
� 
NOTĂ 

privind programul TEMPUS PHARE,  
proiectul JEP_IB 13219-98 

  
  
Urmarea solicitării Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă 

(OLAF), Corpul de Control al Guvernului a efectuat verificări privind 
modul de desfăşurare al Programului TEMPUS PHARE, proiectul 
JEP_IB 13219-98, în România.  

Din documentele puse la dispoziŃie de OLAF, Universitatea din 
Bucureşti, Facultatea de ŞtiinŃe Politice, Universitatea Al.I. Cuza, Iaşi, 
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj şi Biroul Tempus România, au rezultat 
următoarele: 

� 
1. Prezentare generală 
2. Nereguli semnalate de OLAF 
3. Derularea proiectului prin Universitatea din Bucureşti, 

Facultatea de ŞtiinŃe Politice 
4. Derularea proiectului prin Universitatea Alexandru Ioan 

Cuza, Iaşi 
5. Derularea proiectului prin Universitatea Babeş -Bolyai, 

Cluj 
6. Editarea unor publicaŃii finanŃate prin proiectul TEMPUS 
7. Concluzii  
8. Propuneri 
� 
� 

������������ 1. Prezentare generală 
� 

În data de 14 decembrie 1998 a fost semnat contractul 
TEMPUS PHARE  proiectul JEP_IB 13219-98, între Comunitatea 
Europeană şi Universitatea Liberă din Bruxelles. 

Obiectul contractului l-a reprezentat formarea sau 
perfecŃionarea înalŃilor funcŃionari publici, în vederea acumulării 
cunoştinŃelor necesare pentru administrarea acquis-ului comunitar.
Proiectul urma să se deruleze prin intermediul unor cursuri de pregătire 
a funcŃionarilor publici, susŃinute de profesori de la universităŃile 
participante, fără a se preciza însă un număr fix de cursanŃi.  

Potrivit contractului, proiectul trebuia să se desfăşoare între 
15.12.1998-14.12.1999, primul an şi 15.12.1999-14.12.2000, cel de al 
doilea an. Valoarea totală a fondurilor alocate programului a fost de 
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214.610 EURO.  
ParticipanŃii la acest program au fost: 
-Universitatea din Bucureşti, Facultatea de ŞtiinŃe Politice, 

Coordonatorul Programului, prin domnul Barbu Daniel; 
-Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi; 
-Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj Napoca; 
-Universitatea Paris Sud, FranŃa; 
-Universitatea de studii din Genova, Italia; 
-Universitatea Lapland, Rovaniemi, Finlanda. 
În raportul final, întocmit de coordonatorul proiectului şi 

transmis UniversităŃii Libere din Bruxelles, se arată că în cadrul 
proiectului JEP_IB 13219-98 au participat 656 funcŃionari, din care au 
obŃinut certificate de absolvire 598 funcŃionari. 

� 
2. Nereguli semnalate de OLAF 
� 
OLAF a prezentat o listă de 262 posibili participanŃi la cursurile 

derulate prin proiectul JEP_IB 13219-98, din care 201 în Bucureşti, 36 
în judeŃul Vrancea şi 25 în judeŃul NeamŃ, solicitându-se verificarea 
acestora. Tododată, a fost solicitată obŃinerea listei de participanŃi în 
judeŃul Cluj. 

Din analiza documentelor transmise de OLAF, rezultă 
următoarele: 

1.     La cursurile de pregătire coordonate de domnul Barbu 
Daniel, decanul FacultăŃii de StiinŃe Politice, au participat studenŃi, deşi 
proiectul era destinat înalŃilor funcŃionari publici; 

2.     Au fost sesizate posibile nereguli privind editarea unor 
publicaŃii finanŃate prin acest proiect.  
� 
� 
� 

3. Derularea proiectului prin Universitatea din Bucureşti, 
Facultatea de ŞtiinŃe Politice 

� 
La data de 10.02.2004, Corpul de Control al Guvernului a 

solicitat, în scris, domnului Barbu Daniel, documentele justificative 
privind desfăşurarea proiectului. Domnul profesor nu a dat curs 
solicitării, motivând că acestea se află în posesia autorităŃilor europene.  

