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D E C I Z I E
 

Colegiul civil şi de contencios administrativ
al Curţii de Apel Chişinău

 
08 februarie 2018                                                           mun. Chișinău
                             
În componenţa:
Preşedintele completului, judecător                                Nelea Budăi
Judecătorii:                                                          Ion Muruianu și Valeri Efros

    
G r e f i e r :                                                                      V e r a F u r c u l i ț ă

                                                                           
 
examinând în ședință publică în ordine de apel, cererile de apel depuse de

Mocanu Serghei și SRL ”IMC Market” împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău
(sediul Centru) din 27 septembrie 2017, adoptată în pricina civilă la cererea de
chemare în judecată depusă de Mocanu Serghei către SRL ”IMC Market” cu
privire la rezilierea contractului, încasarea sumei, a prejudiciului material, moral
și compensarea cheltuielilor de judecată, prin care acțiunea a fost admisă parțial,

 
C O N S T A T Ă :

 
La data de 18 ianuarie 2017, Mocanu Serghei a depus cerere de chemare în

judecată către CS ”IMC Market” SRL cu privire la încasarea din contul pîrîtului
CS ”IMC Market” SRL suma de 38,30 lei valoarea iaurtului, prejudiciu material în
sumă de 17,80 lei, penalitatea în sumă de 344,70 lei și prejudiciul moral în sumă
de 9 000 lei.

În motivarea acţiunii a indicat că, la data de 10 martie 2014 a procurat de la
IMC ”Market” SRL iaurtul de căpşuni Muller 500g pentru care a achitat 38,80 lei.

Susține  că,  după  achitarea  mărfii,  în  aceeaşi  zi,  aflându-se  în  incinta
magazinului, a depistat că termenul de valabilitate al produsului era expirat.



Menționează că în aceeaşi zi, a depus o cerere în condica de reclamaţii prin
care  a  solicitat  restituirea  contravalorii  produsului  şi  repararea  prejudiciului
cauzat.

Astfel,  explică  reclamantul  că  pînă  la  moment  nu  i-a  fost  restituită
contravaloarea  produsului  şi  nu  i-a  fost  reparat  prejudiciul  cauzat,  deşi  prin
scrisoarea expediată la data de 11 martie 2014, pârâtul îți recunoaște vinovăția.

În drept, Mocanu Serghei îşi întemeiază pretenţiile pe prevederile Legii cu
privire la protecţia consumatorilor nr.105 din 13 martie 2003.

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 27 septembrie 2017,
s-a admis parţial cererea de chemare în judecată depusă de Mocanu Serghei către
”IMC  Market”  SRL  cu  privire  la  rezilierea  contractului,  încasarea  sumei,  a
prejudiciului material, moral şi compensarea cheltuielilor de judecată; s-a încasat
din  contul  ”IMC Market”  SRL,  în  beneficiul  lui  Mocanu  Serghei,  prejudiciul
material  în  sumă de 38,30 lei;  s-a  încasat  din contul  ”IMC Market”  SRL,  în
beneficiul lui Mocanu Serghei, penalitatea în sumă de 344,70 lei; s-a încasat din
contul ”IMC Market” SRL, în beneficiul lui Mocanu Serghei, prejudiciul moral în
sumă  de  5000  lei.  În  rest,  pretenţiile  reclamantului  s-au  respins,  ca  fiind
neîntemeiate.

Nefiind de acord cu hotărîrea instanței de fond, la data de 20 octombrie
2017, Mocanu Serghei a declarat apel împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău
(sediul  Centru)  din  27  septembrie  2017,  solicitând  admiterea  apelului,
modificarea hotărîrii instanței de fond, în partea încasării prejudiciului moral, cu
majorarea sumei pînă la 9 000 lei.

În motivarea apelului a indicat că, instanţa de fond a încălcat şi a aplicat
greşit normele de drept material, circumstanţele importante pentru soluţionarea
pricinii nu au fost constatate şi elucidate pe deplin, concluziile primei instanţei
expuse în hotărîre, sunt în contradicţie cu circumstanţele pricinii.

