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Nr. unic (nr. format vechi) : 35367/3/2019

Data inregistrarii 25.11.2019

Data ultimei modificari: 26.02.2021

Sectie: Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond

Materie: Penal

Obiect: infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000) art. 52 al.3 CP rap. la art. 18 ind. 1 al.1
L.78/2000

Stadiu procesual: Fond

Părţi

Nume Calitate parte

POANTA DORINA TANŢA Inculpat

DIRECŢIA ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN -
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

Parte civilă

DIRECŢIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN Parte civilă

UNIVERSITATEA FINANCIAR-BANCARĂ Parte responsabilă
civilmente

Şedinţe

25.02.2021

Ora estimata: 08:30
Complet: 
Tip solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere
Solutia pe scurt: In baza art.52 alin.3 C.p. rap. la art.18 ind.1 alin.1 din legea 78/2000 cu aplic. art.396 alin.10 C.p.p.
condamna pe inculpata Poanta Dorina Tanta, la pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru participa?ie improprie, în forma
complicită?ii, la folosirea sau prezentarea cu rea credin?ă de documente ori declara?ii false inexacte sau incomplete,
dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele
administrate de acesta ori în numele ei, faptă prevăzută de art. 52 alin. 3 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 din
Legea 78/2000. In baza art. 67 alin. 2 C.pen. in referire la art. 68 alin. 1 lit.b C.pen. aplica inculpatei pedeapsa
complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prev. la art. 66 alin. 1 lit. a, b, g si k C.pen., pe o durata de 5 ani,
ce se va executa de la data ramanerii definitive a prezentei hotariri . In baza art.65 alin. 1 C.pen. aplica inculpatei
pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prev. la art. 66 alin. 1 lit. a,b si g C.pen., ce se va executa la
momentul la care pedeapsa principala a inchisorii va deveni executabila. Constata ca infractiunea ce face obiectul
prezentei cauze este concurenta cu cea care a stat la baza stabilirii fata de inculpata, in conditiile art.83 C.p. a
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pedepsei de 1 an si 4 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii prev. de art.18 ind.2 din Legea 78/2000, prin sent.
pen. nr.2253/28. 12. 2015 pronuntata in dos. 31182/3/2015 al TB-Sectia Ia Penala, definitiva prin dec. pen. 671/15
04 2016 a CAB. Face aplicarea disp. art.89 alin.1 C.p. si dispune anularea amanarii aplicarii pedepsei de 1 an si 4 luni
inchisoare stabilita prin sentinta penala susmentionata. In baza art.38 alin.1-39 alin.1 lit.b C.p. contopeste cele doua
pedepse, de 2 ani inchisoare, respectiv pedeapsa de 1 an si 4 luni inchisoare si dispune ca inculpata sa execute
pedeapsa rezultanta de 2 ani inchisoare la care adauga sporul obligatoriu de 1/3 din cealalta pedeapsa, pedeapsa
rezultanta finala fiind de 2 ani, 5 luni si 10 zile. Constata ca prin sent. pen. 2253/28. 12. 2015 pronuntata in dos.
31182/3/2015 al TB-Sectia Ia Penala( definitiva prin dec. pen. 671/15 04 2016 a CAB) s-a facut aplicarea disp. art.
67 alin. 2) C.p. rap. la art. 66 alin. 1) lit. a), b) ?i g) C.p(pe durata unui an), respectiv a disp. art. 65 alin. 1) raportat
la art. 66 alin. 1) lit. a) b) ?i g). Face aplicarea in cauza a disp. art.45 alin1 si 3 lit.a C.p. si aplica pe langa pedeapsa
rezultanta pedeapsa complementare si accesorie pe durata/in continutul stabilit prin prezenta hotarire, urmand ca
pedepsa complementara sa se execute de la momentul ramanerii definitive a prezentei hotariri, iar pedeapsa
accesorie sa devina efectiva la momentul la care pedeapsa principala va deveni executabila. În temeiul art. 91 alin. 1
C. pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale, de 2 ani, 5 luni si 10 zile închisoare,
pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, stabilit în condiţiile art. 92 alin. 1 C. pen., ce se va calcula de la
data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 93 alin. 1 C. pen. impune inculpatei Poanta Dorina Tanta
respectarea, pe durata termenului de supraveghere, a următoarelor măsuri de supraveghere: să se prezinte la
Serviciul de Probaţiune Bucuresti, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune
desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, in prealabil, schimbarea locuinţei si orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
sa comunice schimbarea locului de munca; sa comunice informaţii si documente de natura a permite controlul
mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 C. pen. impune inculpatei Poanta Dorina Tanta obligaţia de a
frecventa un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Bucuresti sau organizat în colaborare
cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 C. proc. pen. impune inculpatei Poanta Dorina Tanta obligaţia de
a presta, pe parcursul termenului de supraveghere, o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de
120 de zile, în cadrul ADP- sector 2, Bucuresti sau în cadrul DGASPC, sector 2 . În baza art. 404 alin. 2 C. proc. pen.
pune în vedere inculpatei Poanta Dorina Tanta dispoziţiile art. 96 alin. 1 şi 4 C. pen., referitoare la revocarea
suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de
supraveghere sau a obligaţiilor impuse ori stabilite în sarcina sa sau al săvârşirii unei noi infracţiuni pe parcursul
termenului de supraveghere. Ia act de faptul ca prejudiciul a fost acoperit. In baza art.274 alin.1 C.p.p. obliga
inculpata la plata sumei de 2000 lei cheltuieli judiciare avansate de stat(suma din care 1114 lei este aferenta urmaririi
penale). Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicarea minutei. Pronuntata in sedinta publica, azi, 25. 02.
2021. 
Document: Hotarâre  207/2021  25.02.2021

