
 

str. Tunari, nr. 41, sect.2, Bucureşti-Romania, tel. 004.021.2102409, fax.004.021.2104165 

str. Justiţiei, nr.65, sect.4, Bucureşti-Romania, tel. 004.021.3371140, fax.004.031.8150025 

email: office@fsespiruharet.ro, fsiispiruharet@fsiispiruharet.ro, office@fen.ro 

 

 
 

REVISTA PRESEI 
24 mai 2019 

 
ȘTIRI PE SURSE: O nouă materie pentru elevii de la clasele primare: educație financiară/ Denisa 
Miron 
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) plănuieşte introducerea cursurilor de educaţie 
financiară în curricula şcolară începând cu clasele primare, având în vedere că debutul precoce al 
educaţiei financiare joacă un rol important în creionarea viitorului consumator al produselor 
financiare, a declarat, joi, preşedintele instituţiei, Leonardo Badea. 
"Pe termen lung, plănuim introducerea educaţiei financiare în curricula şcolară începând cu clasele 
primare şi apoi, gradual, să dezvoltăm acest concept pe tot parcursul sistemului de educaţie. Cred că 
trebuie să începem o colaborare permanentă între profesori şi specialişti, pentru a putea discuta 
despre experienţa lor în ceea ce priveşte educaţia financiară. Debutul precoce al educaţiei financiare 
joacă un rol foarte important în creionarea viitorului consumator al produselor financiare", a afirmat 
Leonardo Badea, la conferinţa asiguratorilor din Europa, informează agerpres.ro. 
Preşedintele ASF a arătat că nivelul redus al educaţiei financiare din România împiedică achiziţia de 
asigurări facultative. 
"În opinia mea, nivelul scăzut de educaţie financiară a publicului reprezintă obstacolul principal în 
calea cumpărării de asigurări facultative. Din nefericire, nu suntem în topul ţărilor europene la acest 
capitol. Acesta este motivul pentru care consider că avem nevoie de o campanie de educaţie 
financiară la toate nivelurile. Printr-o educaţie financiară, un individ poate înţelege şi decide mult mai 
uşor orice aspect atunci când e vorba de cumpărat o poliţă de asigurare", a arătat Leonardo Badea. 
Acesta a apreciat că piaţa asigurărilor facultative are un mare potenţial de dezvoltare. 
"Din punctul meu de vedere, piaţa de asigurări facultative este un domeniu cu un mare potenţial de 
dezvoltare, atât asigurările imobiliare, CASCO, asigurări de viaţă şi asigurări de sănătate. (...) Ce soluţii 
există pentru energizarea acestei pieţe de asigurări? Cred că efortul de îndeplinire a acestui deziderat 
trebuie să vină de la ASF, de la companiile de asigurări şi de la intermediari. (...) Trebuie să 
îmbunătăţim informarea clienţilor şi educaţia lor financiară", a susţinut preşedintele ASF. 
El a cerut companiilor de asigurări să respecte la literă contractele cu clienţii, pentru ca aceştia să 
câştige încredere în asiguratori. 
"Avem datoria să îl facem pe consumator să înţeleagă că securizarea bunurilor, a sănătăţii şi a vieţii 
este în fond o investiţie şi nu o cheltuială fără rost. În ultimii ani, protecţia consumatorilor financiari a 
devenit o prioritate tot mai mare pentru factorii de decizie peste tot în lume. O primă zonă de 
acoperit este încrederea consumatorului. Ştim foarte bine că încrederea este probabil cel mai 
important aspect al pieţei financiare. Jucătorii de pe piaţa asigurărilor trebuie să îi convingă pe 
consumatori că pot avea încredere în asigurările facultative şi că aceste produse le acoperă nevoile şi 
sunt o opţiune importantă în administrarea vieţilor şi în asigurarea bunurilor lor. Cum se poate obţine 
acest lucru? Simplu: prin respectarea la literă a obligaţiilor contractuale şi prin rezolvarea solicitărilor 
clienţilor fără întârziere. Avem nevoie de un efort comun al autorităţii de supraveghere şi al 
companiilor care activează pe această piaţă. (...) Pe de altă parte, trebuie să le dovedim 
consumatorilor că drepturile şi interesele lor sunt protejate, conform prevederilor legale, fără ca vreo 
deviere de la principiile legii să fie tolerată", a completat Leonardo Badea. 
Preşedintele ASF a recomandat asiguratorilor să explice clienţilor cât mai detaliat produsele 
financiare oferite. 
"În acelaşi timp, oamenii trebuie să înţeleagă riscurile de care se feresc prin asigurări şi trebuie să 
facă alegeri informate, atât în ceea ce priveşte asigurările de viaţă, asigurările de sănătate sau cele 
auto. Cu alte cuvinte, atât companiile de asigurări, cât şi brokerii, trebuie să ofere consultanţă cât mai 



