731
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51731
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51726
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51726
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51726
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51726
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51726
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51726
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51756
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51756
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51756
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51756
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51756
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51756
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51760
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51760
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51760
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51760
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51760
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51760
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51764
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51764
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51764
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51764
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51764
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51764
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51829
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51829
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51829
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51829
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51829
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=51829


animus.md Studiu de Jurisprudență

Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral

810 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=5

0227

Dosarul 

nr. 2ra-

442/19

Încheiere 03 

aprilie 2019

a solicitat anularea ordinului nr. 25-p din 09 februarie 2007 „Cu privire 
la încetarea contractului individual de muncă”, restabilirea în funcţia 
deţinută anterior la Colegiul de Construcții din Chișinău.

 art. 145 din Codul muncii 

Suma încasată: 20 000 lei
Justificarea instanței :Centrul de Excelență în Construcții” a devenit caduc și 
acest fapt a determinat necesitarea anulării ordinului contestat, însă nu
pentru motivul de ilegalitate invocat de către VM.
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0246

Dosarul 

nr. 2ra-

338/19

Încheiere 03 

aprilie 2019

cu privire la anularea ordinului de concediere, restabilirea la locul de 

muncă, încasarea salariului pentru absenţa forţată de la muncă, a 
penalităţii pentru neachitarea salariului pentru lipsa forţată de la 
muncă, repararea prejudiciului moral şi încasarea cheltuielilor de 
judecată.

Suma cerută: 100000 de lei  ,  prejudiciului moral .
                         7000 LEI , cheltuielilor pentru asistenţă juridică .
S-a  încasat : 289670,56 de lei, cu titlu de salariu pentru perioada absenţei 
forţate de la muncă
(23 mai 2016-3 mai 2018), suma de 15000 de lei cu titlu de prejudiciu moral şi 

suma

de 7000 de lei pentru serviciile juridice.
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0084

Dosarul 

nr. 2ra-

592/19

Închiere 27 

Martie 2019

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că activează în funcţie de 
însoțitor de vagon ruta Chișinău-Sankt-Petersburg, Direcția de 
deservire a călătorilor a Întreprinderii de Stat “Calea Ferată din 
Moldova”, începând cu anul 1981.
Angajatorul nu îi achită plățile ce țin de deplasările peste hotarele 
Republicii Moldova deși, unii salariați care activează pe ruta Chișinău – 
București beneficiază de aceste plăți, fapt bine cunoscut de 
administrație.  

Suma Ceruta: 10 000 lei

Suma Acordata: 2 000 lei

Cererea de chemare în judecată depusă de Scodigor Anton împotriva Direcţiei 
de Deservire a Călătorilor a Întreprinderii de Stat “Calea Ferată din Moldova” şi 

a

Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” cu privire la obligarea 
recalculării şi achitării plăţilor de deplasare şi încasarea prejudiciului moral, a 
fost respinsă, ca neîntemeiată. 
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9490

Dosarul 

nr. 2r-

130/19

Decizie 20 

Februarie 

2019

Împotriva Colegiului Tehnologic din Chişinău cu privire la anularea 
ordinului, restabilirea la locul de muncă, repararea prejudiciului cauzat 
pentru perioada absenţei forţate de la serviciu, a prejudiciului moral şi 
încasarea cheltuielilor de judecată 

Suma Ceruta: 378 468 lei

Suma Acordata:11 354 lei

În motivarea recursului a invocat că Încheierea recurată este ilegală din motiv că 
recurentul a fost lipsit de dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil de 

către o instanţă imparţială, totodată a fost încălcat drepturile acestuia garantate 
de art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.
În conformitate cu art. 425 Cod de procedură civilă, termenul de declarare a 
recursului împotriva încheierii este de 15 zile de la comunicarea încheierii.

În conformitate cu art. 427 lit. a) Cod de procedură civilă, instanța de recurs, 
după ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept să respingă 
recursul și să mențină Încheiere 
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8855

Dosarul 

nr.3r-

12/2019

Decizie din 16 

ianuarie 2019

Emiterea dispoziției nr.157/1-dc din 29 martie 2018, prin care MM a fost 
concediat din  funcţia de şef al Direcţiei sănătăţii a Consiliului 
municipal Chişinău

Cerut : 200.000 lei

Instanța de fond : 10.000 lei 
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8783

Dosarul 

nr. 2ra-

74/19

Încheiere din 

16 ianuarie 

2019

Reclamantul a considerat că, Dispoziţiile nr. 82 din 25 noiembrie 2016, 
nr. 97 din 16 decembrie 2016, precum şi Contractul individual de 
muncă nr. 2/1 din 25 noiembrie 2016, încheiat între dânsul şi Primăria s. 
Coşerniţa, r-nul Criuleni, contravin atât dispoziţiilor hotărârii din 23 
noiembrie 2016 a Judecătoriei Criuleni, cât şi legislaţiei muncii, fapt ce-i 
lezează drepturile legitime de salariat.

