
Dosar nr.1-290/2021
1-21053976-09-1-12042021

S E N T I N Ţ Ă
în numele Legii

26 octombrie 2021                                                                                        mun.Bălţi 
R.Moldova

Judecătoria Bălţi, sediul Central
Instanţa de judecată, în componenţa:
Preşedintele şedinţei, judecătorul       Guţu Andrei
Grefier Catana Tudorița,
cu participarea: - procurorului Buzu Vasile, -avocatului  Danoi Ion 
judecînd în şedinţă publică cauza penală de învinuire a cet.

FÎNTÎNA SERGIU *****, ***** a.n., IDNP *****, originar al 
*****, domiciliu mun.*****, studii superioare, căsătorit, supus 
militar, *****, cetățean al R.Moldova, fără antecedente penale, 

în săvîrşirea infracţiunilor prevăzute de art. art. 264/1 al.(1)  Cod penal.
Cauza penală examinată conform art.364.1 CPP, în baza probelor administrate în 

faza de urmărire penală.
Termenul de examinare a cauzei: 12.04.2021- 26.10.2021.
Procedura de citare legală executată.
Instanța asupra cauzei 

C O N S T A T Ă :
1. Fîntîna Sergiu fiind deținător al permisului de conducere nr. *****, ce-i permite 

conducerea mijloacelor de transport categoria « B », fiind în stare de ebrietate alcoolică şi 
conştientizînd caracterul social – periculos al acţiunilor de conducere a mijlocului de 
transport în stare de ebrietate şi consecinţele care pot surveni, la 19.03.2021 orele 19:40, 
conducînd automobilul model  « *****»  n/î ***** şi deplasîndu-se pe str. Ștefan cel 
Mare mun.Bălți, în preajma intersecției străzilor Ștefan cel Mare și 31 August din 
mun.Bălți, a fost stopat de angajații de poliție, care suspectîndu-l pe cet. Fîntîna Sergiu că 
acesta se află în stare de ebrietate alcoolică din motivul că ultimul avea simptome vizibile 
de ebrietate,  l-au transportat la Spitalului Clinic municipal Bălţi, unde a fost supus 
testării cu alcotesterul “Drager”, în urma căruia s-a constatat, că concentraţia de alcool 
pur în aerul expirat de către Fîntîna Sergiu se conține alcool în cantitate de 0,36 mg/l și 
conform procesului - verbal al examinări medicale de constatare a faptului de consumare 
a alcoolului, stării de ebrietate şi naturii ei nr.187 din 19.03.2021,  s-a stabilit că cet. 
Fîntîna Sergiu se află în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, totodată de la el au 
fost prelevate probe biologice de sînge pentru examinare toxicologică.

   Conform raportului de expertiză judiciară toxicologică nr. ***** din 29.03.2021, în 
singele cet. Fîntîna Sergiu la momentul stopării, adică la data de 19.03.2021, la orele 
19:40, s-a depistat alcool etilic în cantitate de 0,95‰ (echivalent a 0,95 g/l), cantitatea, 
care conform Hotărîrii Guvernului nr.296 din 16.04.2009 şi art. 13412 CP   se atribuie la 
stare de ebrietate de grad avansat.



Prin acţiunile sale cet. Fîntîna Sergiu a săvîrşit infracţiunea prevăzută de art. 2641 
alin. (1) CP - conducerea mijlocului de transport de către o persoană care se afla în stare 
de ebrietate alcoolică cu grad avansat.

2. Pînă la începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul a depus instanţei de judecată 
o cerere prin care a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de 
urmărire penală, recunoscînd fapta imputată.

3. În cadrul judecării cauzei inculpatul  a susţinut  cererea sa de examinare a cauzei 
în procedură specială şi instanţei a declarat că la data19.03.2021 orele 19:40, conducea 
a/m « *****»  n/î ***** şi în preajma intersecției străzilor Ștefan cel Mare și 31 August 
din mun.Bălți, a fost stopat de poliție. În urma verificării actelor, l-au bănuit că conduce 
beat, i-a fost preluate probe de aer, sînge. Rezultatuil acestora a confirmat că conducea 
beat. De cele comise se căieşte /f.d.___/.