detaliată, iar astfel pe parcursul timpului cred că piaţa românească de asigurări va integra în mod 
natural produse tot mai diversificate şi sofisticate", a adăugat Leonardo Badea. 
 
SPARKNEWS.RO: Guvern: Firmele și școlile pot accesa 100 milioane euro pentru proiecte de 
formare profesională 
Executivul a lansat, joi, două apeluri de proiecte pentru formarea profesională a elevilor și studenților 
prin stagii de practică, inclusiv prin învățământ dual, în valoare totală de 100 milioane euro. De noile 
măsuri vor beneficia 27.000 de elevi și 5.000 de studenți, scrie Mediafax. 
„Lansăm astăzi (miercuri – n.r.) două apeluri de proiecte pentru pregătirea profesională a tinerilor și 
am încredere că aceste proiecte vor fi puse în aplicare în scurt timp. Cu o finanțare de 70 milioane 
euro, respectiv 30 de milioane euro oferim pentru peste 27.000 de elevi și 5.000 de studenți 
oportunitatea unor stagii de practică, inclusiv prin învățământul dual, pentru ca pregătirea lor să țină 
pasul cu cerințele pieței muncii”, a anunțat premierul Viorica Dăncilă, joi, la Palatul Victoria. 
Ministrul interimar al Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat că prin aceste proiecte va fi 
sprijinit un sistem de informare coordonată între sectorul privat și rețeaua de unități de învățământ. 
„Sprijinim financiar, așadar, un sistem de informare coordonată în ambele sensuri: de la 
companii/sectorul privat către rețeaua unităților de învățământ privind nevoile lor de instruire. De la 
unitățile de învățământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței 
muncii la nivel regional și local. Vor fi incluși într-un astfel de sistem de informare și părinții / tutorii 
elevilor pentru mai buna comunicare a beneficiilor participării elevilor la programe de internship și 
stagii de practică, prezentarea de modele de succes și bune practici”, a afirmat ministrul. 
El a adăugat că Guvernul vrea să sprijine studenții și elevi să își dezvolte abilitățile practice, apelând la 
bani europeni. 
„Ne propunem să dăm șansa elevilor și studenților să își dezvolte, cu ajutorul banilor europeni, 
abilitățile practice și să învețe o meserie încă din școală, prin accesul la un sistem de învățare la locul 
de muncă. Astfel vom putea rezolva o problemă crucială pentru economie: corelarea învățământului 
cu cerințele pieței muncii. Punem accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv și din 
domeniile de specializare inteligentă”, a conchis Teodorovici. 
 
