
  

Colegiul de Disciplină şi Etică  

de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 3 - 51 /2022 

cu privire la examinarea cauzei disciplinare intentate în privința  

procurorului în Procuratura mun. Bălți, Veaceslav Vacari  

 

mun. Chişinău                                       15 aprilie 2022  

 

 Colegiul de disciplină şi etică de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor având 

în componenţa sa: 

 Preşedinte – Vladislav Guţan; 

 Membrii – Marcel Cimbir, Victor Comerzan, Alexandru Lozan, Elena Cazacov, 

Oleg Televca și Pavel Ţurcan, 

examinând în şedinţă publică procedura disciplinară intentată în privinţa 

procurorului în Procuratura mun. xxxxxxxx, Veaceslav VACARI ca rezultat al depistării 

unor încălcări procesuale admise de către acesta în cadrul conducerii urmăririi penale pe 

cauzele penale nr. xxxxxxxx și nr. xxxxxxxx, - 

 

CONSTATĂ:  

 

Temei de intentare a procedurii disciplinare a servit sesizarea Adjunctului 

Procurorului General interimar, Marcel Dumitraș din xx.xx.2022, în privința procurorului 

în Procuratura mun. Bălți, Veaceslav Vacari, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a 

obligațiilor de serviciu, aplicarea necorespunzătoare a legislației și încălcarea gravă a legii.   

Ca rezultat, la xx.xx.2022, Inspecţia procurorilor a înregistrat conform 

Regulamentului cu privire la organizarea, competenţa şi modul de funcţionare a Inspecţiei 

procurorilor sesizarea respectivă, cu privire la fapta ce poate constituie abatere disciplinară 

comisă de procurorul în Procuratura mun. mun. Bălți, Veaceslav Vacari, manifestate în 

cadrul cauzelor penale menționate supra.    

Din conținutul sesizării rezultă, că procurorul în Procuratura mun. xxxxxxxx, 

Veaceslav Vacari, a îndeplinit necorespunzător obligațiile de serviciu, nu a aplicat 

corespunzător legislația și a încălcat grav legea în cadrul conducerii urmăririi penale și 

reprezentării învinuirii în instanțele de judecată în cauza penală nr. xxxxxxxx de învinuire 

a lui xxxxxxxx confom art.175 din Codul penal și cauza penală nr. xxxxxxxx de învinuire 

a lui xxxxxxxx conform art. 335 alin. (1) din Codul penal, fapt ce a condiționat 

pronunțarea în ambele cauze a sentințelor de achitare.    

Astfel, s-a constatat, că prin sentinţa Judecătoriei xxxxxxxx, sediul xxxxxxxx, din 

xx.xx.2021, xxxxxxxx, învinuit de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 175 din Codul 

penal, a fost achitat, din motivul că nu s-a constatat existenţa faptei infracţiunii.  

Urmărirea penală în cauza penală nr. xxxxxxxx a fost pornită la xx.xx.2020 de 

către organul de urmărire penală al Inspectoratului de poliţie xxxxxxxx, în temeiul unei 

bănuieli rezonabile privind săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 175 din Codul penal.  

Conducerea urmăririi penale a fost dispusă procurorului, Veaceslav Vacari, care la 

xx.xx.2020 a expediat cauza penală în privinţa lui xxxxxxxx, în instanţă de judecată 

pentru examinare în fond.  

Conform actului de învinuire, xxxxxxxx a fost pus sub învinuire, pentru faptul că  

[…] 



  

Potrivit descrierii faptei comise, acţiunile lui xxxxxxxx cad sub incidența 

prevederilor art. 175 din Codul penal, acţiuni perverse săvârşite față de o persoană despre 

care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vârsta de 16 ani, constând în exhibare, atingeri 

indecente, precum şi alte acţiuni cu caracter sexual. 

Urmărirea penală a fost efectuată superficial cu încălcarea normelor materiale şi 

procedurale prevăzute de art. 281, 282 din Codul de procedură penală, iar învinuirea adusă 

lui xxxxxxxx este formală, neconcretă, fiind bazată doar pe presupuneri. 