Mai explică faptul că, instanţa de fond eronat şi ilegal a admis cererea de
chemare în judecată şi a dispus încasarea prejudiciului moral în sumă de 5 000 lei.

Mai menționează că, instanţa de fond, micşorând cuantumul prejudiciului
moral  pînă la  suma de 5 000 lei,  i-a  încălcat  dreptul  la  un proces echitabil
prevăzut de art.6 din CEDO, deoarece scopul de bază a unei justiţii, îl constituie
satisfacerea echitabilă a drepturilor omului în cadrul unui proces judiciar, astfel
repararea  unei  pagube  urmează  a  fi  egală  cu  cheltuielile  suportate  pentru
remedierea pagubei cauzate.

Ulterior, la data de 26 octombrie 2017 ”IMC Market” SRL, la fel a declarat
apel împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 27 septembrie
2017, solicitând admiterea apelului, casarea parțială a hotărîrii primei instanțe,
cu emitere a unei noi hotărîri prin care să fie respinse cerințele reclamantului cu
privire la încasarea prejudiciului moral și a penalității.

În motivarea cererii, susține reprezentantul apelantului că obligaţia de a
dovedi fapta pricinuirii prejudiciului moral o exercită consumatorul, iar Mocanu
Serghei urma, să indice ce suferinţe morale sau fizice, i-au fost cauzate şi prin ce
s-au manifestat, or, cerinţa privind repararea prejudiciului moral este lipsită de
suport probatoriu.

Mai explică apelantul că, Mocanu Serghei în cererea de chemare în judecată,



nu  a  confirmat  prin  probe  incontestabile  şi  pertinente,  gradul  și  întinderea
prejudiciului moral pretins.

Astfel consideră că instanţa de fond, nu a constatat şi nu a elucidat faptul că,
deşi Mocanu Serghei, a solicitat încasarea din contul ”IMC Market” SRL suma de
9 000 lei  cu titlu de prejudiciu moral,  contrar prevederilor legale nu a făcut
dovada acestui prejudiciu, limitându-se la o simplă declaraţie.

Mai indică faptul că, referitor la încasarea prejudiciului material în sumă de
38,30  lei,  ”IMC Market”  SRL  nu  s-a  eschivat  de  la  restituirea  contravalorii
produsului, fapt rezultat și din răspunsul datat cu 11 martie 2014, adresat către
Mocanu Serghei.

Menționează că contravaloarea produsului nu a fost restituită din motiv că
Mocanu Serghei nu s-a prezentat la administrația magazinului pentru a ridica
banii.

Cât ţine de încasarea penalității în mărime de 344,70 lei, invocă apelantul
că, nerestituirea în termenul prevăzut de lege a contravalorii produsului, nu se
datorează din culpa ”IMC Market” SRL.

Explică apelantul că și-a exprimat în scris disponibilitatea sa, de a repara
prejudiciul cauzat, iar pe motiv că reclamantul nu s-a prezentat să-și ridice banii,
a fost imposibilă remedierea situației create.

În ședința de judecată, fiind legal citate, părțile nu s-au prezentat și nu au
comunicat instanței motivul imposibilității de a se prezenta.

Prin  urmare,  în  conformitate  cu  prevederile  art.379  alin.(1)  Cod  de
procedură  civilă,  neprezentarea  în  şedinţă  de  judecată  a  apelantului  sau
intimatului, a reprezentanţilor acestora, precum şi a unui alt participant la proces,
citaţi legal despre locul, data şi ora şedinţei, nu împiedică judecarea apelului. 

Conform art.362 alin.(1) Cod de procedură civilă, termenul de declarare a
apelului este de 30 zile de la data pronunțării dispozitivului hotărârii, dacă legea
nu prevede altfel.

Astfel,  dispozitivul  hotărârii  contestate  a  fost  pronunțat  la  data  de  27
septembrie 2017. Prin urmare, apelanții au depus cererile de apel la data de 20
octombrie 2017 și  la  data de 26 octombrie 2017,  iar  în consecință,  Colegiul
consideră apelurile ca fiind declarate în termenul legal.

