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În cauza Prodius și alții v. Republica Moldova,  

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită într-un 

Comitet compus din:  

 Egidijus Kūris, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Branko Lubarda, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Deliberând în camera de consiliu la 21 septembrie 2021,  

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată:  

PROCEDURA 

1.  La originea cauzei se află patru cereri versus Republica Moldova, 

depuse la Curte de către patru cetățeni moldoveni, dl Prodius Andrei 

(cererea nr. 44894/13), dl Grigore Cotovici (cererea nr. 69759/13), dl 

Grigore Nica (cererea nr. 2598/15) și dna Victoria Dari (cererea nr. 

7640/15), în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”), la datele 

indicate în tabelul din anexă.  

2.  Reclamanții au fost reprezentați de către dl A. Bîzgu, domiciliat în 

Chișinău. Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat în 

mod succesiv de către agentul său ad interim, dna R. Revencu, și de către 

agenții săi, dl M. Gurin și dl O. Rotari.  

3.  La 1 septembrie 2015 cererile au fost comunicate Guvernului.  

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

4.  Informațiile cu privire la data nașterii și domiciliile reclamanților sunt 

indicate în anexă.  

5.  La momentul evenimentelor, trei reclamanți (cererile nr. 44894/13, 

69759/13 și 2598/15) erau angajați ai Ministerului Afacerilor Interne.  

6.  Dna V. Dari (cererea nr. 7640/15) fusese angajată în cadrul 

Departamentului de Executare al Ministerului Justiției până în anul 2010. 

7.  La date diferite, toți reclamanții au obținut decizii judecătorești care 

obligau Consiliul municipal Chișinău să le acorde spațiu locativ, în 

conformitate cu legislația în vigoare (a se vedea în anexă).  

8.  Cu excepția dnei V. Dari (cererea nr. 7640/15), care și-a bazat 

acțiunea pe Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului 

public, toți reclamanții au invocat prevederile Legii cu privire la poliție.  

9.  Deși reclamanții au inițiat proceduri de executare, deciziile 

judecătorești respective au rămas neexecutate. 
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10.  Invocând prevederile Legii nr. 87 (paragraful 13 infra), reclamanții 

au inițiat acțiuni în despăgubiri împotriva Statului, pentru perioade 

succesive de neexecutare.  

11.  Instanțele naționale au admis parțial acțiunile reclamanților, 

constatând încălcarea drepturilor sale garantate de Articolul 6 § 1 din 

Convenție și de Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, acordându-le 

anumite despăgubiri (a se vedea în anexă).  

12.  Cu referire la cererea nr. 7640/15, după două acțiuni în despăgubiri 

care s-au finalizat cu constatarea unei încălcări pentru durata nerezonabilă a 

procedurii, reclamantei i s-a respins cea de-a treia acțiune privind perioada 

de neexecutare cuprinsă între lunile noiembrie 2016 și octombrie 2017. 

Printr-o decizie din 5 aprilie 2018, Curtea de Apel Chișinău a decis că 

reclamanta nu mai putea revendica statutul său de victimă, deoarece 

renunțase la serviciul public care îi dădea acces la spațiu locativ. 

Reclamanta nu a depus recurs, iar această decizie a devenit definitivă. 

II. CADRUL JURIDIC NAȚIONAL RELEVANT 

13.  Dispozițiile relevante cu privire la noul recurs intern introdus prin 

Legea nr. 87 sunt rezumate în hotărârile Botezatu v. Republica Moldova (nr. 

17899/08, § 12, 14 aprilie 2015) și Cristea v. Republica Moldova 

(nr. 35098/12, § 21, 12 februarie 2019). 

14.  Prevederile relevante privind dreptul la locuință sunt rezumate în 

hotărârea Cristea, pre-citată, §§ 19-20. 

ÎN DREPT 

I. CU PRIVIRE LA CONEXAREA CERERILOR 

15.  Ținând cont de aspectul similar al cererilor, Curtea consideră 

oportun să le examineze împreună, într-o singură hotărâre.  