În această ordine de idei, s-a stabilit, că procurorul Veaceslav Vacari la înaintarea 

învinuirii a încălcat prevederile art. 281 din Codul de procedură penală şi anume: nu a 

indicat în ordonanţa de punere sub învinuire data sau perioada, locul, în ce împrejurări a 

fost comisă fapta imputată, nu a indicat nici numele minorei xxxxxxxx, asupra căreia au 

fost săvârşite acţiuni cu caracter pervers, şi care sunt acţiunile concrete ale învinuitului. 

Mai mult, de către procuror s-a omis de a indica în actul de învinuire încadrarea 

juridică a faptei. 

Formularea unei învinuiri vagi şi generale, care s-a limitat la simpla menţiune, că 

[…], contravine atât prevederilor art.281 din Codul de procedura penală, cât şi prevederilor 

art. 6 paragraful 3 lit. a), coroborate cu art. 6 paragraful 1 din CEDO, conform cărora, orice 

acuzaţie trebuie să fie clară şi concretă, astfel încât acuzatul să-şi poartă pregăti eficient 

apărarea. 

Potrivit art.291 din Codul de procedură penală, ,,dacă procurorul constată că au 

fost respectate dispoziţiile prezentului cod privind urmărirea penală, că urmărirea penală 

este completă, că există probe suficiente şi legal administrate, el dispune a pune sub 

învinuire făptuitorul conform prevederilor art. 281 şi 282, dacă acesta nu a fost pus sub 

învinuire în cursul urmăririi penale, apoi întocmeşte rechizitoriul prin care dispune 

trimiterea cauzei în judecată ”.   

Instrumentând superficial cauza penală, procurorul Veaceslav Vacari a admis şi 

încălcarea prevederilor art.281 alin.(2), art. 254 alin.(l), 291 din Codul de procedură 

penală, înaintând lui xxxxxxxx o învinuire care nu este completă şi a expediat cauza 

penală pentru examinare în instanţa de judecată în pofida faptului că urmărirea penală nu 

a fost efectuată complet, nu a fost acumulat volum necesar de probe care ar fi permis de a 

demonstra vinovăţia inculpatului în comiterea infracţiunii. 

În fapt, învinuirea a fost bazată în principiu doar pe declaraţiile părţii vătămate 

minore xxxxxxxx, care a comunicat că […] 

În cadrul cercetării judecătoreşti partea vătămată şi-a schimbat declaraţiile depuse 

la urmărirea penală şi a relatat că […] 

La fel, a mai precizat că aceleaşi declaraţii a depus şi la etapa urmăririi penale.  

La cauza penală a fost anexată o notă informativă cu privire la rezultatele şedinţei 

de judecată a procedurii de audiere a minorei xxxxxxxx în condiţii speciale, conform       

art. 1101 din Codul de procedură penală, prin care intervievatorul - psiholog xxxxxxxx a 

relatat, că […] 

În cadrul cercetării judecătoreşti acuzatorul de stat xxxxxxxx, care a reprezentat 

învinuirea de stat în baza dispoziţiei procurorului-şef al Procuraturii raionului xxxxxxxx, 

xxxxxxxx, din xx.xx.2021, (în legătura cu transferarea procurorului Veaceslav Vacari 

la Procuratura тип. xxxxxxxx) a înaintat un demers privind numirea expertizei 

psihologico-psihiatrice, care a fost respins de către instanţa de judecată.  

O probă indirectă este că minora s-a plâns vecinului xxxxxxxx, că […] 

 La etapa urmăririi penale martorul a confirmat acest fapt, însă ulterior în instanţa 



  

de judecată a declarat, că nu ţine minte să i se plâns partea vătămată, spunând că declaraţiile 

depuse în cadrul urmăririi penale nu corespund adevărului.  

În cadrul urmăririi penale procurorul Veaceslav Vacari, nu a elucidat pe deplin toate 

dubiile apărute în cauză, iar învinuirea înaintată inculpatului este una lipsită de probatoriu 

şi incompletă, fapt care a condiţionat pronunţarea de către instanţa de judecată a unei 

sentinţe de achitare. 