Analizând  legalitatea  şi  temeinicia  hotărârii  atacate,  prin  prisma
argumentelor  invocate  de  participanţii  la  proces  şi  a  materialelor  din  dosar,
Colegiul  consideră că hotărârea Judecătoriei  Strășeni (sediul  Călărași)  din 20
ianuarie 2017 este legală și întemeiată, iar apelul drept nefondat şi care urmează
a fi respins, din următoarele motive.

Conform art.385 alin.(1) lit. a) Cod de procedură civilă, instanța de apel,
după ce judecă apelul, este în drept să respingă apelul și să mențină hotărârea
primei instanțe.

În conformitate cu prevederile art.373 alin.(1), (2), (4), (5) Cod de procedură
civilă,  instanţa de apel  verifică,  în limitele cererii  de apel,  ale referinţelor şi
obiecţiilor înaintate, legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate în ceea ce priveşte
constatarea circumstanţelor de fapt şi aplicarea legii în primă instanţă.



În limitele apelului, instanţa de apel verifică circumstanţele şi raporturile
juridice stabilite în hotărârea primei instanţe, precum şi cele care nu au fost
stabilite, dar care au importanţă pentru soluţionarea pricinii, apreciază probele
din dosar şi cele prezentate suplimentar în instanţă de apel de către participanţii
la proces. Instanţa de apel nu este legată de motivele apelului privind legalitatea
hotărârii  primei  instanţe,  ci  este  obligată  să  verifice  legalitatea  hotărârii  în
întregul ei. Concomitent, instanţa de apel este obligată să se pronunţe asupra
tuturor motivelor invocate în apel.

Potrivit prevederilor art.118 alin.(1) Cod de procedură civilă, fiecare parte
trebuie să dovedească circumstanţele care le invocă drept temei al pretenţiilor şi
obiecţiilor sale dacă legea nu dispune altfel.

În conformitate cu prevederile art.13 din Legea nr.105 din 13 martie 2003
cu privire la protecţia consumatorilor, (1) Remedierea gratuită a deficienţelor
apărute  la  produs,  serviciu,  înlocuirea  gratuită  sau  restituirea  contravalorii
produsului,  serviciului  necorespunzător  în  cadrul  termenului  de  garanţie  sau
termenului de valabilitate, deficienţe care nu sînt imputabile consumatorului, se
face necondiţionat de către vînzător, prestator într-un termen de cel mult 14 zile
calendaristice  de  la  data  înaintării  reclamaţiei  de  către  consumator  sau  în
termenul stabilit prin contract. (2) Dacă vînzătorul, prestatorul refuză să satisfacă
reclamaţia  consumatorului  conform  prevederilor  alin.  (1),  ei  sînt  obligaţi  să
dovedească  vina  consumatorului  în  ceea  ce  priveşte  deficienţele  apărute  la
produsul vîndut, serviciul prestat prin expertiza tehnică efectuată de o terţă parte
competentă în domeniu, abilitată în conformitate cu legislaţia, într-un termen de
cel mult 14 zile calendaristice de la data înaintării pretenţiei de către consumator.
în caz contrar, ei sînt obligaţi să îndeplinească cerinţele prevăzute la alin.(1), (3)
în  cazul  unor  vicii  ascunse,  apărute  după  expirarea  termenului  de  garanţie,
termenul stabilit la alin.(l) curge de la data finalizării expertizei tehnice efectuate
de o terţă parte competentă în domeniu, abilitată în conformitate cu legislaţia. (4)
În cazul produselor alimentare, farmaceutice sau cosmetice necorespunzătoare
cerinţelor prescrise sau declarate, vînzătorul este obligat, la cererea şi opţiunea
consumatorului,  să le înlocuiască sau să restituie contravaloarea acestora. (5)
Vînzătorul,  prestatorul  restituie  contravaloarea  produsului  vîndut,  serviciului
prestat imediat după constatarea imposibilităţii folosirii acestora dacă deficienţa
nu este imputabilă consumatorului şi dacă consumatorul a refuzat remedierea sau
înlocuirea produsului,  serviciului.  (6)  La restituirea contravalorii  se va lua în
calcul preţul produsului la data examinării reclamaţiei - în cazul în care preţul lui
s-a majorat, şi preţul la data procurării - în cazul în care preţul lui s-a micşorat. (7)
Reducerea preţului la produsul, serviciul necorespunzător se face la înţelegerea
părţilor.  (8)  Timpul  în  decursul  căruia  produsul  nu  a  fost  utilizat  din  cauza
remedierii deficienţelor prelungeşte, în mod corespunzător, termenul de garanţie.
El curge din momentul sesizării vînzătorului pînă la aducerea produsului în stare
de funcţionare corespunzătoare. (9) În cazul produselor electrice de uz casnic,
vînzătorul este obligat, la înaintarea de către consumator a cerinţei întemeiate
privind remedierea, să pună la dispoziţia acestuia gratuit, în termen de 3 zile, pe
perioada remedierii, un produs similar, suportînd cheltuielile de transport. (10)
Agentul economic are aceleaşi obligaţii pentru produsul, serviciul înlocuit ca şi
pentru  produsul  vîndut,  serviciul  prestat  iniţial.  (11)  Vînzătorul,  prestatorul
asigură  toate  operaţiunile  şi  suportă  toate  cheltuielile  necesare  repunerii  în
funcţiune, remedierii, înlocuirii sau restituirii contravalorii produselor, serviciilor
necorespunzătoare  în  cadrul  termenului  de  garanţie  sau  termenului  de
valabilitate, iar pentru vicii ascunse - în cadrul duratei de funcţionare, precum şi
cheltuielile ocazionate de transportul, manipularea, diagnosticarea, expertizarea,
demontarea, ceea ce nu îl exonerează pe producător de răspundere în relaţia sa



