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S E N T I N Ţ Ă
În numele Legii

31 mai 2022                                                                                          mun. Chişinău
 
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani 
în componenţa:
Preşedintelui şedinţei, judecătorul                                               Olga 
Bejenari
Grefierilor    Nina Narbărasă, Tinca Zagorodnîi, Ecaterina 
Soroceanu

cu participarea:
Procurorilor                     Alexandru Chiriţa, Olesea 
Botezatu
Apărătorului inculpatului                                                 Ion Matuşenco
Părţii vătămate                                                     Vitalie Borş
Avocatului părţii vătămate                                      Alexandru 
Marginean
Inculpatului                                                                                     Armaș Alexandru
 

examinând în ședința de judecată publică, în procedură generală, în limba 
română, cauza penală de învinuire a lui: 

Armaş Alexandru *****, născut pe *****, 
IDNP *****, originar şi înregistrat la domiciliu în 
***** şi în ***** nesupus militar, cu studii 
medii, student în anul III, în cadrul IPÎ Colegiul 
ULIM, la specialitatea “Finanţe şi Bănci”, 
necăsătorit, fără persoane la întreţinere, neangajat 
în câmpul muncii, fără grade de invaliditate, fără 
titluri speciale, grade de calificare şi distincţii de 
stat, nu se află la evidenţa medicului psihiatru sau 
narcolog şi fără antecedente penale, 

în comiterea infracțiunilor prevăzute de articolul 287 alin. (1) şi 152 alin. (1)  
din Codul penal.

Procedura de citare, legal executată.



Date cu referire la examinarea cauzelor: 1 februarie 2022 – 31 mai 2022.

Cu referire la materialele cauzei penale și a probelor administrate și cercetate 
în ședința de judecată, instanța de judecată,

C O N S T A T Ă:

1.1. Inculpatul Armaş Alexandru *****, la 2 ianuarie 2022, în intervalul 
de timp de la ora 2 şi 41 min. până la ora 2 şi 43 min., şi 44 sec., în timp ce se afla 
pe scările de la intrarea în localul de agrement „TAO”, amplasat în mun. Chişinău, 
pe bd. Mircea cel Bătrân, 3/2, fiind în stare de ebrietate, dându-și seama de 
acțiunile sale şi având scopul cauzării vătămărilor corporale lui Borș Vitalie, a 
inițiat cu ultimul un conflict, în cadrul căruia i-a aplicat acestuia multiple lovituri 
cu pumnii și picioarele în regiunea capului și a corpului, precum și a utilizat 
procedee de luptă manifestate prin secerarea piciorului, în rezultatul cărora, partea 
vătămată Borș Vitalie a căzut la sol.

Astfel, lui Borş Vitalie i-au fost cauzate vătămări corporale la nivelul 
genunchiului drept, descrise ca „fractura cominutivă a proeminenței intercondilare 
a platoului tibial pe dreapta; fractura marginală condilului lateral al tibiei drepte, 
partea posterioară şi hemartroza a articulației genunchiului drept”, care, potrivit 
raportului de expertiză judiciară medico-legală nr. 202202D0081 din 24 ianuarie 
2022, au fost produse în rezultatul acțiunii traumatice indirecte a unui obiect 
contondent dur, ca urmare a hiperextensiei articulaţiei genunchiului drept, au 
condiţionat dereglarea sănătăţii de lungă durată şi în baza acestui criteriu, se 
califică ca vătămare corporală medie.

1.2. Prin urmare, inculpatul Armaş Alexandru a comis infracţiunea, 
conform încadrării juridice prevăzute la art. 152 alin. (1) din Codul Penal – 
„vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii”, adică 
„vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care nu 
este periculoasă pentru viaţă şi nu a provocat urmările prevăzute la art.151, dar 
care a fost urmată fie de dereglarea îndelungată a sănătăţii”.

1.3. Tot el, inculpatul Armaş Alexandru *****, la 2 ianuarie 2022, în 
intervalul de timp de la ora 2 şi 43 min. până la ora 2 şi 47 min., după ce i-a aplicat 
lui Borş Vitalie multiple lovituri cu pumnii și picioarele în regiunea capului și a 
corpului, precum și a utilizat procedee de luptă prin secerarea piciorului, în 
rezultatul cărora lui Borş Vitalie i-au fost cauzate vătămări corporale medii, 
intenţionat şi în timp ce se afla într-un loc public, în fața localului de agrement 
„TAO”, amplasat în mun. Chişinău, pe bd. Mircea cel Bătrân, 3/2, în interiorul 
căruia se aflau mai multe persoane terţe, iar în exterior pe scări, se mai afla o 
persoană, dându-și seamă de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând 



urmările lor şi dorind în mod conștient survenirea acestora, a încălcat ordinea 
publică, care presupune respectarea relațiilor sociale ce asigură o ambianță liniștită 
de conviețuire socială, numindu-l pe Borș Vitalie cu cuvinte necenzurate şi 
înjosându-i demnitatea, după care i-a aplicat victimei multiple lovituri cu piciorul 
în partea stângă a capului și corpului.

Astfel, părţii vătămate i-au fost cauzate multiple vătămări corporale, 
inclusiv cele descrise drept „traumatism cranio-cerebral închis manifestat prin 
comoţie cerebrală; edem posttraumatic al ţesuturilor moi şi excoriaţii la nivelul 
feţei; excoriaţii la nivelul umărului stâng şi antebraţului stâng”, care potrivit 
raportului de expertiză judiciară medico-legală nr. 202202D0081 din 24 ianuarie 
2022, nu prezintă pericol pentru viaţa victimei, condiţionează dereglarea sănătăţii 
de scurtă durată şi în baza acestui criteriu se califică ca vătămare corporală uşoară.

1.4. Prin urmare, inculpatul Armaş Alexandru a comis infracţiunea, 
conform încadrării juridice prevăzute la art. 287 alin. (1) din Codul Penal – 
„huliganismul”, adică „acţiunile intenţionate care încalcă ordinea publică, însoţite 
de aplicarea violenţei asupra persoanelor sau de ameninţarea cu aplicarea unei 
asemenea violenţe”.

Privind procedura.
2.1. În ședința de judecată, procurorul, inculpatul Armaş Alexandru şi 

apărătorul Ion Matuşenco, care acţionează în interesele inculpatului în temeiul 
contractului de asistenţă juridică şi baza mandatului avocaţial nr. 1662284 din 3 
ianuarie 2022 (vol.II, f.d.15), au solicitat examinarea cauzei în procedură generală, 
în şedinţă publică şi în limba de stat, având în vedere că inculpatul nu recunoaşte 
vina în faptele invocate în rechizitoriu, conform încadrării juridice efectuată de 
partea acuzării.

2.2. În acest context, în conformitate cu articolele 351 şi 352 din Codul de 
procedură penală, instanța de judecată a dispus examinarea cauzei penale în 
procedură generală, în limba de stat şi în şedinţă publică.

Poziţia inculpatului în şedinţă de judecată.
3.1. Inculpatul Alexandru Armaş, în ședința de judecată, prin expunerea 

factologică, nu și-a recunoscut vinovăția pentru comiterea circumstanţelor de fapt 
incriminate şi a declarat că la 1 ianuarie 2022, a plecat la locul de muncă în clubul 
„TAO”, situat pe bd. Mircea cel Bătrîn 3, unde activa în calitate de barman, după 
care s-a început lucrul, iar în jurul orelor 23 şi 00 min. s-au apropiat la bar doi 
oameni și anume Borș Vitalie și încă o persoană, pe care nu o cunoaşte. Susţine că 
ei aveau reproșuri, se adresau agresiv, solicitându-i să le facă cafea gratis, căci ei se 
cunosc cu administratorul clubului, dar el a refuzat să îi servească pe ei cu cafea 
gratis, din motiv că administratorul în ziua respectivă nu era la serviciu. Astfel, 
invocă că ei au plecat de la bar, iar peste vreo oră și jumătate Borș Vitalie s-a 
apropiat din nou la bar, el fiind ocupat cu alți clienți şi i-a răspuns să aștepte, 



deoarece acuș îl va deservi, însă acesta a început să lovească cu pumnii în bar, l-a 
numit cu cuvinte necenzurate şi astfel a refuzat să îl deservească. Menţionează că 
după o perioadă de timp, a ieșit afară cu paza localului și anume cu Gogu Oleg, 
ulterior a stat afară şi a discutat cu Gogu Oleg, iar între timp s-a apropiat și Vitalie 
Borș, după care s-au apropiat și niște prieteni de a lui Vitalie Borș. În continuare, a 
intrat în local, iar prietenii lui Vitalie Borș s-au apropiat la bar, unde aceștia au 
servit probabil cognac și au luat loc la una din mesele din club, iar în scurt timp s-a 
apropiat din nou Borș Vitalie la bar, a început din nou să-l numească cu cuvinte 
urâte și a menționat ceva de suma de „50” de lei, dar fiind ocupat, a refuzat să 
poarte o discuție cu el, drept urmare la ce acesta i-a spus să iasă afară, unde ieșind, 
Vitalie Borș a început să-l înjure și să spună că a luat câte 50 de lei, după care i-a 
spus chiar și niște cuvinte legate de părinții săi, iar în acel moment, invocă că nu s-
a putut controla și a vrut să îl lovească cu palma pe Borș Vitalie, dar acesta s-a 
aplecat şi nu a reușit să îl lovească. Adaugă că victima a început el să-l lovească cu 
pumnii, de la care el se ferea, mergea cu spatele, însă văzînd că Borș Vitalie nu se 
oprește, a început și el să-l lovească, iar ulterior, l-a apucat de la jumătate pe Borș 
Vitalie și au căzut ambii jos. Precizează că atunci când au căzut jos, victima a 
început să strige că îl doare piciorul, însă el a crezut că se preface, adică simulează 
şi s-au bătut, dar nu-şi aminteşte în detaliu şi nici cum a ajuns Vitalie Borș pe scări. 
Explică că atunci când deja s-a ferit ca să nu îl mai lovească pe Borș Vitalie la 
intrarea în local, au ieșit din club prietenii lui, în număr de vreo 5-6 persoane, iar 
unul din ei l-a scos afară, i-a dat cu gaz lacrimogen în ochi şi a început să îi aplice 
lovituri, după care a auzit că, cel care i-a aplicat lovituri i-a spus altei persoane 
cuvintele „Vină și lovește și tu”, cuvinte pe care după ce le-a auzit, s-a ridicat și a 
început să fugă, deoarece nu vedea nimic, iar în acest timp, a lovit cu mâna stângă 
oglinda unei mașini. Notează că după aceste evenimente, s-a apropiat poliția, unde 
a fost audiat şi ulterior, a mers înapoi la local, fiind telefonat de proprietar, unde a 
dus banii care erau la el și a mers acasă, dar a doua zi, a fost telefonat de 
administratorul localului, pe nume Grigore, care i-a comunicat că băiatul cu care s-
a bătut este prietenul lui cel mai bun şi el i-a răspuns că este conștient că s-a bătut 
cu acel băiat, că cunoaşte că băiatul respectiv este în spital, motiv pentru care i-a 
propus acestuia ca să ajungă la un numitor comun, iar astfel administratorul i-a 
spus să se apropie în acea zi, în jurul orei 20 şi 00 min. la club, unde s-a apropiat 
cu un prieten, pe nume Garaba Valeriu, iar în fața localului erau mai multe 
persoane, din care unele fuseseră și în seara precedentă, iar o persoană din cele 
prezente l-a luat într-o parte și i-a spus că i-a deteriorat mașina, acesta fiind 
proprietarul mașinii, la rândul său i-a cerut să achite în jur de 100-120 EURO şi el 
i-a achitat acestuia deodată mijloace băneşti în sumă de 150 de EURO pentru 
oglindă, după care, un alt băiat pe nume Alexandru, l-a luat într-o parte și i-a arătat 
rezultatele analizelor lui Vitalie Borș, i-a comunicat că piciorul ultimului este 



fracturat și că acesta urmează să sufere o intervenție chirurgicală, care nu se face în 
Republica Moldova. I-a mai comunicat că piciorul lui Borș Vitalie este fracturat 
circa 2-3 mm şi acesta i-a arătat și înregistrările, după care i-a spus acestuia că îi 
pare rău de cele întâmplate şi el i-a spus că dacă vrea să ajungă la un numitor 
comun, ca să nu fie publicate acele înregistrări video în spațiul online, el are un 
cunoscut în echipa „902” și trebuie să îi achite 10 000 de EURO, sumă care 
presupunea că Borș Vitalie își va retrage cererea, înregistrările video nu vor fi 
postate pe internet și inclusiv va fi suportată intervenția chirurgicală, dar i-a 
răspuns că nu avea acea sumă de bani și trebuie să-i acorde termen până a doua zi, 
după care el a cerut numărul lui de telefon, la ce i-a răspuns că îl va găsi prin 
intermediul administratorului.

La întrebările apărătorului a specificat că în clubul „TAO” activa 
neoficial, din luna decembrie 2021, în calitate de barman și se ocupa de paginile 
reţelelor „Facebook”, „Instagram” și altele ale clubului, iar în seara când a avut loc 
conflictul, Borș Vitalie a servit băuturi alcoolice la bar, de altfel chiar el l-a servit 
şi opinează că acesta era în stare de ebrietate chiar din moment ce a venit în club și 
s-a apropiat de bar să ceară cafea. Concretizează că Rusu Adelin, care a fost audiat, 
activa în clubul „TAO” în calitate de narghelist şi perioada în care el a activat în 
club, nu a văzut ca Rusu Adelin să activeze în pază, iar Borș Vitalie s-a adresat lui 
cu cuvinte cenzurate. A mai explicat că atunci când a ieșit afară cu Borș Vitalie, cu 
ei era și Gogu Oleg, iar în apropiere, afară nu se mai aflau și alte persoane, dar nici 
nu îşi aminteşte cele întâmplate din momentul ce a ieșit afară cu Gogu Oleg și Borș 
Vitalie și până în momentul când s-a finisat conflictul.

La întrebările instanței a menţionat că anterior nu a mai fost implicat în 
asemenea altercații şi acest incident a fost primul de acest gen, dar atunci seara nu 
s-a putut abține din cauza cuvintelor urâte vociferate despre părinții săi de către 
Borș Vitalie, însă se căieşte de cele comise şi recunoaşte vina parțial (vol.IV, 
f.d.77-79).

Declaraţiile părţii vătămate în şedinţă de judecată.
4.1. Partea vătămată Vitalie Borş, în ședința de judecată, prin expunerea 

factologică, ce nu contravine învinuirii formulate în rechizitoriu, după depunerea 
jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în 
şedinţă de judecată a declarat că nu se află în relaţii de rudenie cu inculpatul şi a 
indicat că la 2 ianuarie 2022, a fost la un prieten acasă, pe nume Grigore 
Gribanciuc, cu care a servit două-trei beri, după care cu Nicolae, un cunoscut, care 
tot era la domiciliu, a mers în clubul „TAO” să bea o cafea şi nu îşi aminteşte ce 
oră era, după care au intrat în club, iar Nicolae a avut un conflict cu Armaș 
Alexandru, deoarece ultimul nu a vrut să pregătească cafeaua. Susţine că Nicolae 
la un moment dat a spus că dacă acesta nu vrea, nu mai dorește să servească cafea 
şi a ieșit afară cu cafeaua, la o țigară, iar ulterior a intrat înapoi, a lăsat cana de 



cafea şi în incinta localului, în momentul când s-a salutat cu Armaș Alexandru, 
ultimul l-a mușcat de o ureche, după care el a ieșit afară, prietenul său Nicolae a 
plecat, însă nu cunoaşte exact din ce motiv, dar ulterior au venit niște cunoscuți și 
doreau să intre în local. În acel moment, susţine că la intrarea în club se aflau 
Armaș Alexandru şi Gogu Oleg, iar ultimul a întrebat pe acei cunoscuți dacă au 
testul „covid”, numele cărora nu şi le aminteşte, dar erau în jur de 7-8 persoane, 
din care unul era Serbușca Chiril, pe care îl ştie. Ulterior, precizează că a intrat în 
club, s-au așezat la masă, moment în care cineva de la masă l-a întrebat unde este 
prietenul său şi i-a replicat despre care prieten ar fi vorba, la ce i s-a răspuns că 
Armaș Alexandru. Atunci, a continuat şi i-a răspuns persoanei în cauză că Armaș 
Alexandru nu este prietenul său, iar cineva de la masă a întrebat de ce Armaș 
Alexandru a cerut de la ei câte 50 lei, la ce drept răspuns i-a comunicat că Armaș 
nu este prietenul său și că acuș îl va întreba. Astfel, informează că a ieșit afară și l-
a întrebat pe Alexandru Armaș cine este el și de ce cere câte 50 de lei de la 
persoane, afară fiind şi Gogu Oleg, iar inculpatul a răspuns că el nu a cerut bani și 
l-a întrebat dacă are dovezi, dar el între timp a întors capul ca să vadă dacă cineva 
din club nu se apropie ca să confirme că Armaș Alexandru a cerut de la ei câte 50 
lei şi atunci când a întors capul înapoi, a observat că Armaș Alexandru încearcă să 
îi aplice o lovitură cu pumnul, de la care el s-a ferit, iar acesta a mai încercat o 
tentativă. Continuă prin faptul că într-un moment când el s-a izbit în dânsul, a 
întins piciorul ca să îl oprească şi în acel moment, Alexandru Armaș a reușit și l-a 
apucat de mâneca scurtei, apoi au căzut ambii jos, iar cât stăteau jos ambii, în acea 
altercație, a simtiț o durere în piciorul drept, bănuind că piciorul este fracturat. 
Respectiv, declară că a început să strige despre faptul că piciorul îi este fracturat, 
iar el s-a ridicat și i-a aplicat lovituri cu piciorul în regiunea capului și în abdomen, 
însă nu ține minte loviturile acestea, deoarece probabil era inconștient şi îşi 
aminteşte doar că în momentul în care l-a lovit cu piciorul în burtă, el a strigat de 
durere, s-a sculat și a încercat să fugă în interiorul localului, dar Armaș Alexandru 
l-a ajuns din urmă și continua să îl lovească cu pumnii și picioarele, după care a 
încercat să îl arunce de pe scări, considerând că reușise să coboare două-trei scări, 
iar din reflex s-a apucat de bară, având dureri mari în picioare. A mai concretizat 
că din ce îşi aminteşte, inculpatul îi spunea să îşi ceară scuze, dar nu înțelegea 
pentru ce să îşi ceară scuze, deoarece el striga de durere să-l lase în pace şi când era 
jos şi şi-a frânt piciorul, îl ruga pe Gogu Oleg să cheme pe cineva în ajutor or să se 
implice el, dar acesta se prefăcea că nu înțelege şi filma. A mai specificat că la un 
moment dat, a ieșit o persoană din club și a văzut altercația, motiv din care au ieșit 
probabil toată lumea din club, iar cineva din persoane a solicitat ambulanța și 
poliția, dar încercând să se ridice, cădea jos, deoarece nu se putea ține pe picioare, 
probabil din cauza piciorului care era frânt, după care în scurt timp, a venit poliția 
și ambulanța, fiind preluat de ultimii și a fost dus la spital.



La întrebările procurorului a indicat că după ce a constatat că piciorul îi 
este fracturat, în momentul când cobora pe scări, Armaș Alexandru l-a lovit cu 
piciorul în piciorul fracturat, iar după ce a căzut jos, inculpatul i-a strâns piciorul 
între picioarele lui şi când a căzut jos, nu simțea durere, însă nu poate să comunice 
dacă a căzut Armaș peste el sau invers, însă din câte îşi aminteşte, el era peste 
inculpat. La fel, nu-şi aminteşte cum mergea din moment ce s-a ridicat de jos după 
altercație și până la scări, iar dacă nu a ajuns bine la intrarea în club, consideră că îl 
durea piciorul. A mai indicat că s-a apucat de bară în moment ce cobora scările din 
motiv că îl durea piciorul, iar Armaș a încercat să îl arunce de pe scări, dar şi atunci 
când era pe scări și se ținea de bară, Armaș Alexandru îl lovea mereu cu picioarele 
și pumnii în partea stângă, de la ce încerca să îşi acopere capul și fața, fără a-l 
privi. Respectiv, invocă că nu a vozut dacă Gogu Oleg a efectuat careva acţiuni şi 
nu cunoaşte dacă Gogu Oleg era la serviciu în acea seară, însă pe acesta, anterior l-
a mai văzut în calitate de oaspete în seara de Revelion, concluzionând că până la 
altercația din data de 2 ianuarie 2022, alte conflicte cu Armaș Alexandru nu a avut 
şi susţine că are pretenții de ordin material și moral față de inculpat.

La întrebările apărătorului a declarat că atunci când a intrat în club, Gogu 
Oleg a întrebat dacă au certificat de vaccinare sau test „covid” şi nu poate să 
comunice dacă Gogu Oleg a verificat dacă ei au certificatul sau testul, precum şi 
nu-şi aminteşte dacă Oleg Gogu era la vreo masă și servea ceva, fie era direct la 
intrare, atunci când a intrat în club şi confirmă că se află în relații de prietenie cu 
proprietarul localului „TAO”. Mai concretizează că din ce îşi aminteşte, Gogu 
Oleg nu era îmbrăcat în vrio uniformă de serviciu, iar secvențele video cu altercația 
dintre el și inculpat le avea atât prietenul său şi inclusiv erau distribuite pe toate 
rețelele de socializare, adăugând că el a văzut secvențele video când era jos și 
striga că îi este rupt piciorul și când Armaș lovea în el în moment ce cobora scările, 
iar dacă nu greșeşte este o înregistrare video în care el cu Armaș Alexandru erau 
jos la pământ. De asemenea, invocă că nu-şi aminteşte dacă a strigat cuvintele „au 
piciorul, au piciorul” în momentul în care se afla peste Armaș Alexandru, nu îşi 
aminteşte dacă a aplicat vrio lovitură lui Armaș cu genunchiul în zona capului când 
erau căzuți jos, nu cunoaşte dacă după altercație, cineva din persoanele cu care el a 
fost, l-a agresat pe inculpat şi nu a solicitat pe nimeni a doua zi să-i acorde bani ca 
să nu fie distribuite înregistrările video pe internet. A mai declarat că ştiind că 
pentru intrarea în local nu este necesar de achitat, a ieșit să îl întrebe pe Armaș 
Alexandru de ce solicită 50 de lei de la persoane, deoarece a văzut cum el a cerut 
de la cunoscuții săi şi a mai explicat că la momentul când era lovit de Armaș, în 
timp ce intenționa să coboare pe scări, nu număra loviturile, dar a văzut de pe 
secvențele video câte lovituri i-a aplicat Armaș în acel loc, astfel că îşi permite să 
presupună că măcar o lovitură cu siguranţă i-a aplicat-o inculpatul. Mai notează că 



după acest incident, a mai purtat discuții cu martorul Gogu Oleg, pe care nu l-a 
întrebat de ce a plasat pe internet secvențele video cu altercația dintre el și Armaș. 

La întrebările instanţei a menţionat că nu poate comunica dacă Armaș 
Alexandru făcea parte din serviciul de pază, deoarece acesta nu era îmbrăcat în 
haină specială şi intenționează să depună o acțiune civilă, deoarece are pretenții de 
ordin material față de inculpat, pledând pentru participarea în continuare în şedinţă 
de judecată a avocatului său (vol.II, f.d.214-216).

5. În dezbateri judiciare, procurorul Alexandru Chiriţa a solicitat 
recunoaşterea drept culpabilă a inculpatului Armaş Alexandru în comiterea 
infracţiunilor prevăzute de articolul 287 alin. (1) şi 152 alin. (1) din Codul penal, 
iar în argumentare a invocat atât prin cele expuse de partea vătămată, cât şi prin 
declaraţiile martorilor sau mijloacele de probă cercetate nemijlocit în şedinţă de 
judecată, după cum urmează:

Declaraţiile martorilor.
5.1. Martorul Chiril Serbuşca, prin expunerea factologică, după depunerea 

jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în 
şedinţă de judecată a declarat că nu se află în relaţii de rudenie cu inculpatului, iar 
pe partea vătămată îl cunoaşte, cu care se află în relaţii bune şi a indicat că 
aproximativ cu două luni până la audierea san în şedinţă de judecată, a fost sunat 
de Vitalie Borș ca să se vadă, după care s-a apropiat în clubul Tao în jurul orelor 
23 şi 00 min. până la 00 şi 00 min., unde la moment, acesta nu era pe loc, după 
care a stat în mașină și l-a așteptat, după care el s-a apropiat și i-a propus să intre în 
club, dar nu a intrat în club din motiv că l-a sunat telefonul şi s-a urcat în mașină, 
unde a început să vorbească la telefon. Ulterior, susţine că în spatele său s-au 
apropiat alți cunoscuți, printre care era Vădănescu Dumitru și încă două sau trei 
persoane, și probabl un băiat pe nume Nicu, după care i s-a propus să intre toți în 
local, dar nu a intrat pentru că nu terminase discuția la telefon. Astfel, relatează că 
ulterior, ei toți au ieșit să fumeze, după care au intrat în local toți împreună, dar 
după ce au intrat în local, toți au început să se indigneze, din motiv că s-a cerut de 
la fiecare persoană câte 50 lei pentru intrare şi aceștia nu înțelegeau din ce motiv li 
s-au cerut acei bani. Astfel, Vitalie Borș s-a apropiat la masa acestora și s-a ridicat 
întrebarea de ce s-au cerut câte 50 de lei de la persoanele de la intrare, iar Vitalie s-
a ridicat sus, după care peste o perioadă de 15-20 minute s-a apropiat un angajat a 
localului, care i-a spus să se ridice de urgență sus că acolo e bătaie. Notează că 
după ce s-a ridicat pe scări, sus a observat o persoană, care stătea așezată plină de 
sânge şi era de fapt Vitalie. Precizează că ei nu l-au recunoscut deodată, deoarece 
era plin de sânge, cu fața umflată şi plină de sânge, după care a ieșit afară și l-a 
întrebat pe Armaș cine l-a bătut, dar acesta a răspuns că nu știe, astfel ei au crezut 
că l-au bătut un grup de oameni, după care au încercat să îl ridice pe Vitalie, 



moment în care acesta a început să strige de durere şi deodată nu a înțeles de ce 
acesta striga. Adaugă că a încercat să îl scoată afară, după care atunci când l-au 
lăsat să stea în picioare, el nu a putut să stea în picioare și a căzut jos, iar în acest 
timp a întors capul şi Armaș a început să fugă, dar când a început a fugi, s-a izbit 
într-o mașină, într-un microbus. A concluzionat că în final a sunat la ambulanţă și 
s-a apropiat deja poliția, după care şi medicii de la urgenţă, după care au mers la 
spital, din urmă la ambulanță.