II. CU PRIVIRE LA PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLELOR 6 § 1 

ȘI 13 DIN CONVENȚIE, ȘI A ARTICOLULUI 1 DIN 

PROTOCOLUL NR. 1 LA CONVENȚIE 

16.  Reclamanții susțin că neexecutarea deciziilor judecătorești 

pronunțate în favoarea lor a încălcat dreptul lor de acces la o instanță, 

precum și dreptul lor la respectarea bunurilor sale. În cererile nr. 44894/13, 

69759/13 și 2598/15, reclamanții se plâng și de lipsa unui recurs efectiv. Ei 

invocă Articolele 6 și 13 din Convenție, și Articolul 1 din Protocolul nr. 1. 

Prevederile respective, în partea relevantă prezentei cauze, stabilesc 

următoarele:  
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Articolul 6 

„1. Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale (...) în termen rezonabil, de 

către o instanță (...), care va hotărî (...) asupra încălcării drepturilor şi obligațiilor sale 

cu caracter civil (...)” 

Articolul 13 

„Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăți recunoscute de prezenta Convenție au 

fost încălcate, are dreptul de a se adresa efectiv unei instanțe naționale, chiar şi atunci 

când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acționat în exercitarea atribuțiilor lor 

oficial.” 

Articolul 1 din Protocolul nr. 1 

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni 

nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în 

condițiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internațional. 

17.  Guvernul contestă aceste afirmații.  

A. Cu privire la admisibilitate 

1.  Cu referire la calitatea de „victimă” a tuturor reclamanților 

18.  Guvernul consideră că reclamanții nu pot să se mai pretindă a fi 

„victime” în sensul Articolului 34 din Convenție, ținând cont de 

despăgubirile acordate la nivel național.   

19.  Reclamanții, la rândul lor, afirmă că ei nu și-au pierdut calitatea de 

victimă, având în vedere lipsa executării și cuantumul compensațiilor 

acordate la nivel național.  

20.  Curtea reiterează că o decizie sau o măsură favorabilă unui 

reclamant nu este, în principiu, suficientă pentru a-l lipsi de statutul său de 

„victimă”, cu excepția cazului în care autoritățile naționale au recunoscut, 

fie în mod expres, fie în substanță, și apoi au acordat despăgubiri pentru 

încălcarea Convenției. Ea reiterează că întrebarea dacă reclamantul a obținut 

despăgubiri pentru prejudiciul provocat lui – comparabile cu satisfacția 

echitabilă prevăzută la Articolul 41 din Convenție – este importantă 

(Cocchiarella v. Italia [MC], nr. 64886/01, §§ 71-72, CEDO 2006-V). 

21.  În prezenta cauză, Curtea notează că instanțele naționale au examinat 

acțiunile în despăgubire în baza Legii nr. 87, referitoare la perioade 

consecutive de neexecutare a deciziilor privind acordarea spațiilor locative. 

În contextul acestor acțiuni, atunci când reclamanții au obținut constatarea 

unei încălcări a Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din 

Protocolul nr. 1, instanțele le-au acordat anumite despăgubiri materiale și 

morale (a se vedea în anexă).  

22.  Cu referire la prejudiciul material, Curtea reține că, în general, 

instanțele naționale au acordat despăgubiri corespunzătoare costurilor de 
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locațiune suportate de către reclamanți și au respins pretențiile privind 

rambursarea prețului unui apartament.  

23.  Curtea constată că deciziile definitive pronunțate în favoarea 

reclamanților nu prevedeau acordarea locuințelor în proprietate, ci doar în 

locațiune. Din acest motiv, Curtea nu vede niciun element care să îi permită 

să se îndepărteze de la constatările instanțelor naționale, care, de altfel, nu 

par a fi în mod vădit nerezonabile.  

24.  Cu referire la prejudiciul moral, Curtea observă că sumele acordate 

în cadrul unor anumite proceduri sunt în mod vădit inferioare celor acordate 

în general de către Curte în alte cauze moldovenești similare (a se vedea, 

inter alia, Botezatu, pre-citată, § 42, Mizernaia v. Moldova, nr. 31790/03, 

§  32, 25 septembrie 2007, Prodan v. Moldova, nr. 49806/99, § 82, CEDO 

2004-III (extrase)). Acest element este suficient pentru a concluziona că 

reclamanții și-au menținut calitatea lor de „victimă”, în sensul Articolului 

34 din Convenție. 