Deşi în cadrul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi doar 4 martori, examinarea 

cauzei penale a durat 1 an 6 luni, fiind neîntemeiat tergiversată.  

La fel, de către acuzatorul de stat Veaceslav Vacari au fost ignorate prevederile 

imperative ale alin. (3) art. 20 din Codul de procedură penală, care prevede că, ,,urmărirea 

penală şi judecarea cauzelor penale în care sînt persoanele aflate în arest, precum şi 

minori, se fac de urgenţă şi în mod preferenţial”.  

În pofida acestui fapt acuzatorul de stat Veaceslav Vacari s-a limitat în cadrul mai 

multor şedinţe de judecată doar la examinarea demersului de prelungire a măsurii 

preventive - arestul la domiciliu, fără a prezenta şi examina probele acuzării. 

Şedinţe lucrative au avut loc doar după intervenirea în proces a acuzatorului de stat 

xxxxxxxx.  

 Încălcările descrise nu au putut fi înlăturate nici de procurorul în procuratura 

xxxxxxxx, xxxxxxxx, care a susţinut acuzarea de stat începând cu xx.xx.2021, fapt 

despre care a informat în scris Secţia unificare a practicii în domeniul reprezentării 

învinuirii în instanţele de judecată, comunicând despre existenţa riscurilor de achitare în 

această cauză penală. 

Drept urmare, prin sentinţa Judecătoriei xxxxxxxx, sediul xxxxxxxx din 

xx.xx.2021 xxxxxxxx, învinuit de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 175 Cod penal, 

a fost achitat, din motivul că nu s-a constatat existenţa faptei infracţiunii.  

Cu referire la cauza penală nr. xxxxxxxx, în privinţa lui xxxxxxxx, învinuit de 

comiterea infracţiunii prevăzute de art. 335 alin.(l) Cod penal, se constată: 

Urmărirea penală a fost pornită la xx.xx.2019 de către organul de urmărire penală 

al Inspectoratului de poliţie xxxxxxxx, în temeiul unei bănuieli rezonabile privind 

săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 335 alin.(l) din Codul penal. 

Conducerea urmăririi penale a fost dispusă procurorului Veaceslav Vacari, care 

ulterior, la xx.xx.2020, a expediat cauza penală în privinţa lui xxxxxxxx, învinuit de 

comiterea infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. (1) din Codul penal în instanţă de judecată 

pentru examinare în fond.   

Potrivit actului de învinuire, xxxxxxxx a fost învinuit în aceea că, […] 

Acţiunile lui xxxxxxxx au fost calificate în baza art.335 alin.(l) din Codul penal, 

abuz de serviciu, adică folosirea intenţionată de către o persoană care gestionează o 

organizaţie nestatală a situaţiei de serviciu în interesele personale cu cauzarea de daune 

în proporţii considerabile drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor 

juridice. 

Conform fişei de post în dreptul şi responsabilitatea inculpatului xxxxxxxx intră 

inclusiv şi „solicitarea operatorului de reţea privind deconectarea instalaţiilor de 

utilizare a consumatorilor finali în cazul încălcării prevederilor Regulamentului de 

furnizare a energiei electrice precum şi efectuarea lucrului de deconectare la timp a 

consumatorilor neplătitori ”.  

La xx.xx.19, SA „xxxxxxxx” s-a adresat cu solicitarea către SA „xxxxxxxx” 

oficiul raional xxxxxxxx de a deconecta consumatorul SRL „xxxxxxxx”, locul de 



  

consum magazin „xxxxxxxx” de pe str. xxxxxxxx din or. xxxxxxxx în conformitate cu 

prevederile pct. 117 alin. 1) al Regulamentului cu privire la furnizarea energiei electrice 

nr. 169/2019 din 31 mai 2019, şi anume „pentru neachitarea integrală a facturii din xx 

xxxxxxxx 2019 sold rămas fiind suma de xx,xx lei. La data de xxxxxxxx SA ” 

xxxxxxxx” Oficiul Raional xxxxxxxx a deconectat locul de consum, întocmind ordinul 

de deconectare nr. xxxxxxxx, astfel decizia finală de deconectare a fost luată nu de 

inculpat”. 

