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Doljeni condamnaþi definitiv, dupã ce au
prejudiciat APIA Dolj cu aproape 100.000 euro
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Consiliera APIA Dolj, inspectorul de la
Primãria Lipovu ºi administratorul unei
societãþi comerciale din Dolj trimiºi în
judecatã de procurorii Direcþiei Naþionale
Anticorupþie – Serviciul Teritorial Craiova în
2015, în luna mai, într-un dosar care vizeazã
prejudicierea APIA cu aproape 100.000 de
euro, mai exact 400.761,90 lei, au fost
condamnaþi definitiv. Judecãtorii Tribunalului
Dolj i-au condamnat pe fond la pedepse
cuprinse între 3 ani ºi 7 luni închisoare cu
executare ºi 2 ani de închisoare cu
suspendare, societatea implicatã în cauzã
primind ºi ea o amendã penalã de 120.000
lei, iar vineri, 24 martie a.c., Curtea de Apel
Craiova a redus pedeapsa administratorului
care primise închisoare cu executare la 2
ani ’i 10 luni închisoare cu suspendare ºi
amenda firmei la 100.000 lei.
Reamintim cã procurorii DNA - Serviciul
Teritorial Craiova anunþau în mai 2015 cã iau trimis în judecatã pe Cristian Badea,
administrator al S.C. Silvornamental S.R.L.,
la data faptelor, acuzat de folosire sau
prezentare cu rea-credinþã de documente
sau declaraþii false, inexacte sau incomplete
dacã fapta are ca rezultat obþinerea pe
nedrept de fonduri europene, în formã
continuatã (4 acte materiale), înºelãciune
în formã continuatã, (4 acte materiale),
participaþie improprie la infracþiunea de fals
intelectual, (4 infracþiuni), participaþie
improprie la infracþiunea de fals material în
înscrisuri oficiale, (2 infracþiuni), IoanaFlorina Pãun, consilier superior în cadrul
APIA – Centrul Judeþean Dolj, la data
faptelor, acuzatã de abuz în serviciu în formã
continuatã, (trei acte materiale), luare de mitã
în formã continuatã, (trei acte materiale),
Cornel Vãtãu, inspector în cadrul Primãriei
comunei Lipovu – Compartimentul Agricol,
judeþul Dolj, la data faptelor, acuzat de
complicitate la infracþiunea de folosire sau
prezentare cu rea-credinþã de documente
sau declaraþii false, inexacte sau incomplete
dacã fapta are ca rezultat obþinerea pe
nedrept de fonduri europene, complicitate
la infracþiunea de înºelãciune, fals

intelectual. În plus, a fost inculpatã în dosar
ºi societatea lui Cristian Badea. În
rechizitoriul întocmit, procurorii au reþinut
urmãtoarea stare de fapt:“În perioada 20102013, inculpatul Badea Cristian, în calitate
de administrator al S.C. Silvornamental
S.R.L., a solicitat de la Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã – Centrul
Judeþean Dolj, acordarea de sprijin financiar
în cadrul schemelor de platã unicã pe
suprafaþã, fonduri provenind atât din fonduri
europene precum ºi de la bugetul naþional,
folosind cu rea-credinþã documente false ºi
inexacte cu privire la dreptul sãu de folosinþã
ºi de utilizare a suprafeþelor pentru care a
solicitat ºi încasat sprijin financiar.
Documentele respective au fost completate
la determinarea inculpatului Badea Cristian
de cãtre persoane care au acþionat fãrã
vinovãþie, cu excepþia unei adeverinþe
falsificatã cu bunã ºtiinþã de inculpatul Vãtãu
Cornel, în calitate de inspector în cadrul
Primãriei comunei Lipovu – Compartimentul
Agricol, pentru campania din anul 2010. În
cuprinsul acestui document, inculpatul
Vãtau Cornel a atestat în mod nereal faptul
cã S.C. Silvornamental S.R.L. utilizeazã o
suprafaþã totalã de 276,50 ha teren arabil,
deºi din evidenþele primãriei figura cu o
suprafaþã mai micã. În perioada 2011 – 2013,
inculpata Pãun Ioana-Florina, în calitate de
consilier superior în cadrul APIA – Centrul
Judeþean Dolj, a pretins ºi primit, în mod
repetat sume de bani ºi alte foloase
materiale, în valoare totalã de 14.700 lei, de
la inculpatul Badea Cristian, pentru ca, prin
îndeplinirea defectuoasã a atribuþiilor de
serviciu, sã soluþioneze cererile unice de
platã formulate de S.C. Silvornamental SRL,
cu consecinþa obþinerii de cãtre aceasta de
sume de bani mai mari decât cele care i se
cuveneau”. Procurorii DNA au mai precizat
cã Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã s-a constituit parte civilã în
procesul penal cu suma totalã de
400.761,90 lei, echivalentul a 91.498 euro.
Pe 26 aprilie 2016, Tribunalul Dolj a
pronunþat sentinþa în dosar. Astfel,
administratorul firmei, Badea Cristian a primit
3 ani, 7 luni ºi 10 zile închisoare cu executare,
Pãun Ioana Florina - 3 ani închisoare cu
suspendare pe durata unui termen de

supraveghere de 4 ani, iar Vãtãu Cornel 2
ani ºi 4 luni închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de supraveghere de 4
ani. Inculpata SC Silvornamental SRL a
primit o amendã penalã în cuantum total
de 120.000 lei. Vineri, 24 martie a.c., Curtea
de Apel Craiova a pronunþat sentinþa
definitivã. Instanþa a admis apelurile lui
Badea ºi pe al firmei sale, bãrbatul alegânduse cu pedeapsa redusã la 2 ani ºi 10 luni
închisoare cu executare, în timp ce amenda
firmei a fost redusã la 100.000 lei: „Admite
apelurile fpormulate de PARCHETUL DE
PELÂNGÃ ÎNALTA CURTE DE CASAÞIE
ªI
JUSTIÞIE
-D.N.A.-SERVICIUL
TERITORIAL CRAIOVA ºi inculpaþii Badea

Cristian ºi persoana juridicã SC
SILVORNAMENTAL SRL. Respinge apelul
formulat de inculpata Pãun Ioana Florina,
ca nefondat. (...) Condamnã pe inculpatul
Badea Cristian la 2 ani ºi 10 luni închisoare.
Dispune suspendarea executãrii pedepsei
sub supraveghere, pe durata unui termen de
supraveghere de 4 ani. Pe parcursul
termenului de supraveghere obligã inculpatul
sã presteze o muncã neremuneratã în folosul
comunitãþii – la Primãria Cioroiaºi, care
urmeazã a fi stabilitã de Serviciul de
Probaþiune Dolj pe o duratã de 90 de zile”, se
aratã în hotãrârea Curtii de Apel Craiova, care
este definitivã. Celelalte dispoziii din sentinþa
Tribunalului au fost menþinute.
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