25.  Prin urmare, obiecția preliminară a Guvernului trebuie respinsă. 

2. Cu privire la epuizarea căilor de atac interne în cererea nr. 7640/15 

26.  Curtea observă că în cererea nr. 7640/15, reclamanta a depus o 

plângere referitoare la perioada totală de neexecutare, însă nu a contestat cu 

recurs decizia instanței de apel prin care fusese respinsă cea de-a treia și 

ultima acțiune în despăgubire împotriva Statului, cu privire la perioada de 

neexecutare cuprinsă între lunile noiembrie 2016 și octombrie 2017 

(paragraful 12 supra).  

27.  În acest sens, Curtea face referire la concluziile la care a ajuns în 

cauza Balan v. Moldova ((dec.), nr. 44746/08, 24 ianuarie 2012), cu privire 

la remediul introdus prin Legea nr. 87, pe care l-a considerat a fi eficient, și 

la obligația persoanelor interesate de a oferi mai întâi autorităților naționale 

posibilitatea de a examina și, astfel, de a remedia încălcările Convenției care 

le sunt imputate lor. Curtea constată că, în prezenta cauză, reclamanta nu a 

formulat nicio plângere în baza Articolului 13 în cererea sa. Prin urmare, ea 

nu vede niciun motiv pentru a devia de la aceste constatări în prezenta cauză 

și concluzionează că reclamanta ar fi trebuit să conteste cu recurs decizia de 

respingere a acțiunii sale în despăgubire pentru această nouă perioadă de 

neexecutare.  

28.  Rezultă că plângerea referitoare la perioada de neexecutare cuprinsă 

între lunile noiembrie 2016 și octombrie 2017 trebuie respinsă, din motivul 

neepuizării căilor de atac interne, în conformitate cu Articolul 35 §§ 1 și 4 

din Convenție.  

29.  Curtea constată că celelalte plângeri nu sunt în mod vădit nefondate, 

în sensul Articolului 35 § 3 din Convenție și că, în plus, nu există niciun alt 

motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, ele trebuie declarate admisibile.   
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B. Cu privire la fond 

1. Perioada care trebuie luată în considerare 

30.  Perioada care trebuie luată în considerare în cazul fiecărui reclamant 

a început odată cu intrarea în vigoare a deciziei judecătorești naționale, prin 

care consiliul municipal fusese obligat să le acorde o locuință socială în 

conformitate cu legislația națională (a se vedea în anexă). Curtea notează că 

deciziile adoptate în favoarea reclamanților rămân a fi neexecutate până în 

prezent.  

31.  Curtea observă că în cazul reclamanților din cererile nr. 44894/13, 

69759/13 și 2598/15, de la ultimele recursuri naționale împotriva fondului 

în baza Legii nr. 87 s-au scurs noi perioade de neexecutare cuprinse între 2 

și 3 ani. De asemenea, ea mai notează că reclamanții au în continuare 

posibilitatea de a se plânge de perioada de neexecutare ulterioară celei deja 

examinate de către instanțele naționale. Cu toate acestea, Curtea observă că 

aceste noi perioade sunt, în sine, în mare măsură suficiente pentru a 

constitui o a doua încălcare a aceleiași proceduri de executare. 

32. Curtea reamintește că, recent, în cauza Cristea (pre-citată, § 45) ea a 

hotărât că, în prezența unei omisiuni persistente a autorităților de a executa 

decizia inițială, ea ar putea lua în considerare întreaga procedură națională 

de executare, și nu numai cea examinată deja de către instanțele naționale. 

În consecință, Curtea consideră că, în cererile sus-menționate, ea poate să 

țină seama de întreaga procedură națională de executare, și nu numai de cea 

examinată deja de către instanțele interne. 

33. Cu referire la cererea nr. 7640/15, având în vedere concluziile sale de 

la paragraful 27 supra, Curtea consideră necesar să limiteze examinarea sa 

la perioada care făcuse obiectul examinării de către instanțele naționale, și 

anume la cea cuprinsă între data pronunțării hotărârii definitive în favoarea 

reclamantului și până în luna noiembrie 2016. 