La întrebările procurorului a mai specificat că atunci când au fost anunțați 
de angajatul localului, au ieșit, iar Borș Vitalie se afla pe scări, iar când s-a întâlnit 
cu Borș Vitalie, era în stare adecvată, fiind liniștit, așa cum îl cunoaşte de fapt şi de 
la acesta nu a simțit miros de alcool, el fiind o persoană care nu provoacă conflicte 
şi se străduie să evite orice conflict. Adaugă că până la acea dată, a mai fost în 
clubul Tao şi de la el concret nu s-a cerut taxă pentru intrare, însă a auzit de la alți 
oameni că erau momente când de la aceștia se percepea taxă la intrarea în clubul 
Tao. De asemenea, pledează că pe Armaș Alexandru l-a mai văzut în clubul Tao, 
unde după cum a înțeles, Armaș Alexandru lucra în calitate de barman în localul şi 
unde l-a văzut des dându-şi seama că acesta activează acolo.

La întrebările avocatului părţii vătămate a menţionat că în acea seară el nu 
a servit băuturi alcoolice, deoarece nu serveşte alcool și nici nu fumează, precum 
nici nu iubeşte compania oamenilor care consum alcool, iar Vitalie Borș tot nu 
consumă când se află în companii şi de la Vitalie, în acea seară nu a simțit miros de 
alcool. Adaugă că nu au reușit să comande nimic împreună cu cunoscuții cu care se 
aflau la aceieași masă, în seara respectivă şi nu cunoaşte dacă cineva din cei cu 
care se afla la masă au achitat câte 50 lei pentru intrare, deoarece nu a intrat în 
local odată cu ei, iar având în vedere că au mai fost în acel local și adesea stau pe 
afară, a mai auzit de la oameni când se indignau că li se percepea taxă pentru 
intrarea în local, dar şi a auzit din discuția celor în compania cărora se afla că cel ce 
a cerut bani era Armaș Alexandru, iar la acel moment, când s-a început discuția 
despre taxa de la intrare, nu se inițiase încă nici un conflict cu inculpatul.

La întrebările apărătorului a susţinut că în acea zi sau în alte zile când mai 
mergeau prin local, Armaș nu a cerut bani de la el la intrare, însă a asistat și nu 
doar odată, a văzut cum se cer acești bani la intrarea în local, dar personal nu a 
văzut ca Armaș să fi cerut și să primit bani de la persoanele care intrau în local şi 
nu cunoaşte dacă Borș Vitalie se află în relație de prietenie cu administratorul sau 
proprietarul localului. De asemenea, nu cunoaşte dacă Borș Vitalie se cunoaște cu 
administratorul sau proprietarul localului, nu cunoaşte cu ce scop Borș Vitalie s-a 
ridicat de la masă și a plecat atunci când mergea discuția despre faptul că la intrare 
se percep câte 50 lei, dar când Vitalie s-a ridicat de la masă, el nu i-a spus că se 
duce să se clarifice cu privire la faptul de ce se încasează de la persoane suma de 
câte 50 lei. A mai precizat că Vădănescu Dumitru este un cunoscut de al său, care 



i-a furnizat secvențele cu altercațiile din ziua când Vitalie Borș a fost supus actelor 
de violență, după care a confirmat că este semnătura sa aplicată în procesul verbal 
de audiere a sa în calitate de martor și este scrisul său, după care a adăugat că 
atunci când a intrat în local, nu l-a întrebat nimeni dacă are sau nu testul ori 
certificatul de vaccinare. A mai specificat că atunci când a ieșit afară, era o 
persoană din paza clubului, numele căruia nu îl cunoaşte, dar îl ştie vizual, 
deoarece l-a mai văzut acolo și respectiv cunoaşte că el face parte din paza 
localului, după care a concretizat că persoana care a fost în sala de judecată, care la 
fel a fost citat în calitate de martor, face parte de pază, dar numele acestuia nu îl 
ştie, însă acesta se afla afară, unde l-a depistat pe Vitalie, care se afla la doi pași de 
la intrarea în club pe scări, iar paznicul se afla la 2-3 metri distanță față de Vitalie, 
concluzionând că nu cunoaşte de ce Armaș a fugit şi nu a văzut ca cineva să aplice 
substanțe lacrimogene în privinţa inculpatului.

La întrebările instanţei a declarat că el a chemat ambulanța, în timp de 5 
minute din moment ce l-a văzut pe Vitalie, dar poliția nu știe cine a solicitat-o, însă 
probabil cei de la ambulanță, iar paza localului era pe loc. De asemenea, invocă că 
nu ştie cine a filmat altercațiile dintre Armaș Alexandru și Vitalie Borş, iterând în 
momentul în care a avut loc incidentul, el se afla în local, după care a afirmat că 
susține declarațiile pe care le-a făcut la urmărirea penală, căci au fost făcute mai 
devreme, dar la moment a trecut ceva timp şi nu mai țin minte exact toate detaliile 
cazului (vol.II, f.d.220-222).

5.2. Martorul Grigore Gribeniuc, prin expunerea factologică, după 
depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură 
penală, în şedinţă de judecată a declarat că nu se află în relaţii de rudenie cu 
inculpatului şi la întrebările procurorului a indicat că poate să comunice ceea ce a 
văzut pe camerele de înregistrare video despre incidentul în cauză, astfel că el 
activează în calitate de administrator al localului Tao şi respectiv în virtutea 
funcției, avea acces la camere, iar Armaș activa în calitate de promotor al paginii 
localului Tao. A precizat că cu Borș Vitalie sunt cunoscuți, iar în jurul orelor 2 şi 
00 min., la data de 2 ianuarie 2022, a fost telefonat de Borș Vitalie, care i-a 
comunicat că a fost agresat și bătut în fața localului, iar în noaptea de la 1 spre 2 
ianuarie 2022, responsabil de paza localului era Rusu Adelin, concretizând că 
Vitalie i-a comunicat că l-a lovit inculpatul Armaș Alexandru, după care angajații 
poliției au ridicat înregistrări video de la acesta, de la camera de afară și de la 
camera de la intrare, precizând că datele de pe înregistrările video diferă de datele 
reale, diferența dintre acestea fiind de o oră.

La întrebările apărătorului a declarat că nu îşi aminteşte când colaboratorii 
de poliție au ridicat înregistrările video de la acesta, iar aceştia au ridicat secvențele 
video care surprindeau începutul conflictului și sfîrșitul conflictului, precizând că 
în interiorul localului Tao sunt camere care înregistrează ceea ce se produce în 



local, iar angajaţii poliției nu au ridicat înregistrările video de la camerele care se 
afla în interiorul localului Tao şi nu poate spune cu exactitate cât timp se păstrează 
înregistrările pe dispozitivul de stocare, dar dacă nu se înșeală, în jur de două sau 
trei săptămâni. A mai adăugat că îl ştie pe Gogu Oleg, care este un cunoscut de al 
său şi în weekend, când veneau mai multe persoane în club, el îl chema pe Gogu 
Oleg, ca acesta să stea la intrare să verifice dacă persoanele au certificat de 
vaccinare sau test, iar el era responsabil de caseria localului Tao, dar în ziua de 2 
ianuarie 2022, Armaș Alexandru nu i-a predat acestuia careva sume bănești, or în 
acea zi el nu era la serviciu și respectiv nimeni nu i-a predat banii încasați din 
activitatea clubului.

La întrebările avocatului părţii vătămate a indicat că intrarea în localul Tao 
era gratis şi niciodată nu s-au perceput sume de la persoane la intrarea în local 
(vol.II, f.d.225).

5.3. Martorul Oleg Gogu, prin expunerea factologică, după depunerea 
jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în 
şedinţă de judecată a declarat că nu este rudă cu inculpatul şi a indicat că la data de 
2 ianuarie 2022, se afla în localul Tao cu prietena sa, unde stăteau la masă, dar 
câteodată mai ieșea afară să fumeze o țigară, mai vorbea cu Armaș Alexandru și cu 
alți colegi de serviciu, iar la un moment dat s-a apropiat de intrarea la discotecă un 
grup mare de băieți, în timp ce el era împreună cu Alexandru Armaș. Alexandru 
Armș în glumă le-a spus că intrarea este cu plată, la care băiatul care a fost bătut l-
a întrebat pe Armaș Alexandru de ce cere bani, însă grupul de băieți a intrat în 
local, afară rămânând el, Alexandru Armaș, băiatul care a fost bătut și încă un băiat 
necunoscut, care probabil era un prieten de al ultimului, după care Armaș a vorbit 
ceva cu băiatul, dar nu știe ce mai exact și au intrat în local, iar el a intrat după ei. 
Continuă că Alexandru Armaș s-a dus la bar, iar băiatul celălalt s-a dus la masa 
unde erau așezați băieții din acel grup mare care intraseră în local, însă cum stăteau 
la masă cu prietena sa, a văzut cum iese afară Armaș și băiatul care a fost bătut, 
după care el a ieșit din urma lor și când a ieșit, ei se trânteau. Susţine că a început 
să filmeze, deoarece i se părea o glumă faptul că ei se trânteau și se murdăreau de 
glod, dar de la joacă asta, s-au încins spiritele și Alexandru Armaș începuseră să 
lovească cu picioarele în acel băiat şi fiind în stare de afect, a filmat mai departe. 
Mai relatează că la scurt timp, a intervenit și l-a oprit pe Armaș Alexandru ca să nu 
mai lovească în acel băiat, după care, băiatul care a fost bătut a vrut să intre în local 
să își cheme prietenii şi Alexandru Armaș a început să îl bată iarăși pe scări ca acel 
băiat să nu intre în local, însă după câteva picioare a intervenit și el să-l opreasc pe 
Armaș, iar după asta a ieșit cineva din personal, fără să știe cine mai exact și i-a 
chemat pe prietenii băiatului care a fost bătut. Ulterior, relevă că prietenii băiatului 
care a fost bătut, au ieșit afară și l-au luat pe Armaș Alexandru de pe scări, iar unul 
dintre ei a dat cu gaz lacrimogen spre Alexandru Armaș și l-a lovit pe acesta cu 



picioarele și mâinile, la care Alexandru a fugit de la fața locului, moment în care a 
lovit și o oglindă de la o mașină, fugind într-o direcție necunoscută, iar în final 
cineva a chemat poliția și ambulanța, astfel terminându-se tot. 

La întrebările procurorului a mai adăugat că Alexandru Armaș activează în 
calitate de barman în localul Tao şi de la început, Armaș Alexandru a discutat cu 
băiatul care a fost bătut în cadrul discuției respective, fără să fie aplicată violență 
fizică, iar personal a auzit doar începutul acelei discuții, astfel ei au vorbit, după 
care au intrat în local, iar el după ei şi nu au existat vorbe urâte, adică prima 
discuție purtată între Armaș și băiatul bătut a fost una normală. De asemenea, nu 
cunoaşte dacă în seara respectivă Armaș se afla în stare de ebrietate, reiterând că 
atunci când a ieșit afară din local, Armaș și băiatul care a fost bătut se trânteau, iar 
el a început să filmeze şi în timpul în care Armaș Alexandru aplica lovituri 
băiatului bătut, ultimul stătea jos, confirmând faptul că Armaș Alexandru îl lovea 
pe acel băiat cu picioarele, dar obiecte pentru aplicarea cărorva lovituri, Armaș 
Alexandru nu avea asupra sa. Indică că se afla la o distanță de 3-4 metri de Armaș 
Alexandru și băiatul respectiv, când primul îl lovea pe ultimul, iar în timp ce 
Alexandru Armaș aplica lovituri acelui băiat, ultimul striga că îl doare piciorul, iar 
lui îi spunea să cheme pe băieți din local. Mai relatează că încăierarea a avut loc la 
o distanță de aproximativ cinci metri de la intrarea în localul Tao, aproximativ la 
ora 3 şi 00 min., în timp ce afară se aflau doar ei trei, iar în apropierea localului 
Tao sunt și alte blocuri locative. Mai adaugă că în timpul conflictului nemijlocit, 
când Alexandru îl lovea cu picioarele pe acel băiat pe scări, Armaș îl numea 
totodată cu cuvinte necenzurate pe acel băiat, iar în timpul conflictului afară, 
Armaș Alexandru nu striga, ci doar băiatul bătut striga că îl doare piciorul. A 
precizat că în timpul conflictului pe scări, Armaș Alexandru îl lovea cu picioarele 
pe acel băiat și crede că și cu palmele la finalul conflictului, în timp ce băiatul bătut 
doar se apăra cu mâinile și stătea pe scări, considerând că acest conflict s-a pornit 
de la suma de 50 de lei. A menţionat că a văzut atunci doar că băiatul bătut era 
murdar de sânge pe față, iar pe corp nu a văzut deoarece era îmbrăcat şi a detaliat 
că Armaș Alexandru l-a lovit pe acel băiat în cap și în burtă, adică afară l-a lovit în 
cap și în burtă, iar pe scări în cap. Totodată, susţine că conflictul a durat 
aproximativ vreo 15 minute, incluzând bătaia de afară și cea de pe scări, iar băiatul 
care l-a lovit pe Armaș și care i-a aplicat gaz lacrimogen acestuia, s-a întors în 
club, i-a cerut telefonul, i-a cerut să deblocheze telefonul și a trimis clipul video 
făcut de acesta, prin aplicaţia „messenger”, astfel că el personal nu a plasat 
înregistrarea video pe rețelele de socializare, pe care a văzut-o prin aplicaţia 
„TikTok” şi confirmă că înregistrarea pe care a făcut-o el și cea din aplicaţia 
„TikTok” corepund întru totul. Mai concretizează că pe Armaș Alexandru îl 
cunoaşte din vara anului 2021 şi în perioada de când îl cunoaşte pe Armaș 
Alexandru, nu ştie alt conflict în care acesta ar fi fost implicat, adăugând că îl ştie 



pe Armaș Alexandru ca o persoană prietenoasă, care găsește limbă comună cu toți 
şi nu ştie dacă Armaș Alexandru îl cunoștea pe băiatul bătut până la conflict. De 
asemenea, a mai confirmat că semnăturile din procesul verbal de audiere a sa în 
calitate de martor îi aparțin, precum şi faptul că la urmărirea penală a declarat 
despre cum se comporta Armaș Alexandru în raport cu alte persoane aceste 
declaraţii pe care le susţine, iar în relația cu el, Armaș Alexandru era prietenos.

La întrebările apărătorului a specificat că activează neoficial în localul 
Tao, iar Armaș Alexandru lucra în calitate de barman în acest local, reiterând că 
atunci când au ieșit afară, Armaș și cu persoana pătimită se trânteau şi atunci când 
a ieșit din local, Armaș și cealaltă persoană stăteau față în față și peste câteva 
secunde au început să se trântească, dar persoana care a fost bătută striga că îl 
doare piciorul şi a început să strige că îl doare piciorul după ce Armaș a căzut peste 
el, adică acesta a început să strige când au căzut ambii jos. Invocă că de la început, 
Armaș l-a lovit pe băiatul bătut cu piciorul în cap, apoi în burtă și apoi iar în cap, 
iar în acea încăierare, nu a văzut ca Armaș să fi aplicat lovituri cu piciorul în 
piciorul părții vătămate, totodată nu a văzut în altercația de pe scările clubului ca 
Armaș Alexandru să fi aplicat lovituri cu picioarele peste picioarele părții 
vătămate, însă atunci când au ieșit din local mai multe persoane în ajutorul părții 
vătămate, a văzut cum cineva a aplicat gaz lacrimogen lui Armaș, apoi chiar niște 
lovituri, după care Armaș a fugit într-o direcție necunoscută. A mai explicat că 
Armaș Alexandru în raport cu el era prietenos şi nu-şi mai aminteşte cu exactitate 
declarațiile pe care le-a făcut la urmărirea penală, confirmând faptul că Armaș 
Alexandru era o persoană conflictuală, dar nu cu el personal, informând că a mai 
asistat și la alte conflicte în care era implicat Armaș Alexandru, detaliind că 
inculpatul se îmbăta și din nimic se certa cu oamenii, motiv pentru care consideră 
că o ceartă cu un om este situație de conflict. De asemenea, a confirmat că 
declaraţiile acestuia oferite la faza urmăririi penale, sunt ale sale.

La întrebările instanţei a afirmat că el a început să filmeze din start cum s-a 
început trânta şi a susţinut că a filmat, deoarece nu a vrut să intervină, or el nu este 
obligat să intervină în bătaia cuiva, dar la un moment dat a intervenit și l-a oprit pe 
Armaș. De asemenea, consideră că între declarațiile sale făcute la urmărirea penală 
și în instanță nu sunt divergențe, precizând totodată că au trecut câteva luni de la 
acea altercație (vol.II, f.d.234-237).

5.4. Martorul Mihai Matei, prin expunerea factologică, după depunerea 
jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în 
şedinţă de judecată a declarat că nu este rudă cu inculpatul şi la întrebările 
procurorului a indicat că activează în calitate de ofițer superior al Secției 
Coordonare Operațională din cadrul Inspectoratului de Poliție Ciocana, iar în 
atribuțiile sale intră conducerea activității unității de gardă. Astfel, relevă că în 
cadrul Inspectoratului de poliție Ciocana, la etajul 1 sunt montate patru camere 



video care filmează sediul etajului întâi şi calculatorul unde se înregistrează se afla 
în biroul său de la etajul întâi, prima cameră este amenajată la postul nr.1, cea de-a 
doua cameră în coridor la ieșirea din spate, a treia în biroul ofițerului de sector de 
serviciu şi a patra cameră filmează ieșirea din spatele inspectoratului. Mai specifică 
că referitor la cazul ce a avut loc în cadrul localului Tao, ofițerul de urmărire 
penală care a examinat cazul s-a apropiat și a cules imaginile video în interesul 
examinării cazului, iar după culegerea imaginilor video s-a stabilit că nu coincidea 
timpul camerelor cu timpul real, deoarece camerele înregistrau cu o diferență de 
câteva minute față de timpul real, dar acum nu poate comunica concret pentru 
fiecare cameră diferențele de timp, ştiind doar că la o cameră era de 15 minute, la 
altă cameră de 20 minute și 30 minute, însă data, luna și anul era corect. Susţine că 
ulterior au fost chemați specialiștii și au corectat erorile, iar imaginile care au fost 
ridicate au fost folosite pentru examinarea unei anchete de serviciu în privința 
colaboratorilor grupei operative, astfel că a vizualizat acele înregistrări nu în 
întregime, dar fugitiv şi nu a atras atenția, precum nici nu poate să comunice dacă 
în acele înregistrări video a fost surprins și Armaș Alexandru, concretizând că la 
data de 2 ianurie 2022 a fost de serviciu la unitatea de gardă ofițerul Ursachi Petru 
(f.d.II, f.d.231).

5.5. Martorul Dumitru Vădănescu, prin expunerea factologică, după 
depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură 
penală, în şedinţă de judecată a declarat că nu este rudă cu inculpatul şi a indicat că 
la data 2 ianurie 2022, s-a deplasat în jurul orelor 00 şi 00 min. până la 1 şi 00 min. 
la localul Tao, unde a fost întâlnit de paznicul localului, care pe urmă a aflat că se 
numește Gogu Oleg şi era cu Armaș Alexandru, iar când a vrut să intre în incinta 
localului, Armaș Alexandru le-a cerut câte 50 lei de la fiecare persoană, observând 
că acesta se afla vizibil în stare de ebrietate, dar totodată, la intrarea în local l-a 
observat și pe Borș Vitalie. Invocă că ulterior, paznicul localului le-a permis 
intrarea în incinta localului, unde a luat loc la o masă, a dat comandă de narghilea 
și de careva băuturi nealcoolice, după care s-a apropiat și Borș Vitalie la masa 
acestora, s-a salutat cu persoanele de la masă pe care le cunoștea, iar acesta a stat 
vreo 15-20 minute cu ei la masă, după care a plecat şi încă peste 20 minute s-a 
apropiat de el persoana de la care a comandat în acea seară o narghilea și l-a rugat 
în mod urgent să iasă afară, dar el a refuzat să iasă, la ce acesta i-a repetat că 
trebuie să iasă urgent afară, fără să-i explice motivul. A continuat prin faptul că a 
mers afară, unde a văzut toată scena, adică pe Borș Vitalie la pământ și pe Armaș 
într-o stare neadecvată, iar Borș striga să cheme ambulanţa deoarece îi este 
fracturat piciorul, după care au vrut să-l stopeze pe Armaș, însă nu i-a reușit, iar 
având la el un balonaș cu gaz lacrimogen, a aplicat în direcția acestuia, într-o parte 
gaz lacrimogen ca să îl calmeze, să nu-și continue acțiunile sale huliganice. 
Totodată, susţine că nu a fost de ajuns să îl stopeze, care a alergat pe lângă 



automobilul care îi aparține, deteriorându-i oglinda automobilului din partea 
șoferului, după care Armaș a fugit, iar la fața locului a fost solicitată poliția și 
ambulanța şi ulterior polițiștii care au venit, l-au găsit pe Armaș Alexandru şi au 
mers la Inspectorat, iar în scurt timp, au plecat la spitalul de urgență, pentru a 
vedea în ce stare se afla Borș Vitalie şi tot în ziua respectivă, în jurul orelor 20 şi 
00 min., a mers la clubul „TAO”, unde s-a întîlnit cu Armaș Alexandru, care i-a 
restituit paguba.

La întrebările procurorului a menţionat că nu este cu Borș Vitalie nici în 
relație de rudenie, nici de prietenie, cu acesta s-au văzut de câteva ori în companii, 
întâmplător şi ştia că se numește Vitalie. Susţine că Borș Vitalie când se afla în 
localul Tao, era în stare normală, nu a menționat ceva despre faptul că îl doare 
piciorul sau altceva, probabil fiind și el în stare de ebrietate, iar pe Armaș 
Alexandru, de până la data de 2 ianuarie 2022, nu l-a mai văzut niciodată. A mai 
adăugat că atunci când a ieșit afară, Borș se afla la pământ, iar Armaș avea un 
comportament neadecvat, adică striga, înjura, după care a fost o întrebare adresată 
de către cineva din persoanele de afară, referitor la ce s-a întâmplat cu Borș şi 
Armaș a răspuns că acesta a căzut jos și s-a lovit, confrimând că mai are și unele 
secvențe video. De asemenea, mai precizează că nu a văzut ca Armaș Alexandru să 
fi aplicat lui Borș Vitalie careva lovituri, dar când a ieșit afară, Borș Vitalie era cu 
fața plină de sânge că nici el nu l-a recunoscut deodată, precum şi striga îngrozitor 
de durere ca să cheme ambulanţa deoarece îi este fracturat piciorul şi din vorbele 
sale, Armaș îl bătuse tare. A mai expus că atunci când a ieșit, se mai afla Serbușca 
Chiril, Borș Vitalie și alte persoane pe care el nu le cunoaşte, astfel că a vrut să-l 
stopeze pe Armaș ca să nu părăsească locul faptei până se va apropia poliția, 
deoarece Borș Vitalie striga că îi este fracturat piciorul. La fel, pledează că văzând 
cele întâmplate cu Borș Vitalie, având frică pentru viața sa, a aplicat gaz 
lacrimogen spre Armaș Alexandru, or acesta avea un comportament agresiv şi 
crede că a procedat corect, deoarece Armaș Alexandru îi aplicase lovituri puternice 
în regiunea capului lui Borș, iar dacă continua, acesta ar fi putut conduce poate 
chiar la deces. La fel, explică că din secvențele video a văzut ce lovituri a aplicat 
Armaș lui Borș Vitalie şi el şi-a dat seama că a avut loc o bătaie fără milă între 
Borș Vitalie și Armaș, văzând cât sânge și în ce stare se afla Borș Vitalie, secvenţe 
video pe care le-a văzut de la paznicul localului, iar când a mers la spitalul de 
urgență, Vitalie Borș i-a spus că paznicul localului a asistat și văzut toată bătaia, 
dar nu s-a implicat deși asigura paza localului, ci a scos telefonul și a filmat toată 
bătaia. Mai relatează că anumite persoane care erau cu ei în companie, i-au 
comunicat că agresorul este celebrul blogher Armaș Alexandru şi când a ieșit afară, 
Borș stătea chiar la intrarea în local, pe scară, la pământ, căci la intrarea în local 
sunt niște scări lungi, iar în apropierea localului Tao se află clădiri locative, 
șoseaua municipală, magazine şi la intrarea în local este o parcare improvizată. 



Concluzionează prin faptul că conflictul a avut loc în jurul orelor 1 şi 00 min., iar 
afară când a ieșit, mai erau nişte persoane, din care paznicul, persoana care i-a 
făcut narghileaua, Serbușca Chiril și alţii.