Cerut : 15.000 lei 

Instanța de fond : 3.000 lei 

816 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi
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8970

Dosarul 

nr. 2ra-

93/19

Încheire din 

23 ianuarie 

2019

Reclamantul a considerat că a fost ilegal concediat din funcția de 

jurisconsult din cadrul Penitenciarului nr. 17 Rezina

Cerut : repararea prejudiciului moral (nu este specificat o sumă concretă)

Instanța de apel : 10.000 lei 

817 http://juris

prudenta.c
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8997

Dosarul 

nr. 3ra-

1717/2018

 3ra-

71/2019

Încheire din 

23 ianuarie 

2019

Reclamantul a considerat că ordinul de concediere nr. 703-p din data 
de 01 iulie 2016, este ilegal și neîntemeiat, emis contrar prevederilor 
legii și cu
încălcarea procedurii stabilite, deoarece nu i-a fost propusă o funcție 
inferioară celei deținute, or, i-a fost aplicată sancțiune disciplinară cu 
eliberarea din Serviciului Vamal, pe motiv că nu corespunde funcției.  

Cerut : 50.000 lei 

Instanța de fond : 6565 lei  

818 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi
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9111

Dosarul 

nr. 2ds-

2/19

Încheire din 

30 ianuarie 

2019

Neincasarea salariului și reținerea nejustificată a a unei părți din salariu Cerut : 5.000 lei 

Instanța de fond : 2.000 lei 
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Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral
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9160   ???

Dosarul 

nr. 2ra-

196/19

Încheiere din 

30 ianuarie 

2019

SV a menționat că la 24 februarie 2012 VP l-a lovit cu o bâtă de lemn în 
regiunea capului şi a corpului, în rezultatul căreia i-au fost cauzate 
vătămări corporale sub formă de [...], care conform raporturilor de 
examinare medico-legale nr. 148 din data de 26 aprilie 2012 și nr. 39 din 
26 februarie 2012 au fost calificate ca vătămări corporale uşoare 

art. 287, alin (3) al Codului penal 

Cerut : 25.000 lei 

Instanța de fond : 25.000 lei 

Instanța de apel : 5.000 lei 

820 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=4

9157

Dosarul 

nr. 2ra-

94/19

Decizie din 30 

ianuarie 2019

Reclamanta VD a indicat că la mijlocul lunii martie 2014, a aflat de la 
părinții săi că este căutată de organele de drept din  or. Străşeni. 
 Reclamanta a relatat că drept efect al acţiunilor ilegale ale organului de 
urmărire penală, și anume din cauza măsurilor preventive privind 
obligarea de a nu părăsi ţara și a interdicției de perfectare a 
pașaportului biometric, aplicate de organele de drept, a fost în 
imposibilitate să se întoarcă la muncă în Italia, a ratat contractul de 
muncă, salariul pe care urma să-l încaseze şi posibilitatea de a prelungi 
permisele de muncă şi şedere în Italia, care au expirat la data de 12 

noiembrie 2014.

Cerut : 100.000 lei 

Instanța de fond : 50.000 lei 

821

822 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=4

8350

Dosarul 

nr.2ra-

2430/18

Încheiere din 

5 decembrie 

2021

In timpul controlului de frontier, colaboratorului BO i-au apărut dubii 
referitor la numărul caroseriei. Astfel, la 20 mai 2015 a fost întocmit un 
proces-verbal privind actele de constatare, şi a fost ridicat de la MA 
automobilul în cauză, cheile de pornire şi certificatul de înmatriculare.  

a fost pornită urmărirea penală în cauza nr. [...],
conform semnelor constitutive ale componenţei de infracţiune 
prevăzute de art. 276 alin. (1) Cod penal. Ulterior, de către colaboratorii 
Departamentului poliţiei de Frontieră al MAI, la data 18.09.2015, a fost 
pornită urmărirea penală în cauza nr.
[...], conform semnelor constitutive ale componenţei de infracţiune 
prevăzute de art. 248 alin. (1) Cod penal.

