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Percheziţii în dosarul „Diplome de licenţă fără studii”

Fabrica de diplome... penale
Anchetatorii au găsit la
un medic, cadru universitar al uneia dintre cele două
universităţi din Arad vizate de ancheta procurorilor,
200.000 de euro şi liste cu numele unor studenţi, au declarat, pentru Mediafax, surse
judiciare. Alte zeci de euro,
în numerar, au fost găsiţi în
maşina unui intermediar,
student arab.

Procurorii au găsit la medicul timişorean Emil Urtilă
200.000 de euro, dar şi liste
cu numele unor studenţi. Totodată, la o altă persoană au fost
găsiţi 81.000 de euro, în numerar. Intermediarii erau studenți din cercul profesorilor,
care colectau banii, opreau un
comision, iar restul ajungea la
cadrele didactice. Profesorii ar
ﬁ ținut evidența celor care au
dat banii, ﬁind vorba despre
sute de plătitori. Cei care și-ar
ﬁ cumpărat diplomele sunt studenți tunisieni, algerieni, marocani, egipteni, dar și italieni,
cei mai mulți urmând cursurile
Facultății de Stomatologie.
Parchetul General a făcut,
miercuri dimineaţa, 106 percheziţii la cadre didactice şi
studenţi din cadrul a două universităţi (Universitatea de Vest
Vasile Goldiş şi Universitatea
Aurel Vlaicu) într-un dosar numit „Diplome de licenţă fără
studii”. 36 de persoane sunt
cercetate.
„Mai multe cadre didactice
din cadrul unor instituții de
învățământ superior desfășoară activități ilegale constând
în pretinderea și primirea unor

Parașutist decedat
în timpul saltului

Un bărbat de 30 de ani a
murit, ieri, după ce s-a prăbuşit cu o paraşută. Bărbatul era militar şi efectua
un exerciţiu de paraşutare,
se arată într-un comunicat
de presă emis de Ministerul
Apărării Naţionale.
Potrivit unui comunicat
de presă emis miercuri de
MAPN, în jurul orei 14.40,
în timpul unui exercițiu de
parașutare, în zona aerodromului Zărnești, un militar a
decedat.
„Militarului i-a fost acordat
primul ajutor la fața locului,
însă, cu toate eforturile echipei de intervenție SMURD, a
fost declarat decedat în jurul
orei 15.35”, spun reprezentanţii MAPN.
Locotenentul Gabriel-Cristian Dinicică, din Direcția
informații militare, avea 30
de ani şi lucra în Ministerul
Apărării Naționale din anul
2013. Era căsătorit și avea un
copil. Ancheta în acest caz
a fost preluată de Parchetul
Militar. Potrivit comunicatului citat, joi, la ora 8.30, vor
ﬁ organizate în toate unitățile
militare din țară ceremonii
de comemorare a locotenentului Gabriel Dinicică. 

Crucea de pe Caraiman

Restaurată în anul
Centenarului
Crucea comemorativă a eroilor români
din Primul Război Mondial, situată pe
Vârful Caraiman din Munţii Bucegi, va ﬁ
restaurată, valoarea proiectului ﬁind de 19
milioane de lei, din care 16 milioane - din
fonduri europene, coﬁnanţarea asigurată de
MApN ﬁind de 3 milioane lei.

În anchetă sunt cercetate 36 de persoane
foloase necuvenite (bani și bunuri materiale) cu ocazia organizării și susținerii de către
studenți a examenelor la diferite discipline (susținute chiar în
afara perioadei de examinare)
și/sau cu ocazia susținerii examenelor de licență. Probatoriul
a relevat că unii studenți străini, înscriși la grupe ce urmează cursurile în limba română,
nu cunosc/nu înțeleg limba
română și totuși sunt promovați, în schimbul unor sume de
bani, la toate examenele anuale”, transmit procurorii printr-un comunicat de presă.
Potrivit sursei citate, ancheta a scos la iveală mai multe
modalităţi în care studenţii
erau ajutaţi în schimbul banilor. Aceştia ar ﬁ primit în
timpul examenelor susţinute
online răspunsurile corecte la
testele grilă, „ﬁindu-le trimise

pe telefoanele mobile de către
informaticienii instituției de
învățământ, prin mesaje text
(SMS). În alte situaţii, li s-ar
ﬁ mărit notele, prin accesarea
ilegală de către informaticienii din respectivele instituții, a
softului creat pentru evidența
situațiilor școlare, având drept
consecință promovarea.” În
unele cazuri, informaticienii
interveneau în contul electronic al studentului şi modiﬁcau
răspunsurile testului online,
astfel încât acesta să ﬁe promovat.
Procurorii susţin că studenţii ar ﬁ achiziţionat, direct de
la profesori, lucrări de licenţă,
având inclusiv prezentările în
format power-point necesare
pentru susținerea lucrării în
fața comisiei de examinare.
„Din probatoriul administrat
a reieșit că în respectivele in-

stituții de învățământ superior
s-au constituit rețele infracționale din care făceau parte cadre didactice, secretare și alte
categorii de personal nedidactic, precum și foști absolvenți,
cu rolul de a intermedia traseul
banilor de la student la profesor/informaticieni contra unor
comisioane, în vederea promovării frauduloase a studenților.
Totodată, în acest mecanism,
studenți care au dat bani profesorilor pentru promovarea
unor examene, în special cei
care cunosc limba română, devin la rândul lor intermediari
pentru alți colegi”, arată parchetul.
O modalitate de a intra în
posesia banilor ce sunt oferiți
în schimbul promovării examenelor este aceea de a-i lăsa
la unele puncte de schimb valutar. 