La întrebările apărătorului a menţionat că a fost pentru prima dată în 
localul Tao de când și-a schimbat denumirea, iar anterior, când localul se numea 
„Rust”, a mai fost de câteva ori, precizând că la intrare era doar Gogu în calitate de 
paznic și Armaș, astfel că el când a intrat, nu îi cunoștea şi altcineva în calitate de 
paznic în local nu mai era. De asemenea, confirmă că Gogu Oleg i-a expediat 
înregistrările video prin intermediul internetului, prin intermediul aplicației 
„Viber” ori prin intermediul aplicației „Messenger” şi faptul că a aplicat lui Armaș 
Alexandru gaz lacrimogen, dar și poate că l-a apucat de haine, însă doar cu scopul 
de a-l stopa, fiind niște acțiuni pașnice din partea sa. A reiterat că atunci când a 
ieșit, Gogu se afla afară şi a ajuns la concluzia că Armaș intenționa să fugă de la 
fața locului, având în vedere că a lucrat anterior și el în calitate de paznic și 
cunoaşte cu ce se finisează asemenea conflicte, iar Armaș avea un comportament 
agresiv, poate chiar determinat nu neapărat de consumul de alcool. A mai explicat 
că nu a fost implicat, nu cunoaşte ce sume de bani au fost pretinse de la Armaș 
Alexandru ca să nu fie publicate înregistrările video care surprindeau bătaia, dar a 
doua zi spre seară a mers în localul Tao, pentru a se clarifica cu oglinda mașinii și 
acesta i-a achitat benevol mijloace băneşti în sumă de 150 de EURO pentru 
oglindă. A concluzionat prin faptul că nu crede că el a fost unica și singura 
persoană care a primit înregistrările video cu bătaia, iar din curiozitatea celorlalți, a 
expediat și altor persoane, cum ar fi lui Serbușa Chiril, pentru a vedea conflictul 
dat, dar nu pentru anumite sume de bani (vol.II, f.d.240-241).

5.6. Martorul Marin Cernei, prin expunerea factologică, după depunerea 
jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în 
şedinţă de judecată a declarat că nu este rudă cu inculpatul şi a indicat că 
aproximativ la orele 2 şi 52 min., la data de 2 ianuarie 2022, a primit informație de 
la operatorul 112 că pe str. Mircea cel Bătrîn, 3/2, la clubul Tao este o persoană 
bătută, iar deplasându-se la fața locului, a fost observată o persoană de gen 
masculin, vizibil bătut, șchiopătând şi persoana s-a prezentat cu numele de Borș 
Vitalie, care a comunicat că a fost agresat fizic de către o persoană necunoscută. 
Adaugă că ulterior, fiind stabiliți martorii din care era domnul Vădănescu, a 
comunicat că în timp ce agresorul a fugit de la fața locului, i-a deteriorat 
automobilul și anume oglinda automobilului din partea șoferului, iar ulterior, 
domnul Vădănescu a comunicat și în ce era îmbrăcată persoana, după care la fața 
locului a fost chemată și echipa medicală, din motiv că Borș Vitalie avea dureri la 
picior, comunicând că posibil este fracturat și spunea că are dureri în regiunea 
capului. Mai precizează că ulterior, după ce a comunicat semnalmentele prin stația 
radio altor echipaje de poliție, s-au deplasat în căutarea persoanei, iar împreună cu 



echipajul “1016”, agresorul a fost depistat pe str. Alecu Russo 61, în spatele casei, 
la traseu, după care persoana a fost urcată în automobilul echipajului 1016, fiind 
condusă la inspectoratul de poliție, pentru documentare.

La întrebările procurorului a menţionat că la data de 1 ianuarie 2022 spre 2 
ianuarie 2022, era în serviciu şi Borș Vitalie avea leziuni pe față și șchiopăta 
probabil cu piciorul drept, iar ulterior, în timp ce încerca să urce persoana în 
automobil, acesta nu putea călca cu piciorul drept, după care Borș Vitalie le-a 
comunicat că a fost agresat de o persoană necunoscută, fără alte detalii. De 
asemenea, susţine că Borș Vitalie nu se putea exprima şi nu le-a comunicat detalii 
despre ce s-a întâmplat, deoarece ei interogându-l despre semnalmentele persoanei 
şi numele acesteia, el nu le-a spus nimic. Concomitent, notează că pe Borș Vitalie 
l-au depistat în fața clubului, așezat pe o banchetă şi Borș Vitalie le-a comunicat că 
persoana care l-a bătut era îmbrăcat în hanorac sur și pantaloni gri, care erau 
murdare ca urmare a bătăii, iar inculpatul Armaș Alexandru este persoana pe care a 
identificat-o pe str. Alecu Russo, or ajungând la fața locului, Armaș Alexandru nu 
se afla printre persoane. La fel, confirmă că pe Armaș Alexandru l-a identificat ca 
fiind bănuitul după semnalmente, care au coincis întru totul cu cele comunicate de 
Borș Vitalie şi atunci când l-au depistat pe str. Alecu Russo, Armaș Alexandru 
avea o cicatricie sub ochi, proaspătă, iar hainele acestuia erau murdare de glod, 
după care în timp ce era transportat, nu cunoaşte dacă Armaș Alexandru a 
comunicat careva detalii despre conflict, deoarece el a fost urcat și transportat la 
inspectorat cu un alt automobil, însă martorul i-a comunicat numele și familia 
agresorului, și anume că acesta era Armaș Alexandru, iar ambulanţa era solicitată, 
fără să ştie însă de cine, ei doar urgentând apelul.

La întrebarea apărătorului a confirmat faptul că atunci când l-au depistat 
pe Armaș Alexandru, au observat că acesta era stropit cu gaz lacrimogen (vol.II, 
f.d.238-239).

5.7. Martorul Adelin Rusu, prin expunerea factologică, după depunerea 
jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în 
şedinţă de judecată a declarat că nu este rudă cu inculpatul şi la întrebările 
procurorului a indicat că în noaptea de la 1 ianuarie 2022 până la 2 ianuarie 2022, 
a activat în clubul Tao în calitate de paznic şi pe Armaș Alexandru îl cunoaşte, cu 
care este în relații de prietenie, acesta fiind chemat în club ca să-l promoveze, iar 
Borș Vitalie este un bun prieten de-a lor, de-al șefului și de-al tuturor care lucrează 
în club. Astfel, relatează că în noaptea de la 1 ianurie 2022 spre 2 ianuarie 2022, 
după revelion, în jurul orelor 2 şi 00 min. până la 4 şi 00 min., a avut loc conflictul, 
iar în acea seară el făcea parte din paza din interiorul localului şi când a ieșit afară, 
a văzut că Vitalie Borș stătea pe scări, așezat culcat, plin de sânge şi el şi-a dat 
seama că este el după ce s-a apropiat de acesta, după care a chemat prietenii care 
erau la masă cu el și pe administratorul Mariana Negrei, adăugând că lângă Borș 



Vitalie care stătea pe scări însângerat, stătea Armaș Alexandru și încă un băiat din 
pază pe nume Oleg, care venea doar când erau mai mulți oameni, dar în acea seară 
nu era la serviciu şi l-a văzut cum stătea la masă, deoarece el a venit să se vadă cu 
colegii. A mai explicat că din moment ce a ieșit afară și l-a văzut pe Borș Vitalie 
pe scări, plin de sânge și până a intrat în local, să cheme ajutor, nu a văzut ca 
Armaș Alexandru să-l fi lovit pe Vitalie, iar când a ieșit, Vitalie Borș era plin de 
sânge și i-a spus să-i cheme pe prietenii lui, după care atunci când au ieșit afară 
prietenii lui Borș Vitalie și administratorul, el tot a ieșit afară. A continuat prin 
faptul că atunci când toți au ieșit afară, el nu a vorbit cu Borș Vitalie dar a plecat în 
sală, cu acesta vorbind administratorul, iar în oficiu sunt monitoare pe care pot fi 
privite înregistrările video în timp real, la care însă el nu are acces. Precizează că în 
noaptea de la 1 ianuarie 2022 spre 2 ianuarie 2022, Borș Vitalie a intrat în sală 
liniștit, calm şi nu ştie dacă Armaș Alexandru a avut și alte conflicte cu Borș 
Vitalie până la acest conflict, iar în acea noapte Borș Vitalie era liniștit ca de 
obicei, fără să abuzeze de băuturi alcoolice. Concomitent, explică că în acea 
noapte, Armaș Alexandru nu era la serviciu, deoarece acesta nu lucrează în local, ci 
doar promovează localul şi a confirmat că în acea noapte Armaș Alexandru a servit 
băuturi alcoolice, concretizând că în clubul Tao nu se percep taxe de intrare şi nu 
cunoaşte dacă Armaș Alexandru ar fi perceput careve taxe de intrare în local în 
acea seară.

La întrebările apărătorului a menţionat că nu intră în obligațiile sale 
deschiderea și închiderea clubului şi în acea seară nu a prestat altfel de servicii, 
decât servicii de pază în club, dar atunci când a ieșit afară, a văzut personal cum 
cineva din prietenii lui Borș Vitalie, adică vrio patru sau cinci persoane, au aplicat 
două lovituri lui Armaș Alexandru, concluzionând că sunt zile când lucrează ca 
narghilist și sunt zile când lucrează ca paznic (vol.IV, f.d.37-38).

5.8. De asemenea, în şedinţă de judecată, procurorul Alexandru Chiriţa a 
invocat renunţarea la proba cu martorii Temciuc Radu, ***** şi Ursachi Petru, 
cerere care a fost admisă de instanţă prin încheiere inclusă în procesul verbal al 
şedinţei de judecată din 30 martie 2022, iar prezenţa martorului ***** nu a fost 
asigurată de partea acuzării, în pofida acordării unui termen suficient în acest sens 
pe parcursul mai multor şedinţe de judecată, motiv pentru care instanţa a dispus 
continuarea cercetării judecătoreşti în absenţa acestui martor, cu luarea în 
considerare inclusiv a faptului aflării inculpatului în stare de arest preventiv, 
aplicat în cauza penală pendinte.

5.9. Mijloacele de probă administrate în faza de urmărire penală: 
- Procesul verbal de cercetare la fața locului din 4 ianuarie 2022 și planșa 

fotografică, prin care a fost cercetat locul comiterii infracțiunii și anume interiorul 
și exteriorul localului “TAO”, situat în mun. Chișinău, pe bd. Mircea cel Bătrîn 3/2 
(vol.I, f.d.88-91);



- Procesul verbal de ridicare din 4 ianuarie 2022, prin care de la 
administratorul localului ”TAO” Gribiniuc Grigore a fost ridicat un suport 
electronic, de tip DVD-R, cu capacitatea de 16x4,7 GB, pe care sunt prezente 2 
fișiere cu înregistrările video efectuate la 2 ianuarie 2022, în interiorul și exteriorul 
localului, de la ora 2 şi 40 min. (vol.I, f.d.93);

- Procesul verbal de examinare din 4 ianuarie 2022, prin care au fost 
cercetate înregistrările video ridicate de la localul ”TAO”, conform procesului 
verbal de ridicare din 4 ianuarie 2022, în cadrul cărora s-a stabilit din înregistrarea 
video a camerei de supraveghere amplasate în interiorul localului, ce cuprinde 
intrarea în local, cu fixarea datei din 2 ianuarie 2022, ora 3 şi 40 min. (conform 
celor constatate în cadrul urmăririi penale ora corectă fiind considerată 2 şi 40 
min.), fără sunet, faptul că la ora 3 şi 40 min. se observă cum din local iese primul 
o persoană de gen masculin, identificat în cadrul cauzei penale drept Borș Vitalie, 
fiind urmat de Armaș Alexandru și de Gogu Oleg, oprindu-se afară în fața 
localului. Ulterior, se observă că Borș Vitalie discută cu Armaș Alexandru, iar la 
ora 03:41:01, Armaș Alexandru încearcă să-l lovească cu pumnul pe Borș Vitalie, 
dar acesta s-a eschivat de la lovitură, ulterior, eschivându-se de a fi lovit, Borș 
Vitalie a încercat să-l lovească cu pumnul la fel înapoi, iar având intenția de a-1 
lovi pe Armaș Alexandru, cei doi au dispărut din vizorul camerei de supraveghere, 
deplasându-se în partea stângă, după care la ora 03:41:26 în vizorul camerei apare 
Gogu Oleg, care se observă fumând şi la ora 03:41:40 scoate telefonul său mobil și 
începe să filmeze evenimentele. La acel moment, Borș Vitalie și Armaș Alexandru 
nu se observă în înregistrare, iar la ora 03:42:23 aceştia apar în înregistrare, 
observându-se la sol ambii, Armaș Alexandru fiind peste Borș Vitalie, după care 
Armaș Alexandru se ridică de jos și îl lovește cu piciorul pe Borș Vitalie în 
regiunea corpului, timp în care Oleg Gofu continuă să filmeze. În continuare, 
Armaș Alexandru îi mai aplică două lovituri cu piciorul lui Borș Vitalie, care se 
află la fel la sol și nu-i ripostează în nici un mod, iar după aceste lovituri, Borș 
Vitalie încearcă să se ridice, însă Armaș Alexandru îi mai aplică lovituri cu 
piciorul. Concomitent, în ce regiuni au fost aplicate lovituri nu este posibil de 
stabilit, deoarece Gogu Oleg acoperă imaginea, dar fiind la sol şi încercând să se 
ridice, Armaș Alexandru îl mai lovește iarăși cu piciorul în cap pe Borș Vitalie, 
fiind oprit deja de către Gogu Oleg, care în acel moment intervine și îl fereşte la o 
parte pe Armaș Alexandru, după care îl ajută pe Borș Vitalie să se ridice de jos, 
timp în care Armaș Alexandru se apropie de la spate și îl lovește iarăși cu piciorul 
în cap. Ulterior, Armaș Alexandru este îndepărtat de către Gogu Oleg, iar Borș 
Vitalie este la sol, după care la ora 03:43:29, Armaș Alexandru s-a apropiat de 
Vitalie Borș și s-a așezat la nivelul lui discutând ceva cu el, iar când s-a ridicat în 
picioare l-a lovit cu piciorul în față pe Borș Vitalie, ultimul căzând pe spate și 
rostogolindu-se. În continuare, încercând să se ridice de jos, Armaș Alexandru 



iarăși s-a apropiat de el și iarăși i-a spus ceva, lovindu-1 cu piciorul în corp, fiind 
îndepărtat de Gogu Oleg, după care Borș Vitalie intră pe ușa centrală a localului, 
iar Gogu Oleg încearcă să-1 îndepărteze pe Armaș Alexandru, dar pășind pragul, 
Armaș Alexandru îl lovește pe Borș Vitalie cu piciorul din spate, acesta căzând jos 
şi ulterior, Armaș Alexandru îl mai lovește cu piciorul în cap pe victimă, ultimul 
încercând să se acopere cu brațele, dar în acel moment Gogu Oleg scoate telefonul 
și începe iarăși a filma ce se petrece, timp în care Armaș Alexandru i-a aplicat 
victimei 12 lovituri cu piciorul în cap și diferite regiuni ale corpului. De asemenea, 
la ora 03:44:09, Armaș Alexandru îl apucă de subrațe pe Vitalie Borș și ridicându-l 
de jos, îl bruschează pe scări şi ulterior, victima deja nu se mai observă în 
înregistrare, dar se observă cum Armaș Alexandru aplică 7 lovituri cu piciorul în 
acesta, după care îi aplică mai multe lovituri cu palmele, numărul cărora nu poate 
fi stabilit din cauza că camera de supraveghere nu cuprinde locul unde se aflau, iar 
în toate momentele, Gogu Oleg filma cele petrecute, însă când Armaș Alexandru îl 
lovea cu palmele, el a oprit înregistrarea și a dispărut din vizorul camerei de 
supraveghere. În continuare, la ora 03:45:42 în înregistrare iarăși apare Armaș 
Alexandru, care aplică lovituri cu palma, însă victima nu se vede, iar în timp ce 
aplica lovituri, panoul instalat pe perete din spatele lui Armaș Alexandru a căzut 
jos, iar cel din urmă l-a pus înapoi, după care la ora 03:47:22 în înregistrare din 
local ies mai multe persoane de gen masculin și feminin, printre care și Armaș 
Alexandru cu Gogu Oleg, iar o altă persoană de gen masculin, îl ajută pe Borș 
Vitalie să urce scările pentru a ieși afară, deoarece ultimul se deplasa cu dificultate, 
având o traumă la picior. 

Din înregistrarea efectuată cu camera video care este amplasată în afara 
localului, cuprizând intrarea în local și spațiul din fața acestuia, pe care este fixată 
dată 02.01.2022, se observă cum la ora 03:40:37 din local iese Borș Vitalie, Armaș 
Alexandru și Gogu Oleg, după care se constată că Armaș Alexandru aplică prima 
lovitură, iar ulterior, Borș Vitalie i-a aplicat acestuia două lovituri cu pumnul, de la 
ce Armaș Alexandru a alergat spre el și l-a bruscat, între cei doi urmând o 
încăierare, în care ambii se bruschează reciproc, iar Gogu Oleg filmează întreg 
procesul. De asemenea, la ora 03:41:29 se obervă cum ambii au căzut la sol, în 
continuare bruscându-se reciproc, unde inițial, Borș Vitalie era deasupra lui Armaș 
Alexandru, după care Armaș Alexandru este deasupra acestuia şi ulterior, acesta s-
a ridicat în picioare, iar cât Vitalie Borș era la pământ, l-a lovit cu piciorul în cap, 
după care Armaș Alexandru s-a apropiat iarăși de Vitalie Borș și l-a mai lovit cu 
piciorul în cap de două ori. Ulterior, în timp ce victima încerca să se ridice de jos, 
Alexandru Armaș a lovit de 2 ori cu piciorul în corp, intervenind între ei Gogu 
Oleg, care a încercat să ajute victime să se ridice de jos, iar Armaș Alexandru l-a 
lovit din spate cu piciorul în cap, după care la ora 03:43:30, Armaș Alexandru s-a 
apropiat de victimă, care era așezată la sol și i-a spus ceva acestuia, după care s-a 



ridicat în picioare și l-a lovit cu piciorul în cap, ultimul rostogolindu-se. În 
continuare, victima iarăși a încercat să se ridice de jos, dar Armaș Alexandru iarăși 
l-a lovit cu piciorul în corp şi la ora 03:43:41 Borș Vitalie întră în interiorul 
localului, fiind urmat de Armaș Alexandru care îl lovește cu piciorul din spate, 
victima căzând jos, iar ulterior, toate evenimentele se petrec pe scările de la 
intrarea localului, descrise supra, relevându-se cum Armaș Alexandru lovește de 
mai multe ori cu piciorul în victimă fiind filmat de către Gogu Oleg, iar ulterior, la 
ora 03:47:38 din local iese Armaș Alexandru fiind urmat de mai multe persoane de 
gen masculin și feminin, inclusiv și de Borș Vitalie care este ajutat de către o altă 
persoană, din motiv că se deplasa cu dificultate. Consecutiv, o persoană de gen 
masculin din cei prezenți și-a îndreptat mâna, având ceva în ea, în direcţia lui 
Armaș Alexandru, care a fugit în partea stângă, nefiind ulterior observat în camera 
de supraveghere şi alte date relevante nu se mai atestă din înregistrare (vol.I, 
f.d.94-103);

- Procesul verbal de examinare din 3 ianuarie 2022 și planșa fotografică, 
prin care a fost supus cercetării calculatorul de serviciu de model “Lenovo” al 
secției de gardă a IP Ciocana a DP mun. Chișinău, și anume aplicația Viber cu nr. 
068668803, unde potrivit examinării efectuate s-a stabilit că în urma accesării 
conversației cu utilizatorul numărului de telefon +37360251518, ce datează din 2 
ianuarie 2022, ora 4 şi 59 min., în chat se conțin 2 (două) secvențe video și un 
fișier media (poză), fixate cu ajutorul unui telefon mobil, care au durata de 59 
secunde și respectiv 36 secunde.

În urma analizei primei secvențe video, cu durata de 36 secunde, se atestă 
cum o persoană de gen masculin, îmbrăcată într-o maletă de culoare gri, pantaloni 
gri și adidași de culoare negru, păr scurt, corpolent, lovește de 6 ori în regiunea 
capului și a trunchiului cu piciorul stâng într-o altă persoană de gen masculin, care 
se află la sol (pe scări), în interiorul unui local, auzindu-se strigăte de durere, iar 
ulterior, primul ridică persoana de la sol, acesta strigând ”Auuu, piciorul”, după 
care îl lovește cu piciorul stâng peste picior și îl doboară înapoi la sol, auzindu-se 
din nou “piciorul su**”. Ulterior, persoana continuă se afle așezată pe scări, 
ținându-se de cap, iar primul îl mai lovește cu piciorul stâng de încă 7  ori, toate 
loviturile fiind în regiunea capului, totodată înjurând cu cuvintele ”Na pi***le, 
na!”, iar conform secvenței video din înregistrarea de 59 de secunde se observă 
cum cei doi se află la sol, persoana agresată se află deasupra celeilalte persoane de 
gen masculin, însă este ținut de ultimul și se aud strigăte ”Auuu piciorul, auuu 
piciorul” și înjurături, iar ulterior, ultimul îi aplică o lovitură cu genunchiul în 
regiunea capului, iar cel aflat deasupra, se adresează unei persoane care nu apare în 
vizorul secvenței video cu cuvintele ”brat du-te și-i cheamă, du-te și-i cheamă te 
rog frumos că mi-a rupt piciorul”, iar în final, persoana este doborâtă la pământ, 
dar persoana îmbrăcată în gri se ridică de la sol și-i aplică încă 2 lovituri cu 



piciorul drept în regiunea capului și o lovitură în stomac, auzindu-se cuvintele 
”uăi, gata, gata, Armaș, Armaș!”, iar de la persoana de gen masculin aflată la sol, 
se aud strigăte de durere, cu care se încheie a doua secvență video. 

Din al treilea fișier al conversației menționate, se atestă o filă A4, cu 
inscripția “Institutul de Medicină Urgentă”, din mun. Chișinău, str. Toma Ciorba 
1, al pacientului Borș Vitalie Vasile, cu vârsta de 29 ani, nr. 5130233, data 
examinării la 2 ianuarie 2022, ora 4 şi 59 min., denumirea investigației 
“Tomografia computerizată a membrelor (5661900)”, doza efectiv-echivalentă 
“100”, comentariu “bilateral”, iar mai jos, la rubrica “Rezumat” se atestă descris 
“Fractura cominutiva eminentei intercondiliene a platoului tibial pe dreapta, cu 
deplasarea superioara fragmentelor, fractura marginala a condilul lateral os. 
Tibial pe dreapta, cu deplasarea posterioara fragmentelor, Shatzker tip 
Hemartroza, colecție patologica (50UH), aproximativ 40ml, în bursa suprapatela 
pe dreapta. Fara fracture pe stânga”şi ulterior medicul radiolog imagist Nistor 
Cotelea (vol.I, f.d.106-112);

- Procesul verbal de examinare din 4 ianuarie 2022 cu anexă foto, prin 
care au fost cercetate înregistrările video ridicate de la persoana responsabilă din 
cadrul DP mun. Chișinău, la accesarea şi cercetarea cărora se redau evenimentele 
petrecute în sediul IP Ciocana al DP mun. Chişinău la 2 ianuarie 2022, de la ora 3 
şi 41 min. până la orele 6 şi 45 min. (vol.I, f.d.118-135);

- Raport de expertiză judiciară medico-legală nr. 202202D0005 din 4 
ianuarie 2022, conform căruia s-a stabilit că Borș Vitalie are următoarele leziuni: 
“fractura recentă cominutivă proeminenței intercondilare platoului tibial pe 
dreapta, fractura marginală codilului lateral tibei drepte, hematroza a articulației 
genunchiului drept, excoriații la nivelul feței, excoriații la nivelul umărului stâng, 
leziuni care condiționează dereglarea sănătății de lungă durată și în baza acestui 
criteriu se califică ca vătămate corporală medie”. 

De asemnea, leziunile corporale constatate la Borș Vitalie nu sunt 
caracteristice pentru autoprovocare, iar luând în considerație localizarea anatomică 
și caracterul morfologic leziunilor corporale constatate, cauzarea acestora în 
rezultatul căderii libere din poziție ortostatică este puțin probabilă şi de stabilit cu 
certitudine numărul loviturilor aplicate nu este posibil (vol.I, f.d.154-156);

- Raportul de expertiză judiciară medico-legală suplimentară nr. 
202202D0081 din 24 ianuarie 2022 cu planșă fotografică anexată, din concluzia 
căruia s-a stabilit la cercetarea documentelor medicale că, Borș Vitalie are 
următoarele leziuni: 

“1. “a) fractura recentă cominutivă a proeminenței intercondilare a 
platoului tibial pe dreapta; fractura marginală condilului lateral tibiei drepte, 
partea posterioară; hemartroza a articulației genunchiului drept”, care au fost 
produse în rezultatul acțiunii traumatice indirecte a unui obiect contondent dur ca 



urmare a hiperextensiei articulaţiei genunchiului drept şi “b) traumatism cranio-
cerebral închis manifestat prin comoție cerebrală; edem posttraumatic al 
țesuturilor moi și excoriații la nivelul feței, excoriații la nivelul umărului stâng și 
antebrațului stâng”, care au fost cauzate în rezultatul acțiunii traumatice a unui 
obiect contondent dur, iar aceste leziuni corporale au fost cauzate posibil în timpul 
și circumstanțele indicate, au condiționat o dereglare a sănătății de lungă durată și 
în baza acestui criteriu, se califică ca vătămare corporală medie. 

2. La nivelul articulației genunchiului drept al cet. Borș Vitalie s-a constatat 
“fractura recentă cominutivă a proeminenței intercondilare platoului tibial pe 
dreapta, fractura marginală condilului lateral tibiei drepte, partea posterioară; 
hemartroza a articulației genunchiului drept”, care se califică ca vătămare 
corporală medie. 