cu vînzătorul, prestatorul. (12) În cazul serviciilor, prevederile stabilite la alin.(1)
se  aplică  la  constatarea  deficienţelor  în  timpul  prestării  sau  recepţionării
serviciului ori în cadrul termenului de garanţie. (13) Consumatorul este în drept
să rezilieze contractul de prestare a serviciului de calitate corespunzătoare în
orice moment, cu condiţia că achită prestatorului o parte din preţ, proporţională
cu partea din serviciul prestat pînă la primirea de către prestator a avizului de
reziliere a contractului, dacă contractul nu prevede altfel. (15) În cazul refuzului
de a satisface reclamaţia consumatorului prin remedierea sau înlocuirea gratuită
ori  restituirea  contravalorii  produsului,  serviciului,  vînzătorul,  prestatorul
prezintă acestuia refuzul în scris. Neprezentarea refuzului în termenul stabilit de
lege se consideră refuz tacit.

Iar  potrivit  art.15  din  Legea  nr.105  din  13  martie  2003  cu  privire  la
protecţia consumatorilor, (1) Consumatorul este în drept să pretindă repararea
prejudiciului  cauzat  de  produsele,  serviciile  necorespunzătoare  indiferent  de
faptul dacă s-a aflat sau nu în relaţii contractuale cu vînzătorul, prestatorul. (2)
Prejudiciul  se repară de către vînzător,  prestator şi  în cazul  în care livrarea
produsului, prestarea serviciului se fac în mod gratuit sau la preţ redus ori dacă
produsul a fost comercializat ca piese de schimb sau distribuit sub altă formă. (3)
Prejudiciul (inclusiv moral) se repară de către vînzător, prestator dacă a fost
cauzat pe parcursul: a) termenului de valabilitate - la produsele pentru care se
stabileşte acest  termen; b)  duratei  de funcţionare -  la  produsele de folosinţă
îndelungată; c) a 2 ani - la produsele pentru care nu este prevăzută stabilirea
termenului de valabilitate sau duratei de funcţionare. (4) Prejudiciul moral cauzat
consumatorului  de  către  producător,  vînzător,  prestator  prin  încălcarea
drepturilor lui prevăzute de prezenta lege, precum şi de alte acte normative, se
repară în mărimea stabilită de instanţa judecătorească. (5) Prejudiciul moral se
repară indiferent de repararea prejudiciului material cauzat consumatorului. (6)
Pentru  repararea  prejudiciului  cauzat  consumatorului,  acesta  trebuie  să  facă
dovada prejudiciului.

