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EXTRAS REFERATUL DIICOT 

Consideraţii generale cu privire la situatia de fapt. 

In fapt, se retine ca in perioada 2010-2012 inculpaţii Mihai Stan si Ruse Daniel au 

initiat si constituit un grup infracţional organizat specializat in savarsirea infracţiunilor de 

inselaciune si spalare de bani dar si altor infracţiuni inerente si conexe celor doua infracţiuni 

mentionate si anume fals in inscrisuri sub semnătură privata si uz de fals. Infracţiunea de 

inselaciune a vizat in principal inducerea in eroare a unitatilor bancare de pe teritoriul 

României cu ocazia contractării de credite bancare si nu numai. Un alt tip de inselaciune 

vizat de către grupare este obţinerea de finantari din fonduri europene de la Ministerul 

Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri. 

Grupul infracţional organizat infracţional initiat si constituit nu s-a limitat la savarsirea 

unor infracţiuni banale de inselaciune ci au creat un mecanism infracţional extrem de 

elaborat, complex in care membri gruprii au primit sarcini precise si atributii exacte . Mai mult 

grupul a reuşit in aceasta perioada sa penetreze prin intermediul unor persoane care au 

sprijinit gruparea institutii importante ale statului. Astfel liderul grupării, Mihai Stan , a reuşit 

sa-si creeze un cerc relaţional extrem de important, cerc relaţional din care fac parte 

funcţionari cu rang inalt din cadrul Ministerului Economiei,Cornetului si Mediului de Afaceri , 

Ministerului Agriculturii , Senatul Romaiei , A.V.A.S.. Fondul de Garantare a Creditelor pentru 

Intrerprinderi Mici si Mijlocii, A.N.A.F., Fondul National de Garantare a Creditului Rural si alte 

structuri ale statului roman. Din acelaşi cerc relaţional fac parte persoane care ocupa funcţii 

de conducere la nivelul sucursalelor sau ale structurii centrale din majoritatea bancior 

comerciale care functioneaza pe teritoriul României. Toate aceste persoane fie au fost atrase 

pe cale infracţionala de către liderii grupării fie au fost induse in eroare cu succes prin 

mijloace dolosive dintre cele mai elaborate . 

Având in vedere numărul actelor materiale duse la bun sfarsit sau executate parţial, 

cercul relaţional sus-mentionat, prejudiciul creat cat si faptul ca prin activitatea infracţionala 

grupul a cuprins peste 80% din sistemul bancar romanesc si o parte importanta a institutiilor 

statului grupul Mihai Stan - Daniel Ruse isi castiga prin amploarea si complexitatea sa un loc 

aparte in cazustica penala. 

Ţinta principala a grupului infracţional organizat a reprezentat-o fraudarea bancillor 

comerciale din Romania prin contractarea de credite folosindu-se de acte falsificate. Astfel 

membri grupării au avut in vedere obţinerea de credite atat pentru persoane juridice cat si 

pentru persoane fizice. Tipurile de finantari solicitate au fost extrem de variate mergând de la 

simple linii de creditare pentru activitati curente pana la finantari tip leasing si finantari pe 

proiecte de anvergura . Indiferent de tipul ereditarii, persoane juridice sau persoane fizice, 
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membri grupării aveau nevoie de societati comerciale pe care sa le utilizeze in activitatile 

infractionale.In cazul ereditarii tip corporate, pentru persoane 

juridice, trebuiau sa-si justifice cererile de finanţare iar in cazul finantarii pentru - persoane 

fizice aveau nevoie de o societate angajatoare. 

In acest scop liderii grupării au infiintat si/sau preluat mai multe societati 

comerciale pe care sa le foloseasca in activitatile infracţionale ( atat contractarea de 

credite pentru peraoane juridice sau fizice cat si obţinerea fraudoasa de fonduri 

europene). 

Aceste societati sunt infiintate pe numele unor persoane apropiate celor doi lideri 

ai grupării ( rude , prieteni) care sunt atrase cu uşurinţa in activitatile infracţionale. In 

cazul in care liderii grupării nu isi infiinteaza propriile societati comerciale aceştia preiau 

firme care au avut in trecut activitati comerciale reale. 

Indiferent de modalitatea in care ajung sa controleze societatile comerciale, prin 

infiintare sau prin preluare, pasul doi obligatoriu este „cosmetiazarea" acestor societati 

comerciale. Mai intati li se schimba sediul social si se creaza puncte de lucru , apoi se 

majoreaza capitalul social , capital social ce ajunge la sume foarte mari (de la 100 000 

la 700 000 de lei). Bineintels aceste majorari sociale sunt fictive, fiind intocmite in fals 

acte bancare ( foi de varsamant, extrase de cont , ordne de plata ) care atesta 

majorarile de capital. Sediile sociale sunt stabilite in locaţii ale apropiaţilor in baza unor 

contracte de comodat fictive. Se ajunge in situatia ca la acceasi adresa sa funcţioneze 

mai multe societati comerciale . La fel se intampla si in cazul punctelor de lucru . Astfel 

anumite locaţii reprezintă sediille sociale si punctele de lucru pentru o mare parte din 

firmele folosite de către grupare . 

