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Lipsa Registrului Matricol Unic favorizeaza falsificarea
diplomelor
Cuvinte cheie: Registru Matricol Unic

u avem Registru Matricol Unic, deci riscul ca pe piata sa circule „în voie“ numeroase
diplome de bacalaureat sau de licenta false exista.
Cel putin asa sustin, într-un glas, reprezentantii Ministerului Educatiei, rectorii universitatilor acreditate si chiar fostul
ministru al Educatiei, Mircea Miclea. „Exista posibilitatea falsificarii acestor diplome, îndeosebi ale celor de bacalaureat.
Aceste diplome nu au elemente de securizare. Daca ar fi existat un Registru Matricol Unic am fi stiut traseul elevului din
clasa I påna la obtinerea diplomei de bacalaureat si a licentei“, au spus surse autorizate din cadrul Ministerului
Educatiei. Potrivit acelorasi surse, nu este exclus ca numarul diplomelor de bacalaureat si de licenta falsificate sa fi
crescut dupa aparitia hotarårilor de guvern 1026 si 1027 din 2001 si 410 din 2002, prin care o serie de universitati intrau
în lichidare. Ca dovada, scandalul de acum al diplomelor false. Printre universitatile intrate atunci în lichidare se numara
si doua – „Alexandru Ghica“ si „Europa Ecor“ – implicate în prezentul scandal. si deja la Universitatea Petrol-Gaze
(UPG) Ploiesti au fost gasite patru diplome false de bacalaureat în dosarele unor tineri veniti aici de la „Alexandru
Ghica“ si „Europa Ecor“ sa-si dea licenta. Pe de alta parte, rectorii universitatilor serioase sustin ca nu au cum sa
verifice diploma de bacalaureat cu care vine fiecare tånar în parte sa dea admitere sau sa sustina examenul de licenta:
„Avem sute si chiar mii de candidati la o facultate. Secretarele nu pot pune måna pe telefon pentru a verifica, în cazul
fiecarui candidat în parte, daca a terminat liceul si a luat bacalaureatul asa cum scrie pe diploma pe care ne-o aduce.
Poate veni unul care nu a facut liceul sau nu a luat bacalaureatul cu o diploma de bacalaureat falsa si se înscrie la
facultate. Cum verificam? Nu avem nici macar tehnica, aparate speciale, pentru verificarea acestor diplome. Daca aveam
aparatura ca în cazul banilor, cu siguranta la înscriere s-ar fi verificat diplomele din fiecare dosar în parte“.
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