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Copia:Reclamant: Creciun Evghenia, 
s. Cimişeni, raionul Criuleni 

Copia: Pîrît:Ministerul Finanţelor 
Mun.Chişinău,str.Cosmonauţilor nr.7 

Copia:Pîrtt:Ministerul Culturii 
Mun.Chişinău„str.Marii Adunări 

- _ . ^ . - , -Ţ_, «•—*—_r ^ —-г-- - • • * . -^ - - .-_ Naţionale nr. I 
Copia:Pîrît:Ministerul Muncii şi Protecţiei 

Mun, Chişinău,str. V. Alecsandri nr. 1 
Copia: Pint: Primăria s.Cimişeni 

Raionul Criuleni.Cimişeni 
Copia:Pirît:Consiliulprimăriei Cimişeni 

Raionul Criuleni,Cimişeni 
-^ Copia:Pîrît:Agenţia de Stat pentru proprietatea intelectuală 

Mun,Chişinău,str.Andrei Doga,nr.24,bloc! 

Judecătoria Criuleni, Vă remite pentru cunoştinţă Dispozitivul Hotărîrei şi Hotărîrea motivată din 

15 septembrie 2016 pe cauza civilă nr. 2-480/16 intentată la cererea de chemare in judecata a 

reclamantei Creciun Evghenia împotriva Ministerului Finanţelor.Ministerul Culrurii.Ministerul M u n c i 

şi Protecţiei Primăriei s.Cimişeni.raionul Criuleni-primarului Pisarenco Valentina.Consilierilor pnmănei 

Cimişeni şi Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la încasarea prejudiciului moral ş. 

a remuneraţiei pentru valorificarea creaţiilor. 
'Anexa; copia Dispozitivul Hotărîrei şi Hvlărîrea motivată din 15.09.2016 

Grefier: 
Gaţcan Serghei 
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REPUBLICA MOLDOVA 

JUDECĂTORIA CRIULENI 

MD-4048, or. Crudeni str. 31 august 1Э89, 70 
tel. 248-22114, teii (ax 248-22174 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

СУД КРИУЛЕНЬ 

MD-4048, г. Криуленъул.31 августа 198Э, 70, 
тел. 248-22174, тел/факс 248-22174 

avW '2016 _ _ _ _ _ _ . dosarul nr. 2-480/36 

Copia:Reclamant: Creciun Evghenia, 
s.Cimişeni,raionul Criuleni 

Copia: Pîrît.Ministerul Finanţelor 
__ . ._ - — T- • wr Mun.Chişinău,str.Cosmonauţîlornr.7 

Copia:Pîrît:Ministerul Culturii 
Mun.Chişinău,,str.Marii Adunări 

Naţionale nr. 1 
Copia:Pîrît:Ministerul Muncii şi Protecţiei 

Mun.Chişinău.str. V.Alecsandri nr.l 
Copia:Pîrît:Primăria s. Cimişeni 

Raionul Criulem.Cimişeni 
Copia:Pîrît:Consiliul primăriei Cimişeni 

Raionul Criulem.Cimişeni 
Copia:Pîrît:Agenţia de Stat pentru proprietatea intelectuală 

Mun, Chişinău,str. Andrei Doga,nr.24, bloc. 1 

Judecătoria Criuleni, Judecător Valeriu Ciuntu, Vă comunică că procesul verbal pe cauza 
civila nr.2-480/16, la cererea de chemare în judecată judecată a reclamantei Creciun Evghenia 
împotriva Ministerului Finanţelor,Ministerul Culturii,Ministerul Muncii şi Protecţiei.Primăriei 
s.Cimişeni,raionul Criuleni-primarului Pisarenco Valentina.Consilierilor primăriei Cimişeni şi 
Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la încasarea prejudiciului moral şi a 
remuneraţiei pentru valorificarea creaţiilor. 

este redactat şi puteţi lua cunoştinţă de conţinutul lor la secţia evidenţă şi documentare 
procesuală a Judecătoriei Criuleni (et. 1, bi 

Grefier Gaţcan Serghei 



dosarul nr. 2 -480/2016 (24-2-1169-18052016) 

