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Profit maxim, amenzi
minore
|n ultimii ani, mii de astfel de diplome au fost descoperite pe
pia]= de poli]i[ti:
● |n 2008, la Universitatea “{tefan cel Mare” Suceava un
b=rbat \n vârst= de 41 de ani a fost prins \n dosarul pentru admitere cu o diplom= de bacalaureat fals=. Procurorii au dat
NUP [i l-au amendat cu 600 de lei.
● |n 2009, organele de cercetare au descoperit cinci persoane,
dintre care doi profesori universitari, care vindeau diplome falsificate de la Universitatea Hyperion din Bucure[ti, Universitatea
Ecologic=, Universitatea de Petrol [i Gaze din Ploie[ti, Universitatea de Vest din Timi[oara, Universitatea “Gheorghe Cristea”
din Bucuresti [i Universitatea “Valahia” din Târgovi[te. Cele
15.000 de diplome falsificate erau v`ndute cu pre]uri \ntre
3.000 [i 3.500 de euro.
● |n 2010, poli]i[tii clujeni au prins doi fra]i care [i-au
cump=rat diplomele de facultate. Ambele diplome aveau antetul Universit=]ii de Medicin= [i Farmacie din Cluj-Napoca.

Se poate fraieri u[or cineva, mai ales \n
localit=]ile mici unde angajatorii verific=
superficial CV-ul celui care vine cu asemenea diplome.
Tudorel Urian, consilier al Ministrului Educa]iei

MORI{CA DIPLOMELOR FALSE
de Radu }u]uianu
Cum po]i s= arzi etapele [i s=
comprimi 4 ani \ntr-o singur=
s=pt=m`n=? S= devii dintr-un
t`n=r agramat un proasp=t absolvent de liceu, cu diplom= de bacalaureat? Sau, mai bine, s= ai \n
buzunar o diplom= de medic, jurist sau inginer? Exist= o solu]ie
miraculoas=, dar aceasta are o puternic= \nc=rc=tur= penal=. Pe internet sunt zeci de anun]uri din
]ar= [i str=in=tate ale unor „antreprenori“ care, \n schimbul unor
sume cuprinse \ntre c`teva sute [i
p`n= la c`teva mii de euro, \]i
„me[teresc“ actele de studiu. |n
Rom`nia, g=se[ti indivizi care-]i
pot face, la comand=, o diplom= de
bacalaureat, de master sau chiar de
doctorat. Dac= ai preten]ii [i bani
mai mul]i, \n c`teva zile po]i deveni licen]iat \n {tiin]e Juridice la
o universitate din SUA. De fapt,
este doar o escrocherie la nivel
planetar. Falsurile, oric`t de bine ar
fi realizate, tot falsuri r=m`n. Reporterii 7est au realizat o investiga]ie sub acoperire pe pia]a mondial= a diplomelor false. Rezultatele sunt uluitoare.

„Rog seriozitate“
Anul trecut, procentul de promovare la examenul de bacalaureat a fost sub 50%, medie la
nivelul \ntregii ]=ri. Anul acesta,
simul=rile desf=[urate recent arat=
c= la var= procentul celor ce vor
lua examenul de maturitate ar
putea fi chiar mai mic. |n aceste
condi]ii, pe internet, s-a dezvoltat
comunitatea celor ce fabric=
diplome de bacalaureat. Pentru a
intra \n leg=tur= cu trafican]ii, am
me[terit un cont fictiv de email,
invent`nd totodat= [i o povestea.

Astfel, t`n=rul C=t=lin Ababei (\n
fapt reporterul 7est – n.r.) a
r=spuns mai multor anun]uri pentru a cump=ra acte de studii. Am
g=sit trei anun]uri [i am trimis un
mesaj identic. Am solicitat o
diplom= pe numele lui Ababei care
s= ateste c= am luat examenul la
un liceu din Ia[i. “Culoarea, foaia,
[tampila autentic=, f=cute la tipografie. Nu se observ= c= este
fals. Pre]ul: 450 de euro. Plata se
face prin Western Union, dup=
care diploma va fi trimis= prin
po[t= sau curierat rapid, dup= 2
zile. Nu doresc s= ne \nt`lnim! Rog
seriozitate”. Acesta a fost primul
r=spuns [i a venit la doar o or=
dup= ce aruncasem provocarea.

„Eu nu fac [obolani“
Aproape instant [i ceilal]i doi
v`nz=tori de diplome au r=spuns.
Unul sus]ine c= poate face diplom=
pe numele oric=rui liceu din Rom`nia. Vrea doar at`t: numele meu,
CNP-ul, numele liceului [i c`teva detalii despre specializ=ri. Tariful \l comunic= sec: 500 de euro. Al treilea,
agasat de \ntreb=rile mele despre fidelitatea reproducerii unui astfel de
act, precizeaz= c= ofer= toate elementele de siguran]=: „timbru sec,
autocolantul de peste codul sirues [i
cnp e autentic cu holograma pe el. Eu
nu fac «[obolani» cum se spune pentru c= [tiu c= dac= tu e[ti mul]umit
m= recomanzi [i la altcineva“.