HOTNEWS: Patru universități se desființează/ Guvernul le-a exclus din nomenclatorul domeniilor și 
programelor de studii universitare/ AO      
Patru universități nu mai apar în Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de 
studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019 – 
2020, aprobat în sedința de Guvern de joi. 
Începând din anul universitar următor, Universitatea Financiar - Bancară din municipiul București 
(desființată prin Legea nr. 316/2018 din 20 decembrie 2018), Universitatea „George Barițiu" din 
Brașov (desființată prin Legea nr. 317/2018 din 20 decembrie 2018), Universitatea „Mihai Eminescu" 
din municipiul Timișoara, județul Timiș (desființată prin Legea nr. 318/2018 din 20 decembrie 2018) și 
Institutul Teologic Romano-Catolic din București (desființat prin Legea nr. 319/2018 din 20 decembrie 
2018) nu mai au dreptul să școlarizeze studenți la nicio formă de învățământ. 
Nomenclatorul arată că Academia Tehnică Militară din București își schimbă denumirea în Academia 
Tehnică Militară „Ferdinand I” din București. 
Actul normativ cuprinde și modificarea unor specializări: 
-„Inginerie economică în agricultură" din domeniul Inginerie şi management în agricultură şi 
dezvoltare rurală, cu denumirea „Ingineria și managementul afacerilor agricole"; 
-„Inginerie economică în construcții" din domeniul Inginerie şi management, cu denumirea „Inginerie 
și management în construcții". 
Modificările au fost făcute conform rapoartelor Agenției Române pentru Asigurarea Calității în 
Învățământul Superior (ARACIS), potrivit solicitărilor depuse în perioada 30.08.2018 – 21.03.2019. 
Nomenclatorul domeniilor și al programelor de studii universitare include domeniile și programele de 
studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de 
desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, 
forma de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi 
școlarizați. Acestea sunt propuse de agențiile de evaluare a calității care au evaluat fiecare program. 