2. Caracterul rezonabil al duratei procedurii 

32.  Curtea reține că hotărârile judecătorești pronunțate în favoarea 

reclamanților nu au fost executate până în prezent. Curtea a examinat de 

nenumărate ori cauze care ridică întrebări similare cu cele din prezenta 

cauză și a constatat încălcări ale Articolului 6 § 1 din Convenție și ale 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 (a se vedea, printre multe altele, Prodan, 

pre-citată, § 53). 

35. După ce a examinat toate materialele care i-au fost transmise, Curtea 

consideră că Guvernul nu a prezentat niciun fapt sau argument care ar putea 

conduce la o concluzie diferită în prezenta cauză. Având în vedere 

jurisprudența sa la acest subiect, Curtea consideră că, în prezenta cauză, 

durata procedurii respective este excesivă și nu îndeplinește condiția unui 

„termen rezonabil”. 
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36. În plus, Curtea consideră că păstrarea statutului de „victimă” al 

reclamanților, în pofida faptului că mai multe proceduri constataseră o 

încălcare a termenului rezonabil, constituie o circumstanță agravantă în 

contextul încălcării Articolului 6 § 1 pentru depășirea termenului rezonabil 

(a se vedea Cocchiarella v. Italia [MC], nr. 64886/01, § 120, CEDO 2006-

V). Prin urmare, Curtea va trebui să revină asupra acestei chestiuni din 

perspectiva Articolului 41 din Convenție. 

37. În cauzele nr. 44894/13, 69759/13 și 2598/15, reclamanții se plâng, 

de asemenea, de lipsa unei căi de atac efective. 

38. Din aceleași motive ca și cele care au determinat-o să concluzioneze 

că recursul exercitat de către reclamanți nu le oferise o despăgubire 

suficientă (a se vedea paragraful 24 supra), Curtea consideră că a existat și o 

încălcare a Articolului 13 din Convenție coroborat cu Articolul 6 § 1 din 

Convenție și Articolul 1 din Protocolul nr. 1 (Cristea, pre-citată, § 49). 

III. CU PRIVIRE LA ALTE PRETINSE ÎNCĂLCĂRI 

33.  În final, în cauzele nr. 44894/13, 69759/13 și 2598/15, reclamanții 

invocă o încălcare a Articolului 14 din Convenție. 

40. Totuși, având în vedere toate materialele aflate în posesia sa și în 

măsura în care circumstanțele invocate de către reclamanți sunt de 

competența sa, Curtea consideră că ele nu dezvăluie nicio aparentă încălcare 

a drepturilor și a libertăților prevăzute de Convenție și de Protocoalele sale. 

41. Rezultă că plângerea este în mod vădit nefondată și trebuie respinsă 

în baza Articolului 35 §§ 3 (a) și 4 din Convenție. 

IV.  CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN 

CONVENȚIE 

42.  Conform Articolului 41 din Convenție: 

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a Protocoalelor sale şi 

dacă dreptul intern al Înaltei Părţi Contractante nu permite decât o înlăturare 

incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este 

cazul, o satisfacție echitabilă.” 

A. Prejudiciul 

1. Prejudiciul material 

43.  Reclamanții au pretins, în privința prejudiciului material, prețul unui 

apartament care corespundea necesităților familiilor lor. Ei revendică, de 

asemenea, prețul pentru închirierea spațiului locativ alternativ, achitat în 

perioadele care nu au fost luate în considerare de către instanțele naționale 

(a se vedea în anexă). 

44. Guvernul a contestat aceste sume. 
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45. Cu privire la pretențiile referitoare la prețul unui apartament, Curtea a 

reținut că deciziile definitive pronunțate în favoarea reclamanților nu prevăd 

alocarea locuințelor în proprietate, ci în locațiune. Din acest motiv, Curtea 

nu vede nicio legătură de cauzalitate între încălcarea constatată și pretenția 

echivalentă cu prețul unui apartament și, prin urmare, o respinge (a se vedea 

paragraful 23 supra). Pe de altă parte, ea observă că reclamanții au trebuit să 

închirieze locuințe pentru ei și familiile lor. Ei prezintă, în calitate de 

documente justificative, contractele de locațiune încheiate pentru perioadele 

în cauză. Prin urmare, având în vedere actele aflate în posesia sa, ea acordă 

reclamanților din cauzele nr. 44894/13, 69759/13 și 2598/15, pentru 

prejudiciul material, sumele indicate în anexă, pentru perioada de 

neexecutare ulterioară celei examinate de către instanțe. 