Ca urmare, verificarea participanŃilor la cursuri s-a făcut pe 
baza listei transmise de OLAF. Din această listă, 74 de persoane au fost 
identificabile întrucât s-a comunicat şi instituŃia din care provin. S-au 
verificat, prin sondaj, 50 de persoane la următoarele instituŃii: 

- Camera DeputaŃilor: dintr-o listă de 4 persoane, a fost 
identificată o singură persoană, ca făcând parte din angajaŃii instituŃiei. 
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Aceasta nu a furnizat informaŃii certe, solicitând să 
transmită ulterior Corpului de Control al Guvernului un răspuns în 
scris; 

- Ministerul Afacerilor Externe: dintr-o listă de 14 persoane, 
au fost identificate ca fiind angajaŃi ai ministerului un număr de 9 
persoane, restul neregăsindu-se în evidenŃe. Persoanele identificate nu 
au urmat cursurile programului TEMPUS; 

- Ministerul Apărării NaŃionale: dintr-o listă de 9 persoane, au 
fost identificate doar 2 persoane ce figurează ca angajaŃi al acestuia. 
Persoanele identificate nu au participat la cursurile programului 
TEMPUS; 

- Ministerul Integrării Europene: dintr-o listă de 5 persoane, 
nici una dintre acestea nu figurează în evidenŃele instituŃiei; 

 - Ministerul SănătăŃii:  singura persoană care figurează pe 
lista participanŃilor nu a fost încadrată în aparatul ministerului; 

-      Ministerul Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei:  
singura persoană care figurează pe lista participanŃilor nu a fost 
încadrată în aparatul ministerului; 

-      Ministerul JustiŃiei:  singura persoană care figurează pe 
lista participanŃilor nu a fost încadrată în aparatul ministerului; 

-      Ministerul ComunicaŃiilor şi Tehnologiei InformaŃiei:
dintr-o listă de 2 persoane, nici una dintre acestea nu figurează în 
evidenŃele ministerului; 

-      Ministerul AdministraŃiei şi Internelor: singura persoană 
care figurează pe lista participanŃilor este angajată a instituŃiei, însă nu 
a participat la cursurile organizate în cadrul programului TEMPUS;  

-      Ministerul EducaŃiei şi Cercetării: dintr-o listă de 10 
persoane, au fost identificate doar 2 persoane ce figurează ca angajaŃi al 
acestuia. Persoanele identificate nu au participat la cursurile 
programului TEMPUS; 

-      Societatea Română de Radiodifuziune: singura persoană 
care figurează pe lista participanŃilor este angajată a societăŃii, însă nu a 
participat la cursurile organizate în cadrul programului TEMPUS;  

-      Primăria sectorului 6, DirecŃia pentru ProtecŃia 
Copilului: singura persoană care figurează pe lista participanŃilor este 
încadrată în la Primărie, însă nu a participat la cursurile organizate în 
cadrul programului TEMPUS; 
������������  

Din investigaŃiile efectuate privind programul TEMPUS PHARE, 
proiectul JEP_IB 13219-98, derulat prin Universitatea din Bucureşti, 
Facultatea de ŞtiinŃe Politice, rezultă următoarele: 
� 

�     Majoritatea persoanelor verificate (33) de pe lista OLAF 
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ca fiind încadrate în aparatele de lucru ale unor instituŃii 
publice nu figurează în evidenŃele acestora. 

�     Persoanele încadrate care au fost regăsite (17) pe lista 
angajaŃilor acestor instituŃii publice, nu au participat şi nu au avut 
cunoştinŃă de existenŃa acestui proiect.  

� 
4. Derularea proiectului prin Universitatea Alexandru Ioan 

Cuza, Iaşi 
� 
Urmare a verificărilor efectuate, s-a stabilit că Universitatea 

Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Filosofie prin Catedra de Politologie
a desfăşurat cursuri de pregătire în judeŃele Vrancea, Bacău, Botoşani şi 
NeamŃ. Din lista trimisă de OLAF a rezultat faptul că 36 de persoane 
sunt încadrate în diferite instituŃii publice din judeŃul Vrancea, iar 25 de 
persoane în judeŃul NeamŃ, putând astfel fi identificabile. 

Verificările au fost efectuate, prin sondaj, asupra unui număr 
de 15 persoane, rezultând faptul că, acestea au participat şi au absolvit 
cursurile programul TEMPUS PHARE  proiectul JEP_IB 13219-98, 
prezentând în acelaşi timp şi diploma de absolvire.    

Precizăm că Facultatea de Filosofie, Catedra de Politologie a 
beneficiat de dotări cu tehnică de calcul în valoare de 3.500 Euro. 