 
ADEVĂRUL: Zeci de şcoli pustii reabilitate degeaba cu bani de la Guvern: „Elevi nu mai sunt, iar 
sălile vor rămâne în curând goale“/ Cosmin Pătraşcu Zamfirache 
În judeţul Botoşani, zeci de unităţi de învăţământ din mediul rural au fost reabilitate în ultimii ani cu 
fonduri guvernamentale. Majoritatea clădirilor sunt aproape goale fiindcă numărul de elevi a scăzut 
dramatic 
În comunele din judeţul Botoşani, în ultimii 12 ani au fost modernizate aproximativ 100 de şcoli. 
Majoritatea cu fonduri guvernamentale alocate în cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare 
Locală (PNDL 1 şi 2). Investiţiile care au costat zeci de milioane de lei vor rămâne complet pustii în 
următorii 4-5 ani, estimează specialiştii. Populaţia şcolară scade dramatic de la un la altul, spun şefii 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani, iar o bună parte a acestor şcoli proaspăt modernizate cu 
sume consistente din fondurile statului, vor fi închise în cel mult un deceniu. Nu există comună în 
judeţul Botoşani care să nu fi accesat fonduri guvernamentale prin PNDL 1 sau PNDL 2. Majoritatea 
investiţiilor au constat în modernizarea şcolilor din localitate. S-au cheltuit sume impresionante 
pentru aceste lucrări. De exemplu, numai în comuna Dângeni, pe reabilitarea a trei şcoli s-au alocat 
prin PNDL peste 684.000 de lei. În comuna Cristineşti, fondurile sunt şi mai consistente. Pentru 
reabilitare a două grădiniţe şi o şcoală s-au alocat peste 2.900.000 de lei. Reabilitările erau necesare, 
susţin edilii din comunele botoşănene. Şcolile erau amenajate în locaţii insalubre, cu toalete în curte, 
uneori fără apă potabilă şi nu obţineau autorizaţia sanitară de funcţionare. „Nu puteau să mai înveţe 
elevii aşa. Aveam nevoie şi de autorizaţie de funcţionare. Fără modernizări, n-am fi primit. Am, prin 
PNDL, reabilitate şcoli în satele Dămideni şi Sărata“, spune Dumitru Buzoianu, primarul din comuna 
Româneşti, judeţul Botoşani.  
„Clasele vor rămâne în curând goale“  
În şcolile din judeţul Botoşani, în special în cele din mediul rural, se petrece un paradox tipic 
românesc. Atunci când erau pline de elevi, clădirile stăteau să cadă şi ofereau condiţii de ev mediu. 
Acum, când nu mai sunt elevi şi bate vântul prin clase, statul oferă de zor bani pentru modernizarea 
şcolilor şi dotarea acestora cu internet, toatele în interior şi dotare materială. Statisticile arată că, în 
curând, toate aceste şcoli modernizate cu sume consistente vor rămâne pustii. În comuna Dângeni, 
de exemplu, autorităţile locale au modernizat şcolile din patru sate, aproape toate prin PNDL. În total 
au fost alocaţi pentru şcolile din Dângeni, Strahotin şi Hulub, peste 680.000 de lei. Cu toate acestea, 
numărul elevilor aproape s-a înjumătăţit. În unele sate din comună, precum Strahotin sau Hulub, 
şcolile gimnaziale au fost deja desfiinţate din lipsă de elevi. „Din 2007, ne confruntăm cu comasarea 
unităţilor şcolare. La nivelul comunei Dângeni, numărul elevilor a scăzut din cauza populaţiei 
îmbătrânite şi a plecării tinerilor în străinătate. Acum avem pentru toate şcolile din comună, 380 de 
elevi, faţă de aproximativ 500, câţi erau în 2013“, spune Monica Iliescu, directoarea Şcolii Gimnaziale 
Dângeni. Totodată, directoarea recunoaşte că nu va trece mult timp până când şcolile proaspăt 
reabilitate din comună vor rămâne goale. „Din 2013 beneficiem de o clădire reabilitată, cu săli 
moderne, utilate. Dar păcate, că elevi nu mai sunt, iar sălile vor rămâne în curând goale“, adaugă 
Monica Iliescu.  
Preşcolarii devin o raritate  
În comuna Răchiţi are loc un fenoment asemănător. Şcoala din satul Costeşti a fost reabilitată cu 
peste 800.000 de lei, dar populaţia şcolară este în scădere. „Populaţia şcolară scade. Este o realitate. 
Persoanele tinere pleacă în străinătate. Mulţi nu se mai întorc, îşi iau copiii cu ei. Bineînţeles, asta nu 
înseamnă că trebuie să-i lăsăm pe cei care rămân în şcoli nereabilitate“, afirmă Florin Bulgaru, 
primarul din Răchiţi. În comuna Româneşti, unde prin PNDL au fost modernizate două şcoli, populaţia 
şcolară, spune edilul din localitate, a scăzut cu aproximativ 30%. În multe comune, şcolile gimanziale 
au devenit şcoli primare, iar în curând abia dacă vor mai putea găzdui o grupă de grădiniţă. În 
comuna Păltiniş, la graniţa de nord, o şcoală mare, cu un nivel, reabilitată acum 5 ani, mai are doar 
câteva clase de şcoală primară. „Şcoala de aici era populată, avea şi clase gimnaziale. Dar acum mai 
are numai şcoală primară. Cât o mai fi şi asta“, spune Viorel Gavril, fost profesor de matematică în 
Păltiniş.  
„Pierdem 1.500 de elevi anual“  
Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani, Gabriel Hârtie, spune că statisticile sunt 
îngrijorătoare. Şcolile se modernizează, dar numărul elevilor scade îngrijorător de la un an la celălalt. 



„Avem aproape 4.700 de copii în minus, la nivelul judeţului Botoşani faţă de anul şcolar 2015-2016. În 
medie, aproximativ 1.500 – 1.600 de elevi pleacă din sistem anual, fără să vin alţii în loc. Pur şi simplu 
pierdem peste 1.500 de elevi anual“, spune Gabriel Hârtie. 
 