Conform pct.75 alin. 1) al Regulamentului privind furnizarea energiei electrice 

aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 169/2019 din 31.05. 

2019, IM „xxxxxxxx” SRL are obligaţie „să respecte prevederile contractului încheiat, 

prevederile Legii cu privire la energia electrică şi prevederile Regulamentului sus 

menţionat ”.  

Conform art. 93 alin.(l) al Legii cu privire la energie electrică acesta prevede 

expres soluţionarea litigiilor dintre participanţii la piaţa energiei electrice în instanţa de 

judecată. 

În conformitate cu prevederile art. 274 alin. (1) din Codul de procedură penală 

„Organul de urmărire penală sau procurorul sesizat în modul prevăzut în art.262 şi 273 

dispune în termen de 30 de zile, prin ordonanţă, începerea urmăririi penale în cazul în 

care, din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor de constatare, rezultă cel puţin o 

bănuială rezonabilă că a fost săvârşită o infracţiune şi nu există vreuna din circumstanţele 

care exclud urmărirea penală, informând despre aceasta persoana care a înaintat 

sesizarea sau organul respectiv ”. 

În cazul dat nu rezultă existenţa unei bănuieli rezonabile că a fost comisă o 

infracţiune, relaţiile apărute urmau a fi soluţionate în ordinea civilă. 

În pofida acestui fapt, procurorul Veaceslav Vacari a înaintat lui xxxxxxxx 

învinuirea în baza art. 335 alin.(l) din Codul penal şi a expediat cauza penală în instanţa 

de judecată, spre examinare în fond.  

 Reieşind din declaraţiile martorilor depuse în cadrul cercetării judecătoreşti s-a 

constatat că produsele alimentare, aflate în magazinul „xxxxxxxx” la data de xx.xx.2019, 

după deconectarea energiei electrice urmau a fi scoase din comercializare, deoarece şi-au 

pierdut caracteristicele sale şi forma.   

Din declaraţiile martorului xxxxxxxx s-a constatat, că marfa care se afla la 

moment în magazin nu aparţine SRL „xxxxxxxx”, dar aparţine altei întreprinderi, 

conducătorul căreia este ea şi are contract de arendă a magazinului „xxxxxxxx” cu SRL 

„xxxxxxxx”. Totodată are pretenţii materiale faţă de SRL „xxxxxxxx”, deoarece 

conform contractului de arendă, anume arendatorul urma să achite plata pentru consumul 

energiei electrice, din ce motiv a suferit pierderi în urma alterării produselor alimentare. 

La xx.xx.2021 a fost audiat martorul apărării xxxxxxxx, care a declarat că 

conform fişei de post, în lipsa managerului vânzări al SA „xxxxxxxx” Biroul comercial 

xxxxxxxx, semnează solicitările de deconectare de la alimentarea cu energiei electrice a 

consumatorilor restanţieri şi în cadrul şedinţei de judecată a confirmat că solicitarea de 

deconectare nr.xxx din xx.xx.2019, prin care s-a solicitat deconectarea magazinului 

„xxxxxxxx” de la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, a fost semnată de ea, deoarece 

managerul de vânzări xxxxxxxx nu era prezent la serviciu.    

Autorul sesizării concluzionează că în cazul dat fapta nu întruneşte elementele 

constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.335 alin.(l) Cod penal din următoarele 

considerente: „Fapta nu întruneşte latura obiectiva a infracţiunii încriminate inculpatului 



  

xxxxxxxx, deoarece ea trebuie să întrunească trei elemente: 

1)  fapta prejudiciabilă care se exprimă în acţiunea sau inacţiunea de folosire 

a situaţiei de serviciu, a bunurilor organizaţiei în interes material, în alte interese 

personale sau în interesul terţilor, direct ori indirect; 

2)  urmările prejudiciabile, şi anume, daune în proporţii considerabile cauzate 

intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice 

sau juridice; 

3)  legătura cauzală dintre fapta prejudiciabilă şi urmările prejudiciabile.”. 