i-au fost grav încalcate drepturile sale constituţionale

Cerut : 200.000 lei

Instanța de fond i-a acordat : 5.000 lei

Apel : a fost menținută suma de 5.000 lei 

Instanţa de apel a concluzionat că suma solicitată de reclamantul/intimat în 
mărime de 200 000 de lei, reprezintă o sumă evident exagerată și vădit 
disproporționată în raport cu obiectul litigiului și dreptul pretins lezat.
 În opinia instanţei de apel suma de 5000 de lei reprezintă o compensare 
suficientă și echitabilă a prejudiciului moral cauzat.

823 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=4

8332

dosarul 

nr.2ra-

2489/18

Încheiere din 

05 decembrie 

2018

a fost concediată abuziv din funcţia de reporter încălcându-se 

prevederile 

art. 107 alin. (4) din Codul muncii

cerut : încasarea unei compensaţii pentru prejudiciul  
moral în mărime de trei salarii medii

Instanța de fond a dat : 5 178, 52 lei

Instanța de apel a menținut hotărârea instanței de fond

824 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=4

8328

dosarul 

nr.2ra-

2308 /18

Încheiere din 

05 decembrie 

2018

a fost concediat neîntemeiat

au fost încălcate grav prevederile de la 

206 - 211 din Codul muncii

cerut : 5.000 lei 

Instanța de Apel : 4000 de lei

825 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=4

8756

Dosarul 

nr. 2ra-

2236/18

Decizie din 19 

decembrie 

2018

Eliberarea din funcție cu încălcarea prevederilor procedurii conceiderii 
reglementate de legislația muncii 

art. 83 alin. (1) și (4) Codul Muncii

art. 81 alin. (3) Codul Muncii 

Cerut : 4.500 lei ( echivalentul a 3 salarii lunare )

Instanța de fond : 1.500 lei 

826 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=4

8662

Dosarul 

nr. 3ra-

1664/18

Încheiere din 

19 februarie 

2018

 Prin Ordinul nr. 49 din data de 28 septembrie 2015 a fost sancţionată 
cu mustrare aspră pentru încălcarea disciplinei de muncă şi anume că 
în perioada de la 13 iulie 2015 – 25 septembrie 2015 a refuzat şi s-a 
eschivat de la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, stabilite prin ordinul 

nr. 32 din data de 02 iulie 2015.

TP menţionează că nu este de acord cu ordinul de sancţionare emis în 
privinţa ei, îl consideră ilegal. Motivul pentru care a fost sancţionată nu 
corespunde realităţii, aceasta de nenumărate ori s-a adresat, atât 
verbal, cât şi prin poşta electronică să i se dea de lucru şi să fie 
remunerată conform salariului de funcţie, prin urmare, nu s-a eschivat 
de la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. 

Cerut : 20.000 lei 

În susţinerea pretenţiei cu privire la repararea prejudiciului moral reclamanta a 
indicat că prin acţiunile nelegitime ale administrației a fost înjosită, aducându-i
suferințe morale, fiindu-i știrbită sănătatea, integritatea psihologică a unui 
salariat cu un stagiu mare de muncă în domeniul cadastral.

Instanța de apel : 10.000 lei 

827 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=4

8661

Dosarul 

nr. 2ra-

2531/18

Încheiere din 

19 decembrie 

2018

Prin ordinul nr. 36-c din 22 septembrie 2016 a fost concediată din 
funcția de director adjunct al ÎS AP Cantina „Adolescența”, începând 
cu data de 23 septembrie 2016 pentru absența nemotivată de la serviciu 

pe perioada 09.08.2016-29.08.2016.

Consideră ordinul de concediere ca fiind emis ilegal, neîntemeiat și 

pasibil de anulare.