3. La studierea documentelor medicale prezentate, la cet. Borș Vitalie la 
nivelul capului s-a constatat: “traumă cranio-cerebrală închisă manifestată prin 
comoție cerebrală, edem posttraumatic al țesuturilor moi și excoriații la nivelul 
feței”, leziuni corporale care nu prezintă pericol pentru viața pătimitului, 
condiționează o dereglare a sănătății de scurtă durată și în baza acestui criteriu se 
califică ca vătămare corporală ușoară, iar aprecierii medico-legale se supun leziuni 
corporale constatate, ca consecințele acțiunilor traumatice aplicate asupra corpului 
uman, dar nu numărul acestor acțiuni traumatice. 

4. Ținând cont de caracterul morfologic al leziunilor corporale constatate la 
nivelul genunchiului drept la cet. Borș Vitalie, cauzarea acestora în rezultatul 
căderii și interacțiunii cu corpul învinuitului Armaș Alexandru - nu se exclude, 
însă, cauzarea leziunilor corporale constatate la cet. Borș Vitalie în rezultatul 
căderii libere din poziție verticală a acestuia, se exclude. 

5. Leziunile corporale constatate la cet. Borș Vitalie nu reflectă 
particularități specifice constructive ale obiectului traumatic. 

6. Luând în considerație localizarea anatomică multipolară a leziunilor 
corporale constatate și aspectul morfologic a acestora, se concluzionează că pentru 
producerea acestora s-a acționat traumatic de mai multe ori, iar diagnosticul 
„fractura oaselor nazale” nu a fost confirmat prin datele radiologice la studierea 
tomografiei computerizate a craniului” (vol.I, f.d.170-176);

- Raportul de expertiză judiciară psihiatrică nr. 202235A0014 din 20 
ianuarie 2022, potrivit căruia învinuitul Armaș Alexandru nu suferă de vrio 
maladie psihică, nu prezintă dereglări psihice, nu prezintă tulburări psihice cu 
semnificație psihiatrico-legală şi este fără dereglări psihice, iar la momentul 
comiterii infracțiunii nu suferea de vrio maladie psihică, nu prezinta dereglări 
psihice şi nu prezinta tulburări psihice cu semnificație psihiatrico-legală.

Concomitent, în conformitate cu starea psihică, acesta avea capacitatea de 
a-și da seama de acțiunile sale și le putea dirija, deci, a acționat cu discernământ, 



iar în caz dacă în instanța de judecată va fi probată vinovăția lui Armaș Alexandru, 
experții judiciari psihiatri pledează ca acesta să fie recunoscut “Responsabil” de 
fapta incriminată. 

De asemenea, comportamentul persoanei, conform stării psihice, nu este 
periculos pentru societate, nu necesită internarea în spitalul de psihiatrie, nu este 
necesară aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical forțat, nu necesită 
internarea într-o instituție psihiatrică la tratament prin constrângere, iar în prezent 
conform stării psihice, Armaș Alexandru are capacitatea de a-și da seama de 
acțiunile sale și le poate dirija, deci este apt de a acționa cu discernământ (vol.I, 
f.d.207-213).

5.10. Mijloacele materiale de probă:
- Un suport magnetic de tip DVD-R, pe care sunt stocate înregistrări video, 

atât din interiorul, cât și din exteriorul localului “TAO”, situat în mun. Chișinău, pe 
bd. Mircea cel Bătrîn 3/2, anexat la materialele cauzei penale (Vol.I, f.d 105) şi 
recunoscut în calitate de mijloc material de probă prin ordonanţa ofiţerului de 
urmărire penală Anastasia Vasiloi din 4 ianuarie 2022 (vol.I, f.d.104);

- Un suport magnetic de tip DVD-R, pe care este stocată informația 
acumulată ca urmare a examinării aplicației “Viber”, de la calculatorul de serviciu 
al Unității de Gardă a IP Ciocana a DP mun. Chişinău, care este anexat la 
materialele cauzei penale (Vol.I, f.d. 114) şi recunoscut în calitate de mijloc 
material de probă prin ordonanţa ofiţerului de urmărire penală Gheorghe Dabija 
din 3 ianuarie 2022 (vol.I, f.d.113).

În susţinerea poziţiei apărării, în şedinţă de judecată, de către apărătorul 
Ion Matuşeno, care acţionează în interesele inculpatului Armaş Alexandru, 
suplimentar probelor prezentate de partea acuzării, a invocat necesitatea 
administrării următoarelor mijloace de probă şi declaraţii ale martorilor, după 
cum urmează:

Declaraţiile martorilor:
5.11. Martorul Valeriu Garaba, prin expunerea factologică, după 

depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură 
penală, în şedinţă de judecată a declarat că nu este rudă cu inculpatul, cu care este 
prieten şi la întrebările apărătorului a indicat că în seara de la 1 ianuarie 2022 spre 
2 ianuarie 2022, nu era împreună cu Armaș Alexandru, dar l-a sunat și el nu i-a 
răspuns, după care el l-a sunat pe telefon, după cele întâmplate și i-a povestit de 
incident, adică că s-a bătut și că nu i-a putut răspunde deoarece nu putea să 
deblocheze telefonul, iar când a ajuns în oraș, Armaș Alexandru era deja la poliție, 
dar când a ajuns la poliție, Armaș Alexandru era dezbrăcat până la piele și se spăla 
pe față, de gazul lacrimogen, fiindu-i frig, iar el i-a adus haine, or hainele cu care 
era îmbrăcat, probabil au fost aruncate la urnă. De asemenea, susţine că atunci 



când a ajuns la poliție, a observat că Armaș Alexandru avea zgârâieturi pe față, 
ochii roșii şi posibil zgârâieturi pe corp. A mai relatat că la data de 3 ianuarie 2022, 
a fost împreună cu Armaș Alexandru, au fost în oraș și au mâncat, apoi au mers la 
clubul Tao, unde acolo erau mulți băieți, care erau prieteni de-ai lor, inclusiv 
administratorul şi când s-au dat jos, ei au început să discute cu unul despre oglinda 
care i-a deteriorat-o după conflict, după care a încercat să fugă. Invocă că acel băiat 
solicita să îi fie achitată oglinda şi chiar el a scos 150 de EURO, pe care i-a dat 
băiatului respectiv, după care s-a apropiat un prieten de-al lor și l-a întrebat pe 
Alexandru Armaș cum a avut loc conflictul, din ce motiv și alte întrebări, iar la 
final a spus că totul nu va trece așa și că trebuie de achitat o sumă, fără însă să 
vocifereze suma, dar a scris pe telefon și i-a arătat lui Armaș Alexandru, fiind 
vorba de suma de 10 000 de EURO, după care la finalul discuției, băiatul respectiv, 
care era prietenul băiatului care a fost bătut, i-a spus lui Armaș Alexandru să se 
mai gîndească și el împreună cu ceilalți băieți au intrat în local, după care au fost la 
poliție şi ei împreună cu Armaș Alexandru s-au întors la club ca să dea caseria, 
căci el era barman. 

La întrebările procurorului a specificat că în noaptea de la 1 ianuarie 2022 
spre 2 ianuarie 2022 se afla în r-nul Strășeni, într-un sat, cu o prietenă pe nume 
Mihaela Preguza şi l-a telefonat pe Armaș Alexandru atât de târziu, deoarece ei 
sunt prieteni și el știa că acesta este la lucru, or ei mereu se sună așa. De asemenea, 
menţionează că bătaia în care a fost implicat Armaș Alexandru, el nu a văzut-o, dar 
după ce a avut loc conflictul, a văzut înregistrările video, pe rețelele de socializare, 
pe data de 3 ianuarie 2022, în jurul orelor 22 şi 00 min. (vol.IV, f.d.34-35).

5.12. Expertul judiciar Ecaterina Gancioglo, prin expunerea factologică, 
după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de 
procedură penală, în şedinţă de judecată a declarat că nu este rudă cu inculpatul şi 
la întrebările apărătorului a indicat că raportul de expertiză judiciară 
202202D0081 din 24 ianuarie 2022 a fost întocmit de aceasta şi toate documentele 
menționate în raportul de expertiză i-au fost prezentate și au fost studiate, 
concretizând că la fila dosarului nr. 9 din raport este indicat că au fost prezentate 
două CD-uri cu înregistrări video care au fost vizualizate, iar răspunsul referitor la 
mecanismul de producere a leziunii sunt indicate în concluzia raportului de 
expertiză judiciară. A mai explicat că fractura recentă cominutivă a proeminenței 
intercondelare a platoului tibial pe dreapta, fractura marginală condilului lateral 
tibei drepte partea posterioară şi hemartroza articulației genunchiului drept au fost 
produse în rezultatul acțiunii traumatice indirecte al unui obiect contondent dur, ca 
urmare a hiperextensiei articulației genunchiului drept, iar ţinând cont că a fost un 
mecanism indirect a producerii acestor fracturi la nivelul genunchiului, din aceasta 
rezultă că cauzarea acestora în rezultatul aplicării unei lovituri cu piciorul în 
regiunea genunchiului în poziția verticală sau ortostatică este puțin probabilă.



La întrebarea instanţei a precizat că atât pumnul, cât și piciorul pot fi 
asimilate la categoria de obiecte contondente dure.

La întrebările procurorului a declarat că la punctul 1 a raportului de 
expertiză sunt indicate două fracturi care s-au soldat cu formarea hemartrozei la 
nivelul genunchiului drept, iar din fracturile indicate la punctul 1 a raportului de 
expertiză, aceste leziuni nu se delimitează, adăugând că de obicei, sunt produse la 
un moment și ambele fracturi condiționează dereglarea sănătății mai mult de 21 
zile, iar fiecare în parte, cât și în comun se califică ca vătămare corporală medie, 
hemartroza fiind o consecință a leziunilor. A concluzionat prin faptul că în cazul 
menționat în raport a fost mecanismul de hiperextensie, conform aspectului 
leziunilor şi în cazul respectiv a fost aplicată o forță ce a condiționat hiperextensia, 
iar în toate căderile libere cauzarea hiperextensiilor se exclude (vol.IV, f.d.43).

5.13. Alte mijloace materiale de probă:
- Certificat eliberat la 4 februarie 2022 cu nr. 82, prin care se atestă că 

Armaş Alexandru este student în anul III, la studii cu frecvenţă în cadrul IPÎ 
Colegiul ULIM, la specialitatea “Finanţe şi Bănci”, ciclul – învăţământ profesional 
ethnic postsecundar, în bază de contract, fără acordarea bursei (vol.IV, f.d.17);

- Hotărârea din 16 februarie 2022, emisă de Judecătoria Chişinău (sediul 
Buiucani), prin care a fost respinsă contestaţia martorului Dumitru Vădănescu 
împotriva deciziei de sancţionare a sa în temeiul art. 78 alin. (1) din Codul 
contravenţional, adoptate de agentul constatator al IP Buiucani a DP mun. 
Chişinău, la 16 noiembrie 2021, în copie neautentificată (vol.IV, f.d.59-62);

- Hotărârea din 22 martie 2022, emisă de Judecătoria Chişinău (sediul 
Buiucani), prin care a fost respinsă contestaţia martorului Dumitru Vădănescu 
împotriva deciziei de sancţionare a sa în temeiul art. 69 alin. (1) din Codul 
contravenţional, adoptate de agentul constatator al IP Buiucani a DP mun. 
Chişinău, la 16 noiembrie 2021, în copie neautentificată (vol.IV, f.d.63-67);

- Ordonanţă de protecţie din 9 februarie 2018, emisă de Judecătoria 
Chişinău (sediul Buiucani), prin care s-au instituit măsuri de protecţie cu aplicarea 
interdicţiilor faţă de agresorul Dumitru Vădănescu, în copie neautetificată (vol.IV, 
f.d.68-69);

- Sentinţă din 18 februarie 2019, emisă de Judecătoria Chişinău (sediul 
Centru), prin care a fost încetat procesul penal în legătură cu împăcarea părţilor, pe 
cazul de învinuire a lui Vădănescu Dumitru, conform art. 152 alin. (1) din Codul 
penal, în copie neautentificată (vol.IV, f.d.70-71);

- Sentinţă din 20 martie 2014, emisă de Judecătoria Buiucani din mun. 
Chişinău, prin care a fost Vădănescu Dumitru a fost condamnat pentru comiterea 
infracţiunii prevăzute de art. 187 alin. (2) lit. e) din Codul penal, în copie 
neautentificată (vol.IV, f.d.72-74).

5.14. În continuare, de către partea apărării nu au mai fost prezentate, 



cercetate sau reclamate în şedinţă de judecată alte probe şi informaţii decât cele 
expuse supra, iar în dezbaterile judiciare, a fost solicitată reîncadrarea juridică a 
acţiunilor inculpatului conform art. 157 din Codul penal, pe cazul de învinuire a 
acestuia în temeiul art.152 alin.(1) din Codul penal şi să fie emisă o sentinţă de 
achitare a acestuia, pe cazul de învinuire conform art.287 alin.(1) din Codul penal.

În argumentare, a mai precizat că inculpatului i-au fost aduse acuzaţii 
imprecise, rezultate din imposibilitatea constatării la etapa pornirii urmăririi penale 
a numărului loviturilor aplicate, care i-au fost incriminate lui Armaş Alexandru, 
contrar concluziilor din raportul de expertiză medico-legală nr. 202202D0081, or 
garantarea dreptului inculpatului de a fi informat despre învinuirea adusă nu 
trebuie să existe doar enunţiativ, prin care s-ar aduce atingere astfel dreptului său la 
apărare, iar prin urmare o perezentare generală, lipsită de conţinut a învinuirii 
echivalează cu lipsa acesteia şi atrage nulitatea absolută a actului de acuzare.

La fel, se invocă că fapta a fost constatată in rem, fără să fie prezente probe 
în vederea constatării in personae şi nu au fost administrate probe certe în 
susţinerea faptul că Armaş Alexandru ar fi acţionat în spaţiu public.

Subsecvent, se afirmă că aşa-zisele “procedee de luptă prin secerarea 
piciorului stâng” nu au nici o tangenţă la caz, deoarece din însăşi secvenţele video 
se atestă aplicarea procedeelor de către partea vătămată, în rezultatul cărora au 
căzut ambii, iar în raport cu expertiza medico-legală, se susţine mecanismul 
indirect al formării leziunilor, generate de hiperextensia ca rezultat al interacţiunii 
corpurilor victimei şi inculpatului, în temeiul cărora, acţiunile ultimului urmează a 
fi încadrate în temeiul art. 157 din Codul penal. 

5.15. În cadrul ultimului cuvânt, inculpatul Armaş Alexandru a susţinut că 
faptul iniţierii loviturilor şi adresările injurioase pretinse la adresa lui Borș Vitalie 
reies din cele expuse de prietenii părții vătămate şi invocă necesitatea luării în 
considerație că aproape de patru ani activează în cluburi de noapte și pe parcursul 
acestei perioade nu a avut conflicte cu nimeni. De asemenea, recunoaşte că a avut 
un conflict cu Borș Vitalie, în cadrul căruia şi-au aplicat lovituri unul celuilalt, 
inclusiv că a mai fost bătut de prietenii lui după ce s-a finisat conflictul, dar nu 
înțelege de ce doar el este atras la răspundere, dar totuşi îi pare rău de cele 
întâmplate, pentru ce se căieşte şi promite că în viitor nu va mai acţiona astfel.

Analizând coroborat probele administrate în cursul cercetării 
judecătorești și în faza de urmărire penală, instanța reține următoarele:

6.1. Potrivit Recomandării nr. (94)12 a Comitetului de Miniştri către statele 
membre ale Consiliului Europei privind independenţa, eficienţa şi rolul 
judecătorului, judecătorii au obligaţia şi trebuie să deţină puterea de a exercita 
responsabilităţile judiciare ce le revin în scopul de a se asigura de aplicarea corectă 
a legii şi instrumentarea cauzelor în mod echitabil, eficient şi rapid.



6.2. Potrivit art. 50 din Codul penal, se consideră răspundere penală 
condamnarea publică, în numele legii, a faptelor infracţionale şi a persoanelor care 
le-au săvârşit, condamnare ce poate fi precedată de măsurile de constrângere 
prevăzute de lege. 

Conform art. 51 din Codul penal, temeiul real al răspunderii penale îl 
constituie fapta prejudiciabilă săvârşită, iar componenţa infracţiunii, stipulată în 
legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale.

6.3. În conformitate cu dispozițiile art. 8 din Codul de procedură penală, 
precum şi cu cele ale art. 21 din Constituţia Republicii Moldova, orice cetăţean 
beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, deschiderea unei proceduri judiciare 
penale – prin începerea urmăririi penale – nefiind posibilă decât în condiţiile 
prevăzute de lege.

La adoptarea unei hotărâri de condamnare, până la rămânerea definitivă, 
inculpatul are statutul de persoană nevinovată; la pronunţarea unei decizii 
judecătoreşti de condamnare, prezumţia de nevinovăţie este răsturnată cu efecte 
„erga omnes”, iar soluţia magistraţilor trebuie să se bazeze pe probe certe de 
vinovăţie, iar în caz de îndoială, ce nu poate fi înlăturată prin probe, trebuie să se 
pronunţe o soluţie de achitare.

6.4. Potrivit art. 93 din Codul de procedură penală, probele sânt elemente 
de fapt dobândite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea 
existenţei sau inexistenţei infracţiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea 
vinovăţiei, precum şi la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa 
soluţionare a cauzei. În calitate de probe în procesul penal se admit elementele de 
fapt constatate prin intermediul următoarelor mijloace: declaraţiile bănuitului, 
învinuitului, inculpatului şi etc.

În acest context prin prisma alin. (4) art. 100 din Codul de procedură 
penală, toate probele administrate în cauza penală au fost verificate sub toate 
aspectele, complet și obiectiv, fiind analizate probele administrate, coroborarea lor 
cu alte probe, necesitatea administrării de noi probe și verificarea sursei de 
provenienţă a acestora.

Prin urmare, fiind cercetate în conformitate cu art. 101 alin. (l) şi (2) din 
Codul de procedură penală în cumul probele administrate în cadrul urmăririi 
penale, se constată că acestea sunt pertinente și concludente, precum și 
coroborează între ele, nefiind stabilite anumite contradicţii esenţiale şi 
semnificative între probele cu martori şi cele materiale.

Instanţa mai susţine că în jurisprudența sa, Curtea Europeană a menționat 
că, deși articolul 6 § 1 din Convenție garantează dreptul la un proces echitabil, 
acesta nu stabilește reguli privind admisibilitatea probelor, problemă care trebuie 
să fie reglementată în primul rând de dreptul național (Lhermitte împotriva Belgiei 
[MC], 29 noiembrie 2016, § 83), or atunci când Curtea Europeană verifică 



încălcări ale procedurii de administrare a probelor, ea constată modul în care 
această încălcare afectează caracterul echitabil al întregii proceduri (Bykov 
împotriva Rusiei [MC], 10 martie 2009, § 89, Prade împotriva Germaniei, 3 martie 
2016, §33, Dimitrov și Momin împotriva Bulgariei, 7 iunie 2018, § 51, 62).

6.5. Concomitet, pe plan național, articolul 95 alin. (1) din Codul de 
procedură penală prevede că sunt admisibile probele pertinente, concludente şi 
utile administrate în conformitate cu prevederile Codului, iar articolul 95 alin. (2) 
stabilește că problema admisibilității probelor o decide organul de urmărire penală, 
din oficiu sau la cererea părților, ori, după caz, instanța de judecată, important fiind 
accesul în egală măsură a tuturor părţilor la cercetarea probei.  

Astfel, instanţa a constatat din materialele cauzei că partea apărării a avut 
accesul în egală măsură la cercetarea tuturor probelor enunţate în rechizitoriu 
inclusiv să le conteste, în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (4) din Codul 
de procedură penală, la cerere căreia a fost dispusă inclusiv o expertiză judiciară 
medico-legală suplimentară şi audiat expertul judiciar în şedinţă de judecată, 
precum şi dreptul de a-şi administra alte probe materiale sau să audieze martori în 
şedinţă de judecată.

6.6. Conform art. 384 din Codul de procedură penală, instanţa hotărăşte 
asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinţei de condamnare, de 
achitare sau de încetare a procesului penal. Sentinţa se adoptă în numele legii. 
Sentinţa instanţei de judecată trebuie să fie legală, întemeiată şi motivată. Instanţa 
îşi întemeiază sentinţa numai pe probele care au fost cercetate în şedinţa de 
judecată.

În conformitate cu art. 8 alin. (3) în coroborare cu art. 389 din Codul de 
procedură penală, sentinţa de condamnare se adoptă numai în condiţia în care, în 
urma cercetării judecătoreşti, vinovăţia inculpatului în săvârşirea infracţiunii a fost 
confirmată prin ansamblul de probe exacte, cercetate de instanţa de judecată, când 
toate versiunile au fost verificate, iar divergenţele au fost lichidate şi apreciate 
corespunzător. 

Explicaţii în acest sens se conţin în pct. 4 al Hotărârii Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie nr. 10 din 24 februarie 2000 potrivit cărora sentinţa de 
condamnare nu poate fi întemeiată pe presupuneri. Sentinţa de condamnare trebuie 
să se bazeze pe probe exacte, când toate versiunile au fost verificate, iar 
divergenţele apărute au fost lichidate şi apreciate corespunzător. Toate îndoielile 
care nu pot fi înlăturate vor fi interpretate în favoarea inculpatului.

A contrario, din conţinutul prevederilor art. 390 din Codul de procedură 
penală, denotă că sentinţa de achitare se adoptă dacă nu s-a constatat existenţa 
faptei infracţiunii, fapta nu a fost săvârşită de inculpat, fapta inculpatului nu 
întruneşte elementele infracţiunii, fapta nu este prevăzută de legea penală sau 



există una din cauzele care înlătură caracterul penal al faptei şi sentinţa de achitare 
duce la reabilitarea deplină a inculpatului.

În concordanţă cu dispoziţia art. 325 alin. (1) din Codul de procedură penală, 
judecarea cauzei în prima instanţă se efectuează numai în privinţa persoanei puse 
sub învinuire şi numai în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu, care trebuie 
să corespundă cu strictețe dispoziţiei art. 281 alin. (2) din Codul de procedură 
penală. 

Conform dispoziţiei art. 281 alin. (2) din Codul de procedură penală, 
ordonanţa de punere spre învinuire trebuie să cuprindă: data şi locul întocmirii; de 
către cine a fost întocmită; numele, prenumele, ziua luna, anul şi locul naşterii 
persoanei puse sub învinuire, precum şi alte date despre persoană care au 
importanţă juridică în cauză; formularea învinuirii cu indicarea datei, locului, 
mijloacelor şi modului de săvârşire a infracţiunii şi consecinţele ei, caracterul 
vinei, motivelor şi semnelor calificative pentru încadrarea juridică a faptei, 
circumstanţelor în virtutea cărora infracţiunea n-a fost consumată în cazul 
pregătirii sau tentativei de infracţiune, formelor de participaţie dacă infracţiunea a 
fost săvârşită de un grup de persoane, circumstanţele care agravează răspunderea, 
menţiunea despre punerea persoanei respective sub învinuire în calitate de învinuit 
în această cauză conform articolului, aliniatului şi literei articolului din Codul 
penal, care prevăd răspunderea pentru infracţiunea comisă.

De asemenea, conform art.1 alin.(3) din Codul de procedură penală, instanțele 
judecătorești în cursul procesului sânt obligate să activeze în așa mod, încât nici o 
persoană să nu fie neîntemeiat bănuită, învinuită sau condamnată.

Tot prin prin Hotărârea nr. 18 din 22 mai 2017 cu privire la excepția de 
neconstituționalitate a următoarelor prevederi din Codul de procedură penală 
(intima convingere a judecătorului), pct. 74, Curtea Constituţională reține că o 
sentință de condamnare poate fi dată doar în situația când toate probele în apărare 
au fost combătute de către probele în acuzare, fiind înlăturate toate dubiile privind 
nevinovăția persoanei.

De asemenea, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a statuat în 
Recomandarea CM/Rec(2010)12 că judecătorii trebuie să protejeze drepturile şi 
libertăţile tuturor persoanelor, în mod egal, cu respectarea demnităţii lor în 
desfăşurarea procedurilor judiciare. De asemenea, judecătorii ar trebui să acţioneze 
şi să fie percepuţi ca acţionând liber de orice influenţă externă nepotrivită în 
procedurile judiciare.

6.7. Instanța de judecată remarcă că, în privința inculpatului Armaş 
Alexandru a fost pornită urmărirea penală și derulată cu respectarea legislației 
procesual penale în vigoare şi la fel, în contextul art. 6 al Convenției pentru 
apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, inculpatului i-a fost adusă 
la cunoștință atât natura şi cauza acuzaţiei în materie penală, cât şi probele pe care 



se fundamentează acuzația sau calificarea juridică, care a fost dată faptelor 
săvârșite, prin procesul verbal de reţinere, prin ordonanţa de punere sub învinuire 
şi prin rechizitoriul întocmit, într-o limbă pe care acesta o cunoaşte (vol.II, 
f.d.16,37,112,118-147).

6.8. În acelaşi context, prin ordonanţa de modificare a învinuirii din 26 
aprilie 2022 (vol.IV, f.d.75-76), adusă la cunoştinţa inculpatului la aceiaşi dată, în 
prezenţa apărătorului său ales, au fost concretizate acuzaţiile aduse lui Armaş 
Alexandru, prin detalierea faptelor incriminate, dar şi încadrând juridic faptele 
imputate, în temeiul art. 287 alin. (1) şi art. 152 alin. (1) din Codul penal, în sensul 
atenuării situaţiei inculpatului.