46. Având în vedere concluziile sale de la paragraful 33 supra, Curtea 

respinge pretenția reclamantei în cauza nr. 7640/15 pentru prejudiciul 

material. 

47. În final, Curtea își reiterează poziția sa constantă, potrivit căreia 

executarea deciziei interne rămâne a fi cea mai adecvată formă de 

despăgubire pentru încălcările Convenției, similare celor constatate în 

prezenta cauză (Gerasimov și alții, pre-citată, § 198). Prin urmare, ea 

consideră că Statul reclamat trebuie să asigure fără întârziere executarea, 

prin mijloace adecvate, a deciziei inițiale pronunțate în favoarea 

reclamanților. 

2. Prejudiciul moral 

48.  Reclamanții au solicitat câte 20.000 de euro (EUR) fiecare pentru 

prejudiciul moral pe care pretind că l-au suferit. 

49. Guvernul a contestat aceste pretenții. 

50. Curtea notează că reclamanții au fost despăgubiți doar parțial la nivel 

național. În consecință, având în vedere faptul că a ajuns la constatarea unei 

încălcări chiar și după mai multe acțiuni în despăgubiri introduse la nivel 

intern, Curtea, ținând cont de soluția adoptată în hotărârea Cristea (pre-

citată, §§ 58-59), acordă reclamanților sumele indicate în anexă. În cauzele 

nr. 44894/13, 69759/13 și 2598/15, despăgubirile acordate includ sumele 

pentru perioadele de neexecutare ulterioare ultimelor recursuri interne ale 

acestora. 

B. Costuri și cheltuieli 

51.  Reclamanții au pretins diferite sume cu privire la costurile și 

cheltuielile pe care le-ar fi suportat în cadrul procedurii în fața Curții (a se 

vedea în anexă). 

52. Guvernul a contestat aceste sume. 

53. Având în vedere documentele aflate în posesia sa și jurisprudența sa 

(Merabishvili v. Georgia [MC], nr. 72508/13, §§ 370 372, 28 noiembrie 
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2017), Curtea consideră rezonabil să acorde reclamanților sumele indicate în 

anexă. 

 

C.   Dobânda de întârziere 
 

54.  Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să fie stabilită 

conform ratei dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de către 

Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Decide conexarea cererilor; 

2. Declară admisibile cererile cu privire la plângerile bazate pe Articolele 

6 și 13 din Convenție, și Articolul 1 din Protocolul nr. 1, iar restul 

cererilor inadmisibil; 

3. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție și a 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție în privința tuturor 

reclamanților;  

4. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 13 din Convenție, în 

privința reclamanților din cererile nr. 44894/13, 69759/13 și 2598/15; 

5. Hotărăște 

a) că Statul reclamat trebuie să plătească reclamanților, în termen de 

trei luni, sumele indicate în tabelul anexat, care urmează să fie 

convertite în moneda Statului reclamat conform ratei de schimb 

aplicabile la data transferului; 

b) că, la expirarea celor trei luni menționate mai sus și până la 

executarea hotărârii, va fi achitată o dobândă adițională la sumele 

respective, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut 

marginal practicată de către Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe 

parcursul acestei perioade și majorată cu trei puncte procentuale; 

6. Respinge restul pretenției de satisfacție echitabilă. 

Redactată în limba franceză și comunicată în scris la 19 octombrie 2021, 

în conformitate cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulament. 

 Hasan Bakırcı Egidijus Kūris  

 Grefier adjunct Președinte 
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ANEXĂ 

Nr. Nr. și data 

depunerii cererii 

Reclamantul 

Data nașterii  

Domiciliul 

Naționalitatea 

Decizia 

definitivă 

 

Acțiuni în despăgubiri în 

baza Legii nr. 87 

 

Sumele acordate 

Articole 

invocate 

 

 

Sume solicitate pentru 

prejudiciul moral și 

material 

Sume solicitate 

pentru costuri și 

cheltuieli 

Sume acordate de 

către Curte 

1.  44894/13 

 