H O T Â R Î R E 
în numele Legii 

15 septembrie 2016 or. Criuleni 

Judecătoria Criuleni în componenţa: 
Preşedinte: Valeriu Ciuntu 
Grefier: Serghei Gaţcan 

a examinat în şedinţă publică cererea de chemare în judecată a reclamantei Crăciun Evghenia 
împotriva pîrîţilor a Ministerului Finanţelor, Ministerului Culturii, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, 
primăriei s. Cimişeni, raionul Criuleni - primarului Pisarenco Valentina, Consilierilor primăriei Cimişeni şi 
Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire Ia încasarea prejudiciului moral şi a, 

S T A B I L I T 

Argumentele reclamantei expuse în cererea de chemare în judecată: 

1. Pe data de 25 aprilie 2016 reclamanta Crăciun Evghenia a depus o cerere de chemare în judecată 
împotriva pîrîţilor a Ministerului Finanţelor, Ministerului Culturii, Ministerului Muncii şi Protecţiei, 
primăriei s. Cimişeni, raionul Criuleni - primarului Pisarenco Valentina, consilierilor primăriei Cimişeni şi 
Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în care a solicitat următoarele: 

• emiterea hotărîrii judecătoreşti prin care să i se elibereze bani pentru editarea şi tipografia a 28 de 
proiecte de cărţi cu poezii pentru copii şi tineret; 

• plata muncii intelectuale şi paguba morală în baza legii; 
• adaos la pensia ei în baza legii; 
• bani pentru proiectele de cărţi încă neînregistrate şi pentru cele înregistrate; 
• respectarea dreptului copiilor la carte şi dreptul muncii ei intelectuale. 

2. Intru motivarea cerinţelor sale reclamanta Crăciun Evghenia a indicat că a primit dreptul de autor 
la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală Chişinău pentru 28 de proiecte de cărţi pentru copii şi 
tineret cu poezii. 

3. Petru aceste 28 de proiecte nu i se eliberează bani pentru editare şi tipografie. 
4. Nu i s-a plătit nici un ban pentru munca intelectuală. 
5. Astfel, li s-a încălcat dreptul copiilor la cărţi neeliberîndu-i bani pentru editare şi tipografie a 

cărţilor şi dreptul dînsei la munca intelectuală prin condiţii grele neprimind nici un ban. 
6. Pe data de 05 septembrie 2016 din cancelaria judecătoriei Criuleni a fost primită în procedură 

cererea reclamantei Crăciun Evghenia împotriva Ministerului Finanţelor, Ministerului Culturii, Ministerului 
Muncii, primăriei Cimişeni, consiliului sătesc Cimişeni în care ultima a solicitat următoarele: 

• pîrîţii să-i elibereze bani pentru editarea şi tipografia proiectelor de cărţi pentru copii cu poezii, şi 
anume: 

• paguba materială în valoare de 291 235 lei conform calculelor efectuate; 
• paguba morală în valoare de 300 000 lei; 
• onorariu pentru munca ei intelectuală în valoare de 500 000 lei ; 
• adaos Ia pensia ei în sumă de 2 000 Iei (f-d 57). 

7. Reclamanta Crăciun Evghenia în şedinţa de judecată a susţinut cererea sa de chemare în judecată 
şi a solicita admiterea ei. 

8. Pîrîtul - Ministerului Finanţelor, în conformitate cu prevederile art. 100 al. 1, 102 al. I Cod 
procedură civilă, fiind înştiinţat de trei ori despre data şi ora examinării acestui litigiu, fapt care se confirmă 
prin probele anexate la dosar, iar prin prima art. 205 al, 1 Cod procedură civilă, fiind obligat ca să comunice 
din timp instanţei judecătoreşti motivul imposibilităţii de a se prezenta în şedinţă de judecată şi să prezinte 
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probele care dovedesc acest motiv, în şedinţele judecătoreşti nici odată nu s-a prezentat, nici o dată nu a 
comunicat instanţei motivele neprezentării sale, dar nici nu a solicitat ca cauza să fie examinată în absenţa 
reprezentatntului său (f-d 22-23, 33-34, 51). 