4. Vinovăţia inculpatului  se confirmă şi prin probele administrate în faza de 
urmărire penală, cercetate în cadrul şedinţei de judecată:
- Declaraţiile martorului *****, a comunicat că activează ofițer al Secției patrulare Bălți 
din cadrul  DP Nord al INSP. La data de 19.03. 2021 ora 19:30, executînd serviciul la 
asigurarea ordinii publice la trafic rutier în mun. Bălți, din Dispeceratul zonal Nord, a 
primit înștiințare, precum că în m.  Bălți, în regiunea intersecției străzilor Ștefan cel Mare 
și 31 August, automobil model ”*****”  n/î *****, este condus de șofer, posibil în stare 
de ebrietate. S-a deplasat la fața locului, unde în preajma intersecției menționate mai sus 
și anume Ștefan cel Mare cu 31 August, a observat automobilul de model ”*****” cu n/î 
*****, automobil condus pe strada Ștefan cel Mare. Atunci a stopat automobilul în cauză, 
s-a apropiat de geamul conducătorului automobilului, care era de unul singur și s-a 
dovedit a fi, conform permisului de conducere prezentat, ca cet. Fîntîna Sergiu 1980 a.n. 
El s-a legitimat și i-a propus cet. Fîntîna Sergiu să fie petrecut alcooltesterul ”Drager” 
pentru verificarea existenței și concentrației alcoolului în aerul expirat de către el, dat 
fiind faptul că într-adevăr din automobil se simțea miros specific de alcool. Fîntîna Sergiu 
a fost deacord cu petrecerea procedurei în cauză în incinta Spitalului Clinic Bălți, astfel, 
ultimul l-a urmat la punctul traumatologic din incinta spitalului, unde a fost petrecut mai 
întîi alcooltesterul și s-a constatat că în aerul expirat de către cet. Fîntîna Sergiu se 
conținea alcool în cantitate de 0,36 mg/l, după care, i-a propus să fie recoltate de la el 
probe biologice sub formă de sînge, la care ultimul din nou a fost deacord și în 
dispensarul narcologic al SC Bălți de la cet. Fîntîna Sergiu au fost recoltate probe 
biologice de sînge pentru examinarea toxicologica, care în prezența lui au fost sigilate cu 
ștampila de serviciu ”Pentru pachete a DP Nord”. În legătură cu cele expuse despre faptul 
dat a acumulat materialele care au fost transmise în SUP IP Bălţi pentru a fi examinate în 
ordinea art. 274 CPP

Alte probe:
-  proces-verbal de constatare a săvîrșirii infracțiunii din 20.03.2021 (f.d. 4).
- Informația telefonică din 19.03.2021 orele 20:32, înregistrată în Registrul de evidență a 
altor informații referitoare la infracțiuni a Direcției Patrulare Nord al INSP al IGP sub nr. 
20211070917, precum că la 19.03.2021 în jurul orelor  19:40, pe str. Ștefan cel Mare 
intersecția cu str. 31 August din mun.Bălți a fost stopat automobilul model «*****»  n/î 



*****, condus de cet.Fîntîna Sergiu, suspect în stare de ebrietate la volan. Testarea cu  
“Drager” – 0,36 mg/l (f.d. 7).
- Raportul privind înregistrarea contravenției din data de 19.03.2021 din numele 
agentului constatator OSP Bălți al DP Nord, comisar *****. (f.d.  8  )
- Ordonanța de constatare a faptei contravenționale din 19.02.2021 în baza art.233 
alin.(1) CC din numele OSP Bălți al DP Nord, comisar ***** (f.d. 9)
- proces-verbal de testare alcooscopică din 19.03.2021 cu tichet ”Drager” pe numele 
Fîntîna Sergiu, ***** a.n. (f.d. 10-11)
-  Proces-verbal de ridicare a mostrelor de la cet. Fîntîna Sergiu pentru stabilirea stării de 
ebrietate din 19.03.2021 (f.d.14)
- Proces-verbal de ridicare a documentelor din 19.03.2021, prin care de la Fîntîna Sergiu 
a fost ridicat permisul de conducere nr. ***** (f.d. 16)
- Raportul OSP Bălți al DP Nord, comisar ***** din 19.03.2021 (f.d.23)
- Raportul de expertiză judiciară toxicologică nr. ***** din 29.03.2021 (f.d.32-35)
- proces-verbal de ridicare și  examinare a materialului înregistrat în Reg.2 al IP Bălți sub 
nr. 20211070917 din 19.03.2021  (f.d.6)
- corp delict: - materialul dosarului contravențional nr.20211070917 din 19.03.2021, cu 
actele anexate, permisul de conducere pe numele inculpatului, anexate la materialele 
cauzei penale (f.d.  26)

5. Inculpatul a confirmat probele menţionate mai sus, a declarat că nu are careva 
obiecţii asupra acestor probe şi nu doreşte administrarea altor probe.