Reieșind din materialele cauzei, instanța de apel a reținut cu certitudine că,
la data de 10 martie 2014, Mocanu Serghei a procurat un iaurt de căpşuni Muller,
de 500g în sumă de 38,30 lei de la SC ”IMC Market” SRL, fapt rezultat din bonul
fiscal nr.0172 (f.d.50).

Prin urmare, potrivit reclamației din 10 martie 2014, reclamantul a procurat
un  iaurt  ”Miller”  cu  termenul  expirat  la  08  martie  2014,  astfel  solicitând
restituirea contravalorii și repararea prejudiciului material (f.d.54).

De asemenea,  din  materialele  cauzei  mai  rezultă  că au fost  întreprinse
măsuri  de  către  administrația  ”IMC  Market”  SRL,  potrivit  căreia  persoana
responsabilă de proces a fost  supusă unei  explicații  în scris,  fiindu-i  aplicată
mustrare aspră (f.d.58).

La data de 11 martie 2014, administrația ”IMC Market” SRL a remis în
adresa consumatorului Mocanu Serghei, o scrisoare prin care informează despre
măsurile  luate  în  privința  persoanei  responsabile  de procesul  de verificare a
termenelor  de  valabilitate  și  prin  care  se  obligă  să  restituie  contravaloarea
produsului (f.d.59).

Astfel,  reieșind  din  materialele  cauzei,  s-a  constatat  cu  certitudine  că,
iaurtul procurat la data de 10 martie 2014 de către apelantul Mocanu Serghei, a
fost  cu  termenul  expirat,  fapt  recunoscut  de  către  ”IMC Market”  SRL,  prin
măsurile  întreprinse în  privința  persoanei  responsabile  de procesul  verificării
termenelor de valabilitate (f.d.58,59).



Prin urmare, Colegiul civil confirmă poziția primei instanțe potrivit căreia
suma prejudiciului moral în mărime de 9 000 lei, solicitată de către reclamantul
Mocanu Serghei, este una exagerată, încasând în acest sens suma de 5 000  lei cu
titlu de prejudicu moral.

În atare circumstanțe, este important de a fi menționat că potrivit art.1422
alin.(1) Cod civil,  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  legislaţie,  instanţa  de
judecată are dreptul să oblige persoana responsabilă la reparaţia prejudiciului
prin echivalent bănesc.

Conform art.1423 Cod civil, 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.
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.

Prin  noţiunea  de  prejudiciu  moral  se  înţeleg  suferinţele  psihice  sau 
fizice  cauzate  prin acţiuni sau omisiuni care atentează la valorile nepatrimoniale
ce aparţin persoanei din momentul naşterii sau la bunurile dobîndite prin lege
(viaţa,  sănătatea,  demnitatea şi  reputaţia  profesională,  inviolabilitatea  vieţii  
personale,  secretul  de  familie  şi  personal),  prin  fapte  ce  atentează  la
drepturile personale nepatrimoniale (dreptul de a folosi propriul nume, dreptul de
autor).

Astfel,  analizând  materialele  cauzei  și  argumentele  apelantului  Mocanu
Serghei  cu  privire  la  încasarea prejudiciului  moral,  raportându-le  la  normele
legale citate supra, instanţa de apel reține ca fiind neîntemeiate, or, în speța dată
Mocanu Serghei nu întrunește exigențele legale necesare pentru a pretinde la
recuperarea  prejudiciului  moral,  în  sumă  de  9  000  lei,  fiind  rezonabilă  și
suficientă suma încasată de către prima instanță, în mărime de 5 000 lei.

Subsidiar, instanța de apel va respinge ca fiind neîntemeiate și alegațiile
apelantului  ”IMC  Market”  SRL,  cu  privire  la  încasarea  prejudiciului  moral,
precum că consumatorul Mocanu Serghei urma să indice ce suferințe psihice sau
fizice i-au fost cauzate.