9. Pîrîtul - Ministerului Culturii, în conformitate cu prevederile art. 100 al. 1, 102 al. 1 Cod 
procedură civilă, fiind înştiinţat de trei ori despre data şi ora examinării acestui litigiu, fapt care se confirmă 
prin probele anexate la dosar, iar prin prima art. 205 al. 1 Cod procedură civilă, fiind obligat ca să comunice 
din timp instanţei judecătoreşti motivul imposibilităţii de a se prezenta în şedinţă de judecată şi să prezinte 
probele care dovedesc acest motiv, în şedinţele judecătoreşti nici odată nu s-a prezentat, nici o dată nu a 
comunicat instanţei motivele neprezentării sale, dar nici nu a solicitat ca cauza să fie examinată în absenţa 
reprezentatntului său (f-d 22, 24, 33, 38, 52). 

10. Pîrîtul - Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Familei, în conformitate cu prevederile art. 
100 al. 1, 102 al. 1 Cod procedură civilă, fiind înştiinţat de trei ori despre data şi ora examinării acestui 
litigiu, fapt care se confirmă prin probele anexate la dosar, iar prin prima art. 205 al. 1 Cod procedură civilă, 
fiind obligat ca să comunice din timp instanţei judecătoreşti motivul imposibilităţii de a se prezenta în 
şedinţă de judecată şi să prezinte probele care dovedesc acest motiv, în şedinţele judecătoreşti nici odată nu 
s-a prezentat, însă în referinţa depusă instanţei judecătoreşti dmna ministru Stela Grigoraş acţiunea înaintată 
de către reclamanta Crăciun Evghenia nu a recunoscut-o menţionînd în referinţă ministerul condus de ea nu 
are în sarcina sa stabilirea şi plata pensiilor cetăţenilor sau stabilirea cărorva adaosuri la pensie (f-d 22, 25, 
33,37,39-41,43,53). 

11. Reprezentanţii pîrîtului al primăriei s. Cimişeni, raionul Criuleni şi consiliului local Cimişeni, 
raionul Criuleni, în conformitate cu prevederile art. 100 al. 1, 102 al. 1 Cod procedură civilă, fiind înştiinţaţi 
de trei ori despre data şi ora examinării acestui litigiu, fapt care se confirmă prin probele anexate la dosar, iar 
prin prizma art. 205 al. 1 Cod procedură civilă, fiind obligaţi ca să comunice din timp instanţei judecătoreşti 
motivul imposibilităţii de a se prezenta în şedinţă de judecată şi să prezinte probele care dovedesc acest 
motiv, în şedinţele judecătoreşti nici o dată nu s-au prezentat, nici o dată nu au comunicat instanţei motivele 
neprezentării lor, dar nici nu au solicitat ca cauza să fie examinată în absenţa reprezentanţilor lor (f-d 22, 26-
27,33,44,55-56). 

12. Reprezentanţii pîrîtului al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în şedinţă 
judecătorească nu s-au prezentat, însă a depus referinţa din conţinutul căreia rezultă că nu a recunoscut 
cerinţele reclamantei Crăciun Evghenia (f-d 40, 61). 

13. Aprecierea instanţei de fond în raport cu capătul din cererea de chemare în judecată a 
reclamantei Crăciun Evghenia cu privire la emiterea hotărîrii judecătoreşti prin care să i se elibereze 
bani pentru editarea şi tipografia a 28 de proiecte de cărţi cu poezii pentru copii şi tineret, instanţa 
judecătorească conchide ca acest capăt din cererea de chemare în judecată nu este întemeiat şi 
urmează a fi respins din următoarele considerente: 

14. în conformitate cu prevederile art. 7 al. 2 lit. „a" din Legea nr. 139 din 02 iulie 2010 „Privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe" obiecte ale dreptului de autor sînt opere literare (povestiri, eseuri, 
romane, poezii etc). 

15. Potrivit cerinţelor indicate în art. 11 al. 2 din aceiaşi lege, autorul sau alt titular de drepturi 
patrimoniale exclisive de autor are dreptul la o renumeraţie echitabilă. Cuantuumul şi modul de achitare a 
remuneraţiei de autor pentru fiecare caz şi mod de valorificare a operei se stabilesc în contractul de autor sau 
în contractele pe care organizaţiile de gectiune colectivă a drepturilor patrimoniale le-au încheiat cu 
utilizatorii. 

16. Art. 9 al. 1 al legii 939-XIV din 20 aprilie 2000 „Cu privire la activitatea editorială" stabileşte că, 
contractul de editare constituie o convenţie încheiată între titularul dreptului de autor sau beneficiarul 
producţiei editoriale şi editură, în temeiul caria editurii, în schimbul unei remuneraţii, i se transmite dreptul 
de a edita şi a difuza opera. Contractul de editare se perfectează în formă scrisă. 