Arhiepiscopie: Pomohaci nu a adus probe care să-l dezvinovățească

Urmează judecata
Preotul Cristian Pomohaci,
cercetat pentru racolarea de
minori în scopuri sexuale, nu
a adus probe care să-l dezvinovățească de acuzațiile aduse, iar termenul de 30 de zile
pe care le-a avut la dispoziție
a expirat, au declarat, miercuri, reprezentanţi ai Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba
Iulia.

Părintele Oliviu Botoi, consilier cultural în cadrul Arhiepiscopiei din Alba Iulia, a
declarat, miercuri, presei, că
preotul Cristian Pomohaci nu a
adus dovezi care să-l disculpe
de învinuiri.
„În cele 30 de zile pe care
părintele Cristian Pomohaci
le-a avut la dispoziție pentru
a prezenta probe sau dovezi
care să-l disculpe de învinuirile care i s-au adus în spațiul
mediatic, nu au fost prezentate probe la Centrul Eparhial.
Părintele Cristian Pomohaci a
fost prezent și ieri (marți-n.r.)
la orele după-amiezii aici, la
Centrul Eparhial. Nu s-au prezentat probe care să-l dezvinovățească de acuzațiile care i
s-au adus în repetate rânduri”,
a spus Oliviu Botoi.
Întrebat ce urmează în acest
caz, părintele Botoi a răspuns:
„Există cererea părintelui
Cristian Pomohaci care a fost
înaintată Centrului Eparhial
prin care solicită retragerea
temporară din preoție invocând motive de sănătate, care a

fost analizată astăzi (miercuri
- n.r.) în ședința permanenței
Consiliului Eparhial și a fost
trimisă spre analiză Consistoriului Eparhial care se va întruni mâine (azi-n.r.).”
Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie a
preluat dosarul deschis de Parchetul de pe lângă Judecătoria
Târgu Mureş, în care preotul
Cristian Pomohaci este acuzat
de infracţiuni de racolare de
minori în scopuri sexuale. Sesizarea a fost făcută după ce în
spaţiul public a apărut o înregistrare audio în care preotul
Cristian Pomohaci i-a promis
unui adolescent că îl va plăti
dacă va întreţine relaţii sexuale
cu el. Spre ﬁnalul înregistrării,
Pomohaci îi spune băiatului că
între ei doi a fost, de la bun început, „ceva special”, amintindu-i cum s-au întâlnit.
Cristian Pomohaci a slujit
la Parohia Moşuni din judeţul
Mureş, care aparţine de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba
Iulia. Preotul a fost oprit de la
slujirea slujbelor bisericeşti. 

Ministrul Apărării, Adrian Țuțuianu, și
ministrul delegat pentru fonduri europene,
Rovana Plumb, au semnat, miercuri, în cadrul
unei ceremonii desfăşurate la sediul MApN,
proiectul de ﬁnanţare a lucrărilor de reabilitare.
Valoarea proiectului, intitulat „Restaurarea,
reabilitarea, conservarea şi amenajarea unui
spaţiu expoziţional în cadrul Monumentului
Crucea comemorativă a Eroilor români din
Primul Război Mondial (Monumentul eroilor ,,Crucea Caraiman /Monumentul Eroilor
(Crucea de pe Vârful Caraiman)” este de peste
19 milioane lei, din care 16 milioane reprezintă
ﬁnanţare din fonduri europene.
Valoarea coﬁnanţării cheltuielilor eligibile
asigurată de Ministerul Apărării Naţionale este
de aproximativ 3 milioane lei.
„Crucea de pe Caraiman simbolizează însuşi
poporul român, care în numele celui mai mare
ideal al său - al unităţii naţionale - a găsit curajul, forţa, inteligenţa şi spiritul de sacriﬁciu
pentru a izbuti. (...) Este de datoria generaţiei
noastre ca în preajma centenarului Marii Uniri
să găsim sursele şi resursele pentru ca simbolul
puternic al Crucii de pe Caraiman să rămână
să lumineze şi destinele generaţiilor care vor
urma”, a spus ministrul Apărării, Adrian Ţuţuianu, după semnarea proiectului. El a arătat
că prin semnarea proiectului de ﬁnanţare se
poate spune că s-a intrat în linie dreaptă, ﬁind
îndeplinite toate condiţiile necesare demarării
procedurilor de achiziţie a lucrărilor de restaurare, iar începând cu 2018, în primăvară, se
poate „trece la treabă”.
Ţuţuianu a spus că aceasta este prima accesare de fonduri europene pe exerciţiul bugetar
2014-2020 realizată de către MApN.
„Acest contract se înscrie în linia celor
semnate de ministrul pentru Fonduri Europene
pentru suma de 122 de milioane de euro. Vreau
să fac apel către toate instituţiile şi autorităţile publice - începând cu 27 iulie pot depune
proiecte în continuare pentru reabilitarea
monumentelor care fac parte din patrimoniul
naţional, având o linie de ﬁnanţare cu o alocare
de 60 de milioane de euro, fonduri europene
nerambursabile”, a precizat şi ministrul delegat
pentru fonduri europene, Rovana Plumb. 