În acest context, Colegiul menționează că potrivit art.5 lit.  c) din Legea
protecției  consumatorilor,  orice  consumator  are  dreptul  la  remedierea  sau
înlocuirea gratuită, restituirea contravalorii produsului, serviciului ori reducerea
corespunzătoare a  preţului,  repararea prejudiciului,  inclusiv  moral,  cauzat  de
produsul,  serviciul necorespunzător.

Așadar,  se  atestă  cu  certitudine  că  consumatorul  Mocanu  Serghei,  a
procurat  de  la  ”IMC  Market”  SRL,  un  produs  alimentar  cu  termenul  de
valabilitate expirat, motiv pentru care acesta beneficiază de dreptul la remedierea
sau înlocuirea gratuită a produsului procurat, restituirea contravalorii produsului,
ori repararea prejudiciului cauzat, inclusiv  a celui moral.

În  accepțiunea  art.1  din  Legea  protecției  consumatorilor,  prejudiciul
reprezintă daună materială şi/sau morală adusă consumatorului prin distrugerea,
deteriorarea sau diminuarea averii, precum şi daună cauzată vieţii, sănătăţii şi



eredităţii  lui  în  urma  consumului  şi/sau  utilizării  produselor,  serviciilor
necorespunzătoare  ori  în  urma  refuzului  sau  tergiversării  neîntemeiate  a
încheierii  contractului  de  prestare  a  serviciului.         

În concluzie, Colegiul civil și de contencios administrativ constată că prima
instanță legal și întemeiat a dispus încasarea prejudiciului moral în mărime de
5  000  lei,  de  la  ”IMC  Market”  SRL  în  beneficiul  lui  Mocanu  Serghei,  iar
argumentele apelanților referitor la acest aspect, sunt eronate și pur declarative.

 
Cu referire la alegațiile apelantului ”IMC Market” SRL, privind încasarea

prejudiciului material și anume că contravaloarea produsului nu a fost restituită
pe motiv că Mocanu Serghei nu s-a prezentat la administrația magazinului pentru
a ridica banii,  instanța de apel menționează că,  expunerea produsului  pentru
vînzare  cu  termenul  de  valabilitate  expirat,  se  datorează  din  vina  agentului
economic  ”IMC Market”  SRL,  iar  acesta  urma să  întreprindă  toate  măsurile
posibile întru ameliorarea situației create, or, din răspunsul anexat la materialele
cauzei  (f.d.59),  potrivi  căruia  administrația  ”IMC Market”  SRL s-a  obligat  să
restituie contravaloarea produsului,  nu rezultă și voința acesteia de a înapoia
consumatorului  prejudiciul  material  suportat,  iar  ulterior  cu  confirmarea
recepționării  a  sumei  de  38,30  lei  –  costul  produsului  procurat.

Reieșind  din  circumstanțele  enunțate,  Colegiul  confirmă  soluția  primei
instanțe  de  a  returna  contravaloarea  produsului,  care  reprezintă  prejudiciul
material în sumă de 38,30  lei,  or, agentul economic este obligat să vegheze
calitatea produselor alimentare pe care le expune pe raft spre vînzare şi mai mult
decît atât, poartă răspundere pentru fiecare produs necorespunzător care poate
provoca  prejudicii  grave  sănătăţii  consumatorilor,  așa  fiind  că  argumentele
reprezentantului  ”IMC Market” SRL,  expuse în cererea de apel  cu privire la
încasarea prejudiciului material, sunt iluzorii.   

Prin urmare, dat fiind faptul că în decurs de 3 ani, ”IMC Market” SRL nu a
soluționat reclamația consumatorului din 10 martie 2014, Colegiul civil consideră
că prima instanță întemeiat și legal a admis și pretenția reclamantului Mocanu
Serghei cu privire la încasarea penalității în mărime de 344,70 lei.

