
BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

Întrebare 

Adresată: Domnului Mihai Busuioc, Președintele Curții de Conturi a României 

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării:  Nereguli financiar-contabile la Universitatea din București 

 

Stimate Domnule Președinte, 

I. În ultimii 3 ani, Universitatea din București a fost amendată cu sume ce au depășit în                1

total 100.000 lei, amenzile fiind acordate pentru încălcarea normelor de igienă și            

sănătate publică, precum și a celor privind siguranța alimentelor. În nicio situație,            

Universitatea din București nu s-a îndreptat cu acțiune în regres împotriva           

funcționarilor responsabili, deși banii cu care s-au achitat amenzile provin din fonduri            

publice. 

II. De asemenea, la nivelul Universității din București, până în anul 2019 , nu exista o              2

metodologie privind finanțările nerambursabile acordate studenților, deși Legea nr.         

350/2006 obligă instituțiile publice să elaboreze o metodologie pe baza căreia să se             

acorde sumele de bani, respectiv să se urmărească criteriul competițional.          

Universitatea din București, până în anul 2018, a acordat aceste sume direct sau             

indirect, în folosul organizațiilor studențești, fără a respecta un criteriu competițional,           

fără o metodologie, încălcând prevederile Legii nr. 350/2006. Aceeași situație s-a           

1 Florentina Iosip, ”Universitatea București, amendată cu 30.000 de lei de DSP pentru că n-a făcut dezinfecție                 
după ce au fost raportate două cazuri de TBC”, Libertatea.ro, 7 decembrie 2019, disponibil la:               
https://www.libertatea.ro/stiri/universitatea-bucuresti-amendata-cu-30-000-de-lei-de-dsp-dezinfectie-cazuri-t
bc-2824122; accesat la data de 13.05.2020. 
Florin Pușcas, ”Universitatea Bucureşti, focar de infecţie. Un nou caz de TBC, la trei luni după dezinfecţie/                 
UPDATE”, stiripesurse.ro, 02.03.2020, disponibil la:     
https://www.stiripesurse.ro/universitatea-bucuresti-focar-de-infectie-un-nou-caz-de-tbc-la-trei-luni-dupa-dezi
nfectie_1427803.html; accesat la data de 13.05.2020. 
”Amendă pentru cantina Universității din Bucureşti. 101 kilograme de carne au fost confiscate”, Hotnews.ro, 18               
decembrie 2018, disponibil la:    
https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-22873795-amenda-pentru-cantina-facultatii-drept-universitatea-din-bu
curesti-101-kilograme-carne-fost-confiscate.htm; accesat la data de 13.05.2020. 
2 Disponibil la: 
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2020/01/Regulament-privind-regimul-sus%C8%9Binerii-proiectelor-ON
G.pdf; 25.05.2020. 
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întâmplat și în cazul activităților sportive, încălcându-se prevederile Legii nr. 69/2000           

până în prezent. 

III. De asemenea, în perioada 2016-2020, studenții din cadrul Universității au fost angajați            

în mod nelegal în structurile administrative ale UB, pe perioadă determinată,           

remunerați, toată procedura efectuându-se sub paravanul ”practicii școlare” . Mai         3

mult, studenții din cadrul Universității, au desfășurat raporturi juridice de muncă în            

cadrul cantinei Universității, fiind remunerați, dar fără a-și plăti obligațiile fiscale           

rezultate din raportul de muncă. Universitatea din București a creat la un mecanism             

pentru a se sustrage de la plata impozitelor și contribuțiilor sociale către bugetul             

general consolidat după cum urmează: Universitatea a contractat muncă de la studenții            

Universității fără a încheia un contract individual de muncă, ci prin intermediul            

acordării unor burse speciale pentru muncă. Aceste burse speciale sunt prevăzute de            

metodologia privind acordarea burselor și ele sunt destinate bonificării acelor studenți           

care desfășoară activități excepționale legate de statutul de student. Or, activarea în            

cadrul aparatului de specialitate al Universității sau în cadrul cantinei nu poate            

reprezenta o activitate ce are legătură cu calitatea de student, cu atât mai puțin cu cât                

respectivii studenți nu desfășurau ”practică” în domeniul de studii. Mai mult, pentru            

efectuarea practicii, există legislație specială care permite remunerarea (Legea nr.          

258/2007). În fapt, s-a creat o eludare a legislației muncii și acordarea unor sume de               

bani pentru o activitate care nu era destinată ”Burselor speciale”. 

IV. În perioada 2014-2018, Universitatea din București a acordat burse         

speciale/extracurriculare în valoare de circa 1 milion de euro în baza unei metodologii             

existente la nivelul instituției. Conform universității, bursele speciale se acordă la           

solicitarea conducerii facultăților sau a Universității și sunt aprobate de Consiliul de            

Administrație UB . Bursele erau acordate studenților reprezentanți în Consiliul         4

Facultății, respectiv Senatul Universitar pentru activitatea de reprezentare, deși         

activitatea de reprezentare este un mandat cu titlu gratuit. În orice caz, studenții             

reprezentanți nu reprezintă Universitatea, ci pe studenți, astfel că plata sumelor nu este             

legală și temeinică. În fapt, din datele existente în presă, rezultă că studenții             

3 Disponibil la: https://evz.ro/haos-universitatea-bucuresti-camine.html; accesat la data de 25.05.2020. 
4 Disponibil la: https://www.romaniacurata.ro/burse-speciale-studenti-reprezentanti-universitatea-bucuresti/;    
accesat la data de 25.05.2020. 
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reprezentanți erau cumpărați de conducerea facultăților și a universității pentru a-și           

exprima votul în concordanță cu voința celor dintâi. Mai mult, aceștia erau remunerați             

pentru diversele activități făcute în beneficiul Universității, deși activitatea este          

calificată drept ”voluntariat”. De esența voluntariatul este însă caracterul său          

neremunerat. Astfel, Universitatea din București a angajat fonduri publice fără temei           

legal și au deturnat fondurile de burse de la scopul destinat lor. 