Bun de export
Migra]ia rom`nilor \n ]=rile
UE \n c=utarea unui loc de munc=
nu e pentru falsificatori dec`t o
nou= oportunitate de business.
“Da, pot s= te ajut. Dac= vrei s= o
folose[ti dincolo s= [tii c= trebuie
\nregistrat=, trebuie mers cu ea

Cine ob]ine un loc de munc= prezentând
o diplom= fals= risc= \nchisoarea, e
fapt= penal= pentru primire de foloase
necuvenite.
C=t=lin }acu, inspector [ef adjunct rela]ii de munc=, ITM.
pentru apostilare, s= \]i fie pus=
apostila de la Haga la ministerul
de externe la Bucure[ti. Eu am
ajutat români din Spania, Belgia,
care au trecut. Totul a fost ok, \n
regul=”, explic= un falsificator.
Diploma care-]i deschide drumul
c=tre pia]a muncii din Occident e
ca o shaorma „cu de toate“. Dar
diploma asta cost=, nu glum=: 900
de euro. Alt individ \ncearc= s= m=
farmece cu propriile realiz=ri profesionale: diplomele lui au ajuns [i
\n Sugar Land, Texas unde un
român s-a angajat f=r= probleme pe
baza diplomei de bacalaureat „eliberat=“ de el. |ntr-un alt gest de
m=rinimie \mi trimite o diplom=
scanat=, necompletat=, ca s=-mi fac
o idee cum va ar=ta a mea.

Autorit=]i
nepuntincioase
Oficialii Ministerului Educa]iei
au auzit [i ei despre acest fenomen.
Dar nu au o statistic=. De fapt, ei
spun franc c= nici nu e treaba lor s=
le g=seasc=. „Cump=r=torul \[i
asum= o doz= de risc foarte mare.
Speciali[tii no[tri de la Minister
spun c= diplomele nu pot fi falsificate. La fel ca \n cazul banilor fal[i,
nu Ministerul Educa]iei sau Banca
Na]ional= are obliga]ia de a depista
impostorii. Unii angajatori se prind
c= au \n fa]= un fals, al]ii nu b=nuiesc nimic. Iar ho]ul neprins e ne-

gustor cinstit“, sus]ine Tudorel
Urian, consilier al Ministrului
Educa]iei. O alt= metod= de a
prezenta diploma falsificat= este
prin intermediul unei copii legalizate la notar. Falsificatorul care nea dat ideea ne-a spus c= pentru 800
de euro poate s= o parafeze la Liceul
Teoretic „Ion Mihalache“ din
Topoloveni, Arge[. “Este o abera]ie,
o b=taie de joc, doar la notar poate fi
f=cut= legalizarea”, explic= consilierul Urian contrariat.

Din SUA, cu drag
Dac= totu[i ave]i o diplom= de
bacalaureat luat= pe merit,
aceia[i indivizi v= pot transforma
peste noapte \n absolven]i de studii
superioare, cu diplome de licen]=,
masterat sau doctorat. La aproape
orice universitate din Rom`nia.
Exist= [i [arlatani care v= v`nd
h`rtii f=r= valoare pe post de
diplome la universit=]i din SUA.
Dup= o c=utare scurt= pe internet
am intrat pe site-ul buy-adiploma.com unde am completat
câteva date \n numele aceluia[i
personaj fictiv, C=t=lin Ababei. La
\nscrierea pe site-ul universit=]ii
McFord din Statele Unite ale
Americii ni se cerea s= trimitem
CV-ul [i, dac= nu vrem s= ne
obosim nici atât, s= bif=m op]iunea
de a fi analiza]i de CPASS, descris
drept un sistem interna]ional de
evaluare renumit [i autentificat.

Timp de câteva minute am a[teptat
cu inima strâns= ca la admitere s=
v=d dac= am fost acceptat. R=spunsul a venit ca prin minune: “Suntem onora]i s= v= anun]=m c= pe
baza CV-ului [i a profilului dvs.,
Comitetul de la McFord University
v-a acordat diploma de licen]= [i pe
cea de Master. Sunte]i printre cei
5% dintre candida]i care s-au calificat prin sistemul CPAAS.”
Emailul de felicitare a venit laolalt=
cu \n[tii]area c= pentru a primi cele
20 de documente cuprinzând foaia
matricol= [i diplomele legalizate la
Ministerul de Externe American [i
Departamentul de Stat, trebuie s=
transfer prin Western Union suma
de 2.400 de dolari lui Arafat Ali Ali
Ahmed, responsabil cu studen]ii
str=ini, aflat momentan la Abu
Dhabi. Imediat am fost sunat cu
num=r privat [i mi s-a explicat c=
diplomele sunt recunoscute \n
Uniunea European=.

Ministru cu diplom=
fabricat=?
|n cele mai multe cazuri, fabricile
de diplome acreditate \n America
au leg=turi de fapt \n Pakistan.
Imediat ce autorit=]ile americane
sau publicul le trece \n lista
neagr=, ele se reinventeaz= sub alt
nume, cu website nou. Actualul
ministru al Agriculturii, Stelian
Fuia, [i-a trecut \n CV o diplom=
ob]inut= de la Preston University,
institu]ie neacreditat=, cu baza \n
California, fondator \n Pakistan [i
cu aproximativ 8.000 de studen]i,
majoritatea din Pakistan. Ministrul Fuia [i-a [ters din CV
diploma de la Universitatea Preston doar dup= ce jurnali[tii au
insistat c= pune Guvernul \ntr-o
situa]ie delicat=.