Următorul pas este crearea unor situatii financiare care sa le faca eligibile la 

unitatile bancare unde se vor prezenta.Astfel societatile comerciale infiintate sau 

preluate figureaza cu cifre de afaceri, profituri, număr de angajaţi si active uriaşe, pentru 

a crea aparenta unor afaceri de succes, profitabile care sa obtina rapid finanţare . Si in 

acest caz toate actele prezentate sunt falsificate. Ştiind insa care sunt paşii urmaţi de 

către ofiţerii de credit in analizarea dosarelor de finanţare, membri grupării au grija sa-si 

declare aceste date la Administraţiile financiare. Astfel cu ocazia verificărilor efectuate 

angajaţii băncilor verificând situatiile financiare pe site-ul A.N.A.F. vor vedea ca acestea 

corespund cu cele din actele prezentate. Ceea ce nu pot verifica funcţionarii bancari 

este autenticitatea acestor date. Prin aplicaţiile la care au acces băncile pot vedea 

declaraţiile persoanelor juridice si atat. Spre exemplificare daca o societate comercial isi 

declara o cifra de afaceri de 1 mii de euro, un profit de 300 0000 de euro, 50 angajaţi, si 

contribuţiile aferente asta nu inseamnaa ca si isi achita . obligaţiile aferente respectiv 

cota de impozit, T.V.A.-ul incasat si contribuţiile pentru angajaţi. Aceste declaraţii 

reprezintă o etapa iar veridicitatea si plata obligaţiilor aferente reprezintă o alta etapa. 

Acesta este motivul pentru care desi aveau declaraţii cu cifre de afaceri, profituri de 

milioane de lei, active , număr mare de angajaţi, operaţiunile in trezorerie (care atesta 
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plata obligaţiilor aferente) s-a costatat ca nu s-a achitat nimic sau s-au efectuat plaţi 

infime in raport cu valoarea operaţiunilor declarate. 

Toate documentele depuse de către membri grupării la unitaile bancare de la 

care au obtinut sau au incercat sa obtina finanţare sunt intocmite dupa acelaşi tipar de 

către aceeaşi persoana. Toate aceste documente au fost regăsite in mail- urile grupării 

la care aveau acces numai anumite persoane din cadrul acesteia, persoane care nu au 

nicio calitate in societatile comerciale folosite.Toate societatile au cifre de afacerri uriaşe 

, active ( terenuri , utilaje industriale si agricole de milioane de lei) profituri substanţiale , 

număr mare de angajaţi si o echipa manageriala de excepţie din punct de vedere al 

pregătirii preofesionale si experienţei (economişti, jurisiti e.t.c.). Toate aceste date sunt 

false. 

In cazul contractării de credite pentru persoane fizice, ca angajaţi ai acestor 

societati , sunt de asemenea intocmite in fals adeverinţe de salariat, contracte de 

munca si orice alt n act necesar pentru ca aceştia sa poata obtina credite pentru nevoi 

personale. Astfe foarte mulţi din apropiaţii celor doi lideri se regăsesc ca angajaţi la 

societatile comercile controlate de către acestiia . Cu actele pregătite de către liderii 

grupării aceştia se prezintă la unitatile bancare si obţin credite de nevoi personale . 

Dupa ce toata documentaţia necesara pentru fiecare societate comerciala este 

pregătită incep demersurile de contactare a diferitelor unitati bancare. Trebuie precizat 

ca liderii grupării nu urmeaza o procedura standard de prezentare la o sucursala in 

vederea negocierii unei finantari . Invariabil aceştia incearca sa penetreze structurile 

centrale ale unitatilor bancare intrucat ştiind ca valoarea creditelor cerute este foarte 

mare , dosarele vor ajunge in Centrala băncii pentru aprobare. In acest sens gruparea 

este sprijinita de diferite personaje , asa zisi „consultanti" , care le faciliteaza accesul in 

aceste structuri . 

întrucât liderii grupării nu isi asuma riscul de a figura ca asociat si administrator 

pe aceste societati, scop in care trec firmele pe numele unor apropiaţi dar nici pe acela 

ca săgeţile sa nu fie in stare sa-si susţină dosarul, 
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Urmare a acestor activitati infracţionale ar parea ca singurele persoane, păgubite 

ar fi unitatile bancare. Lucrurile nu stau deloc asa intrucat majoritatea creditelor 

bancare se obţin cu complicitatea unor inalti funcţionari publici in baza unor 

scrisori de garanţie emise de către F.G.C..R. si F.N.G.C.I.M.M.. Astfel la 

momentul negocierilor cand se pune problema garanţiilor membri grupării 

opteaza pentru varianta unor scrisori de garanţie emise de către cele doua 

institutii. Dupa acordarea creditelor si neplata ratelor aferente, dosarele intra in 

faza executării silite. întrucât persoanele care figureaza ca asociaţi si 

administratori sunt modeste material iar firma nu are nici un fel de activitate reala, 

se trece la executarea garanţiilor emise de către statul roman prin cele doua 

institutii. Astfel statul roman ajunge in situatia sa acopere parţial prejudiciul creat 

de membri grupării. 