28/05/2013 

Andrei 

PRODIUS 

01/07/1981 

Chișinău 

moldovean 

Curtea de 

Apel 

Chișinău,  

10/03/2009 

 

Prima acțiune:  

decizia Curții de Apel din 

28/11/2012; 

Prejudiciul moral: 

10.000 MDL 

(aproximativ 630 EUR la 

momentul faptelor); 

 

A doua acțiune: 

decizia Curții de Apel din 

21/05/2019 

(Perioada de neexecutare 

examinată:  

04/06/2012 - 04/10/2018) 

Prejudiciul moral: 

25.000 MDL  

(aproximativ 1245 EUR 

la momentul faptelor); 

Prejudiciul material: 

84.000 MDL 

(aproximativ 4185 EUR 

la momentul faptelor) 

Articolele 6 și 

13 din 

Convenție, și 

Articolul 1 din 

Protocolul nr. 1; 

 

Articolul 14 

 

 

Prejudiciul moral 

20.000 EUR 

 

Prejudiciul material 

- prețul unui apartament, 

corespunzător necesităților 

familiei sale – 42.167 EUR; 

 

- chiriile din perioada 

octombrie 2018 – august 

2020, id est 4.440 EUR. 

 

El prezintă o copie a 

unui contract de 

locațiune din 10 iulie 

2018, care stabilește 

valoarea chiriei la 150 

EUR, și un al doilea 

contract din 3 iunie 

2019, care stabilește 

suma de 230 EUR. 

 

2000 EUR  Prejudiciul moral 

1400 EUR 

 

 

Prejudiciul 

material 

4400 EUR 

 

 

Costuri și 

cheltuieli 

50 EUR 

 

2.  69759/13 

 

15/10/2013 

Grigore 

COTOVICI 

08/07/1971 

Curtea de 

Apel 

Chișinău,  

Prima acțiune:  

decizia definitivă a Curții de 

Apel Chișinău din 25/04/2013 

Articolele 6 și 

13 din 

Convenție, și 

Prejudiciul moral 

20.000 EUR 

 

2000 EUR  Prejudiciul moral 

2300 EUR 
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Chișinău 

Moldovean  

05/04/2006 Prejudiciul moral: 

20.000 MDL 

(aproximativ 1240 EUR 

la momentul faptelor); 

 

A doua acțiune:  

decizia definitivă a Curții de 

Apel Chișinău din 28/01/2015  

(perioada de neexecutare 

04/12/2012-04/06/2014); 

Prejudiciul moral: 

3.000 MDL (aproximativ 

150 EUR la momentul 

faptelor); 

Prejudiciul material: 

20.000 MDL 

(aproximativ 1000 EUR 

la momentul faptelor) 

 

A treia acțiune: 

decizia definitivă a Curții de 

Apel Chișinău din 07/06/2016 

Prejudiciul moral: 

2000 MDL (aproximativ 

90 EUR la momentul 

faptelor); 

Prejudiciul material: 

31.400 MDL  

(aproximativ 1411 EUR 

la momentul faptelor) 

 

A patra acțiune:  

decizia definitivă a Curții de 

Apel Chișinău din 08/05/2018  

(perioada de neexecutare 

Articolul 1 din 

Protocolul nr. 1; 

 

Articolul 14 

 

Prejudiciul material 

- prețul unui apartament, 

corespunzător necesităților 

familiei sale – 54.448 EUR; 

 

- chiria plătită în perioada 

mai 2019 – septembrie 

2020, id est 2.039 EUR 

 

El prezintă o copie a 

contractului de 

locațiune din 27 

decembrie 2018, prin 

care se stabilește 

cuantumul chiriei la 

2.500 de lei 

moldovenești (MDL) 

(aproximativ 127 EUR). 