11.02.2021

Ora estimata: 08:30
Complet: CF5
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: În baza disp. art. 391 alin. (2) C.p.p. pronunţarea se va face la data de 25 februarie 2021.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    11.02.2021

29.01.2021

Ora estimata: 08:30
Complet: CF5
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: În baza disp. art. 391 alin. (2) C.p.p. pronunţarea se va face la data de 11 februarie 2021.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29 ianuarie 2021. 
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    29.01.2021

21.01.2021

Ora estimata: 08:30
Complet: CF5
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: În baza disp. art. 391 alin. (2) C.p.p. pronunţarea se va face la data de 29 ianuarie 2021.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21 ianuarie 2021. 
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    21.01.2021

06.01.2021
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Ora estimata: 09:00
Complet: CF5
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera, în baza disp. art. 391 alin. (1) C.p.p. pronunţarea se va
face la data de 21 ianuarie 2021.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    06.01.2021

09.12.2020

Ora estimata: 12:00
Complet: CF5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Dispune scoaterea din cauză a părţii responsabile civilmente şi radierea ei din citativul încheierii.
Fixează un nou termen la data de 6 ianuarie 2021, pentru a-i oferi posibilitatea inculpatei de a achita prejudiciul din
cauză. 
Document: Încheiere de şedinţă    09.12.2020

11.11.2020

Ora estimata: 12:00
Complet: CF5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen de judecată la data de 09.12.2020, sala 239, ora 12:00 pentru realizarea procedurii de
citare cu partea responsabilă civilmente, sens în care se vor face demersuri pentru identificarea sediului instituţiei.
Document: Încheiere de şedinţă    11.11.2020

14.10.2020

Ora estimata: 12:00
Complet: CF5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Ia act că la dosarul cauzei s-a depus din partea părţii civile Direcţia Generala Programe Europene
Capital Uman cererea de constituire de parte civilă. Admite în parte cererea formulată de partea civilă şi dispune
Introducerea în cauză în calitate de parte responsabilă civilmente a Universităţii Financiare Bancare şi citarea acestei
entităţi juridice pentru termenul din 11 noiembrie 2020. Acordă un nou termen de judecată la data de 11 noiembrie
2020, sala 239, ora 12:00 pentru realizarea procedurii de citare cu partea responsabilă civilmente.
Document: Încheiere de şedinţă    14.10.2020

16.09.2020

Ora estimata: 13:00
Complet: CF5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen la data de 14.10.2020, ora 12:00, în vederea realizării procedurii de partea civilă. Dispune
scoaterea din cauză a Direc?iei organismul intermediar pentru programul opera?ional capital uman. Dispune
introducerea în cauză, în calitate de parte civilă a Direcţiei Generale Programe Europene Capital Uman, urmând a fi
emisă o adresă către această instituţie în vederea obţinerii de precizări sub aspectul întinderii pretenţiilor civile. 
Document: Încheiere de şedinţă    16.09.2020

19.08.2020

Ora estimata: 10:00
Complet: CF5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 16 septembrie 2020, sala 239, ora 13:00, CF5,
termen pentru când inculpata P. D.T şi partea civilă Direc?ia organismul intermediar pentru programul opera?ional
capital uman – Ministerul Educa?iei şi Cercetării, au termen în cunoştinţă, conform art. 353 alin.(2) C.p.p. Dispune
amendarea conducătorului Direcţiei organismul intermediar pentru programul opera?ional capital uman – Ministerul
Educa?iei şi Cercetării cu amendă judiciară în cuantum de 500 lei. Se revine cu adresă către partea civilă Direc?ia
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organismul intermediar pentru programul opera?ional capital uman – Ministerul Educa?iei şi Cercetării, în vederea
obţinerii de precizări sub aspectul întinderii pretenţiilor civile. 
Document: Încheiere de şedinţă    19.08.2020

22.07.2020

Ora estimata: 08:30
Complet: CF5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea garantării efective a dreptului la apărare, încuviinţează cererea de amânare a cauzei
formulată de apărătorul ales al inculpatei, acordă termen la data de 19 august 2020, sala 239, ora 10:00, termen
pentru care se revine cu adresă către partea civilă.
Document: Încheiere de şedinţă    22.07.2020

24.06.2020

Ora estimata: 08:30
Complet: CF5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen la data de 22 iulie 2020, sala 239, ora 8:30, având în vedere lipsa de apărare constatată la
acest termen de judecată (prin rezilierea contractului de asistenţă juridică încheiat cu apărătorul ales). Îi puneîn
vedere inculpatei că este singurul termen acordat în cauză, în vederea angajării unui alt apărător ales. Se emite
adresă către partea civilă pentru a-i pune în vedere să-şi precizeze pretenţiile civile. 
Document: Încheiere de şedinţă    24.06.2020

Căi atac

Nu există informaţii.

Citare prin publicitate

Nu există informaţii.
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