Cerut : 25.000 lei 

Instanța de apel : prejudiciul moral în mărimea unui salariu mediu lunar
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Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral
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7386

Dosarul 

nr.2r-

828/2018

Decizie din 31 

octombrie 

2018

reţinerea ilegală a salariului cerut   încasarea salariului restant în mărime de 120 114 lei, a suplimentului 
pentru reţinerea
ilegală a salariului în mărime de 83 479 lei, recuperarea prejudiciului moral în 
mărime
de 100 000 lei, cît şi încasarea cheltuielilor de judecată

primit  120 113,86 lei cu titlu de restanţă la salariu pentru perioada iunie 2013 – 
iulie 2015 şi 10 000 lei cu titlu de prejudiciu moral

829 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=4

7360

Dosarul 

nr. 2ra-

2184/18

Încheiere din 

31 octombrie 

2018

a fost angajată în calitate de operator principal introducere, validare şi 

prelucrare date

5 decembrie 2016 a fost eliberată din funcţia deţinută în baza 

prevederilor art. 83 alin. (3) Codul muncii

Desfacerea contractului individual de muncă în legătură cu 
reîntoarcerea la serviciu a AG din concediul parţial plătit pentru 
îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani. A invocat dezacordul cu 
ordinul de eliberare din funcţie, considerându-l ilegal, fiind încălcate 

prevederile art. 251 Codul muncii.

cerut   4000 de lei

Prin hotărârea din 13 septembrie 2017 a Judecătoriei Chişinău sediul Central, a 
fost respinsă acţiunea

830 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=4

7406

Dosarul 

nr. 2ra-

2148/18

Decizie din 31 

octombrie 

2018

prin ordinul Serviciului Vamal nr. 374-p din 30 martie 2017 cu privire la 

sancţionare, i-a fost aplicată sancţiunea disciplinară sub formă de 
eliberare din serviciu în organul vamal a vămuit automobilul menţionat 
la Postul Vamal Rezina pod (PVIC), cu aplicarea scutirii prevăzute de 

Legea nr. 280 din 16 decembrie 2016 (achitarea a 30 % din valoarea 

accizului), cu toate că automobilul nu corespundea criteriilor stipulate 
în lege, acesta fiind introdus în Republica Moldova

A remarcat că faptele incriminate cu titlu de încălcări grave ale 
disciplinei de muncă nu corespund realităţii, iar ordinul nr. 374/v din 30 
martie 2017 este neîntemeiat şi ilegal, emis cu încălcarea termenului de 
aplicare a sancţiunii disciplinare şi susceptibil de a fi anulat, cu 
restabilirea în funcţia deţinută.

cerut  10000 de lei, precum şi încasarea cheltuielilor de judecată pentru 
asistenţa juridică

primit    suma de 81524,07 de lei cu titlu de restanţă la salariu, suma de 10000 de 

lei cu titlu de

prejudiciu moral şi suma de 5000 de lei cu titlu de cheltuieli de asistenţă 
juridică

831 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=4

7292

Dosarul 

nr. 3ra-

1338/18

Încheiere din 

31 octombrie 

2018

Potrivit reclamantului, faptul neeliberării certificatului de concediu 
medical i-a cauzat daune mari intereselor sale, deoarece răspunsul 
menţionat a fost pus la baza hotărârii de respingere a cererii de 
chemare în judecată înaintate de către acesta.

cerut   10 000 (zece) mii lei

instanţa de apel a reţinut că AG urma să se adreseze medicului de familie 
pentru a solicita eliberarea certificatului de concediu medical, or, în cazul în 

care reclamantul s-ar fi adresat pentru spitalizare şi tratament în spital, medicul 
de specialitate i-ar fi eliberat certificat de concediu medical din ziua spitalizării

Alexandr Grabovschii nu s-a adresat pentru a solicita spitalizarea, iar refuzul de 

a fi internat a fost confirmat personal de acesta în şedinţa de judecată a primei 
instanţe, de aceea afirmaţiile aduse în acest sens corect au fost respinse ca fiind 
neîntemeiate.

832 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=4

7293

Dosarul 

nr. 3ra-

1367/18

Încheiere din 

31 octombrie 

2018

i-a fost aplicată sancţiunea disciplinară „concedierea din sistemul 
penitenciar”, ulterior la 14 septembrie 2017, fiind emis un alt ordin cu 
nr. 749 „Cu privire la concediere din sistemul penitenciar”. 

Potrivit reclamantei, aceste ordine sunt ilegale, deoarece dânsa nu a 

comis careva abateri de la legislaţie şi şi-a executat atribuţiile 
funcţionale conform fişei postului.

cerut  trei salarii medii lunare cu titlu de reparare a prejudiciului moral cauzat

Rezultatele cercetării au stat la baza emiterii sancţiunilor disciplinare angajaţilor 
care au fost găsiţi vinovaţi de inacţiunile sistemului penitenciar, printre care şi 
AI, are la 21 august 2017, a refuzat primirea lui AB în Penitenciarul nr. 13 

Chişinău şi nu la supus examinării medicale. 