V. Universitatea din București a comunicat Facultății de Drept în ianuarie 2019 că, pentru             

anul 2018 există un excedent de 700.000 lei. În 2020, când conducerea Facultății de              

Drept a cerut datele economice pentru ultimii 4 ani, s-a comunicat că, în 2017,              

Facultatea de Drept a avut de fapt un deficit de 1.000.000 lei. La începutul lui               

februarie 2020, s-a comunicat Facultății de Drept un deficit de 3.000.000 lei care,             

ulterior, a fost ”corectat” la 1.600.000 lei. Prezentarea unor rezultate          

financiar-contabile contradictorii arată că s-a operat în mod fraudulos în documentele           

contabile ale universității, de natură a se înregistra rezultate financiare eronate           

(excedent, după caz deficit). Diferențele extrem de mari din anul 2017, de 1.700.000             

lei conduce la ideea că, în documentele contabile întocmite, s-au atestat cu            

intenție fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori s-au omis cu          

știință inserarea unor date sau împrejurări financiar-contabile. 

VI. De mai bine de 10 ani, Universitatea din București atribuie în mod exclusiv contractul              

de prestări servicii de internet pentru campusul studențești Grozăvești unei firme care            

beneficiază de comodat (titlu gratuit) în unul din spațiile căminelor din Grozăvești și             

care deține monopol asupra închirierii/ racordării la internet în campus.  

VII. Fișele de magazie și caietul de achiziții de alimente pentru cantină și materiale             

consumabile și de curățenie nu sunt în concordanță cu situația faptică, în sensul că se               

regăsesc mult mai puține materiale de curățenie și alimente în stoc decât în             

documentele de achiziții. 

VIII. Universitatea din București nu acordă indemnizațiile de doctorat și personalului          

nedidactic și, nici până în prezent, nu a executat toate hotărârile judecătorești privind             

plata drepturilor salariale restante. 

IX. Conform Hotărârii nr. 6870/2017 din data de 11.10.2017 a Judecătoriei Sector 5            

București, Universitatea din București a fost obligată la plata a 50.000 lei către CIBUS              
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CONTAB PREST SRL. Nici de această dată, Universitatea din București nu s-a            

îndreptat cu acțiune în regres împotriva funcționarilor responsabili de săvârșirea faptei           

ilicite care a determinat plata unui prejudiciu.  

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care este ultimul audit efectuat de către Curtea de Conturi a României la Universitatea              

din București? 

2. Care sunt neregulile constatate de către Curtea de Conturi a României în urma             

auditului la UB și ce măsuri s-au dispus? 

3. Dacă Curtea de Conturi, sub aspectul informațiilor sesizate, va dispune un audit            

financiar, audit al performanței și audit de conformitate (control) la Universitatea din            

București? 

4. Dacă Curtea de Conturi a constatat, în urma activității de audit efectuate în perioada              

2005-2020, nerespectarea de către UB a regimului acordării finanțărilor         

nerambursabile din fonduri publice prevăzut de Legea nr. 350/2005 și Legea           

sportului? 

5. Dacă Curtea de Conturi a constatat, în urma activității de audit efectuate în perioada              

2014-2020, nerespectarea de către UB a gestionării legale a fondurilor de           

cămine-cantine și burse? 

6. Dacă Curtea de Conturi a constatat, în urma activității de audit efectuate că, în              

perioada 2016-2020, Universitatea din București nu s-a îndreptat cu acțiune în regres            

împotriva funcționarilor responsabili de aplicarea unor amenzi Universității din         

București în valoare de peste 100.000 lei sau de pierderea în instanță a unor procese? 

7. Dacă Curtea de Conturi a constatat, în urma activității de audit efectuate că, în              

perioada 2016-2020, în contabilitatea Universității din București apar neconcordanțe,         

de la an la an, privind excedentul/ deficitul bugetar înregistrat pe Facultatea de Drept?  

8. Dacă Curtea de Conturi a constatat, în urma activității de audit efectuate că, în              

perioada 2016-2020, Universitatea din București a acoperit din veniturile proprii          

obținute din taxele universitare unele prejudicii cauzate fie de cheltuieli neeligibile/           

nejustificate înregistrate în contabilitate, fie de pierderea unor procese în justiție? 
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9. Dacă Curtea de Conturi a constatat, în urma activității de audit efectuate că, în              

perioada 2016-2020, Universitatea din București nu respectă legislația în vigoare          

privind calcularea și plata corectă a drepturilor salariale pentru personalul didactic și            

nedidactic angajat și nu acordă personalului nedidactic indemnizația de doctorat? 

10. Dacă Curtea de Conturi a constatat, în urma activității de audit efectuate că, în              

perioada 2016-2020, Universitatea din București a încălcat prevederile legale privind          

achizițiile publice și a prejudiciat bugetul universității? 

11. Dacă Curtea de Conturi a constatat, în urma activității de audit efectuate că, în              

perioada 2016-2020, Universitatea din București a achiziționat materiale consumabile         

(stickere, mape, pixuri, încărcătoare de baterie, brelocuri etc) peste prețul pieței,           

cheltuiala nefiind eficientă și oportună? 

12. Dacă, în activitatea de audit desfășurată, ați constatat fapte de natură penală și dacă ați               

sesizat organele de urmărire penală? 

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Ioan Dîrzu 
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