6.9. De asemenea, instanţa precizează că atât la momentul iniţierii 
procesului penal, inclusiv prin ordonanţa de începere a urmăririi penale, cât şi cu 
ocazia aducerii la cunoştinţă a acuzaţiei în materie penală, până la finalizarea 
cercetării judecătoreşti, inculpatului i-au fost incriminate faptele, exclusiv conform 
încadrării juridice prevăzute la art. 287 alin. (1) şi 152 alin. (2) din Codul penal, 
pentru comiterea infracţiunilor incriminate.

6.10. În motivarea sentinţei, instanţa de judecată şi-a bazat constatările sale 
pe probele verbale şi în scris prezentate, dar şi în analiza faptului dacă acuzările au 
fost sau nu bine justificate conform standardului de dovadă „în afara dubiilor 
rezonabile”, or astfel de dovadă poate rezulta doar din coexistenţa deducerilor 
suficient de puternice, clare şi concordante sau similare prezumţiei de fapt 
necombătute, iar adiţional, poate fi luat în consideraţie comportamentul părţilor 
când sunt obţinute dovezile (hotărârea Irlanda împotriva Regatului Unit din 18 
ianuarie 1978).

La fel, Curtea Constituţională, prin Hotărârea nr. 18 din 22 mai 2017, pct. 
70, menționează că libera apreciere a probelor nu înseamnă arbitrariu, ci libertatea 
de a aprecia probele în mod rezonabil și imparțial, iar rezultatele aprecierii 
probelor sunt expuse de către instanța de judecată în acte procedurale, care vor fi 
motivate în mod obiectiv și sub toate aspectele potrivit legii. 

În același timp, Curtea Constituţională reamintește că referitor la procesul 
de apreciere a probelor, în jurisprudența Curții Europene s-a conturat standardul 
„dincolo de orice îndoială rezonabilă” („beyond reasonable doubt”), care 
presupune că, pentru a putea fi pronunțată o soluție de condamnare, acuzația 
trebuie dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă. 

Existența unor probe dincolo de orice îndoială rezonabilă constituie o 
componentă esențială a dreptului la un proces echitabil și instituie în sarcina 
acuzării obligația de a proba toate elementele vinovăției într-o manieră aptă să 
înlăture dubiul (hotărârea Bragadireanu împotriva României, din 6 decembrie 
2006; hotărârea Orhan împotriva Turciei din 18 iunie 2002; hotărârea Irlanda 
împotriva Regatului Unit din 18 ianuarie 1978). 



La fel, conform pct. 102 al hotarârii Curţii Constituţionale nr. 3 din 23 
februarie 2016, procesul judiciar trebuie să fie guvernat de principii fundamentale, 
cum ar fi “legalitatea, prezumţia nevinovăţiei, aflarea adevărului, oficialitatea, 
garantarea libertăţii şi siguranţei persoanei, dreptul la un proces echitabil prin 
garantarea dreptului la apărare şi al egalităţii părţilor în proces”.

Concomitent, Curtea prin hotărârea sa nr. 10 din 16 aprilie 2010 privind 
revizuirea hotărârii nr. 16 din 28 mai 1998, a stabilit că “principiile şi normele 
unanim recunoscute ale dreptului international, tratatele internaţionale ratificate 
şi la care Rep. Moldova a aderat sunt parte component a cadrului legal al ţării şi 
devin norme de drept intern”, iar în sensul acestei interpretări, dreptul intern şi cel 
international reprezintă un tot întreg, astfel că prin aderarea la Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, a cărei interpretare se 
asigură de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, jurisprudenţa acesteia devine 
parte a dreptului intern, făcând parte din dreptul accesoriu la tratatul internaţional 
(soft law).

6.11. În același timp, se impune a preciza că, potrivit prevederilor art. 6 din 
Convenţie, în dreptul la un proces echitabil se atribuie şi necesitatea motivării 
hotărârii. Sub acest aspect în cauzele Hiro Balani contra Spaniei, Vandehurk 
contra Olandei, Ruiz Torija contra Spaniei și Boldea contra României, Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului a arătat că art.6 paragraful 1 din Convenție obligă 
instanțele să-și motiveze hotărârile. Amploarea acestei obligații poate varia însă în 
funcție de natura hotărârii, trebuind avute în vedere diversitatea solicitărilor pe care 
inculpatul le-a formulat în fața instanței, precum şi diferențele existente în fiecare 
stat contractant cu privire la dispozițiile legale obligatorii, cutume, opinii 
exprimate în doctrină, aplicabile în această materie.

De asemenea, CtEDO a arătat că obligația instanței de a motiva hotărârea 
pronunțată, este aceea de a demonstra părților că au fost ascultate (cauza Tatishvili 
contra Rusiei din 2007). La fel, art. 6 al Convenției implică în special în sarcina 
instanței obligația de a examina efectiv mijloacele, argumentele și ofertele de 
probă ale părților (cauzele Perez împotriva Franței și Van de Hurk împotriva 
Olandei).

6.12. În acest mod, analizând cumulul de probe anexate la dosar, inclusiv 
declarațiile inculpatului, ale părţii vătămate şi ale martorilor, care au fost apreciate 
în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (1) din Codul de procedură penală din 
punct de vedere al pertinenţei, concludenţii, utilităţii, veridicităţii şi coroborării lor 
cu mijloacele de probă rezultate din acţiunile procesuale şi cele materiale, instanța 
constată că faptele incriminate în rechizitoriu, pentru care inculpatul Armaş 
Alexandru a fost trimis în judecată există, au fost săvârșite de acesta şi întrunesc 
semnele obligatorii ale componenţelor de infracţiune prevăzute de art. 287 alin. (1) 



şi 152 alin. (1) din Codul penal, pentru fiecare în parte, potrivit argumentelor 
expuse infra.

6.13. În detaliu, conform actului de învinuire, instanţa a reţinut că la 2 
ianuarie 2022, în intervalul de timp de la ora 2 şi 41 min. până la ora 2 şi 43 min., 
şi 44 sec., în timp ce se afla pe scările de la intrarea în localul de agement „TAO”, 
amplasat în mun. Chişinău, pe bd. Mircea cel Bătrân, 3/2, Armaş Alexandru, având 
scopul cauzării vătămărilor corporale lui Borș Vitalie, a inițiat cu ultimul un 
conflict, în cadrul căruia i-a aplicat multiple lovituri cu pumnii și picioarele în 
regiunea capului și a corpului, precum și a utilizat procedee de luptă manifestate 
prin secerarea piciorului, în rezultatul cărora, partea vătămată Borș Vitalie a căzut, 
iar potrivit raportului de expertiză judiciară medico-legală nr. 202202D0081 din 24 
ianuarie 2022, ultimului cauzate vătămări corporale la nivelul genunchiului drept, 
care au fost produse în rezultatul acțiunii traumatice indirecte a unui obiect 
contondent dur, ca urmare a hiperextensiei articulaţiei genunchiului drept, ce au 
condiţionat dereglarea sănătăţii de lungă durată şi în baza acestui criteriu, se 
califică ca vătămare corporală medie.

La fel, instanţa a mai reţinut că tot inculpatul, la 2 ianuarie 2022, în 
intervalul de timp de la ora 2 şi 43 min. până la ora 2 şi 47 min., după ce i-a aplicat 
lui Borş Vitalie multiple lovituri cu pumnii și picioarele în regiunea capului și a 
corpului, inclusiv prin secerarea piciorului, a continuat acțiunile sale intenționate şi 
în timp ce se afla într-un loc public, în fața localului de agrement „TAO”, amplasat 
în mun. Chişinău, pe bd. Mircea cel Bătrân, 3/2, în interiorul căruia se aflau mai 
multe persoane terţe, iar în exterior pe scări, se mai afla o persoană, a încălcat 
ordinea publică, care presupune respectarea relațiilor sociale ce asigură o ambianță 
liniștită de conviețuire socială şi i-a aplicat lui Borş Vitalie multiple lovituri cu 
piciorul în partea stângă a capului și corpului.

Instanţa subliniază că articolul 287 alin. (1) din Codul penal, la momentul 
săvârşirii infracţiunii incriminate în speţă şi conform incriminării date actualizate 
la 26 aprilie 2022, stabileşte răspunderea penală pentru „acţiunile intenţionate 
săvârşite de o persoană, care încalcă ordinea publică, însoţite de aplicarea 
violenţei asupra persoanelor”, iar articolul 152 alin. (1) din Codul penal, la 
momentul săvârşirii infracţiunii incriminate în speţă şi conform incriminării date 
actualizate la 26 aprilie 2022, stabileşte răspunderea penală pentru “vătămarea 
intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care nu este periculoasă 
pentru viaţă şi nu a provocat urmările prevăzute la art.151, dar care a fost urmată 
fie de dereglarea îndelungată a sănătăţii” şi din rechizitoriu, faptele au fost comise 
la 2 ianuarie 2022.

6.14. Sub acest aspect, instanţa respinge alegaţiile apărării privind aspectul 
imprecis al acuzaţiilor aduse, or reies cert aspectele de fapt incriminate, atât la 
aspectul temporal, cât şi la aspectul de loc sau persoană, după cum a constatat 



instanţa supra, acuzaţii care sunt suficiente, evidente şi clare inculpatului, dar şi 
unui observator obiectiv, iar în acest sens, instanţa precizează că o acuzaţie în 
materie penală nu trebuie să abunde în detalii, dar să reflecte îndeajuns faptele 
comise, astfel încât acuzatului să-i fie clare circumstanţele imputate, consecinţele 
acestora şi încadrarea juridică, în lumina respectării dreptului său la apărare.

În subsidiar, instanţa atestă din înregistrările video ridicate din localul 
“TAO” sunt delimitate evenimentele petrecute în contextul timpului săvârşirii, 
fiind relevat faptul că la ora 03:42:23 persoanale apar în înregistrare, observându-
se la sol ambii, Armaș Alexandru fiind peste Borș Vitalie, după care Armaș 
Alexandru se ridică de jos și îl lovește cu piciorul pe Borș Vitalie în regiunea 
corpului, timp în care Oleg Gogu continuă să filmeze.

La fel, acţiunile infracţiunii de huliganism apar ulterior, fiind evidenţiat 
momentul în care Borș Vitalie intră pe ușa centrală a localului, iar Armaș 
Alexandru îl lovește pe acesta cu piciorul din spate, care căzând jos şi ulterior, 
inculpatul îl mai lovește cu piciorul în cap pe victimă, ultimul încercând să se 
acopere cu brațele, iar acţiunile inculpatului Armaş Alexandru au fost întrerupte 
inclusiv în momentul când este relevat faptul că Armaș Alexandru s-a apropiat de 
Vitalie Borș și s-a așezat la nivelul lui discutând ceva cu el, ce delimitează faptele 
prejudiciabile comise.

6.15. Astfel, instanța de judecată apreciază că probele pe care se bazează 
învinuirea adusă de acuzatorul de stat pe capătul de acuzare incriminate în ambele 
fapte sunt aceleaşi, urmând a fi apreciate în cumul pentru ambele acuzaţii, precum 
şi sunt suficiente, fiind bazate pe circumstanţe de fapt veridice, care demonstrează 
faptele comise de inculpat, în concordanţă cu “natura” infracţiunii, adică în 
prezenţa semnelor constitutive ale art. 287 şi 152 din Codul penal, iar motivele 
faptelor a constituit pe de o parte dorinţa de a-şi expune superioritatea în mod 
public, de a se autoafirma, sau de a se contrapune altor membri ai societăţii 
prezenţi şi de a-şi demonstra sentimentul de desconsiderare a acestora, care în 
ansamblu înglobează motivele huliganice la comiterea unei infracţiuni, precum şi 
dorinţa clară de a-i cauza o vătămare corporală lui Borş Vitalie, manifestată prin 
intenţie indirectă sau directă, formă căreia nu contează la încadrarea juridică în 
ultimul caz. 

6.16. În consecutivitate, instanţa iterează că nu există nici un dubiu privind 
faptul că inculpatul a acţionat agresiv şi violent împotriva victimei, iar la caz a 
stabilit cu certitudine că inculpatul a lovit în partea vătămată, a acţionat primul în 
acest sens, fără a fi stabilit un motiv argumentat al acestor acţiuni ale sale, aflându-
se în timpul activităţii sale în cadrul unui local de agrement, într-un spaţiu public, 
în prezenţa altor persoane terţe şi prin urmare a acţionat din motive huliganice, cu 
intenţia de a încălca ordinea publică, pe de o parte şi de a cauza o vătămare 
corporală medie, în alt aspect.



În argumentarea acestei poziţii, pledează inclusiv relatarea vagă a 
inculpatului cu privire la motivele iniţierii conflictului sau la pretinsa simulare a 
părţii vătămate, infirmată prin toate probele în ansamblu, existând o unitate de 
păreri cu referire doar la pretinderea unor mijloace băneşti pentru intrarea în localul 
de agrement, care nu poate a priori să constituite un motiv pentru aplicarea 
violenţei într-o societate democratică. 

6.17. Aşadar, instanţa motivează prin faptul că analizând declaraţiile părţii 
vătămate Vitalie Borş, ultimul indică consecvent detaliile comiterii infracţiunii şi 
anume explică că a fost agresat în formă verbală, ca urmare la replica sa privind 
necesitatea achitării unei taxe de intrare în local, după care statuează cert că a fost 
lovit în cap, în corp, iar de la căderea sa împreună cu inculpatul, a fost fracturat 
piciorul, precum şi indică exclusiv la inculpatul Armaş Alexandru, ca persoană 
care a comis infracţiunile.

Mai mult, acesta indică şi asupra unor factori anteinfracţionali, care denotă 
predispunerea inculpatului şi dorinţa acestuia de comite faptele prejudiciabile 
imputate, precum faptul muşcării sale de ureche, la primele salutări între aceştia.

6.18. Circumstanţe similare relevă inclusiv alţi martori audiaţi în acest sens, 
din care Vădănescu Dumitru, Gribiniuc Igor, Serbuşca Chiril, Adelin Rusu sau 
Marin Cernei, declaraţii care nu reflectă poziţiile unor martori oculari ai 
infracţiunilor, dar relevă consecinţele acţiunilor şi se susţin reciproc, inclusiv prin 
aprecierea cu alte mijloace de probă, precum informaţiile reţinute din înregistrările 
video ridicate şi examinate.

6.19. În argumentare, instanţa mai statuează că din analiza înregistrărilor 
video ridicate, atât din cadrul localului de agrement „TAO”, dar şi în rezultate din 
examinarea chat-ului „Viber” al unităţii de gardă, care au fost examinate ulterior, 
denotă cert că partea vătămată nu a încercat să aplice violenţă în privinţa 
inculpatului, dar a acţionat exclusiv ca reacţie la acţiunile ilicite ale lui Armaş 
Alexandru, care a aplicat de mai multe ori lovituri în adresa părţii vătămate şi l-a 
bruscat, în contextul cărora ultimul a căzut la sol, fracturând piciorul şi provocând 
astfel urmările prejudiciabile sub forma vătămărilor corporale medii.

La fel, denotă şi acţiunile ulterioare ale inculpatului, care după ultimele 
evenimente, a acţionat intenţionat din motive huliganice, or o explicaţie a 
comportamentului acestuia nu poate fi descrisă, în situaţia în care victima se afla 
deja în imposibilitate de a se deplasa parţial şi acuza dureri mari şi fără să 
manifeste vrio rezistenţă, iar Armaş Alexandru l-a atacat în timpul intrării în local, 
aruncându-l de pe scări şi continuând să aplice lovituri în corpul şi capul lui Borş 
Vitalie, cauzându-i astfel şi vătămări corporale uşoare în acest sens.

6.20. Instanţa, de asemenea relevă că o valenţă în cazul dat o reprezintă 
declaraţiile martorului Gogu Oleg, care în calitatea sa de martor ocular, a confirmat 
faptul că el a efectuat înregistrările video, care au fost şi remise ulterior în adresa 



unităţii de gardă, dovedind sursa lor de provenienţă şi autenticitatea lor, dar şi a 
descris amănunţit detaliile comiterii faptelor, în concordanţă de altfel cu cele 
relatate de partea vătămată şi reţinute din înregistrările video ridicate din localul de 
agrement, manifestând inadvertenţe doar superficiale între acestea, reieşind din 
percepţia tipică a unor evenimente, de fiecare persoană în parte, dar care nu 
afectează substanţial circumstanţele descrise.

Astfel, anume Gogu Oleg a furnizat informaţia potrivit căreia Armaș 
Alexandru era o persoană conflictuală, notând că a mai asistat și la alte conflicte în 
care era implicat acesta, detaliind că inculpatul se îmbăta și din nimic se certa cu 
oamenii, adică era predispus spre situaţii de conflict, anume la iniţiativa sa.

Concomitent, nu a văzut în altercația de pe scările clubului ca Armaș 
Alexandru să fi aplicat lovituri cu picioarele peste picioarele părții vătămate, din ce 
denotă clar că vătămările medii au fost provocate anume în cazul când inculpatul şi 
victima au căzut jos, de altfel martorul afirmând că Alexandru Armaș aplica 
lovituri acelui băiat, iar ultimul striga că îl doare piciorul, ce denotă existenţa deja 
a urmărilor prejudiciabile.

La fel, Gogu Oleg confirmă că anume Armaș Alexandru aplica lovituri 
victimei, ultimul când era jos, precum şi faptul că inculpatul îl lovea pe acel băiat 
cu picioarele, fără a utiliza obiecte pentru aplicarea vreunor lovituri, iar când 
Vitalie Borş se afla pe scări, a fost lovit în cap.

6.21. În acest context, se reţin acţiunile vădite ale inculpatului care a acţionat 
prin lovituri cu pumni şi picioarele în adresa părţii vătămate, în zonele vitale ale 
acestuia, iar un asemenea comportament denotă a priori scopul acestuia de a cauza 
vătămări corporale unei persoane.

La rândul său, loviturile aplicate de inculpat ulterior cauzării vătămărilor 
corporale, denotă nu doar o simplă perturbare a liniştii publice, dar constituie 
acţiuni însoţite de violenţă, care sunt evidente şi neargumentate în acelaşi timp, de 
altfel întrerupte doar intervenirea unor persoane terţe şi ale lui Gogu Oleg în 
repetate rânduri. 

De asemenea, în vederea asigurării aplicării corecte şi uniforme a legislaţiei 
de către toate instanţele judecătoreşti, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a adoptat 
Hotărârea din 19 iunie 2006, nr. 4 – „Cu privire la practica judiciară în cauzele 
penale despre huliganism”, în care a estimat că huliganismul însoțit de aplicarea 
violenţei asupra persoanelor sau de amenințarea cu aplicarea unei asemenea 
violente constituie atât violența psihică, cât şi cea fizică, ce se poate manifesta prin 
cauzarea unor prejudicii sănătăţii, care pot surveni în urma săvârşirii unor acţiuni 
cu caracter violent, produse prin aplicarea de lovituri, prin imobilizarea, 
îmbrâncirea, punerea unei piedici victimei, urmate de vătămarea integrității 
corporale sau de leziuni corporale, sau fără cauzarea prejudiciului sănătăţii. 



6.22. De asemenea, instanţa apreciază ca nepertinente cazului declaraţiile 
martorului apărării Valeriu Garaba, care nu furnizează informaţii privind 
circumstanţele de fapt incriminate, dar mai mult se referă la evenimentele 
desfăşurate ulterior, care depăşesc limitele judecării cauzei pendinte, iar în aspect 
secundar, acesta relevă circumstanţe pe care nu le-a văzut singur, dar i-au fost 
furnizate de însăşi inculpatul.

6.23. Concomitent, cu privire la delimitarea circumstanţelor de fapt 
incriminate, acest moment reiese evident din înregistrările video, confirmate prin 
declaraţiile părţii vătămate sau ale martorului Gogu Oleg şi anume că după 
cauzarea vătămărilor corporale, inculpatul a intrerupt acţiunile sale, pe care le-a 
continuat deja pe scările localului, manifestând astfel o intenţie nouă, supravenită 
în acest sens, iar acţiunile au fost comise exclusiv din motive huliganice.

În argumentare, instanţa relevă că din poziţia Colegiului Penal al Curţii 
Supreme de Justiţie, exprimată în decizia recursului în interesul legii din 17 
decembrie 2020, despre unificarea practicii judiciare, privind calificarea acțiunilor 
de încălcare grosolană a ordinii publice (art. 287 CP), însoțite de violență soldată 
cu vătămarea medie (art. 152 CP), gravă a integrității corporale sau a sănătății (art. 
151 CP) ori cu omorul intenționat al persoanei (art. 145 CP), atunci când 
infracţiunea de huliganism este urmată de cea de omor intenţionat, de vătămarea 
intenționată gravă sau medie a integrității corporale ori a sănătăţii, faptele vor fi 
calificate, potrivit concursului de infracţiuni, în baza art. 287 şi art. 145, 151 sau 
152 din Codul penal.

6.23. În acelaşi context, instanţa mai relevă că potrivit raportului de 
expertiză judiciară medico-legală nr. 202202D0005 din 4 ianuarie 2022, 
concluziile căruia au fost cimentate în cadrul raportului de expertiză judiciară 
medico-legală suplimentară nr. 202202D0081 din 24 ianuarie 2022, victimei Borş 
Vitalie i-au fost cauzate fractura recentă cominutivă a proeminenței intercondilare 
a platoului tibial pe dreapta; fractura marginală condilului lateral tibiei drepte, 
partea posterioară; hemartroza a articulației genunchiului drept”, care se califică ca 
vătămare corporală medie, fiind relevate urmărire prejudiciabile ale infracţiunii 
comise, dar şi fiind stabilită legătura cauzală, prin producerea acestora în rezultatul 
acțiunii traumatice indirecte a unui obiect contondent dur, ca urmare a 
hiperextensiei articulaţiei genunchiului drept.

Mai mult ca atât, conform declaraţiilor expertului judiciar, atât pumnul, cât 
și piciorul pot fi asimilate la categoria de obiecte contondente dure, iar conform 
aspectului leziunilor, în cazul dat este suţinut faptul că a fost aplicată o forță ce a 
condiționat hiperextensia, adică acţiunile inculpatului au şi constituit forţa 
respectivă, în absenţa căreia, în contextul unei căderi libere, cauzarea 
hiperextensiilor s-ar exclude.

Astfel, în ansamblu, aceste concluzii impun credibilitate că anume în 



rezultatul acţiunilor intenţionate ale inculpatului, au fost cauzate aceste vătămări 
corporale, reţinute în rapoartele de expertiză medico-legală. 

6.24. Similar, din acelaşi raport de expertiză suplimentară, denotă inclusiv 
cauzarea părţii vătămate a traumatismului cranio-cerebral închis manifestat prin 
comoție cerebrală; edem posttraumatic al țesuturilor moi și excoriații la nivelul 
feței, excoriații la nivelul umărului stâng și antebrațului stâng, care nu prezintă 
pericol pentru viața pătimitului, condiționează o dereglare a sănătății de scurtă 
durată și în baza acestui criteriu se califică ca vătămare corporală ușoară, 
coagulând aspectul noţiunii de “violenţă” reţinută în acţiunile inculpatului, iar 
faptul că acestea au fost cauzate în rezultatul acțiunii traumatice a unui obiect 
contondent dur, posibil în timpul și circumstanțele indicate, denotă la fel legătura 
cauzală existentă dintre faptă şi urmările prejudiciabile cauzate.

Subsecvent, expertul judiciar a statuat că ţinând cont de caracterul 
morfologic al leziunilor corporale constatate la nivelul genunchiului drept la cet. 
Borș Vitalie, cauzarea acestora în rezultatul căderii și interacțiunii cu corpul 
învinuitului Armaș Alexandru, nu se exclude, însă, cauzarea leziunilor corporale 
constatate la cet. Borș Vitalie doar în rezultatul căderii libere din poziție verticală a 
acestuia, se exclude. 

6.25. Prin urmare, cu referire la acest aspect, instanţa respinge argumentele 
apărării cu privire la pretinsa legitimizare a acţiunilor inculpatului privind aplicarea 
violenţei, prin prisma unei legitime apărări sau provocări de asemenea prin 
violenţă, având în vedere lipsa unor acţiuni directe ale părţii vătămate în adresa 
inculpatului sau oricăror altor terţe persoane, circumstanţe care denotă totodată 
încălcarea ordinii şi liniştii publice, cu aplicarea violenţei.

Mai mult ca atât, instanţa opinează că în acest caz, urmările provocate nu 
sunt un efect al acţiunilor imprudente ale inculpatului, or acesta nu a comis acţiuni 
lipsite de violenţă sau ar fi acţionat superficial în acest sens printr-o simplă 
bruscare a victimei, dar a contrario, a acţionat prin manopere agresive şi violente 
anume pentru a-i cauza lui Borş Vitalie vătămări corporale, acţiuni întrerupte doar 
la implicarea martorului Gogu Oleg.

Respectiv, momentul căderii inculpatului împreună cu victima, invocate de 
partea apărării ca o acţiune imprudentă, constituie de facto efectul acţiunilor 
evidente ale lui Armaş Alexandru în scopul aplicării unei violenţe faţă de Borş 
Vitalie, care implică aspectul volitiv şi intelectiv al intenţiei inculpatului, de a 
admite şi de a dori cauzarea unor vătămări corporale părţii vătămate, inclusiv medii 
şi nu necesită nemijlocit lovirea acestuia.

6.26. Instanţa mai argumentează cu referire la copiile neautentificate ale 
actelor judecătoreşti anexate de partea apărării, că acestea nu constituie obiectul 
cazului cercetat, iar faptul condamnării anterioare a martorului Vădănescu 
Dumitru, nu poate servi o dovadă a unor declaraţii eronate sau false a acestuia, 



până la o probă contrarie, mai ales în contextul în care acesta nu a fost implicat 
direct şi iniţial în acest conflict şi mai mult nu a reprezentat un martor ocular sau o 
probă decisivă de condamnare la caz, având o pondere mai moderată în raport cu 
alte probe, veridicitatea cărora doar este susţinută prin declaraţiile acestui martor.