17. în conformitate cu art. 11 al. 1-2 al aceleiaşi legi subiecţi ai activităţii editoriale sînt autorii, 
editorii, tipişrafii şi difuzorii producţiei editoriale. 

18. In conformitate cu art. 22 al. 3-4, 8 lit. „a" al aceleiaşi legi, mijloacele financiare de susţinere a 
editării cărţii se prevăd anual, în mod dinstinct, în bugetele ministerelor, altor autorităţi administrative 
centrale, unităţilor administrativ-teritoriale, conform competenţelor. 

19. Modul de utilizare a mijloacelor prevăzute la alin. 3 şi de distribuire a cărţilor editate din contul 
acestora se aprobă de Guvern. 



20. Mijloacele de susţinere a editării cărţii naţionale prevăzute distinct la bugetul unităţilor 
adm ini strati v-teritoriale sînt utilizate, prin decizie a consiliiilor locale, pentru: 

21. Potrivit cerinţelor indicate în art. 118 al. 1 Cod procedură civilă fiecare parte trebuie să 
dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu 
dispune altfel. 

Constatarea instanţei judecătoreşti: 

22. Instanţa judecătorească a stabilit cu certitudine faptul precum că, pe data de 22 iulie 2013 
ministrul culturii Monica Babuc, la adresare reclamantei Crăciun Evghenia, i-a comunicat ultimei faptul în 
temeiul Legii nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 „Cu privire la activitatea editorială, în bugetul de stat se 
prevăd distinct mijloace de susţinere a editării cărţii naţionale. Astfel, editarea de carte din mijloacele 
bugetului de stat, se efectuează în baza selecţiei de oferte care se organizează prin concurs o dată în cadrul 
unui exerciţiu financiar, însă din motivul că pentru anul 2013 acest termen a expirat, reclamantei Crăciun 
Evghenia i s-a recomandat să aplice un timp util pentru sesiunea de colectare a ofertelor în cadrul prgramului 
de editare a cărţii naţionale în anul 2014 (f-d 10). 

23. Pe data de 15 octombrie 2015 vice-ministrul ministerului culturii Gheorghe Postică, Ja adresarea 
reclamantei Crăciun Evghenia, i-a comunicat ei că în temeiul art. 5 al Regulamentului cu privire Ia 
selectarea, editarea şi achiziţia cărţii naţionale din mijloacele bugetului de stat, aprobat prin Hotărîrea 
Guernului nr. 256 din 2 aprilie 2013, la concursul de editare a cărţiloe pot participa doar edituri şi instituţii cu 
atribuţii editoriale, şi ia recomandat lui Crăciun Evghenia ca să colaboreze cu editurile saun instituţiile 
editoriale (f-d 11-13). 

24. Alte probe şi înscriszuri reclamanta Crăciun Evghenia instanţei judecătoreşti nu a depus. 
25. Urmare a celor expuse mai sus, din motivul ca reclamanta Crăciun Evghenia, prin prizma art. 

118 al. I Cod procedură civilă, fiind obligată ca să dovedească circumstanţele pe care le-a invocat drept 
temei al pretenţiilor şi obiecţiilor, în modul stabilit de în art. 11 al. 2 din Legea nr. 139 din 02 iulie 2010 
„Privind dreptul de autor şi drepturile conexe" nu a depus instanţei judecătoreşti nici o probă privind faptul 
că dînsa a avut încheiate careva contracte de autor încheiate cu organizaţiile de gectiune colectivă a 
drepturilor patrimoniale, ori dînsa chiar nici nu a respectat recomandările minictrului cultirii Monica Babuc, 
date ei prin comunicarea din 22 iulie 2013 şi a vice-ministrului culturii Gheorghe Postică, date ei prin 
scrisoarea din 15 octombrie 2015, ori art. 9 al. 1 al legii 939-XIV din 20 aprilie 2000 „Cu privire la 
activitatea editorială" stabileşte că, contractul de editare constituie o convenţie încheiată între titularul 
dreptului de autor sau beneficiarul producţiei editoriale şi editură, în temeiul caria editurii, în schimbul unei 
remuneraţii, i se transmite dreptul de a edita şi a difuza opera, contractul de editare se perfectează în formă 
scrisă, iar în conformitate cu art. 11 al. 1-2 al aceleiaşi legi subiecţi ai activităţii editoriale sînt autorii, 
editorii, tipografii şi difuzorii producţiei editoriale. Totodată în conformitate cu art. 22 al. 3-4, 8 lit. „a" al 
aceleiaşi legi, mijloacele financiare de susţinere a editării cărţii se prevăd anual, în mod dinstinct, în bugetele 
ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, unităţilor administrativ-teritoriale, conform 
competenţelor, iar modul de utilizare a mijloacelor prevăzute la alin. 3 şi de distribuire a cărţilor editate din 
contul acestora se aprobă de Guvern, din care motive cererea reclamantei Crăciun Evghenia urmează a fi 
respinsă ca neîntemeiată. 

