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INFORMARE
Cu privire la acţiunile şi măsurile întreprinse pentru realizarea şi protejarea drepturilor
U.L.B.S. născute din Protocolul de colaborare nr. 973/20.04.1999 încheiat cu Fundaţia
universitară „Alma Mater” din Sibiu

Modul de executare a Protocolului de colaborare nr. 973/20.04.1999 încheiat cu
Fundaţia universitară „Alma Mater” din Sibiu a făcut obiectul analizei Comisiei Juridice a
Senatului U.L.B.S. din data de 25.01.2006, iar evaluarea eficienţei şi eficacităţii controalelor
privind învăţământul la distanţă prin Fundaţia universitară „Alma Mater” din Sibiu a
constituit obiectul unei misiuni de audit efectuată de compartimentul de Audit Intern.
Pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor propuse de Comisia a Senatului U.L.B.S. şi a
recomandărilor propuse în Raportul de audit, Direcţia Generală Administrativă a întreprins
următoarele măsuri şi acţiuni:
1.

Prin Secretariatul General s-a realizat măsura privind ţinerea, conducerea şi

completarea registrului matricol cu studenţii a căror şcolarizare face obiectul protocolului de
mai sus la nivelul facultăţilor din cadrul universităţii noastre.
Totodată s-a întocmit situaţia statistică pe specializări şi ani de studiu a numărului de
studenţi înmatriculaţi în baza protocolului susmenţionat în vederea evaluării drepturilor
cuvenite universităţii noastre din această colaborare reprezentând 20% din taxele de
şcolarizare încasate de fundaţie. Astfel, la data prezentei informări, sunt înmatriculaţi un
număr de 3.690 de studenţi, din care 2.723 de studenţi sunt în anul IV, iar 967 de studenţi în
anul V.
2.

Prin Serviciul Financiar s-a urmărit evaluarea şi încasarea creanţelor cuvenite

universităţii noastre din această colaborare reprezentând cota de 20% din taxele de şcolarizare
încasate de fundaţie.

În acest context, pentru asigurarea relevanţei şi realităţii datelor, s-au solicitat fundaţiei
documente contabile reprezentând fişe de cont în care s-au evidenţiat încasările respective şi
balanţe de verificare, după care s-au întocmit acte bilaterale în care s-au consemnat sumele
încasate, sumele cuvenite fiecărei părţi şi stadiul decontării acestora.
Informăm Senatul U.L.B.S. că la data prezentei, s-a încasat integral suma cuvenită
universităţii noastre din taxele aferente anului universitar 2004/2005 (792.180 lei), iar pentru
anul universitar 2005/2006 s-a încasat suma de 110.000 lei urmând ca la finalizarea
punctajului aflat în derulare privind cuantumul taxelor încasate potrivit datelor raportate prin
situaţii financiare întocmite la 31.05.2006 să acţionăm pentru încasarea diferenţei cuvenite
instituţiei noastre.
3.

S-a procedat la inventarierea spaţiilor de învăţământ din U.L.B.S. în care în

perioada 2003-2006 s-au desfăşurat activităţi didactice cu studenţii care fac obiectul
protocolului. În baza acestor date coroborate cu nivelul chiriei şi a utilităţilor de 4,50 lei/mp şi
a perioadei de utilizare de 2 luni într-un an s-au evaluat drepturile cuvenite universităţii
noastre prin punerea la dispoziţie a spaţiilor în cauză la nivelul sumei de 169.776 lei
reprezentând chirii şi utilităţi. În vederea realizării creanţei, s-a înaintat fundaţiei propunerea
de compensare a acestei creanţe, până la concurenţa sumei de 127.181,56 lei reprezentând
datoria noastră faţă de fundaţie pentru serviciile tipografice executate şi facturate de fundaţie,
urmând ca diferenţa de 42.594,44 lei să fie încasată în contul de disponibil, cu menţiunea că la
data prezentei informări s-a încasat suma de 10.710 lei.
4.

Prin Serviciul Contabilitate s-a realizat situaţia analitică, pe locuri de folosinţă

a bunurilor înregistrate în evidenţa contabilă a fundaţiei şi aflate în folosinţa universităţii
noastre. Astfel, la data de 31.12.2005 în spaţiile de învăţământ şi în spaţiile anexe de
învăţământ din instituţia noastră au fost inventariate mijloace fixe în valoare de 880.902,64 lei
şi obiecte de inventar în sumă de de 112.633,95 lei având regimul juridic anterior menţionat.
5.

Pentru a crea premizele necesare aplicării efective a prevederilor Protocolului

privind folosinţa în comun timp de 100 de ani a mijloacelor fixe dobândite de fundaţie din
taxele de şcolarizare încasate, s-a solicitat F.U.A.M.S. situaţia analitică a acestor mijloace fixe
conform datelor înregistrate în contabilitate la data de 01.10.2005. La data prezentei, nu s-a
primit situaţia cerută pe motiv că nu s-a definitivat inventarierea elementelor patrimoniale ale
fundaţiei.

6.

Pentru asigurarea realităţii şi exactităţii evidenţei privind taxele de şcolarizare

de la studenţii care fac obiectul Protocolului de colaborare s-a solicitat fundaţiei să organizeze
şi să conducă evidenţa acestor taxe distinct de taxele de şcolarizare încasate de la studenţii
înmatriculaţi la Universitatea „Alma Mater”. Din verificările noastre efectuate cu ocazia
punctajelor comune am constatat că această cerere a fost realiazată.
7.

În vederea respectării prevederilor HGR nr. 1011/2001 cu privire la utilizarea

procentului de 25% din taxele de şcolarizare încasate pentru dezvoltarea bazei materiale
pentru învăţământul la distanţă, s-a solicitat fundaţiei să comunice la încheierea fiecărui
semestru cuantumul taxelor de şcolarizare încasate în baza Protocolului în vederea
determinării sumei ce trebuie alocată pentru dezvoltarea bazei materiale şi a destinaţiei
concrete a acesteia prin acordul părţilor. Deşi Semestru I al anului universitar 2005/2006 a
fost încheiat, cu toate insistenţele noastre, cererea nu a fost soluţionată favorabil.

Sibiu, la 05.06.2006