La fel, cu referire la alte acte cu titlu de material caracteristic în favoarea 
inculpatului, acestea nu sunt relevante cazului cercetat, dar pot fi luate în 
considerare la individualizarea pedepsei aplicabile.

6.27. În acelaşi context, instanţa mai motivează în sprijinul încrederii 
informaţiei furnizate de martorii oculari şi de partea vătămată, că aceastea sunt 
confirmate prin mijloace de probă materiale sau prin alte informaţii relevante, 
obţinute în rezultatul acţiunilor procesuale şi prin urmare, instanţa constată 
caracterul veridic al declaraţiilor acestora prin unitatea substanţială a lor, or 
persoanele audiate relatează în comun o informaţie similară cu privire la faptele 
petrecute şi la persoanele implicate.

6.28. În concordanţă cu cele expuse, instanţa mai reţine întradevăr că la 
momentul comiterii faptei, inculpatul se afla în serviciu la obiectivul de agrement 
nominalizat anterior, care la acel moment era funcţional, în care se mai aflau 
persoane şi a căror libertate de circulaţie inclusiv în exterior nu era limitată, astfel 
reflectând aspectul public al comiterii faptelor incriminate.

6.29. Astfel, instanţa tratează critic poziţia inculpatului prin care încearcă să-
şi legitimizeze acţiunile sale, apreciind declaraţiile acestuia strict ca o modalitate 
de apărare în scopul motivării nevinovăţiei acestora în comiterea infracţiunii 
incriminate.

La acest aspect, instanţa precizează că aprecierea unor declaraţii ale unui 
acuzat în cadrul unui proces penal reprezintă o importanţă deosebită, ori dintr-un 
punct de vedere, cel puţin teoretic, declaraţiile inculpaţilor, în măsura în care sunt 
sincere, sunt importante pentru organele judiciare, deoarece numai el cunoaşte cel 
mai bine împrejurările legate de infracţiune şi numai el poate furniza informaţii 
cunoscute.

Din alt punct de vedere însă, dacă bănuitul, învinuitul sau inculpatul ascunde 
realitatea, prin necoroborarea declaraţiilor sale mincinoase cu alte probe 
administrate şi contrare acestora, organul judiciar poate sesiza reaua sa credinţă, 
apreciind că declaraţia lui nu face decât să confirme dovezile care-i indică 
vinovăţia sau cel puţin reprezintă o metodă de apărare în cazul răspunderii penale 
pentru săvârşirea unei infracţiuni deosebit de grave.

Astfel, existând în privinţa declaraţiilor inculpaţilor o inevitabilă suspiciune, 
art. 103 alin. (2) din Codul de procedură penală impune acestora o valoare 
probantă condiţionată şi de existenţa altor probe în cauză, care să confirme 
veridicitatea lor, însă în prezentul proces penal, alte probe relevante în susţinerea 
poziţiei apărării nu se atestă.



Mai mult, instanţa consideră că în declaraţiile persoanei acuzate de 
săvârşirea unei infracţiuni mereu există un subiectivism firesc, fiind tentată să nu 
spună tot ce cunoaşte sau să denatureze adevărul în interesul personal, de eschivare 
de la răspunderea penală, fiind necesare în mod obligatoriu probe suplimentare în 
susţinerea declaraţiilor acestuia.

6.30. Prin prisma argumentelor expuse supra, instanţa respinge poziţia părţii 
apărării ca fiind neîntemeiată, pe toate aspectele invocate şi apreciază justă 
întrunirea elementelor infracţiunilor în forma incriminată de acuzare, or inculpatul 
a manifestat vinovăţie sub formă de intenţie în comiterea ambelor infracţiuni, 
conform încadrării juridice la prezentele articole al legii penale.

Concomitent, instanţa precizează faptul că inculpatul nu s-a limitat la o 
simplă altercaţie verbală cu victima aleasă aleatoriu sau la o bruscare, dar a 
continuat să-şi afirme faţă de acesta atitudinea de superioritate, preferând să comită 
o faptă prejudiciabilă, prin exces de zel, în detrimentul respectării atribuţiilor de 
serviciu sau să încerce atenuarea conflictului iniţiat, de altfel iniţiat tot de inculpat.

6.31. În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Codul penal, 
infracţiunea este o faptă (acţiune sau inacţiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea 
penală, săvârșită cu vinovăţie şi pasibilă de pedeapsă penală.

Conform art. 51 alin. (1) din Codul penal, temeiul real al răspunderii penale 
îl constituie fapta prejudiciabilă săvîrşită, iar componenţa infracţiunii, stipulată în 
legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale.

Potrivit art.52 alin.(1) din Codul penal, se consideră componenţă a 
infracţiunii totalitatea semnelor obiective şi subiective, stabilite de legea penală, ce 
califică o faptă prejudiciabilă drept infracţiune concretă. Alin.(2) al aceluiași articol 
stabilește că componenţa infracţiunii reprezintă baza juridică pentru calificarea 
infracţiunii potrivit unui articol concret din codul penal.

Totodată, conform art. 113 alin. (1) din Codul penal, se consideră calificare a 
infracţiunii determinarea şi constatarea juridică a corespunderii exacte între 
semnele faptei prejudiciabile săvârșite şi semnele componenţei infracţiunii, 
prevăzute de norma penală, iar alin. (2) al aceluiași articol stabilește că calificarea 
oficială a infracţiunii se efectuează la toate etapele procedurii penale de către 
persoanele care efectuează urmărirea penală şi de către judecători.

Calificarea oficială a infracţiunii se efectuează la toate etapele procedurii 
penale de către persoanele care efectuează urmărirea penală şi de către judecători. 
Instanţa de judecată relevă că în cauza „Kokkinakis vs Grecia din 25.25.1993” 
CtEDO a statuat că „(...) o infracţiune trebuie să fie definită clar prin lege şi 
această condiţie va fi îndeplinită atunci cînd individul poate să ştie, pornind de la 
prevederea normei pertinente şi la nevoie cu ajutorul interpretării ce-i este dată în 
jurisprudenţă, ce acte şi omisiuni sunt de natură să-i angajeze răspunderea 
penală”.



Cu privire la încadrarea juridică în temeiul art. 152 alin. (1) Cod penal.
6.32. În acest mod, instanţa constată că inculpatul a atentat la obiectul 

juridic special al infracţiunii prevăzute de art. 152 din Codul penal, care în speţă 
este constituit din relaţiile sociale cu privire la sănătatea persoanei şi la obiectul 
material reprezentat de corpul persoanei-victime.

Faptul ingerinţei în relaţiile sociale enumerate supra sunt determinate de 
acţiunile inculpatului, confirmate integral prin probele administrate în şedinţă de 
judecată, dar şi prin declaraţiile părţii vătămate coroborate cu cele relatate de 
martorii în proces, iar în consecinţă, părţii vătămate i-au fost cauzate dureri fizice, 
exprimate în vătămări corporale medii, fapt demonstrat prin rapoartele de expertiză 
judiciară medico-legale. 

6.33. Din aceleaşi argumente sus-enunţate, instanţa enunţă că latura 
obiectivă a infracţiunii în acţiunile este compusă din următoarea structură: 1) fapta 
prejudiciabilă ce constă în acţiunea de cauzare a vătămărilor corporale medii, 
atestată la caz prin aplicarea loviturilor în ansamblu şi efectuării unui procedeu de 
aruncare la sol a victimei, care denotă acţiuni directe, însoţite de un pericol real al 
cauzărilor vătămărilor coporale existente; 2) urmările prejudiciabile sub forma 
vătămărilor corporale medii a integrităţii corporale sau a sănătăţii, confirmate prin 
rapoartele de expertiză judiciară, cercetate nemijlocit în şedinţă de judecată; 3) 
legătura de cauzalitate dintre fapta prejudiciabilă şi urmările prejudiciabile, în 
privinţa căreia, instanţa nu a depistat suspiciuni rezonabile de inexistenţă, or din 
concluziile raportului de expertiză judiciară suplimentară denotă cert că urmările 
puteau fi cauzate în urma acţiunilor inculpatului, speţa fiindu-i adusă la cunoştinţă 
expertului judiciar din conţinutul ordonanţelor de numire a expertizelor judiciare, 
care denotă aceleaşi aspecte formulate în actul de acuzare.

La rândul său, infracţiunea prevăzută de art. 152 alin. (1) din Codul penal 
este una materială, care a fost consumată din momentul survenirii vătămării medii 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii, dedus de instanţă în contextul invocării de 
către victimă a durerilor, despre care acesta s-a exprimat în voce tare, fiind 
confirmat atât prin declaraţiile martorilor cât şi din înregistrările video.

6.34. Latura subiectivă a infracţiunii prevăzute de de art. 152 alin. (1) din 
Codul penal se exprimă prin intenţie (directă sau indirectă), iar la caz, instanţa a 
constatat prezenţa semnelor laturii subiective exprimate anume prin intenţie, 
reieşind din zona corpului unde au fost îndreptate şi exercitate actele de violenţă, 
modalitatea sigură de acţionare din partea inculpatului şi intensitatea sau caracterul 
agresiv al actelor de violenţă, care au avut loc într-un termen restrâns şi imediat, 
însoţite de aplicarea şi altor lovituri în zone vitale, iar gravitatea leziunilor 
provocate sunt exprimate prin vătămarea medie a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii sau prin comportamentul anteagresional provocator al inculpatului, 



analizat anterior, ultimul care în mod evident îşi dorea acest lucru şi conştientiza ce 
urmări pot surveni.

Or chiar şi în absenţa eventuală a urmărilor existente, modalitatea lovirii 
sistematice a victimei de către inculpat şi inclusiv în zone vitale, chiar după ce 
acesta nu a mai opus rezistenţă, denotă cert dorinţa acestuia de a leza integritatea 
corporală şi/sau sănătatea persoanei.

Circumstanţele enumerate derivă din declaraţiile părţii vătămate detaliate şi 
neinfirmate prin alte mijloace de probă, confirmate parţial prin cele expuse de 
inculpat şi integral de martorii audiaţi şi astfel nu generează instanţei îndoieli 
privind intenţia inculpatului la săvârşirea infracţiunii, or ultimul îşi dădea seama 
cert de verosimilitatea producerii acestor vătămări medii ale integrităţii corporale 
sau a sănătăţii, iar mai mult chiar şi le dorea.

Totodată, instanţa conchide că motivul infracţiunii, care nu este obligatoriu 
la încadrarea juridică în acest caz, a fost un conflict spontan iniţiat între 
participanţii în proces, calificat de instanţă drept unul huliganic, or nu au fost 
relevate argumente întemeiate care ar fi putut genera întradevăr acţiunile date.

6.35. Cu referire la persoana subiectului infracţiunii, instanţa statuează că 
în conformitate cu prevderile art. 21 alin. (1) din Codul penal, pentru ambele 
infracţiuni incriminate, acesta este reprezentat de persoana fizică responsbilă care 
la momentul comiterii infracţiunii a atins vârsta de 16 ani.

În acest caz, potrivit extrasului din Registrul de stat al populaţiei (vol.II, 
f.d.3) şi conform infromaţiei din instituţiile medicale de la ultimul loc de domiciliu 
al inculpatului (vol.II, f.d.14), instanţa relevă că inculpatul Armaş Alexandru este 
născut pe 6 martie 2001, la momentul săvârşirii infracţiunii avea împlinită vârsta 
de 20 de ani, nu se află la evidenţa medicului psihiatru şi/sau narcolog şi astfel 
întruneşte semnele subiectului infracţiunilor incriminate.

Mai mult ca atât, conform raportului de expertiză judiciară psihiatrică nr. 
202235A0014 din 20 ianuarie 2022, Armaș Alexandru nu suferă de vrio maladie 
psihică, nu prezintă dereglări psihice, nu prezintă tulburări psihice cu semnificație 
psihiatrico-legală şi este fără dereglări psihice, iar la momentul comiterii 
infracțiunii nu suferea de vrio maladie psihică, nu prezinta dereglări psihice şi nu 
prezinta tulburări psihice cu semnificație psihiatrico-legală.

Concomitent, în conformitate cu starea psihică, acesta avea capacitatea de 
a-și da seama de acțiunile sale și le putea dirija, deci, a acționat cu discernământ, 
iar în caz dacă în instanța de judecată va fi probată vinovăția lui Armaș Alexandru, 
experții judiciari psihiatri pledează ca acesta să fie recunoscut “Responsabil” de 
fapta incriminată.

Cu privire la încadrarea juridică în temeiul art. 287 alin. (1) Cod penal.
6.36. Respectiv, cu referire la temeiul juridic privind tragerea la răspundere 

penală, instanţa constată, că inculpatul Armaş Alexandru a atentat la obiectul 



juridic special al infracţiunii prevăzute de art. 287 din Codul penal, care în speţă 
este unul complex format din obiectul juridic principal, constituit din relaţiile 
sociale cu privire la ordinea publică apărate împotriva infracţiunii de huliganism şi 
obiectul juridic secundar, constituit din relaţiile sociale cu privire la integritatea 
corporală, sănătatea sau libertatea psihică (morală) a persoanei.

Faptul atentării în ansamblu la relaţiile sociale identificate supra se confirmă 
prin declaraţiile părţii vătămate, coroborate cu ale martorilor oculari audiaţi, care 
indică direct la acţiunile îndreptate spre perturbarea liniştii publice, săvârşite de 
către inculpat, inclusiv cu aplicarea violenţei, probe constatate ca admisibile de 
instanţă în proces.

În consecinţă, prin acţiunile sale, inculpatul a perturbat în mod grav 
echilibrul şi starea de respect a drepturilor fundamentale ale persoanelor, 
determinate prin asigurarea protecţiei integrităţii corporale şi psihice a victimei, ca 
elemente componente ale definiţiei de „ordine publică”, dar şi a protecţiei 
patrimoniului altor persoane. 

În calitate de obiect material al infracţiunii de huliganism se determină 
corpul persoanei, care la caz, reieşind din probele cercetate în instanţa de judecată 
este reflectat în corpul părţii vătămate, căruia i-au fost provocate dureri fizice în 
rezultatul infracţiunii, de altfel exprimate inclusiv prin vătămări corporale uşoare, 
iar faptul că victima a fost lovită de multiple ori anume în zona vitală a capului 
denotă atât înregistrările video, dar şi declaraţiile martorului ocular, susţinute 
reciproc prin versiunea relatată de partea vătămată.

6.37. Din aceleaşi argumente sus-enunţate, instanţa constată şi prezenţa 
laturii obiective a infracţiunii în acţiunile inculpatului la caz, determinată de fapta 
prejudiciabilă exprimată în acţiunile acestuia care au încălcat ordinea publică şi au 
fost însoţite de aplicarea violenţei asupra părţii vătămate, iar în acest mod, latura 
obiectivă se consideră săvârşită anume prin această modalitate alternativă, 
argumentată supra.

Concomitent, instanţa apreciază că în mod corect a fost reţinut faptul 
comiterii faptei prejudiciabile nominalizate, inclusiv prin aplicarea sau ameninţarea 
aplicării violenţei, care în speţă a constituit lovirea victimei de către inculpat, în 
timp ce încerca să intre localul de agrement, ce se confirmă atât prin declaraţiile 
părţii vătămate, cât şi prin declaraţiile martorul Oleg Gogu, dar şi din înregistrările 
video, în care sunt descrise de altfel şi un număr de lovituri aplicate în zonele 
vitale, în special în regiunea capului, precum şi din coroborarea cu concluziile 
obţinute din rapoartele de expertiză medico-legală, administrate în procesul penal.

Cu referire la încălcarea ordinii publice, însoţită de aplicarea violenţei, ca 
unică modalitate, instanţa în acest context, reţine că huliganismul constituie o 
infracţiune care atentează la ordinea publică și liniştea cetăţenilor, iar în doctrină 
este specificat că, prin ”ordine publică” se înţelege un sistem stabil de relaţii 



sociale care asigură ambianţa liniştită de convieţuire în societate, de inviolabilitate 
a persoanei şi a integrităţii patrimoniului, precum şi activitatea normală a organelor 
şi instituţiilor de stat publice. 

Astfel, instanţa conchide că săvârșirea unor acţiuni intenţionate ce 
atentează la regulile sociale şi morale de conviețuire, care sunt încălcate într-un 
mod demonstrativ de către violatorii ordinii publice, la caz anume de Armaş 
Alexandru, prin necuviinţă, neobrăzare, comportare a persoanei cu încălcarea 
insistentă a ordinii publice, denotă şi o vădită lipsă de respect față de societate, 
fiind necesară incriminarea faptei nominalizate comise, anume conform acestei 
norme corespunzătoare din legea penală, or inculpatul nu s-a limitat la o simplă 
acostare jignitoare în public a părţii vătămate.

Pentru a se hotărî astfel, instanţa mai argumentează că art.287 din Codul 
penal poate fi aplicat anume atunci când făptuitorul nu se limitează doar la 
tulburarea ordinii publice, dar pe lângă aceasta mai recurge şi la aplicarea violenţei 
şi la ameninţarea cu aplicarea violenţei, iar în speţă, fapta pe care a comis-o 
inculpatul depăşeşte gradul de pericol social al unei contravenţii, atingând gradul 
de pericol social al unei infracţiuni.

De asemenea, în conformitate cu art. 131 lit. a) Cod penal, fapta săvârșită 
în public reprezintă fapta comisă într-un loc care, prin natura sau destinaţia lui, este 
întotdeauna accesibil publicului, chiar dacă în momentul săvârșirii faptei în acel 
loc nu era prezentă nici o persoană, iar făptuitorul îşi dădea seama că fapta ar putea 
ajunge la cunoştinţa publicului.

Astfel, în atare situaţie făptuitorul poartă răspundere dacă îşi dădea seama 
şi conştientiza că încalcă ordinea publică, situaţie în privinţa căreia nu există dubii, 
fiind stabilit evident caracterul public al comiterii faptei, prin locul săvârşirii, 
ambianţa sau persoanele terţe prezente. 

În acest sens, instanța de judecată reiterează că, conflictul iscat între 
inculpat și partea vătămată s-a produs într-un spaţiu public, fiind inclusiv observat 
și de terțe persoane, iar mai mult, din declarațiile martorilor, se atestă cu 
certitudine că la faţa locului s-au adunat mai multe persoane, anume inculpatul 
fiind persoana agresivă. 

De asemenea, instanța de judecată consideră conflictul iniţiat de inculpat, 
ca fiind unul fără motiv întemeiat şi provocat doar de acţiunile ultimului, cu 
implicarea ulterioară şi repulsivă a terţilor, exclusiv în scopul întreruperii acţiunilor 
ilegale ale lui Armaş Alexandru.

Respectiv, intanţa susţine că inculpatul a opinat spre desconsiderarea 
deplină a faptului păstrării ordinii publice, spre propria satisfacţie emoţională, fără 
să asculte de obiecţiile aduse sau să-şi onoreze obligaţiile morale şi legale, care 
sânt necesare să le respecte în societate, fără să încerce să amelioreze un eventual 
conflict, dar contrar a iniţiat şi a provocat dezvoltarea sa.  



În acelaşi timp, instanţa iterează că inclusiv în contextul pct. 3 din Hot. 
Plenului CSJ nr. 4 cu privire la practica judiciară în cauzele penale despre 
huliganism din 19 iunie 2006, prin „violenţă” se înţelege violenţa soldată cu 
vătămarea uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii, fie cu vătămare 
neînsemnată, care nu presupun nici dereglarea de scurtă durată a sănătăţii, nici 
pierderea neînsemnată şi stabilă a capacităţii de muncă, iar din conţinutul 
raportului de expertiză judiciară medico-legală suplimentară, în rezultatul 
examinării medico – legale a lui Vitalie Borş, i-au fost cauzate dureri fizice 
exprimate prin vătămări corporale uşoare, ce reprezintă una din direcţiile noţiunii 
de „violenţă”.

În susţinerea celor expuse, instanţa a apreciat probele, după cum s-a invocat 
anterior, care susţin un comportament agresiv exprimat prin discuţii pe ton ridicat 
şi cuvinte necenzurate din partea inculpatului, cu aplicarea ulterioară a violenţei, pe 
care instanţa le-a evaluat drept veridice, consecvente şi pertinente cauzei penale. 

Instanţa mai relevă, că acţiunile infracţionale a inculpatului s-au consumat 
în momentul încălcării ordinii publice, însoţite de aplicarea violenţei nepericuloase 
pentru viaţa şi sănătatea victimei, or infracţiunea prevăzută de art. 287 din Codul 
penal este una formală, prin ce se întregeşte latura obiectivă a infracţiunii 
incriminate.

6.38. Sub aspectul laturii subiective, având în vedere împrejurările 
săvârșirii faptei, instanța apreciază că inculpatul Armaş Alexandru a acționat cu 
intenție directă unică şi comună, din motive huliganice, în sensul comiterii 
infracţiunii conform incriminării prevăzute la alin. (1) a art. 287 din Codul penal. 

Or, latura subiectivă a infracțiunii prevăzute de art. 287 alin. (1) din Codul 
penal, se caracterizează prin intenție directă, persoana conștientizând că încalcă 
ordinea publică şi exprimând astfel o vădită lipsă de respect față societate, 
înţelegând și dorind acest fapt.

Astfel, intenția inculpatului a fost una directă, el conștientizând faptul că 
încalcă ordinea publică, în momentul când a acţionat direct şi a aplicat lovituri 
victimei, ceea ce incontestabil s-a dovedit prin probele din dosarul penal. 

Mai mult, desconsiderarea deplină a ordinii publice a mai demonstrat-o 
dorința lui Armaş Alexandru de a profita de un pretext neînsemnat pentru 
agresarea victimei, expus în şedinţă de judecată prin pretinderea neîntemeiată a 
unor mijloace băneşti pentru accesul liber în local sau acostarea iniţială, ce reiese 
din declaraţiile martorilor şi a părţii vătămate.

Cu referire la prezenţa motivelor huliganice, instanţa a constatat cu 
certitudine o atitudine a inculpatului, exprimată prin reacţie neadecvată faţă de 
obiecţiile părţii vătămate de a le permite accesul în local, însoţite de teribilism, 
necuviinţă şi lipsă de respect faţă de societate, care au persistat inclusiv după 
cauzarea vătămărilor coporale medii şi au generat comiterea în continuare a 



infracţiunii de huliganism, ori inculpatul, având alte obligaţii, fiind chiar angajat în 
cadrul localului de agrement, a derogat de la acestea, a intervenit într-un loc public 
şi a creat o situaţie de ceartă, ce se confirmă prin mijloacele de probă din cauza 
penală şi a declaraţiilor tuturor persoanelor audiate în şedinţă de judecată.

În acest mod, prin prisma năzuinţei de a intra în conflict cu persoane terţe şi 
prin întreg comportamentul lor antisocial, se constată semnele specifice ale noţiunii 
de „motive huliganice”, pentru care instanţa conchide că inculpatului i-au adus 
satisfacţie faptele comise de el, deoarece acesta şi-a etalat astfel o atitudine de 
„superioritate” faţă de alte persoane, în particular faţă de victimă, precum şi o 
dorinţă vădită de confruntare cu cei din jur, sfidând integral normele etice, morale 
şi legale în acest sens.

6.39. Cu referire la subiectul infracţiunii prevăzute de art. 287 alin. (1) din 
Codul penal, este persoana fizică responsabilă, care la momentul săvârșirii 
infracţiunii a împlinit vârsta de 16 ani, fiind acceptate condiţiile similare ca în 
cazul incriminării infracţiunii precedente, analizate anterior.

6.40. În concluzie, instanța de judecată consideră necesar ca Armaş 
Alexandru să fie condamnat pentru comiterea fiecărei infracțiuni în parte, 
prevăzute de art. 287 alin. (1) şi 152 alin. (1) din Codul penal, reieşind din 
considerentele enumerate supra, precum şi din totalitatea probelor administrate în 
faza urmăririi penale, cercetate nemijlocit în şedinţă de judecată şi constatate ca 
fiind pertinente, concludente și veridice, care în ansamblu coroborează între ele, se 
completează între ele, nu trezesc nici o îndoială și dovedesc cert că anume 
inculpatul a comis faptele imputate, cu vinovăţie, sub formă de intenţie, iar prin 
urmare, se stabilește atât temeiul real, cât şi temeiul juridic pentru atragerea lui 
Armaş Alexandru la răspundere penală.

Cu privire la pedeapsă.
7.1. De către acuzatorul de stat Alexandru Chiriţa, în dezbaterile judiciare a 

fost solicitată recunoașterea inculpatului vinovat de săvârșirea infracțiunilor 
incriminate cu stabilirea următoarelor pedepse lui Armaş Alexandru:

- pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art. 287 alin. (1) din Codul 
penal, cu închisoare pe un termen de 3 ani;

- pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art. 152 alin. (1) din Codul 
penal, cu închisoare pe un termen de 5 ani; 

Totodată, conform art. 84 alin. (1) din Codul penal, solicită să-i fie aplicată, 
pentru concurs de infracţiuni, prin cumul parţial, o pedeapsă definitivă cu 
închisoare pe un termen de 7 ani, cu executare în penitenciar de tip semiînchis.

7.2. Apărătorul inculpatului, în dezbaterile judiciare a solicitat instanței 
emiterea unei sentinţe de achitare în cazul infracţiunii incriminate conform art. 287 
din Codul penal, deoarece fapta acestuia nu întruneşte elementele unei infracţiuni 



şi reîncadrarea juridică a infracţiunii în al doilea caz, iar în acest mod a ezitat să se 
expună în privinţa pedepsei aplicabile.

