
H O T Ă R
Â R E  î n  
numele Legii

28 februarie 2020 mun. Hâncesti 
RM

Judecătoria Hâncesti, sediul Central Instanţa de judecată , compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecător Grefier

Cu participarea:
Reclamantului - Frunză Vasile Reprezentantului reclamantului - avocat Dorin Cojocaru 
Reprezentantului pîrîtului ÎS ’’Hînceşti Silva” - Zinaida Postolachi,

examinând în şedinţa de judecată publică, cauza civilă la acţiunea lui Frunză Vasile
A A

împotriva I.S. întreprinderii pentru Silvicultură ” Hînceşti-Silva” privind restabilirea la 
serviciu, încasarea salariului pentru absenţa forţată de la serviciu şi repararea 
prejudiciului moral cauzat, -

şi cererea reconvenţională, înaintată de întreprinderea de Stat întreprinderea pentru 
silvicultură ’’Hînceşti-Silva” împotriva lui Frunză Vasile privind repararea prejudiciului 
material în sumă de 72 769,95 lei cauzat mediului şi,

în conformitate cu prevederile 89, 90 Codul muncii,art. art. 238 - 241 Cod de 
procedură civilă, instanţa de judecată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Cererea lui Frunză Vasile împotriva Î.S.„întreprinderea pentru Silvicultură ” 
Hînceşti-Silva” privind restabilirea la serviciu, încasarea salariului pentru absenţa forţată 
de la serviciu şi repararea prejudiciului moral cauzat - se admite integral.

Se anulează ordinul nr. 75 din 19.07.2010 şi dispoziţia de încasare nr.00003422 din 
04.07.2019 .

Se anulează ordinul nr. 83 din 29.07.2019 în partea ce ţine de încasarea solidară din 
contul lui Frunză Vasile a prejudiciului în mărime de 72 769 lei.

Se anulează ordinul nr. 133 din 19.09.2019, privind aplicarea lui Frunză Vasile a 
sancţiunii disciplinare în formă de mustrare aspră.

Se anulează ordinul de suspendare a contractului individual de muncă cu Frunză 
Vasile nr. 117 din 30.08.2019.



Se anulează ordinul 134 din 24.09.2019 cu privire la încetarea relaţiilor de muncă 
cu salarietul Frunză Vasile.



Se restabileşte Frunză Vasile în funcţia de pădurar la ÎSS ’’Hînceşti-Silva” ( 
întreprinderea de Stat ’’întreprinderea pentru Silvicultură Hînceşti-Silva), Ocolul silvic 
Bobeica.

/V /V

Se încasează din contul întreprinderii de Stat ’’întreprinderea pentru Silvicultură 
Hînceşti-Silva” în folosul lui Frunză Vasile salariul pentru lipsa forţată de la muncă 
pentru perioada 24.09.2019 - 28.02.2020 în sumă de 18 071,43 ( optsprezece mii 
şaptezeci şi
unu lei 43 bani) lei şi a dreptrurilor lui salariale.

/V /\

Se încasează din contul întreprinderii de Stat ’’întreprinderea pentru Silvicultură 
Hînceşti-Silva” în folosul lui Frunză Vasile prejudiciul moral în sumă de 20 000,00 ( 
douăzeci mii ) lei.

Cererea reconvenţională, înaintată de întreprinderea de Stat ’’întreprinderea 
pentru silvicultură ’’Hînceşti-Silva” împotriva lui Frunză Vasile privind repararea 
prejudiciului material în sumă de 72 769,95 lei cauzat mediului - se respinge integral 
ca neîntemeiată.

Se încasează din contul întreprinderii de Stat ’’întreprinderea pentru 
Silvicultură Hînceşti-Silva” în folosul statului taxa de stat în sumă de 1 142,13 ( 
una mie una sută patruzeci şi doi lei 13 bani) lei.

Hotărîrea se execută imediat,cu drept la atac în Curtea de Apel Chişinău în termen 
de 30 ( treizeci) zile din data pronunţării dispozitivului.

Preşedintele şedinţei,
Judecătorul / semnat/ Tamara Mereuţă

Copia corespunde originalului:



judecător Tamara Mereuţă