Componenţa infracţiunii imputate inculpatului conţine un semn obligatoriu al 

laturii obiective „ folosirea situaţiei de serviciu în interes material, alte interese personale 

sau în interesul terţilor”, lipsa căruia exclude existenţa infracţiunii în acţiunile inculpatului 

şi anume acest semn obligatoriu a laturii obiective nu a fost identificat de către procurorul 

Veaceslav Vacari.  

La etapa cercetării judecătoreşti reieşind din declaraţiile martorului xxxxxxxx s-a 

stabilit, că prejudiciul în sumă de xxxxxxxx lei nu a fost cauzat SRL „xxxxxxxx”, dar 

întreprinderii gestionate de arendaş. 

Mai mult, arendaşul are pretenţii materiale către SRL „xxxxxxxx”, care nu şi-a 

onorat obligaţiunile contractuale ce ţine de arenda magazinului „xxxxxxxx”. 

Astfel, s-a constatat că întreprinderii SRL „xxxxxxxx” nu i-а fost cauzat careva 

prejudiciu, iar pretenţiile arendaşului pot fi soluţionate prin depunerea unei acţiuni civile 

în instanţa de judecată. 

În afară de aceasta, inculpatul xxxxxxxx nu întruneşte calităţile subiectului 

infracţiunii prevăzute de art.335 alin.(l) din Codul penal, deoarece subiect al infracţiunii 

menţionate este persoana fizică responsabilă, care are calitatea specială de a fi persoana 

care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau o altă organizaţie nestatală, fie 

de o persoană care lucrează pentru o astfel de organizaţie. Conform fişei de post a 

managerului filialei xxxxxxxx a întreprinderii xxxxxxxx, ultimul are următoarele 

atribuţii - organizează deservirea consumatorilor finali, prezintă informaţii în Secţia 

deservire consumatori a xxxxxxxx, elaborează planuri, tiparul şi transmiterea facturilor 

către centrul de sortare a poştei, cât şi alte atribuţii organizatorice. Conform atribuţiilor 

specificate în fişa de post, managerul (directorul) filialei xxxxxxxx nu are atribuţii de 

gestionare şi decizionale. 

Drept urmare, prin sentinţa Judecătoriei xxxxxxxx, sediul xxxxxxxx din 

xx.xx.2021, xxxxxxxx, învinuit de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 335 alin.(l) din 

Codul penal a fost achitat, din motiv că fapta nu întruneşte elementele infracţiunii, sentinţă 

devenind irevocabilă prin necontestarea acesteia. 

În cadrul verificării sesizării, fiind audiate explicațiile procurorului Veaceslav 

Vacari, acesta a comunicat că în cadrul cercetării judecătorești, martorul xxxxxxxx, în 

pofida avertizării de răspundere penală prevăzută de art.312 Cod penal și-a schimbat 

depozițiile, de aemenea și-a schimbat depozițiile și partea vătămată și a relatat că [...] 

Persoanele care și-au schimbat declarațiile în cadrul cercetării judecătorești urmează a fi 

atrase la răspundere penală conform art. 312 Cod penal. Consideră că urmărirea penală în 

ambele cauze penale a fost efectuată în conformitate cu legislația procesual penală și nu a 

admis careva abateri de la legislația în vigoare. 

În cadrul ședinței Colegiului, fiind audiate explicațiile procurorului Veaceslav 

Vacari, asupra faptelor imputate acestuia ce pot constitui abatere disciplinară, a explicat, 

că a admis abaterile indicate în cadrul cauzei penale nr. xxxxxxxx neintenționat, posibil 



  

din neatenție și le regretă. Cu referire la cea de a doua cauză, a indicat că este o greșeală a 

sa că nu a stabilit toate circumstanțele. 

Astfel, explicațiile procurorului Veaceslav Vacari prin care acesta recunoaște 

admiterea abaterilor imputate, confirmă suplimentar încălcarea normelor de drept 

procesuale din partea acestuia.  

D-ul Veaceslav Vacari activează în organele Procuraturii din 01.08.1991, fiind 

numit ca stagiar la Procuratura r-lui Soroca prin ordinul Procurorului General nr. 46-l, iar 

din 19.08.1992 a fost numit în funcția de anchetator în aceiași procuratură. 