7.3. Inculpatul Armaş Alexandru, în ultimul cuvânt a declarat că recunoaşte 
parţial evenimentele imputate, dar a omis să se expună în privinţa sancţiunii 
aplicabile.

7.4. Partea vătămată nu s-a prezentat în cadrul dezbaterilor judiciare, 
solicitând expres examinarea cauzei în continuare în absenţa sa, dar a fost 
reprezentată de avocatul Alexandru Marginean, care a susţinut poziţia acuzatorului 
de stat.

7.5. Potrivit art.24 alin.(2) din Codul de procedură penală, instanța 
judecătorească nu este organ de urmărire penală, nu se manifestă în favoarea 
acuzării sau a apărării şi nu exprimă alte interese decât interesele legii. 

În cazul săvârşirii unei infracţiuni, instanţa de judecată este singură în 
măsură să înfăptuiască nemijlocit opera de individualizare a pedepsei pentru 
infractorul care a comis acea infracţiune, având deplina libertate de acţiune în 
vederea realizării acestei operaţiuni, ţinând seama de regulile şi principiile 
prevăzute de Codul penal, la stabilirea felului, duratei ori a cuantumului pedepsei 
în cadrul operaţiunii de individualizare a acesteia. 

La individualizarea judiciară a pedepsei ce se va aplica instanţa va avea în 
vedere dispoziţiile art. art. 7, 75 Cod penal, respectiv: modalitatea şi împrejurările 
în care a fost comisă infracţiunea, gradul de pericol social mediu al faptei săvârşite, 
de împrejurările în care a fost comisă fapta, dar şi circumstanţele cauzei care 
atenuează ori agravează răspunderea penală.

În conformitate cu art.61 alin.(1) şi (2) din Codul penal, pedeapsa penală 
este o măsură de constrângere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare a 
condamnatului ce se aplică de instanţele de judecată, în numele legii, persoanelor 
care au săvârşit infracţiuni, cauzând anumite lipsuri şi restricţii drepturilor lor. 
Pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale, corectarea condamnatului, 
precum şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni atât din partea condamnaţilor, cât 
şi a altor persoane. 

7.6. Concomitent, executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice 
şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate, iar pedeapsa aplicată 
persoanei recunoscute vinovate trebuie să fie echitabilă, legală şi corect 
individualizată, capabilă să restabilească echitatea socială şi să realizeze scopurile 
legii şi pedepsei penale, în strictă conformitate cu dispoziţiile părţii generale a 
Codului penal şi stabilirea pedepsei în limitele fixate în partea specială. 

Instanţa remarcă că pedeapsa este echitabilă când ea impune infractorului 
lipsuri şi restricţii ale drepturilor lui, proporţionale cu gravitatea infracţiunii 
săvârşite şi este suficientă pentru restabilirea echităţii sociale, adică a drepturilor şi 
intereselor victimei, statului şi întregii societăţi, perturbate prin infracţiune. 



De altfel, pedeapsa este echitabilă şi atunci când este capabilă de a contribui 
la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului 
şi prevenirea comiterii de noi infracţiuni atât de către condamnat, cât şi de alte 
persoane. Or, practica judiciară demonstrează că o pedeapsă prea blândă generează 
dispreţ faţă de ea şi nu este suficientă nici pentru corectarea infractorului şi nici 
pentru prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni. 

În concordanţă, instanţa consideră că o pedeapsă prea aspră generează 
apariţia unor sentimente de nedreptate, jignire, înrăire şi de neîncredere în lege, 
fapt ce poate duce la consecinţe contrare scopului urmărit. 

În aceste sens, instanța de judecată menționează că scopul pedepsei penale 
nu este ca aceasta să fie retributivă, intimidatoare sau vindicativă, în sens că 
pedeapsa nu trebuie privită ca „preţul” pe care trebuie să-l plătească persoana 
pentru fapta prejudiciabilă, ci trebuie să reflecte un echilibru între gravitatea faptei 
prejudiciabile şi urmările ei, prin excluderea caracterului vindicativ al pedepsei, 
urmărindu-se ca statul să nu urmărească răzbunarea, ce ar genera altă răzbunare, 
prin încălcarea dreptului, ci realizarea dreptăţii, inclusiv prin prisma principiilor 
proporţionalităţii şi cel al echităţii lor.

Instanţa concluzionează că sentinţa de condamnare în prezenta cauză penală 
va avea un efect preventiv serios atât pentru inculpat, cât şi pentru alte persoane 
predispuse la comiterea unor astfel de infracţiuni şi va constitui o garanţie şi o 
asigurare că drepturile şi libertăţile consfinţite în Constituţia Republicii Moldova şi 
alte legi ale statului sunt apărate, iar violarea lor este contracarată şi pedepsită. 

În cadrul individualizării pedepsei, instanţa de judecată ține cont și de regula 
nr.6 din Recomandarea NR. R (92) 16 a Comitetului de miniştri către statele 
membre referitoare la regulile europene asupra sancţiunilor aplicate în comunitate 
(adoptată de Comitetul de Miniştri în 19 octombrie 1992, cu ocazia celei de a 482-
a reuniune a Delegaţiilor de Miniştri), potrivit căreia „natura şi durata sancţiunilor 
şi măsurilor aplicate în comunitate trebuie de asemenea să fie proporţională cu 
gravitatea infracţiunii pentru care un delincvent a fost condamnat sau o persoană 
este inculpată, cât și cu situația personală a acesteia”.

Din examinarea textului de lege invocat, rezultă că aceste criterii sunt 
obligatorii şi trebuie avute în vedere în procesul de stabilire şi aplicare a pedepsei.

7.7. Privind  gravitatea infracţiunilor prevăzute de art. 287 alin. (1) şi 152 
alin. (1) din Codul penal săvârşite de către inculpat, instanţa, conform art.16 din 
Codul penal, atestă că infracţiunea, în funcţie de caracterul şi gradul prejudiciabil, 
se atribuie la categoria infracţiunilor mai puţin grave, comise cu intenţie.

Totodată, instanța de judecată reține, că infracțiunile nominalizate, comise 
de către inculpat fac parte din capitolul infracțiunilor contra ordinii publice, dar şi 
din capitolul celor orientate contra sănătăţii persoanei şi împreună atentează la 
unele din valorile fundamentale – relaţiile sociale cu privire la ordinea publică 



şi/sau la relaţiile sociale în domeniul protecţiei integrităţii corporale şi a sănătăţii 
persoanei. 

7.8. Totodată, instanța de judecată reține că inculpatul Armaş Alexandru a 
comis infracțiunea în lipsa circumstanțelor agravante prevăzute de art. 77 din 
Codul penal şi în prezenţa circumstanţelor atenuante prevăzute la art. 76 alin. (1) 
lit. a) şi b) din Codul penal, adică “săvârşirea pentru prima dată a unei infracţiuni 
uşoare sau mai puţin grave” şi “săvârşirea infracţiunii de către o persoană care a 
atins vârsta de 18 ani, dar nu a atins vârsta de 21 de ani”. 

În argumentare, instanţa motivează că la materialele cauzei penale nu se 
atestă informaţii privind condamnarea anterioară a inculpatului Armaş Alexandru 
pentru comiterea altor infracţiuni şi în mod similar, aceiaşi informaţie rezultă în 
urma accesării portalului naţional al instanţelor de judecată 
www.instante.justice.md.

Subsecvent, temeiuri pentru liberarea inculpatului de răspundere penală 
conform prevederilor art. 53 din Codul penal, nu au fost stabilite. 

7.9. În alt context, instanţa reţine că potrivit art. 70 alin. (31) din Codul 
penal, la aplicarea pedepsei persoanelor care au atins vârsta de 18 ani, dar nu au 
atins vârsta de 21 de ani sau care au săvârşit infracţiune la vârsta de la 18 până la 
21 de ani, maximul pedepsei se reduce cu o treime, prevederi care sunt aplicabile şi 
obligatorii în acest caz, având în vedere comiterea infracţiunilor de către inculpat la 
vârsta de 20 de ani.

7.10. În continuare, instanţa de judecată conchide că art. 287 alin. (1) din 
Codul penal, stabileşte la data comiterii infracțiunii şi în prezent o pedeapsă cu 
amendă în mărime de la 550 la 1050 unităţi convenţionale sau cu muncă 
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de 
până la 3 ani.

Similar, art. 152 alin. (1) din Codul penal, stabileşte la data comiterii 
infracțiunii şi în prezent o pedeapsă cu muncă neremunerată în folosul comunităţii 
de la 200 la 240 de ore sau cu închisoare de până la 5 ani.

Respectiv, cu aplicarea prevederilor art. 70 alin. (31) din Codul penal, în 
cazul infracţiunii prevăzute de art. 287 alin. (1) din Codul penal, maximul pedepsei 
cu închisoare se va reduce până la 2 ani, iar în cazul infracţiunii prevăzute de art. 
152 alin. (1) din Codul penal, se va reduce până la 3 ani şi 4 luni.

7.11. Concomitent, la stabilirea pedepsei instanța reține, că pericolul social 
al infracțiunilor săvârșite este unul evident, or reieşind din acţiunile ilicite ale 
inculpatului a persistat un risc iminent de violare a integrităţii corporale şi a 
sănătăţii victimei, căruia i-au fost create sentimente de frică şi leziuni corporale în 
anumite situaţii.

http://www.instante.justice.md/


Pe cale de consecinţă, instanţa evidenţiază, că în procesul judiciar, acuzarea 
a susţinut şi a solicitat aplicarea unei pedepse penale sub formă de închisoare, în 
privinţa căreia apărarea a obiectat, solicitând achitarea inculpatului.

7.12. În acest mod, reieşind din opiniile participanţilor la proces, a 
materialelor dosarului penal şi din cele nominalizate supra, instanţa consideră că o 
pedeapsă care ar justifica cu adevărat scopul legii penale în acest caz, care ar 
contribui la corectarea condamnatului, dar şi prevenirea comiterii de noi infracţiuni 
de către condamnat este aplicarea unei pedepse sub formă închisoare în privinţa lui 
Armaş Alexandru, care este una echitabilă în raport cu acest inculpat şi cu 
infracţiunile săvârşite în privinţa părţii vătămate, iar în acelaşi timp nu va genera 
sentimente de nedreptate, dar va constitui o garanţie şi o asigurare că drepturile şi 
libertăţile consfinţite în Constituţia Republicii Moldova şi alte legi ale statului sunt 
apărate, iar violarea lor este contracarată şi pedepsită.

7.13. Totodată, instanţa reţine faptul că utilizarea unei pedepse privative de 
libertate în privinţa lui Armaş Alexandru, nu va crea inculpatului repercusiuni 
psiho-emoționale, ultimul neavând probleme de sănătate, care ar împiedica 
executarea pedepsei cu închisoare, dar şi va fi asigurată o probabilitate mai înaltă 
de adoptare a unui comportament mai puţin riscant şi nedelincvenţial în viitor, 
având în vedere că acesta a fost acuzat pentru comiterea unor infracţiuni cu 
aplicarea violenţei împotriva altei persoane. 

În același rând, instanța susţine că este imperios necesar să invoce originea 
persoanei şi comportamentul acestuia până la săvârșirea infracţiunii, dar şi ulterior, 
atitudinea şi modul de manifestare a infractorului în fazele de urmărire penală şi de 
judecare a cauzei faţă de cele comise, cum vinovatul își apreciază fapta social 
periculoasă încă de la momentul descoperirii ei, care la caz permite aplicarea 
pedepsei cu închisoare.

Subsecvent, instanţa a ţinut cont de faptul că inculpatul nu a manifestat nici 
un interes de a restitui părţii vătămate prejudiciul cauzat şi a comis 2 infracţiuni 
distincte, ambele cu aplicarea violenţei, dar luând în considerare existenţa 
circumstanţelor atenuante stabilite anterior, instanţa va aplicare o sancţiunea mai 
aproape de limita minimă a pedepsei cu închisoare.

7.14. Respectiv, instanţa reţine că inculpatul Armaş Alexandru întruneşte 
condițiile impuse de legislația în vigoare în vederea alegerii unei pedepse cu 
aflarea în detenţie pe termenul stabilit infra de instanţă, reieşind din prevederile 
legii penale, dar şi din lipsa circumstanţelor agravante la caz şi prezenţa celor 
atenuante.

7.15. Astfel, reieşind din cele menţionate supra, instanţa va aplica în privinţa 
inculpatului Armaş Alexandru pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 287 
alin. (1) din Codul penal, o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 1 



(unu) an, iar pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 152 alin. (1) din Codul 
penal, o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani. 

Concomitent, prin prisma art. 84 alin. (1) din Codul penal, instanţa consideră 
necesar ca pentru concurs de infracţiuni, prin cumul parţial al pedepselor aplicate, 
să-i fie aplicată lui Armaş Alexandru o pedeapsa definitivă cu închisoare, pe un 
termen de 2 ani şi 6 luni.

7.16. În acelaşi timp, în ce privește aprecierea tipului penitenciarului pentru 
executarea pedepsei de către Armaş Alexandru, instanța de judecată statuează că în 
cazul condamnării inculpaţilor, în conformitate cu art. 72 alin. (3) din Codul penal, 
se dispune executarea pedepselor în penitenciar de tip semiînchis. 

7.17.  În susbsidiar, instanţa a stabilit pedeapsa în cuantumul nominalizat 
mai aproape de limita minimă a sancţiunii aplicabile, prin raportare la conduita 
inculpatului dovedită pe întreg parcursul urmării penale şi cercetării judecătorești, 
la atitudinea față de faptele comise, comportamentul său, dar şi luând în 
consideraţie faptul că inculpatul Armaş Alexandru se caracterizează pozitiv la 
locul de domiciliu (vol.II, f.d.11), ca o persoană nepredispusă spre desfăşurarea 
unei activităţi infracţionale în timp, neavând antecedente penale, dar care totodată 
nu a manifestat acţiuni în scopul reparării prejudiciului cauzat.

7.18. Concomitent, instanţa susţine că este imperios necesar şi în drept să 
aplice în privinţa lui Armaş Alexandru inclusiv prevederile părţii generale a 
Codului penal, în special, a prevederilor art. 901 din Codul penal, deoarece 
dispoziția dată are la origine persoana şi comportamentul acestora până la 
săvârșirea infracţiunilor, atitudinea şi modul de manifestare a infractorului în fazele 
de urmărire penală şi de judecare a cauzei, faţă de cele comise şi cum vinovatul își 
apreciază fapta social periculoasă din momentul descoperirii ei. 

7.19. Potrivit art. 901 alin. (1) din Codul penal, în cazul în care instanţa de 
judecată, ţinând cont de circumstanţele cauzei şi de personalitatea vinovatului, 
ajunge la concluzia că nu este raţional ca acesta să execute întreaga pedeapsă cu 
închisoare în penitenciar, aceasta poate dispune suspendarea parţială a executării 
pedepsei aplicate vinovatului, indicând în hotărâre perioada de executare a 
pedepsei în închisoare şi perioada de probaţiune sau, după caz, termenul de probă, 
precum şi motivele condamnării cu suspendarea parţială a executării pedepsei, 
astfel că prima parte a pedepsei se execută în penitenciar, iar restul pedepsei se 
suspendă.

La fel, se specifică că aplicarea prevederilor art. 901 din Codul penal în 
partea suspendării condiţionate a executării pedepsei, nu reprezintă o categorie 
aparte de pedeapsă, ci o măsură oferită condamnatului prin lege de a se corecta.

7.20. Aşadar, ținând cont de gravitatea faptei săvârșite, de persoana 
inculpatului Armaş Alexandru, care a comis infracţiunile la vârsta tânără de până la 
21 de ani, că nu a mai fost deţinut în instituţii penitenciare, de necesitatea restituirii 



prejudiciului cauzat victimei, de prezenţa unor circumstanţe atenuante şi lipsa celor 
agravante, instanţa consideră că corijarea şi reeducarea inculpatului poate avea loc 
partial fără izolarea sa de societate, cu suspendarea parţială a executării a pedepsei, 
astfel că în speță nu este nici un impediment pentru aplicarea acestei norme de 
drept şi astfel se va asigura şi garanţia existenței unui proces echitabil.

7.21. La fel, instanţa apreciază caracterizarea pozitivă a inculpatului de la 
locul de domiciliu, dar şi reieşind din concluziile raportului de expertiză 
psihiatrică, ce denotă lipsa unui pericol social sporit din partea acestuia şi 
nepredispunerea spre comiterea altor infracţiuni, dar totodată comiterea a 2 
infracţiuni, cu aplicarea violenţei, denotă că inculpatul va executa parţial şi 
pedeapsa cu închisoare, fiind echitabil şi având un efect preventiv în viitor.

Mai mult ca atât, inculpatul, aflându-se în perioadă de probă, eventual va 
avea posibilitatea de a restitui mai uşor prejudiciile solicitate şi/sau eventual 
cheltuielile judiciare invocate de procuror, în cazul admiterii acestora, acesta având 
posibilitatea reală ulterior de a fi angajat la un loc de muncă, iar în acest mod nu 
vor fi admise nici alte repercusiuni grave, inclusiv în adresa persoanelor aflate la 
întreţinerea sa sau la întreţinerea cărora se află acesta, luând în considerare 
argumentul decisiv privind prezenţa circumstanţelor atenuante la caz.

7.22. Aşadar, instanţa reține că instituția suspendării parţiale a executării 
pedepsei cu închisoare nu trebuie privită ca un avantaj acordat de lege infractorilor, 
ci trebuie apreciată ca un mijloc preventiv de apărare socială, care derivă din 
organizarea unei politici penale adaptate la realitatea socială concretă, în condiţiile, 
când la etapa actuală, se pune accentul pe căi de reeducare a persoanelor 
condamnate nu prin privare de libertate, dar prin cele neprivative de libertate, care, 
ar fi mai eficiente, or şi Curtea Europeană în jurisprudenţa sa, s-a pronunţat în 
favoarea folosirii măsurilor neprivative de libertate (cauza Varga şi alţii v. 
Ungaria, hotărârea din 10 martie 2015, § 104; cauza Norbert Sikorski v. Polonia, 
hotărârea din 22 octombrie 2009, §158), statuând că trebuie să se ia în considerare 
alternativele disponibile detenției, şi nu aplicarea automată a pedepsei închisorii 
(cauza Kyprianou v. Cipru, hotărârea din 15 decembrie 2005, §108).

La rândul său, conform normei nr. 19 din Recomandarea CM/Rec (2017) 3 a 
Comitetului de Miniștri adresată statelor membre cu privire la normele europene 
privind sancțiunile și măsurile comunitare stabilește standardele Consiliului 
Europei privind sancțiunile/măsurile alternative la pedeapsa cu închisoarea, 
alternativele la pedeapsa cu închisoarea ar trebui să fie disponibile pentru a fi 
utilizate în cât mai multe cauze posibil şi prin urmare, orice obstacole formale, 
inclusiv de natură juridică, ce împiedică utilizarea unor pedepse și măsuri 
alternative în cauzele cu infracțiuni grave și recidivă sau în legătură cu anumite 
tipuri de infracțiuni, sau orice alte limitări legale ar trebui revizuite și eliminate în 
măsura în care acest lucru este necesar, iar astfel de constrângeri pot diminua 



capacitatea pedepselor și a măsurilor alternative de a contribui la scăderea 
numărului de persoane din penitenciare.

Respectiv, conform Recomandării nr. R(92)17 a Comitetului de Miniștri al 
Consiliului Europei referitoare la consecvența în pronunțarea sentințelor, atât 
legislația, cât și instanța judecătorească ar trebui să ia în considerare 
individualizarea pedepsei, iar prin urmare, pentru a evita dificultățile neobișnuite și 
a nu afecta reabilitarea infractorului, trebuie să se țină seama de circumstanțele 
personale ale infractorului și, în special, de impactul probabil al pedepsei asupra 
fiecărui infractor în mod individual (norma A.8) şi mai mult, caracterul de ultimum 
remedium al pedepselor privative de libertate este crucial pentru conceptul de 
politici penale și al unei legi penale umane și liberale. 

Astfel, pedeapsa cu închisoarea ar trebui aplicată numai în acele cazuri în 
care, ținând seama de toate circumstanțele relevante, gravitatea infracțiunii ar face 
ca orice altă pedeapsă în mod clar să fie inadecvată (normele B.2 şi B.5 ale 
Recomandării nr. R(92)17).

7.23. În acest context, instanţa statuează în privinţa suspendării parţiale a 
executării pedepsei cu închisoare în privinţa inculpatului Armaş Alexandru, acesta 
urmând să execute pedeapsa cu închisoare reduse la jumătate, adică pentru o 
perioadă de 1 an şi 3 luni, cu ispăşirea acesteia în penitenciar de tip semiînchis, în 
aşa fel încât ultimul să se convingă de necesitatea respectării legii penale şi 
evitarea în viitor a săvârşirii unor fapte similare, iar restul pedepsei se va suspenda, 
pe o perioadă de probaţiune de 2 ani.

7.24. De asemenea, în conformitate cu prevederile alin. (5) din art. 901 al 
Codului penal, pentru a asigura corectarea condamnatului, instanţa îl va obliga pe 
Armaş Alexandru, ca în conformitate cu prevederile art. 90 alin. (6) pct. a), b), e) şi 
g) din Codul penal, în perioada de probaţiune:

- să nu-şi schimbe domiciliul şi/sau reședința fără consimțământul organului 
competent;

- să nu frecventeze localuri de agrement, cu program de activitate după ora 
22 şi 00 min.;

- să repare daunele cauzate victimei în termen de un an de la eliberarea din 
detenţie;

- să execute ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii, în mărime de 
60 de ore.

7.25. Subsecvent, în cazul executării muncii neremunerate în folosul 
comunităţii, instanţa informează că în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) 
din Codul penal, aceasta se stabileşte pe un termen de la 60 la 240 ore şi este 
exectuată de la 2 până la 4 ore pe zi, iar în cazul condamnatului care nu este 
antrenat în activităţi de bază sau studii, la solicitarea acestuia până la 8 ore pe zi.



7.26. În subsidiar, instanţa explică condamnaţilor că, reieşind din prevederile 
art. 901 alin. (6) şi (7) din Codul penal, în cazul în care cel condamnat cu 
suspendarea parțială a executării pedepsei cu închisoare săvârşeşte în perioada de 
probaţiune sau, după caz, în termenul de probă o nouă infracţiune intenţionată sau 
încalcă în mod sistematic obligaţiile stabilite, instanţa de judecată îi stabileşte o 
pedeapsă în condiţiile art. 85 dacă, după caz, nu sânt aplicabile prevederile alin. (7) 
din prezentul articol.

Respectiv, ultimul articol stipulează că în cazul în care cel condamnat cu 
suspendarea parțială a executării pedepsei cu închisoare săvârşeşte în perioada de 
probaţiune sau, după caz, în termenul de probă o infracţiune din imprudenţă sau o 
infracţiune intenţionată uşoară sau mai puţin gravă, problema anulării sau 
menţinerii condamnării cu suspendarea parțială a executării pedepsei cu închisoare 
se soluţionează de către instanţa de judecată, la demersul organului care exercită 
supravegherea asupra comportamentului celor condamnaţi cu suspendarea 
executării pedepsei.

7.27. Concomitent, reieşind din faptul condamnării inculpatului cu 
suspendarea parţială a executării pedepsei, şi urmând ca acesta să execute o parte 
din sancţiune în detenţie, termenul de ispăşire a acesteia, se va calcula din 
momentul pronunţării prezentei sentinţe, iar în termenul de executare se va include 
şi perioada aflării lui Armaş Alexandru în stare de reţinere şi de arest, de la 3 
ianuarie 2022, ora 12 şi 25 min. până la 31 mai 2022.

Cu privire la măsura preventivă.
8.1. În corespundere cu prevederile art. 385 alin. (1) pct. 15) şi art. 395 alin. 

(1) pct. 5) din Codul de procedură penală, instanţa urmează să se expună în 
privinţa măsurii preventivă ce se va aplica inculpatului până când sentinţa va 
deveni definitivă.

8.2. În contextul dezbaterilor judiciare procurorul Alexandru Chiriţa, 
avocatul părţii vătămate, apărătorul şi inculpatul nu s-au expus pe marginea 
aplicării, menţinerii sau înlocuirii măsurilor preventive în privinţa inculpaţilor. 

8.3. Analizând materialele dosarului penal, la momentul emiterii sentinţei, 
instanţa statuează că inculpatul Armaş Alexandru se află sub imperiul măsurii 
preventive – arestul preventiv. 

8.4. În acest context, instanţa relevă că conform art. 329 alin. (1) din Codul 
de procedură penală, la judecarea cauzei, instanţa, din oficiu sau la cererea părţilor 
şi ascultând opiniile acestora, este în drept să dispună aplicarea, înlocuirea sau 
revocarea măsurii preventive aplicate inculpatului.

Instanţa constată că potrivit art. 175 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură 
penală, constituie măsuri preventive măsurile cu caracter de constrângere orientate 
în scopul asigurării de către instanţă a executării sentinţei.



Măsurile preventive sânt orientate spre a asigura buna desfăşurare a 
procesului penal sau a împiedica bănuitul, învinuitul, inculpatul să se ascundă de 
urmărirea penală sau de judecată, spre aceea ca ei să nu împiedice stabilirea 
adevărului ori spre asigurarea de către instanţă a executării sentinţei. 

8.5. Aşadar, instanţa consideră la moment imposibilă aplicarea faţă de 
Armaş Alexandru a unei măsuri preventive mai blânde decât arestul preventiv, 
pentru a exclude posibilitatea de a fi prejudiciat cursul normal al executării 
sentinţei, constatând prezenţa circumstanţelor excepţionale, care determină 
necesitatea aplicării măsurii preventive respective. 