6. În urma cercetării judecătoreşti, vinovăţia inculpatului de săvîrşirea infracţiunii a 
fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanţa de judecată şi fapta acestuia 
se încadrează ca  infracţiune prevăzute de art. 2641 alin.(1) CP – conducerea mijlocului 
de transport de către o persoană care se află în stare de ebrietate alcoolică cu grad 
avansat.

7. Chestiuni privind individualizarea pedepsei.
La stabilirea pedepsei, instanţa de judecată ţine cont de prevederile art.7, 16, 61, 75 

Cod Penal: - conform gradului prejudiciabil a infracţiunii săvîrşite, conform art.16 CP, se 
clasifică infracţiune uşoară, 
-personalitatea inculpatului, -fără antecedente penale, a recunoscut vina în baza probelor 
din faza urmăririi penale, a asigurat instanţa că pe viitor fapte similare nu va mai comite.

Conform art.76, 77CP, circumstanţe atenuante și agravante n-au fost stabilite.
Temei pentru aplicarea prevederilor art. 79 CP instanţa n-a stabilit.
Cele invocate de partea apărării, precum că inculpatul este fără antecedente penale, 

la locul de trai se caracterizează pozitiv, are la întreținere persoane în etate, necesitate 
stringentă de a conduce mijlocul de transport, a recunoscut vina – sunt circumstanțe 
ordinare, și nu se încadrează ca circumstanțe excepționale, prevăzute de art.79 CP

Reieşind din circumstanţele cazului şi ţinînd cont de scopul pedepsei penale, 
instanţa de judecată consideră că reeducarea şi corectarea inculpatului este posibilă prin 
stabilirea pedepsei cu muncă meremunerată cu aplicarea pedepsei complimentare, ţinînd 
cont că, inculpatul a depus cerere, prin care a solicitat examinarea cauzei în baza probelor 



administrate în faza de urmărire penală, instanţa de judecată urmează să-i aplice o 
pedeapsa prevăzută de art.264/1 al.(1) CP, cu aplicarea prevederilor art.3641 al.8 CPP. 

8. Măsură preventivă – ridicare provizorie a permisului de conducere a mijloacelor 
de transport, aplicată prin încheierea judecătorului de instrucție din 25.03.2021, se 
menține, pînă la intrarea sentinței în vigoare /f.d.49-51/.

9. Cheltuieli de judecată nu sunt, inculpatul le-a achitat benevol 306 lei pentru 
efectuarea expertizei toxicologice /f.d.36/. 

10. Corpuri delicte, 
- materialul dosarului contravențional nr.20211070917 din 19.03.2021, cu actele anexate, 
de păstrat la materialele dosarului penal, pe tot parcursul păstrării acestuia /f.d.26/
-permisul de conducere pe numele inculpatului, anexat și păstrat la materialele dosarului 
penal-  de trimis autorității competente de a executa pedeapsa /f.d.17,26/.

11. În conformitate cu prevederile art.3641 CPP, art.382 - 398 CPP, instanţa de 
judecată

C O N D A M N Ă : 

FÎNTÎNA SERGIU ***** se recunoaşte vinovat în săvîrşirea infracţiunii prevăzute 
de 2641 al.(1) Cod Penal şi în baza acestei legi, prin aplicarea art. 3641 al.8 CPP, i se 
aplică pedeapsă  în mărime de 134 (una sută trei zeci și patru) ore muncă neremunerată în 
folosul comunității, cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

După ce sentinţa va deveni executorie, inculpatul se obligă  ca în termen de 5 zile să 
se prezinte la serviciul probaţiune din raza domiciliului său, pentru supravegherea 
executării pedepsei cu muncă.

Măsura preventivă -ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor 
de transport, se menține, pînă la intrarea sentinței în vigoare.

Corpuri delicte:
- materialul dosarului contravențional nr.20211070917 din 19.03.2021, cu actele anexate, 
de păstrat la materialele dosarului penal, pe tot parcursul păstrării acestuia /f.d.26/
-permisul de conducere pe numele inculpatului, anexat și păstrat la materialele dosarului 
penal- de trimis autorității competente de a executa complementară - anularea dreptului 
de a conduce mijloace de transport.

Sentinţa poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bălţi în termen de 15 zile din 
momentul pronunţării, prin intermediul Judecătoriei Bălţi sediul central.  

Preşedintele şedinţei, judecător                                                Guţu Andrei