833 http://juris

prudenta.c

sj.md/sear

ch_col_civi

l.php?id=4

7320

Dosarul 

nr. 2ra-

2155/18

Încheiere din 

31 octombrie 

2018

reclamantul afirmă că a fost concediat din funcţia de jurist categoria I, 
Secţia de realizare a energiei, subdiviziunea CET-2 a SA 
,,Termoelectrica”, în temeiul art. 86 alin.(1) lit. c) Codul muncii, în 
legătură cu reducerea numărului şi statelor de personal ale unităţii. 

A menţionat că SA ,,Termoelectrica” la concedierea sa nu a ţinut cont 
de calificarea pe care o deţine, stagiul de 20 de ani, precum şi lipsa 
sancţiunilor disciplinare.

A considerat că a fost concediat ilegal, cu încălcarea prevederilor art. 
183 din Codul muncii, nefiind respectat dreptul preferenţial de a fi lăsat 

la lucru

cerut   15000 lei

prima instanţă şi instanţa de apel şi-au întemeiat soluţia
pe prevederile art. 86 alin. (1) lit. c), 88 alin. (1) lit. a), c), h) şi g), 183 alin. (1)

Codul muncii.

Instanţa de apel a reiterat că, Ilinskii Piotr a fost preavizat despre concediere
cu două luni înainte de aceasta şi ulterior, i-a fost prezentată o listă cu funcţiile
vacante la care putea fi transferat, funcţii care însă au fost refuzate.
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Pretium doloris — cu titlu de prejudiciu moral
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7325

Dosarul 

nr. 3ra-

1261/18

Încheiere din 

31 octombrie 

2018

Cu ordinul de concediere nr. 913 ef din 30 decembrie 2015, a făcut 
cunoştinţă după data de 15 ianuarie 2015, fapt confirmat prin plicurile 
parvenite la adresa de domiciliu, cu atât mai mult că a revenit de peste 
hotarele ţării după data de 25 ianuarie 2015, iar scrisorile au fost 
recepţionate la 28 ianuarie 2015.

Reclamanta a considerat că ordinul Inspectoratului General al Poliţiei 
nr. 913 ef din 30 decembrie 2015, este neîntemeiat şi emis cu grave 
încălcări a normelor legale.

în perioada de la 20 noiembrie 2015 până la 03 decembrie 2015 sa aflat 
în concediu medical, care nu i-a fost achitat.

cerut incasarea sumei pentru concediul medical plătit pentru perioada 20 
noiembrie 2015 – 30 noiembrie 2015, repararea prejudiciului moral în sumă de 
50 000 lei, precum şi încasarea cheltuielilor de judecată.

ulterior a mai cerut 508,62 de lei pentru neachitarea la timp a plăţii pentru 

concediul de

boală

S-a încasat prejudiciul moral în mărime de 5 000 lei şi cheltuielile de asistenţă 
juridică suportate în mărime de 3 000 lei.

instanţa de apel şi prima instanţă au conchis că ordinul de sancţionare 
disciplinară a Carolinei Brînzaru este ilegal şi urmează a fi anulat în temeiul art. 
26 alin. (1) lit. a) din Legea contenciosului administrativ, având în vedere că la 
emiterea acestuia, angajatorul nu a dat o apreciere tuturor circumstanţelor 
obiective ale speţei, neglijând cu desăvârşire atât dreptul reclamantei la 
concediu anual, cât şi dreptul la concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului 

minor.
835 http://juris
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7327

Dosarul 

nr. 3ra-

1179/18

Decizie din 31 

octombrie 

2018

A afirmat că, de fapt noile funcții care urmează a fi create în urma 
lichidării instituțiilor subordonate Consiliului raional Edineț, vor avea 
de facto atribuții şi competenţe similare celor lichidate, fapt care este 
inadmisibil potrivit legislaţiei muncii.

Reclamanta a solicitat declararea nulităţii Deciziei Consiliului raional 
Edineţ nr. 4/3 din data de 8 august 2015 „cu privire la Direcţia 
Învăţământ şi Cultură Edineţ”.

cerut   12 salarii medii și a cheltuielilor de asistență juridică.

primit   prejudiciul moral în mărime de 2 salarii medii lunare, în mărime totală 

de 10 663,

64 de lei.
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