Prin ordinul Procurorului General nr.198-p din 24.02.2016 a fost numit în funcția 

de procuror în Procuratura raionului Dondușeni începînd cu 01.03.2016, iar prin ordinul 

Procurorului General nr.535-p din 08.04.2021 a fost transferat în funcția de procuror în 

Procuratura mun.Bălți, unde activează și în prezent. 

 Pe parcursul activității în Procuratură, dl Veaceslav Vacari nu a fost stimulat și 

sancțiuni disciplinare nestinse nu a are. 

În concluzie, în urma examinării procedurii disciplinare, s-a constatat prezenţa unei 

atitudini necorespunzătoare faţă de îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu, aplicarea 

necorespunzătoare a legislației și la încălcare gravă a legii de către procurorul Veaceslav 

Vacari ce a dus la achitarea pe cauzele penale nr. xxxxxxxx și nr. xxxxxxxx. 

Potrivit prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 

25.02.2016, sancțiunea disciplinară se aplică procurorului în funcţie de gravitatea 

abaterilor şi în condiţiile legii, prin hotărârea Colegiului de disciplină şi etică din 

subordinea Consiliului Superior al Procurorilor. 

Potrivit prevederilor art. 41 alin. (2) din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 

25.02.2016, sancţiunea disciplinară se aplică procurorului proporţional cu gravitatea 

abaterii disciplinare comise şi în funcţie de circumstanţele personale ale acestuia. 

Gravitatea abaterii disciplinare este determinată de natura faptei comise şi de consecinţele 

produse. Consecinţele produse sînt evaluate avînd în vedere atît efectele asupra persoanelor 

implicate în activităţile în cadrul cărora s-a comis fapta, cît şi efectele asupra imaginii şi 

prestigiului Procuraturii.  

Avînd în vedere că, sancțiunea disciplinară se aplică cu scopul evitării producerii pe 

viitor a unor fapte de acest gen și avînd în vedere faptul, că  procurorului Veaceslav Vacari 

pentru prima dată i se impută comiterea abaterii disciplinare, care a fost admisă de către 

acesta din neglijență, însă abateri care au avut consecințe negative prin emiterea sentințelor 

de achitare, este necesar aplicarea față de acesta a unei sancțiuni disciplinare sub formă de 

mustrare.      

Analizând în ansamblu materialele acumulate în cadrul verificării prealabile a 

temeiurilor de tragere la răspundere a procurorului în Procuratura mun. Bălți, Veaceslav 

Vacari, Colegiul de disciplină și etică ajunge la concluzia că procurorul nominalizat a 

comis abatere disciplinară prevăzută în art.38 lit.a), b) și e) din Legea cu privire la 

Procuratură nr.3 din 25.02.2016, încălcând obligațiile procurorului prevăzute în art.6 

alin.(3) lit.a) și b) din Legea cu privire la Procuratură, pct.6.1.1. și 6.5.1 din Codul de etică 

a procurorului aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Procurorilor nr.4 din 

27.05.2016, art. 52 din Codul de procedură penală, fapt pentru care poate fi sancționat 

disciplinar. 

În contextul celor expuse şi în conformitate cu prevederile art. art. 38, 39, 41, 50, 

51, 85 din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016, Colegiul de disciplină și 

etică,- 

 

 

 



  

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. A aplica procurorului în Procuratura mun. xxxxxxxx, Veaceslav Vacari, 

sancţiunea disciplinară – mustrare.  

2. Hotărîrea poate fi contestată în termen de 5 zile lucrătoare de la data pronunțării 

prin intermediul Colegiului, la  Consiliul Superior al Procurorilor.  

 

 

Preşedintele Colegiului  :                          Vladislav GUŢAN                ______________ 

 

 

Membrii Colegiului :                                 Marcel CIMBIR                   ______________ 

 

                                                                      Victor COMERZAN            ______________ 

                                                          

       Alexandru LOZAN            ______________ 

 

                                                                      Elena CAZACOV              _______________ 

 

                                                                  Oleg TELEVCA                  ______________ 

   

       Pavel ŢURCAN                  ______________                                                 
 

 