� 
5. Derularea proiectului prin Universitatea Babeş -Bolyai, 

Cluj 
� 
Din documentele prezentate de Catedra de AdministraŃie 

Publică a UniversităŃii Babeş-Bolyai, a reieşit faptul că, în perioada 
ianuarie-decembrie  1999 au avut loc la Cluj 12 cursuri de pregătire, la 
care au participat un număr de 69 funcŃionari din administraŃia publică. 
Acestora le-au fost eliberate certificate de absolvire, în baza autorizaŃiei 
Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, nr. 25558/2000. Prin sondaj au fost 
verificate un număr de 12 persoane constatându-se că toate au 
participat şi absolvit cursurile programul TEMPUS PHARE proiectul 
JEP_IB 13219-98, prezentând în acelaşi timp şi diploma de absolvire.    

Totodată, a fost finanŃată prin acest proiect, cu suma de 1.000 
Euro, o ediŃie a Revistei Transilvană de ŞtiinŃe Administrative, editată de 
Imprimeria Standard SRL, Cluj-Napoca. 

� 
6. Editarea unor publicaŃii finanŃate prin proiectul TEMPUS 
� 
Au fost efectuate verificări la Editura Meridiane indicată de 

OLAF, ca fiind beneficiara unor fonduri, urmare a tipăririi unor 
suporturi de curs în valoare totală de 6.000 Euro, unde domnul Barbu 
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Daniel a fost angajat în funcŃia de Director în perioada 1990-
1991. 

Potrivit swift-ului de transfer bancar, cu numărul de referinŃă 
2919870062308357 din data de 23 Iunie 2000, reiese faptul că 
Universitatea Liberă din Bruxelles a efectuat un transfer bancar de 3000 
Euro, prin FORTIS BANQUE S.A./N.V., Bruxelles, către Editura 
Meridiane, în contul deschis la Banca Comercială Română, Filiala Sector 
1, specificându-se ca explicaŃie de plată proiectul TEMPUS 13219, 
profesor Daniel Barbu.  

La data de 29 Decembrie 2000, potrivit celui de-al doilea swift 
de transfer bancar, cu numărul de referinŃă 002KID0012290377, reiese 
faptul că Universitatea Liberă din Bruxelles a efectuat un transfer 
bancar de 3000 Euro, prin  Deutsche Bank AG, Frankfurt AM Main, 
către Editura Meridiane, în contul deschis la Banca Comercială Română, 
Filiala Sector 1, specificându-se ca explicaŃie de plată proiectul 
TEMPUS 13219, profesor Daniel Barbu.  

Din documentele prezentate de Editura Meridiane, a 
rezultat că suma de 6.000 Euro a fost încasată de această editură, 
fără însă a exista dovada tipăririi suporturilor de curs. 

� 
7. Concluzii  
� 
�      Domnul profesor Barbu Daniel, Decan al FacultăŃii de 

ŞtiinŃe Politice, coordonatorul programului TEMPUS PHARE 
proiectul JEP_IB 13219-98, nu a prezentat nici un document care 
să ateste derularea acestuia. 

� 
�      Majoritatea persoanelor aflate pe lista posibililor 

participanŃi, transmisă de OLAF, la cursurile organizate de 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de ŞtiinŃe Politice, nu 
figurează în evidenŃele instituŃiilor publice indicate. 

� 
�     Întrucât nici o persoană din cele încadrate, regăsite pe 

lista angajaŃilor instituŃiilor publice, nu a confirmat participarea la 
cursurile organizate de Universitatea din Bucureşti, Facultatea de 
ŞtiinŃe Politice, în cadrul programului TEMPUS, proiectul JEP_IB 
13219-98, se poate aprecia că acesta nu s-a desfăşurat.  

� 
�      Verificările făcute prin sondaj, confirmă derularea 

proiectului de către Universiatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi şi 
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj.  

� 
�      Editura Meridiane a încasat în anul 2000 suma de 6.000 
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de euro de la Universitatea Liberă din Bruxelles, 
specificându-se ca explicaŃie de plată proiectul TEMPUS� 13219 –
profesor Daniel Barbu. 

Conform actelor contabile ale societăŃii nu există nici un 
document care să ateste editarea vreunei publicaŃii aferente acestui 
proiect. 

� 
8. Propuneri 
� 
1. Transmiterea Notei de Informare către Oficiul European 

de Luptă Antifraudă. 
� 

�2. Transmiterea Notei de Informare către Parchetul NaŃional 
AnticorupŃie pentru cercetări specifice privind posibile infracŃiuni� 
săvârşite împotriva intereselor financiare ale ComunităŃii Europene. 

� 
3. Transmiterea Notei de Informare către Curtea de Conturi. 

� 
4. Transmiterea Notei de Informare către Ministerul 

EducaŃiei şi Cercetării, Ministerul FinanŃelor Publice şi Ministerul 
Integrării Europene pentru a fi avută în vedere în activitatea 
viitoare. 
�������  
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