26. Examinînd capătul din cererea reclamantei Crăciun Evghenia cu privire la obligarea pîrîţilor ca 
să-i calculeze ei un adaos la pensie în sumă de 2 000 lei instanţa judecătorească conchide că acest capăt din 
cerere urmează a fi respins din motivul că nu întră în competenţe pîrîţilor chemaţi în instanţa judecătorască 
de către reclamanta Crăciun Evghenia. 

27. Conducîndu-se de art. 236, 238-241 Cod procedură civilă, instanţa judecătorească 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Cererea de chemare în judecată a reclamantei Crăciun Evghenia împotriva Ministerului finaţelor, 
Ministerului culturii, Ministerului muncii şi protecţiei sociale, primarului s. Cimişeni, raionul Criuleni, 
consiliului sătesc Cimişeni, raionul Criuleni şi Agenţiei de Stat Pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la 
obligarea pîrîţilor să-i elibereze ei bani pentru editarea şi tipografia proiectelor de cărţi pentru copii cu poezii, 
încasarea de la pîrîţi a pagubei materiale în valoare de 291 235 Iei conform calculelor efectuate, încasarea 



prejudiciului moral în valoare de 300 000 lei, a onorariului pentru munca ei intelectuală în valoare de 
500 000 lei, dar şi a adaosului la pensia ei în sumă de 2 000 lei, se respinge ca neîntemeiată. 

Hotărîrea este cu drept de apel la Curtea de Apel a or. Chişinău în termen de 30 de zile prin 
intermediul judecătooriei Criuleni. 

Preşedintele şedinţei 



dosarul nr. 2-480/2016 (24-2-1169-18052016) 

H O T Ă R î R E 
în numele Legii 

/dispozitivul/ 

15 septembrie 2016 , or. Criuleni 

Judecătoria Criuleni în componenţa: 
Preşedinte: Valeriu Ciuntu 
Grefier: Serghei Gaţcan 

a examinat în şedinţă publică cererea de chemare în judecată a reclamantei Crăciun Evghenia 
împotriva pîrîţilor a Ministerului Finanţelor, Ministerului Culturii, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, 
primăriei s. Cimişeni, raionul Criuleni - primarului Pisarenco Valentina, Consilierilor primăriei Cimişeni şi 
Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la încasarea prejudiciului moral şi a, 

— Conducîndu-se de art. 236, 238-241 Cod procedură civilă, instanţa judecătorească -*-

H O T Ă R Ă Ş T E 

Cererea de chemare în judecată a reclamantei Crăciun Evghenia împotriva Ministerului finaţelor, 
Ministerului culturii, Ministerului muncii şi protecţiei sociale, primarului s. Cimişeni, raionul Criuleni, 
consiliului sătesc Cimişeni, raionul Criuleni şi Agenţiei de Stat Pentru Proprietatea Intelectuală cu privire Ia 
obligarea pîrîţilor să-i elibereze eibani pentru editarea şi tipografia proiectelor de cărţi pentru copii cu poezii, 
încasarea de la pîrîţi a paguba materiale în valoare de 291 235 lei conform calculelor efectuate, încasarea 
prejudiciului moral în valoare de 300 000 lei, a onorariului pentru munca ei intelectuală în valoare de 
500 000 lei, dar şi a adaosului la pensia ei în sumă de 2 000 lei, se respinge ca neîntemeiată. 

Hotărîrea este cu drept de apel la Curtea de Apel a or. Chişinău în termen de 30 de zile prin 
intermediul judecătooriei Criuleni 


