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  Domnului/Doamnei Rector 

 

Urmare a sesizărilor primite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu 

privire la depunerea declaraţiilor de avere de către persoanele din cadrul 

instituţiilor de învăţământ superior de stat vă comunicăm următoarele: 

  

 În conformitate cu prevederile art. 2 (1) din Legea nr. 115/1996 cu 

modificările şi completările ulterioare persoanele cu funcţii de conducere şi 

control şi funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 

autorităţilor publice centrale ori locale sau în cadrul instituţiilor publice ori de 

interes public au obligaţia să îşi declare averea în condiţiile legii. 

 Potrivit prevederilor art. 2 alin. 1 din OUG nr. 24/2004 privind creşterea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, 

precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 601/2004 în termen de 60 de zile de la 

intrarea în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Comunicaţiilor 

şi Tehnologiei Informaţiei urma să întocmească un index cuprinzând adresele 

paginilor de Internet ale autorităţilor şi instituţiilor publice care au obligaţia 

să publice declaraţiile de avere. 

 Din verificările efectuate a rezultat faptul că Ministerul Comunicaţiilor 

şi Tehnologiei Informaţiei a inclus pe acest index  şi universităţile.  
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 În art. 91 din Legea nr. 128/1997 sunt prevăzute indemnizaţiile lunare 

de conducere acordate persoanelor alese în funcţii de conducere din instituţiile 

de învăţământ superior, prin urmare aceste persoane sunt obligate să depună 

declaraţii de avere. 

 Totodată, ţinând cont de faptul că în cadrul instituţiilor de învăţământ 

superior se regăsesc şi alte persoane numite în funcţii de conducere pe baza 

altor reglementări legale, (de ex. contabil şef, şef birou, şef servicii, directori 

staţiuni didactice, şef fermă etc.) considerăm că şi aceste persoane sunt 

obligate să-şi publice declaraţia de avere. 

 Prin adresele înregistrate cu nr. 85/AG/02.02.2006 respectiv nr. 

134/AG/17.02.2006, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a recomandat, urmare a 

sesizărilor primite, pentru a se asigura transparenţa, instituţiilor de 

învăţământ superior, publicarea declaraţiilor de avere a persoanelor cu funcţii 

de conducere  pe site-urile instituţiilor respective. 

Considerăm că toate persoanele din cadrul instituţiilor de învăţământ 

superior, care beneficiază de indemnizaţie de conducere, sunt obligate să-şi 

depună declaraţia de avere în conformitate cu prevederile legale. 

 Precizăm că, potrivit art. 5 din Legea nr. 115/1996 cu modificările şi 

completările ulterioare, declaraţia de avere reprezintă un act personal şi 

irevocabil, în consecinţă Ministerul Educaţiei şi Cercetării a făcut 

recomandări în acest sens, iar persoanele în cauză, respectiv cele cu funcţii de 

conducere, au obligaţia de a respecta dispoziţiile legii. 

 În concluzie, vă rugăm să urmăriţi respectarea dispoziţiilor legale mai 

sus menţionate. 

MINISTRU 

MIHAIL HĂRDĂU 
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