
Diplome pe branza
Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis impreuna cu politisti din cadrul Serviciului de
Investigare a Fraudelor au efectuat, miercuri, perchezitii in birourile unor profesori de la Universitatea de
Ştiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara (USAMVBT). "Trei profesori au fost
audiati. Din birourile lor au fost ridicate inscrisuri si 1.000 de euro ", a declarat Mihaela Pop, purtatoarea
de cuvant a Parchetului, citata de evz.ro. Potrivit sursei citate, banii au fost gasiti in biroul profesorului
dr. Adrian Banes, directorul Departamentului de Ştiinte Exacte, nominalizat in Enciclopedia
Personalitatilor din Romania. in birou mai era si un dulap plin cu sticle de whisky. Banes, dar si seful de
lucrari dr.ing. Flavius Berbentea, membru in Consiliul Facultatii Tehnologia Produselor Agroalimentare
si asist.ing. Lucian Georgescu ar fi primit in repetate randuri bani pentru a-i trece pe studenti sau pentru
a-i da mai departe altor colegi de-ai lor, in acelasi scop. Se incasau 50 de euro de student, pentru examen.
Cei trei au fost retinuti pentru 24 de ore, urmand a fi prezentati azi instantei cu propunere de arestare
pentru 30 de zile.
  
  Bani si branza
  
  Multi dintre viitorii agronomi si medici veterinari din Timisoara si-au cumparat examenele cu bani, arata
cercetarea efectuata de Parchet si Politie. Printre ei se afla si doi oieri, care spun ca nu au timp sa mearga
la facultate. Cei trei profesori care au ajuns in arest sunt acuzati ca luau spagi de la studenti pentru a-i
trece examenele. Unul dintre ei a mai fost in vizorul procurorilor anul trecut, in calitate de presedinte al
unei comisii de Bacalaureat, ocazie cu care s-a stabilit ca a calatorit pana in Serbia pentru a incasa spaga
de la doi parinti, ocupandu-se ca fiicele lor, de altfel analfabete, sa ia note de 10, chiar si la proba de
Limba Romana.
  
  Investigatiile in acest dosar au inceput in urma cu doua luni si au fost stranse probe solide cu ajutorul
specialistilor din cadrul Serviciului Roman de Informatii. Anchetatorii au documentat activitatile a
aproximativ 30 de studenti care au oferit mita pentru promovarea examenelor. Ei vor fi pusi sub acuzare
pentru dare de mita. Se incasau 50 de euro de student, pentru examen. "Clientii" frecventi ai profesorilor
erau si doi ciobani din Sibiu, care au spus, pentru evz.ro, sub anonimat, ca isi platesc examenele si
absentele, "in bani si produse de la stana deoarece sunt prea ocupati cu oile ca sa dea pe la facultate. Ei
vand branza intr-un magazin din Timisoara si tin neaparat sa aiba si o diploma de licenta, "ca e la moda".
  
  
  
  Vorbe de duh la Agronomie
  
  
  
  intre studentii de la USAMVBT circula o vorba: "Numai daca te loveste troleibuzul 17 nu termini
Agronomia, pentru ca poti da spaga pentru orice examen". Cei trei profesori - arata evz.ro - reprezinta o
mica parte din "caracatita" ce actioneaza de ani buni, dupa cum spun anchetatorii. Cercetarile urmeaza sa
fie extinse si la alte cadre. Deja procurorii au solicitat la Rectorat listele cu toti profesorii si studentii care
au avut examene in sesiunea din iarna acestui an.
  
  Un fost absolvent USAMVBT a povestit ca in institutie spaga este de mai multe tipuri, practic existand
un pret pentru orice. "Acolo, in facultate, mita este de trei feluri: pentru absente, adica te duce sa
muncesti «pentru disciplina». De cele mai multe ori, munca o faci in folosul profesorului care are
contract privat cu diverse firme pentru studii. Apoi e mita materiala pentru absente - adica duci diverse
chestii «pentru disciplina», cum ar fi topuri de hartie, cartuse de imprimanta si consumabile in general.
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Şi, in ultimul rand, e mita pentru examen - care la fel se imparte in doua: spaga propriu-zisa in bani si
munca in folosul «comunitatii», a explicat fostul student in cate categorii se imparte spaga la
USAMVBT.
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