Prejudiciul 

material 

2032 EUR 

 

Costuri și 

cheltuieli 

152 EUR 
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05/11/2015-30/04/2017) 

Prejudiciul moral:  

3.000 MDL (aproximativ 

150 EUR la momentul 

faptelor); 

Prejudiciul material: 

38.000 MDL 

(aproximativ 1924 EUR 

la momentul faptelor) 

 

A cincea acțiune:  

hotărârea definitivă a instanței 

de fond din 25/06/2019  

(perioada de neexecutare 

01/05/2017-01/05/2019) 

Prejudiciul moral:  

2.000 MDL (aproximativ 

100 EUR la momentul 

faptelor); 

Prejudiciul material: 

60.000 MDL 

(aproximativ 2.928 EUR 

la momentul faptelor) 

3.  2598/15 

 

29/12/2014 

Grigore NICA 

07/02/1972 

Chișinău 

Moldovean 

Curtea de 

Apel 

Chișinău,  

13/03/2008 

 

Prima acțiune: 

decizia definitivă a Curții de 

Apel Chișinău din 08/05/2014 

Prejudiciul moral: 

20.000 MDL 

(aproximativ 100 EUR la 

momentul faptelor); 

 

A doua acțiune: 

decizia definitivă a Curții de 

Apel Chișinău din 14/12/2017  

(perioada de neexecutare: 

Articolele 6 și 

13 din 

Convenție, și 

Articolul 1 din 

Protocolul nr. 1; 

 

Articolul 14 

 

Prejudiciul moral 

20.000 EUR 

 

Prejudiciul material 

- prețul unui 

apartament, corespunzător 

necesităților familiei sale – 

54.448 EUR; 

 

- chiria plătită în perioada  

iunie 2019 – septembrie 

2020, id est 1.806 EUR 

2000 EUR  Prejudiciul moral 

1300 EUR 

 

Prejudiciul 

material 

1225 EUR 

 

Costuri și 

cheltuieli 

264 EUR  
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01/12/2013-01/05/2017) 

Prejudiciul moral: 

20.000 MDL  

(aproximativ 1000 EUR 

la momentul faptelor); 

Prejudiciul material: 

82.000 MDL  

(aproximativ 4033 EUR 

la momentul faptelor); 

A treia acțiune: 

decizia definitivă a Curții de 

Apel Chișinău din 21/01/2020  

(perioada de neexecutare: 

01/05/2017- 01/06/2019) 

Prejudiciul moral: 

22.000 MDL 

(aproximativ 1140 EUR 

la momentul faptelor); 

Prejudiciul material: 

50.000 MDL 

(aproximativ 2582 EUR 

la momentul faptelor) 

El prezintă  o copie a 

contractului de 

locațiune din 28 iulie 

2018, prin care se 

stabilește cuantumul 

chiriei la 2.000 de lei 

moldovenești (MDL) 

(aproximativ 127 EUR, 

potrivit ratei de schimb 

valutar aplicabile în 

momentul formulării 

pretenției în fața Curții).  

 

 

 

 

4.  7640/15 

 

20/01/2015 

Victoria DARI 

13/02/1980 

Chișinău 

Moldoveană  

Curtea de 

Apel 

Chișinău: 

06/11/2008 

(definitivă) 

 

Prima acțiune: 

decizia definitivă a Curții de 

Apel Chișinău din 03/04/2014 

Prejudiciul moral: 

10.000 MDL  

(aproximativ 560 EUR la 

momentul faptelor); 

Prejudiciul material: 

respins (prețul unui 

apartament); 

 

A doua acțiune: 

Articolul 6 din 

Convenție și 

Articolul 1 din 

Protocolul nr. 1; 

Prejudiciul moral 

20.000 EUR 

 

 

Prejudiciul material 

- prețul unui apartament, 

corespunzător necesităților 

familiei sale – 42.167 EUR; 

 

- chiriile din lunile august 

2018 până în august 2020, 

id est 7.174 EUR. 

2000 EUR  Prejudiciul moral 

1000 EUR 

 

Costuri și 

cheltuieli 

138 EUR 
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decizia definitivă a Curții de 

Apel Chișinău din 09/11/2016 

Prejudiciul moral: 

30.000 MDL 

(aproximativ 1380 EUR 

la momentul faptelor); 

Prejudiciul material: 

28.000 MDL 

(aproximativ 1290 EUR 

la momentul faptelor); 

 

A treia acțiune:  

decizia definitivă a Curții de 

Apel Chișinău din 05/04/2018  

(perioada de neexecutare: 

09/11/2016-27/10/2017 

acțiunea reclamantei se 

respinge în urma apelului 

depus de către Ministerul 

Justiției, reclamanta nu a 

depus un recurs în termen). 

 