Situatia de fapt. 

In fapt se retine ca in perioada 2010-2012 inculpaţii Mihai Stan si Ruse 

Daniel au initiat si constituit un grup infracţional organizat specializat in in 

savarsirea infracţiunilor de inselaciune si spalare de bani dar si altor infracţiuni 

inerente si conexe celor doua infracţiuni mentionate si anume fals in inscrisuri 

sub semnătură privata si uz de fals. Infracţiunea de inselaciune a vizat in principal 

inducerea in eroarea a unitatilor bancare de pe teritoriul României cu ocazia 

contractaţii de credite bancare si nu numai. Un alt tip de inselaciune vizat de 

către grupare este obţinerea de fmantari din fonduri europene de la Ministerul 

Economiei, Comeetului si Mediului de Afaceri. 

Grupul infracţional organizat infracţional initiat si constituit nu s-a limitat la 

savarsirea unor infracţiuni banale de inselaciune ci au creat un mecanism 

imnfractional extrem de elaborat , complex in care membrii gruprii au primit 

sarcini precise si atributii exacte . Mai mult grupul a reuşit in aceasta perioada sa 

penetreze prin intermediul unor persoane care au sprijinit gruparea institutii 

importante ale statului. Astfel liderul grupării, Mihai Stan , a reuşit sa-si creeze un 

cerc relaţional extrem de important , cerc realtional din care fac parte funcţionari 

cu rang inalyt din cadrul Ministerului Economiei , Cornetului si Mediului de Afaceri 

, Minsiterului Agricvuclaturii, Senatul Romaiei, A.V.A.S.. Fonnului de Garantare a 

Creditelor pentru Intrerprinderi Mici si Mijlocii, A.N.A.F.,Fondul National de 

Garnatre a Credutului Rurual si alte struc turi ale  
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statuklui romana . Din acelaşi cerc relaţional fac parte persoane care ocupa funcţii 

de conducere la nivelul sucursalalelor sau ale structurii centrale din majoritatea 

bancior comerciale care fucntioneaza pe teritoriul Romanieii . Toate aceste 

persoane fie au fost atrase pe cale infracţionala de către lideiri grupării fie au fost 

induse in eroare cu succes prin mijloace de dolosive dintre cele mai elboarate. 

Având in vedere numărul actelor materiale duse la bun sfarsit sau executate 

parţial, cercul relaţional sus-mentionat, prejudiciul creat cat si faptul ca prin 

activitatea infracţionala grupul a cuprins peste 80% din sistemul bancar romanesc si 

o parte importanta a institutiilor statului grupul Mihai Stan - Daniel Ruse isi castiga 

prin amploarea si complexitatea sa un loc aparte in cazuistica penala. 

Ţinta principala a grupului infracţional organizat a reprezentat-o fraudarea 

bancillor comerciale din Romania prin contractarea de credite folosindu-se de acte 

falsificate. Astfel membri grupării au avut in vedere obţinerea de credite atat pentru 

persoane juridice cat si pentru persoane fizice . Tipurile de finantari soliciutate au 

fost extrem de variate mergând de la simple linii de creditare pentru aciviitati curente 

pana la finantari tip leasing si finantari pe proiecte de anvergura. Indiferent de tipul 

ereditarii, persoane juridice sau persoane fizice, membri grupării aveau nevoie de 

societati comerciale pe care sa le utilizeze in activitatile infracţionale . In cazul 

ereditarii tip corporate , pentru persoane juridice , sa-si justifice cererile de finanţare 

iar in cazul finantarii pentru persoane fizice aveau nevoie de o societate angajatoare. 

In acest scop lideii grupării au infiintat si/sau preluat mai multe societati 

comeciale pe care sa le foloseasca in activitatile infracţionale ( atat contractarea de 

credite pentru peraoane juridice sau fizice cat si obţinerea fraudoasa de fomnduri 

europene). 

Aceste societati sunt infiintate pe numele unor persoane apropiate celor doi 

lideri ai grupării ( rude , prieteni) care sunt atrase cu suirinta in activitatile 

infracţionale . In cazul in care liderii grupării nu isi infiinteaza propriile societati 

comerciale aceştia preiau firme care au avut in trecut activitati comerciale reale 
 

Indifernete demodalitatea in care ajung sa controleze societatile comerciale , prin 

infiintare sau oprin preluare , pasul doi obligatoriu este consmetiazrea acestor 

societati comerciale . Mai intati li se schimba sediul social si se creaza puncte de 

lucru , apoi se majoreaza 