Mai mult ca atât, potrivit art.27 din Legea nr.105 din 13 martie 2003 cu
privire la protecţia consumatorilor, (1) Pentru încălcarea termenelor prevăzute la
art.13 alin.(1), vînzătorul, prestatorul achită consumatorului pentru fiecare zi (oră,
dacă termenul a fost stabilit în ore) depăşită o penalitate în mărime de 5% din
preţul  produsului,  serviciului  în  vigoare  la  data  examinării  reclamaţiei
consumatorului. (2) În cazul încălcării termenelor stabilite, conform art.16, de
începere şi finalizare a prestării serviciului (executării lucrării) sau termenelor noi
fixate  de  consumator,  prestatorul  (executantul)  achită  consumatorului  pentru
fiecare zi  (oră,  dacă termenul  a  fost  stabilit  în  ore)  depăşită  o  penalitate  în
mărime de 10% din preţul serviciului (lucrării). (3) Prin contractul de prestare a
serviciului (executare a lucrării) se poate stabili o penalitate mai mare. (4) Plata
penalităţilor  şi  repararea  prejudiciului  nu  exonerează  vînzătorul,  prestatorul
(executantul)  de  îndeplinirea  obligaţiilor  ce  îi  revin  faţă  de  consumator.  (5)
Pretenţiile  consumatorului  privind  repararea  prejudiciului  şi  achitarea
penalităţilor,  prevăzute de prezenta lege sau de contract,  se  soluţionează de
vînzător, prestator pe cale amiabilă sau pe cale judiciară, conform legislaţiei. (6)
La  efectuarea  controlului  de  către  organul  abilitat,  în  baza  reclamaţiei
consumatorului,  vînzătorul,  prestatorul  suportă  cheltuielile  aferente,  inclusiv
pentru expertize şi încercări (testări), dacă acestea confirmă necorespunderea



produsului, serviciului cerinţelor prescrise sau declarate.
În atare circumstanțe, se reține că Mocanu Serghei a prezentat suficiente

probe, pertinente şi concludente care să ateste că pîrîtul ”IMC Market” SRL a
încălcat  toate  termenele  de  soluţionare  a  reclamaţiei,  iar  argumentele
reprezentantului  apelantului  că  nerestituirea  în  termenul  prevăzut  de  lege  a
contravalorii  produsului,  nu  este  din  culpa  sa,  urmează  a  fi  respinse  ca
neîntemeiate și lipsite de oricare logică.

În fine, Colegiul civil și de contencios administrativ accentuează că motivele
invocate  de apelanți  în  cererile  de apel  nu-şi  găsesc  confirmare,  nu cuprind
argumente sau dovezi noi, ceea ce denotă caracterul formal şi pur declarativ al
acestora, fapt care nu poate pune la îndoială legalitatea hotărârii contestate. De
asemenea, cererile de apel nu conţin temeiurile legale în baza cărora hotărârea
instanţei de fond poate fi casată.

Faţă de cele ce preced şi având în vedere faptul că circumstanţele pricinii
au  fost  stabilite  just  și  legal  de  către  prima  instanţă  şi  nu  este  necesară
verificarea  suplimentară  a  unor  dovezi  noi,  normele  de  drept  material  fiind
aplicate corect, Colegiul civil al Curţii de Apel Chișinău ajunge la concluzia de a
respinge  apelurile  declarate  de  Mocanu  Serghei  și  ”IMC Market”  SRL  și  a
menține hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 27 septembrie 2017.

În  conformitate  cu  art.385  alin.(1)  lit.  a),  art.389-390,  394  Codul  de
procedură civilă, Colegiul civil şi de contencios administrativ,

 
D E C I D E:

 
Se resping apelurile declarate de Mocanu Serghei și SRL ”IMC Market”.
Se  menține  hotărârea  Judecătoriei  Chișinău  (sediul  Centru)  din  27

septembrie 2017, adoptată în pricina civilă la cererea de chemare în judecată
depusă de  Mocanu Serghei  către  SRL ”IMC Market”  cu  privire  la  rezilierea
contractului,  încasarea sumei,  a  prejudiciului  material,  moral  și  compensarea
cheltuielilor de judecată. 

Decizia este definitivă, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de
Justiţie  în  termen  de  2  luni  de  la  data  comunicării  deciziei  integrale,  prin
intermediul Curţii Supreme de Justiţie.

 
Preşedintele ședinței,
   Judecătorul:                                                                    Nelea Budăi
 
 
  Judecătorii:                                                                      Ion Muruianu
                                                                                        



     
                                                                                          Valeri Efros
 
 


