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DREPT LA REPLICĂ
Referitor la articolul publicat în „Puterea”, în data de 11.04.2019, sub
semnătura domnului Ion Teleanu, CSA „Steaua Bucure ști” face următoarele
precizări:
1. În perioada 27 mai – 28 septembrie 2018, Direcţia de prevenire şi
investigare a corupţiei şi fraudelor a executat o cercetare administrativă la CSA
„Steaua București”, având ca obiect premiile și indemnizațiile de sezon
acordate de Club în perioada 31 mai 2015 – 31 mai 2018. Verificările au
evidențiat o sumă în valoare totală de 5.183.686 lei, reprezentând premieri și
indemnizații de sezon ale personalului sportiv al CSA „Steaua București”, care
au fost acordate nejustificat în raport cu legislația aflată în vigoare la momentul
plății acestor drepturi;
2. Cuantumul total al sumei menţionate se compune din:
- 91.276 lei, reprezentând premieri pentru 14 sportivi şi personal tehnic
care au avut încheiate contracte de activitate sportivă cu CSA Steaua;
- 126.722 lei, reprezentând premieri pentru 33 de sportivi şi personal
tehnic încadraţi pe statele de organizare ale clubului;
- 4.965.688 lei, indemnizaţii de sezon pentru 85 de persoane cu
contracte de activitate sportivă şi încadrate pe statele de organizare
ale clubului.
Precizăm că foștii comandanți ai CSA „Steaua București” colonelul (r.)
George Boroi și colonelul Cristian Petrea nu au beneficiat, în perioada în
discuție (31 mai 2015 – 31 mai 2018), de drepturile băne ști men ționate mai sus,
așa cum eronat se menționează în articolul de presă.

3. Comisia de cercetare a dispus înregistrarea sumei de 5.183.686 lei în
contabilitatea unităţii, ca pagubă reprezentând drepturi băneşti necuvenite în
perioada menționată şi efectuarea demersurilor necesare pentru recuperarea şi
virarea la bugetul de stat a sumei în discuție.
4. Ca urmare a intrării în vigoare, în anul 2018, a Legii nr. 78 privind
exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume
reprezentând venituri de natură salarială”, prin aplicarea prevederilor stipulate
la art. 2 şi art. 3 din legea menționată, suma de 5.092.410 lei a fost scăzută din
evidenţa contabilă, prin exonerarea de la plată a persoanelor beneficiare,
respectiv sportivi şi personal tehnic încadraţi pe statele de organizare ale
clubului și persoane cu contracte de activitate sportivă şi încadrate pe
statele de organizare ale clubului. Precizăm că exonerarea de la plată a
categoriilor de personal menționate s-a făcut prin efectul Legii nr. 78 din 2018
și nu printr-o decizie a conducerii CSA Steaua ori a e șaloanelor superioare
ierarhic.
Pentru restul sumei, în valoare de 91.276 lei, reprezentând premieri pentru 14
sportivi şi personal tehnic care au avut încheiate contracte de activitate
sportivă cu CSA Steaua, care nu sunt cuprinse de Legea nr. 78 din 2018 în
categoria de personal exonerat de la plata unor venituri de natură salarială, în
condițiile specificate de actul normativ, au fost demarate demersurile de
recuperare, conform prevederilor legale.
5. Până în prezent, din totalul de 91.276 lei, CSA Steaua a recuperat suma de
43.495 lei. Pentru diferenţa de 47.781 lei s-au semnat angajamente de plată de
către personalul în cauză pentru suma de 16.770 lei şi s-au iniţiat demersurile de
recuperare în instanţă pentru suma de 31.011 lei.
6. Precizăm că, reţinerea acestor sume s-a făcut conform prevederilor legale,
pe baza documentelor justificative înregistrate în evidenţa unităţii, iar
pentru toate sumele depuse în numerar prin casierie s-au emis chitanţe de
încasare.
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