Or, inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoare pentru comiterea 
unor infracţiuni săvârşite în concurs şi cu aplicarea violenţei, iar în aceste condiţii, 
este indispensabil menţinerea măsurii preventive aplicate inculpatului, până la 
rămânerea definitivă a sentinţei. 

8.6. Instanţa de judecată mai reţine că, în cazul dat, aplicând măsura 
preventivă sub formă de arest până la rămânerea definitivă a sentinţei, nu mai este 
încălcat dreptul lui Armaş Alexandru la libertate şi siguranţă, prin raportare la art. 
5 din Convenţie, iar privarea de libertate a ultimului este justificată, întemeiată şi 
necesară într-o societate democratică şi urmăreşte un scop legal, deoarece are ca 
scop împiedicarea acestuia de a se ascunde de organele de drept şi să se asigure 
executarea sentinţei, fiind astfel respectat principiul proporţionalităţii între dreptul 
inculpatului la libertate, garantat de lege şi necesitatea aplicării faţă de el a 
arestului preventiv. 

Relevant, în acest sens este Hotărârea Savca împotriva Republica Moldova, 
unde Curtea Europeană a respins pretențiile reclamantului invocate în temeiul 
articolului 5 § 1 din Convenție privind deținerea sa ilegală după pronunțarea 
sentinței de condamnare de instanța de fond, reamintind că detenția preventivă se 
încheie în momentul în care persoana deținută este eliberată și/sau îi este stabilită 
pedeapsa, fie și de către o instanţă de fond (a se vedea Wemhoff împotriva 
Germaniei, § 9; Labita împotriva Italiei [MC], hotărârea din 6 aprilie 2000, § 147; 
Kalashnikov împotriva Federaţiei Ruse, hotărârea din 15 iulie 2002, § 110; Solmaz 
împotriva Turciei, hotărârea din 16 ianuarie 2007, §§ 23-24).

8.7. În aceste circumstanţe, instanţa consideră că suntem în prezenţa cazului 
în care este o necesitate absolută de a menţine măsura preventivă sub formă de 
arest preventiv faţă de inculpatul Armaş Alexandru, deoarece doar această măsură 
preventivă este reală şi efectivă în cazul dat şi va asigura comportamentul respectiv 
al acestuia pentru executarea sentinţei emise.

Cu referire la cheltuielile judiciare.
9.1. Cu privire la cheltuielile judiciare instanța de judecată reține, că 

acuzatorul de stat în dezbateri judiciare a omis să se expună în privinţa cheltuielilor 
judiciare existente, şi astfel nu pot fi invocate şi puse în sarcina persoanei în mod 



arbitrar acestea, în pofida faptului că urmărirea penală ocazionează efectuarea de 
cheltuieli pentru întocmirea şi transmiterea actelor de procedură, pentru 
administrarea probelor si conservarea mijloacelor materiale de probă, iar în 
cheltuielile pentru administrarea probelor s-ar include inclusiv sumele pentru 
retribuția cuvenită experţilor si interpreților pentru serviciul care l-au adus justiţiei.

9.2. În circumstanţele specifice cauzei date, instanţa a mai luat în 
considerare şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în condiţia 
neadmiterii încasării unor cheltuieli de judecată prea mari din contul inculpatului 
(cauzele Kreuz împotriva Poloniei (nr. 1), §§ 60-67; Podbielski şi PPU Polpure 
împotriva Poloniei, §§ 65-66; Weissman şi alţii împotriva României, § 42 şi a 
contrario Reuther împotriva Germaniei (dec.)), or s-a statuat că partea care a 
câștigat procesul nu va putea obține rambursarea unor cheltuieli decât în măsura în 
care se constată realitatea, necesitatea și caracterul lor rezonabil (cauza Costin 
versus România, hotărârea din 26 mai 2005; cauza Străin și alții versus România, 
hotărârea din 21 iulie 2005; cauza Petre versus România, hotărârea din 27 iulie 
2006, etc.).

Cu privire la mijloacele materiale de probă.
10.1. Cu referire la prevederile art. 161-162, art.385 alin.(1) pct.13, art.397 

pct. 3) CPP, la adoptarea sentinței, instanța de judecată hotărăște chestiunea cu 
privire la mijloacele materiale de probă, iar în dezbateri judiciare, procurorul a 
ezitat să se expună în privinţa acestora.

10.2. Astfel, instanţa conchide că prin ordonanţa ofiţerului de urmărire 
penală Anastasia Vasiloi din 4 ianuarie 2022 (vol.I, f.d.104), a fost recunoscut în 
calitate de mijloc material de probă un suport magnetic de tip DVD-R, pe care sunt 
stocate înregistrări video, atât din interiorul, cât și din exteriorul localului “TAO”, 
situat în mun. Chișinău, pe bd. Mircea cel Bătrîn 3/2, anexat la materialele cauzei 
penale (Vol.I, f.d 105).

La fel, prin ordonanţa ofiţerului de urmărire penală Gheorghe Dabija din 3 
ianuarie 2022 (vol.I, f.d.113), a fost recunoscut în calitate de mijloc material de 
probă un suport magnetic de tip DVD-R, pe care este stocată informația acumulată 
ca urmare a examinării aplicației “Viber”, de la calculatorul de serviciu al Unității 
de Gardă a IP Ciocana a DP mun. Chişinău, care este anexat la materialele cauzei 
penale (Vol.I, f.d. 114).

Totodată, prin ordonanţa ofiţerului de urmărire penală Mihaela Ciubara din 
4 ianuarie 2022 (vol.I, f.d.145), a fost recunoscut în calitate de mijloc material de 
probă un suport optic de tip DVD-R, cu înregistrări video fixate de angajaţii 
BPRO, cu cameră de tip “BodyCam”, la data de 2 ianuarie 2022, care este anexat 
la cauza penală (vol.I, f.d.146).

Subsecvent, prin ordonanţa ofiţerului de urmărire penală Gheorghe Dabija 
din 4 ianuarie 2022 (vol.I, f.d.136), a fost recunoscut în calitate de mijloc material 



de probă un suport optic de tip DVD-R, cu înregistrăi video fixate din cadrul 
sediului IP Ciocana al DP mun. Chişinău, la data de 2 ianuarie 2022, care este 
anexat la cauza penală (vol.I, f.d.137).

10.3. Referitor la mijloacele materiale de probă, instanța de judecată 
constată că potrivit prevederilor art. 157 alin. (1) CPP, „constituie mijloc material 
de probă documentele în orice formă (scrisă, audio, video, electronică etc.) care 
provin de la persoane oficiale fizice sau juridice dacă în ele sunt expuse ori 
adeverite circumstanțe care au importanță pentru cauză”. 

Subsecvent, art. 157 alin. (2) CPP, stipulează că documentele se anexează, 
prin ordonanța organului de urmărire penală sau prin încheierea instanței, la 
materialele dosarului și se păstrează atâta timp cât se păstrează dosarul respectiv. 

În cazul în care documentele în original sunt necesare pentru evidență, 
rapoarte sau în alte scopuri legale, acestea pot fi restituite deținătorilor, dacă este 
posibil fără a afecta cauza, copiile de pe acestea păstrându-se în dosar. 

Potrivit art. 162 alin. (1) pct. 5) din Codul de procedură penală, în cazul în 
care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluţionării cauzei 
în fond, se hotărăşte chestiunea cu privire la corpurile delicte, iar în acest caz, 
documentele care constituie corpuri delicte rămân în dosar pe tot termenul de 
păstrare a lui sau, la solicitare, se remit persoanelor interesate.

10.4. Elucidând cele expuse supra, instanţa concluzionează că, la 
materialele cauzei penale se păstrează în original un suporturi informaţionale de tip 
DVD-R, cu înregistrări video, recunoscute în calitate de mijloace materiale de 
probă şi admise de instanţă în proces drept probe, în privinţa cărora nu au fost 
înaintate cereri de restituire şi prin urmare urmează a fi deţinut la materialele 
cauzei, pe toată perioadă păstrării sale.

Cu privire la acţiunea civilă.
11.1. În contextul dezbaterilor judiciare, procurorul şi inculpatul nu s-au 

expus în privinţa acţiunii civile.
Totuşi, în şedinţă de judecată, partea vătămată şi avocatul Alexandru 

Marginean, care acţionează în interesele lui Borş Vitalie în temeiul mandatului 
avocaţial nr. 1498222 din 9 februarie 2022 (vol.II, f.d.157), au înaintat o acţiune 
civilă, prin care s-a solicitat doar repararea prejudiciului moral cauzat prin 
infracţiune, estimat la cuantumul de 800000 lei (vol.IV, f.d.98-99) şi în susţinere 
au fost anexate un contract de asistenţă juridică, un act de îndeplinire a lucrărilor în 
cuantum de 10 400 lei şi un bon de plată cu seria şi nr. WL699811, pentru suma 
achitată de beneficiar în mărime de 10400 lei (vol.IV, f.d.100-102).

Au mai argumentat prin faptul că partea vătămată, în rezultatul acţiunilor 
inculpatului, a suferit o incapacitate de deplasare pentru o perioadă mai mare de 2 
luni, aflându-se în ghips, având comoţie cerebrală şi alte leziuni.



11.2. Concomitent, apărătorul inculpatului, în şedinţă de judecată a pledat 
pentru respingerea acţiunii, pe care o consideră ca fiind nefondată, or gravitatea 
celor expuse de partea vătămată nu s-au adeverit în cadrul cercetării judecătorești, 
iar în cadrul ședințelor s-a dovedit că nu inculpatul a plasat în mediul on-line, 
înregistrările video.

Respectiv, susţine că prejudiciul este unul disproporțional și în cerere nu se 
atestă o argumentare certă cum s-a calculat acesta, iar inculpatul la faza de 
urmărire penală și în instanța a întreprins acțiuni directe prin care și-a expus 
intenția de a repara prejudiciul material și moral solicitat inițial de partea vătămată, 
în valoare de 50 000 lei și ulterior de 60 000 lei.

11.3. Instanţa mai relevă că Borş Vitalie a fost recunoscut în calitate de 
parte vătămată prin ordonanţa organului de urmărire penală din 3 ianuarie 2022 
(vol.I, f.d.48), iar în şedinţă de judecată a înaintat cererea pendinte, semnată 
olograf de acesta, prin care revendică mijloacele băneşti în sumă de 800000 lei, cu 
titlu de prejudiciu moral cauzat prin infracţiune.

11.4. În acest context, în drept, instanța reține că în conformitate cu art.219 
alin. (1) şi (3) pct. 2) din Codul de procedură penală, acţiunea civilă în procesul 
penal se intentează prin depunerea unei cereri, adresate procurorului sau instanţei 
de judecată, de către persoanele fizice sau juridice cărora le-au fost cauzate 
prejudicii materiale sau morale nemijlocit prin fapta (acţiunea sau inacţiunea) 
interzisă de legea penală sau în legătură cu săvârșirea acesteia.

La fel, potrivit alin. (4) şi (7) din acelaşi articol, la evaluarea cuantumului 
despăgubirilor materiale ale prejudiciului moral, instanţa de judecată ia în 
considerare suferinţele fizice ale victimei, prejudiciul agrement sau estetic, 
pierderea speranţei în viaţă, pierderea onoarei prin defăimare, suferinţele psihice 
provocate de decesul rudelor apropiate etc., iar în caz de deces al persoanei fizice 
care este în drept de a intenta o acţiune civilă în procesul penal, acest drept trece la 
succesorii ei.

În conformitate cu art. 220 alin. (1), (2) și (3) din Codul de procedură penală, 
acţiunea civilă în procesul penal se soluţionează în conformitate cu prevederile 
Codului de procedură penală. Normele procedurii civile se aplică dacă ele nu 
contravin principiilor procesului penal şi dacă normele procesului penal nu prevăd 
asemenea reglementari. Hotărârea privind acţiunea civilă se adoptă în conformitate 
cu normele dreptului civil şi ale altor domenii de drept.

Potrivit prevederilor art.225 alin.(2) din Codul de procedură penală, la 
adoptarea sentinţei de acuzare sau de aplicare a măsurilor de constrângere cu 
caracter medical, instanţa soluţionează şi acţiunea civilă prin admiterea ei, totală 
sau parţială, ori prin respingere.

În conformitate cu art. 387 alin. (1) din Codul de procedură penală, odată cu 
soluţionarea cauzei penale, judecătorul este obligat să soluţioneze acţiunea civilă.



Cu privire la prejudiciul material, în conformitate cu art. 1998 alin. (1) din 
Codul civil, cel care acţionează faţă de altul în mod ilicit, cu vinovăţie este obligat 
să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, şi prejudiciul 
moral cauzat prin acţiune sau omisiune.

Cu referire la prejudicial moral cauzat, conform prevederilor art. 2036 din 
Codul 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, 
prejudiciul moral fiind reparat indiferent de existenţa şi întinderea prejudiciului 
patrimonial. 

Potrivit prevederilor art. 2037 din Codul civil, mărimea despăgubirii pentru 
prejudiciu moral se determină de către instanţa de judecată în funcţie de caracterul 
şi gravitatea prejudiciului moral cauzat persoanei vătămate, de gradul de vinovăţie 
a autorului prejudiciului, dacă vinovăţia este o condiţie a răspunderii şi de măsura 
în care această despăgubire poate aduce satisfacţie echitabilă persoanei vătămate. 
Caracterul şi gravitatea prejudiciului moral le apreciază instanţa de judecată, luând 
în considerare circumstanţele în care a fost cauzat prejudiciul, restrîngerea 
posibilităţilor de viaţă familială şi socială, precum şi statutul social al persoanei 
vătămate.

11.5. Raționând prin prisma acestor texte de lege, instanța desprinde că 
condițiile exercitării acțiunii civile în cadrul procesului penal sunt: 1) infracţiunea 
să fi produs prejudiciul; 2) între infracţiunea săvârşită şi prejudiciul reclamat să 
existe un raport de cauzalitate; 3) prejudiciul trebuie să fie cert; 4) prejudicul să nu 
fi fost reparat; și 5) să existe manifestarea de voinţă a celui vătămat de a fi 
despăgubit.

11.6. Cât privește prima condiție, instanța consemnează în plan obiectiv că, 
infracțiunea lezează relațiile sociale și valorile apărate de legea penală și poate 
provoca un prejudiciu moral și/sau material, iar în raport cu a doua condiţie 
reparaţia prejudiciului în procesul penal poate fi înfăptuită doar atunci când între 
fapta ilicită şi prejudiciu există un raport de cauzalitate, direct sau indirect 
(caracterul indirect al nexului cauzal neechivalând cu un prejudiciu indirect). 

La fel se consideră întrunită a treia condiție, potrivit căreia instanța relevă că 
este necesar ca prejudiciul să aibă o întindere determinată. Caracterul cert al 
prejudiciului înseamnă că acesta este un prejudiciu sigur, s-a produs în realitate și 
poate fi evaluat, ceea ce impune ca acţiunea civilă să fie exercitată pentru repararea 
unui prejudiciu cuantificat.

Cu referire la a patra condiție, denotă că până la soluționarea acțiunii civile, 
inculpatul nu a reparat prejudiciul cauzat prin infracțiune și/sau partea civilă nu a 



confirmat acest lucru, iar la caz, instanţa reţine că inculpatul la moment nu a 
restituit prejudiciul cauzat prin infracţiune, nici integral, nici în aspect parţial.

În sfârșit, cea de-a cincea condiție presupune că persoana fizică sau juridică 
care a înaintat acţiunea civilă în cadrul procesului penal, fiind recunoscută în 
calitate de parte civilă, are dreptul la repararea pecuniară a prejudiciului pe care l-a 
suferit, iar în virtutea principiului disponibilității și prin prisma art. 62 alin. (1) pct. 
18) din Codul de procedură penală, poate să renunţe la acţiunea civilă în orice 
etapă a procesului penal, dacă legea permite.

11.7. Astfel, cu referire la evaluarea daunelor morale (prejudiciul moral), 
instanța urmează să ia în calcul următoarele criterii: importanţa socială a valorii 
lezate prin săvârşirea faptei ilicite; gravitatea precum şi intensitatea durerilor fizice 
şi psihice, provocate de agresor; repercusiunile asupra situaţiei sociale a victimei, 
inclusiv în plan familial sau profesional, prin atingerile aduse onoarei şi demnităţii 
victimei; felul vinovăției; și echitatea.

În acest mod, pe lângă lipsa manifestării de voinţă de a fi despăgubiți, 
instanța de judecată notează că a fost probat în ședința de judecată cauzarea unui 
prejdudiciu fizic sănătăţii victimei prin acțiunile inculpatului, fiind admise 
repercursiuni evidente, expuse prin dereglarea sănătăţii de lungă durată, după cum 
denotă din raportul de expertiză medico-legală suplimentară în speţă.

Mai mult ca atât, prin acţiunile inculpatului, a cărui vinovăţie a fost 
demonstrată indiscutabil în acest proces judiciar, indubitabil s-au creat repercusiuni 
şi în sănătatea psihică a victimei, care în urma atentării la sănătatea sa fizică, s-a 
aflat şi într-o termporară stare de frică, iar reducerea intensităţii acestui grad de 
afectare poate fi valorificat doar printr-un echivalent bănesc.

11.8. Astfel, având în vedere că în privinţa părţii vătămate a fost comisă o 
infracţiune, de altfel care atentează la valoarea fundamentală – sănătatea persoanei, 
fapt ce deja provoacă un stres, anxietate şi frustrare prin însăşi fapta comisă contra 
sănătăţii persoanei, ce a dus la efecte ulterioare importante în viaţa şi sănătatea sa, 
instanţa va admite parţial pretenţia de încasare a prejudiciului moral, ce corespunde 
practicii Curţii Europene a Drepturilor Omului, dar totuşi considerând cuantumul 
bănesc solicitat, ca unul ce depăşeşte gravitatea faptei comise, or inculpatul, în 
pofida perturbării activităţilor sale şi a modului de viaţă, acest fapt a avut un 
caracter temporar, ultimul având posibilitatea de a reveni la starea sa iniţială.

11.9. Astfel, instanța de judecată consideră că, doar prin stabilirea pedepsei 
penale inculpatului, partea vătămate nu va fi satisfăcută şi nu se vor compensa 
suferințele suportate de către acesta.

În acest condiţii, reieşind din faptul că în privinţa victimei Borş Vitalie a 
fost comisă o infracţiune, iar acesta a suportat anumite traume psihologice, care l-
au afectat temporar şi emoţional, acest fapt fiind cert, instanţa consideră necesar 
încasarea din contul inculpatului cu titlu de prejudiciu moral, conform limitelor 



acţiunii civile înaintate de acesta, ce derivă din cererea de chemare în judecată, în 
beneficiului părţii vătămate a sumei de 70 000 lei, care este una echitabilă în raport 
cu daunele cauzate.

11.10. În subsidiar, instanţa mai argumentează că art. 6 § 1 din Convenţie 
este aplicabil unei plângeri cu constituire de parte civilă (cauza Perez împotriva 
Franţei (Marea Cameră), §§ 70-71), însă cu excepţia cazului în care acţiunea 
civilă iniţiată are doar scop punitiv sau este făcută cu titlu de răzbunare personală 
(Sigalas împotriva Greciei, § 29; Mihova împotriva Italiei (dec.)).

În circumstanţele specifice cauzei date, instanţa a luat în considerare 
inclusiv şi condiţia neadmiterii unei sume excesive a garanţiei pentru o plângere cu 
constituire de parte civilă (cauza Aït Mouhoub împotriva Franţei, §§ 57-58 şi de 
asemenea cauza García Manibardo împotriva Spaniei, §§ 38-45) care l-ar 
dezavantaja arbitrar pe inculpat, precum şi neadmiterea unor cheltuieli de judecată 
prea mari (cauzele Kreuz împotriva Poloniei (nr. 1), §§ 60-67; Podbielski şi PPU 
Polpure împotriva Poloniei, §§ 65-66; Weissman şi alţii împotriva României, § 42 
şi a contrario Reuther împotriva Germaniei (dec.)), cu respectarea principiului 
proporţionalităţii dintre fapta comisă şi urmările provocate. 

11.11. Concomitent, instanţa a luat în consideraţie atât aprecierea 
subiectivă privind gravitatea cauzării suferinţelor psihice părţii vătămate, cât şi 
datele obiective care certifică acest fapt, inclusiv felul vinovăţiei persoanei care a 
cauzat prejudiciul şi alte circumstanţe probatoare prin actele pricinii, în particular 
situaţia familială şi materială a persoanei care poartă răspundere pentru cauzarea 
prejudiciului moral al părţii vătămate.

Instanţa de judecată, la stabilirea remuneraţiei, a ţinut cont şi de faptul că 
compensarea bănească a prejudiciului are ca scop înlăturarea consecinţelor 
negative existente la moment, din patrimoniul psihic şi moral al părţii civile şi în 
acest context, repararea daunelor morale cauzate, instanţa o consideră eficientă 
anume printr-un echivalent bănesc, deoarece doar o sumă de bani acordată 
persoanei vătămate este capabilă să-i ofere o satisfacţie compensatorie de natură a-i 
uşura suferinţele fizice sau psihice, care comprimă prejudiciul afectiv cauzat.

12. În conformitate cu articolele 70 alin. (31), 72, 84 alin. (1) şi 901 din 
Codul penal, 162, 221-225, 227-229, 329, 340, 384-389, 392-395 şi 397 din Codul 
de procedură penală, instanţa de judecată,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Se recunoaște vinovat Armaş Alexandru ***** pentru comiterea infracțiunii 
prevăzute de art. 152 alin. (1) din Codul penal, se condamnă şi i se stabileşte o 



pedeapsă cu închisoare pe un termen de 2 (doi) ani, cu executarea acesteia în 
penitenciar de tip semiînchis.

Se recunoaște vinovat Armaş Alexandru ***** pentru comiterea infracțiunii 
prevăzute de art. 287 alin. (1) din Codul penal, se condamnă şi i se stabileşte o 
pedeapsă cu închisoare pe un termen de 1 (unu) an, cu executarea acesteia în 
penitenciar de tip semiînchis.

Conform art. 84 alin. (1) din Codul penal, pentru concurs de infracţiuni, prin 
cumul parţial al pedepselor aplicate, se aplică lui Armaş Alexandru o pedeapsa 
definitivă cu închisoare, pe un termen de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni, cu executare în 
penitenciar de tip semiînchis.

În conformitate cu prevederile art. 901 din Codul penal, Armaş Alexandru va 
executa pedeapsa cu închisoare pe un termen de 1 (unu) an şi 3 (trei) luni, în 
penitenciar de tip semiînchis, iar executarea restului pedepsei aplicate cu 
închisoare pe un termen de 1 (unu) an şi 3 (trei) luni, se suspendă parţial pe o 
perioadă de probațiune de 2 (doi) ani, dacă în acest termen, condamnatul nu va 
săvârși o nouă infracţiune şi prin respectarea condiţiilor probaţiunii, va îndreptăţi 
încrederea ce i s-a acordat.

Potrivit art. 901 alin. (5) din Codul penal, se obligă Armaş Alexandru, ca în 
perioada de probaţiune:

- să nu-şi schimbe domiciliul şi/sau reședința fără consimțământul organului 
competent;

- să nu frecventeze localuri de agrement, cu program de activitate după ora 
22 şi 00 min.;

- să repare daunele cauzate victimei în termen de un an de la eliberarea din 
detenţie;

- să execute ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii, în mărime de 
60 (şaizeci) de ore.

Controlul asupra executării de către Armaş Alexandru a obligațiilor stabilite 
prin prezenta sentinţă se pune în seama organului de probaţiune din raza teritorială 
a domiciliului acestuia.

Termenul de executare pedepsei în privința lui Armaş Alexandru se va calcula 
din momentul pronunţării prezentei sentințe, cu includerea în termenul de 
executare a perioadei aflării lui Armaş Alexandru în stare de reţinere şi de arest, de 
la 3 ianuarie 2022, ora 12 şi 25 min. până la 31 mai 2022.

Până la data cînd sentinţa va deveni definitivă, se menţine în privinţa lui 
Armaş Alexandru măsura preventivă – arestul preventiv, pentru asigurarea punerii 
în executare a pedepsei cu închisoarea.

Mijloacele materiale de probă: a) un suport magnetic de tip DVD-R, pe care 
sunt stocate înregistrări video, din cadrul localului “TAO”, b) un suport magnetic 
de tip DVD-R, pe care este stocată informația acumulată ca urmare a examinării 



aplicației “Viber” de la calculatorul de serviciu al UG a IP Ciocana a DP mun. 
Chişinău, c) un suport optic de tip DVD-R, cu înregistrări video fixate cu cameră 
de tip “BodyCam” şi d) un suport optic de tip DVD-R, cu înregistrări video fixate 
din cadrul sediului IP Ciocana al DP mun. Chişinău, se vor deţine la cauza penală, 
pe toata perioada păstrării sale.

Se admite parţial acţiunea civilă înaintată de către Vitalie Borş împotriva lui 
Alexandru Armaş privind încasarea în beneficiul părţii vătămate cu titlu de 
prejudiciu moral cauzat prin infracţiune, a mijloacelor băneşti în sumă de 800000 
(opt sute mii) lei.

Se încasează de la Armaş Alexandru ***** în beneficiul lui Borş Vitalie cu 
titlu de compensare a prejudiciului moral cauzat prin infracţiune, mijloace băneşti 
în sumă de 70000 (șaptezeci mii) lei, iar în rest cerințele se resping ca fiind 
neîntemeiate.

Sentinţa este cu drept de atac în ordine de apel la Curtea de Apel Chişinău, în 
termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani), din 
momentul pronunțării integrale a acesteia.

Preşedintele şedinţei,
judecător                                                                      Olga BEJENARI