SPARKNEWS.RO: Lista grădinițelor de stat din București care vor fi deschise pe perioada verii – 
2019 
Inspectoratul Școlar al Municipiului București a publicat lista grădinițelor de stat care vor fi deschise 
în timpul vacanței de vară. Un număr de 20 de unități de învățământ preșcolar, cele mai multe aflate 
în sectorul 1, vor primi copii și pe perioada verii. 
Conform ISMB, în timpul vacanței de vară 2019, în sectorul 1 vor fi deschise 7 grădinițe, în sectoarele 
2, 3 și 4 – câte 2 grădinițe, în sectorul 5 – 5 grădinițe, iar în sectorul 6 – 2 grădinițe. 
Nu toate grădinițele însă au program pe toată durata verii, unele fiind deschise doar o lună – iulie sau 
august. 
Purtătorul de cuvânt al ISMB, Maria Manea, declara, luni, pentru Mediafax, că grădinița de stat de 
vară este o opțiune bună pentru părinți pe perioada vacanței, deoarece ea este la îndemâna oricui. 
Manea arăta că grădinițele de stat de vară vor funcționa în toate sectoarele Capitalei, iar numărul 
acestora va fi influențat de o serie de factori precum cerințele părinților, subvenția consiliilor locale 
sau disponibilitatea cadrelor didactice. 
 
HOTNEWS: DNA: Rectorul și prorectorul Academiei de Poliție, sub control judiciar în dosarul de 
șantaj/ V.M 
Procurorii DNA i-au plasat sub control judiciar pentru 60 de zile pe rectorul și prorectorul Academiei 
de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” sub acuzația de instigare la șantaj, în dosarul privind amenințarea 
jurnalistei Emilia Șercan, precizează Direcția. 
Procurorii DNA au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pe o 
perioadă de 60 de zile față de Iacob Adrian, rectorul Academiei de Poliție  
„Alexandru Ioan Cuza” și Petrică-Mihail Marcoci, prorectorul Academiei, fiecare sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de instigare la șantaj, notează Mediafax. 
„La sfârșitul lunii martie – începutul lunii aprilie 2019, inculpații Iacob Adrian și Marcoci Petrică-
Mihail, rector, respectiv prorector al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, l-au determinat pe 
inculpatul Bărbulescu Gheorghe Adrian să transmită unei persoane, jurnalist de investigație – 
persoană vătămată, mesaje de amenințare (un mesaj tip text și cinci mesaje folosind aplicația 
Facebook Messenger) pentru a o constrânge să înceteze investigațiile jurnalistice care îl vizau pe 
rectorul Academiei de Poliție, urmărind astfel eliminarea riscurilor pentru cariera lor profesională. 
Concomitent, cei doi instigatori i-au promis polițistului care a trimis efectiv mesajele de amenințare 
că îi vor asigura protecția pentru a nu fi tras la răspundere penală și, pe parcursul săvârșirii faptelor, 
chiar i-au adresat încurajări”, se arată într-un comunicat al Direcției Naționale Anticorupție. 
Potrivit procurorilor, la sfârșitul lunii martie – începutul lunii aprilie 2019, rectorul și prorectorul 
Academiei i-au cerut lui Bărbulescu Gheorghe Adrian, „profitând de ascendentul pe care li-l dădeau 
relația de subordonare funcțională, diferența de vârstă și de grad profesional, relația personală care 
se dezvoltase între ei și recunoștința acestuia din urmă pentru oportunitatea de a continua să 
activeze în mediul universitar”, să trimită mesaje de amenințare jurnalistei Emilia Șercan pentru a o 
determina să oprească investigațiile jurnalistice care îl vizau pe rectorul Iacob Adrian. 
„Solicitările au fost transmise în cadrul mai multor discuții pe care Bărbulescu Gheorghe Adrian le-a 
purtat atât separat cu cei doi, cât și împreună, în sediul Academiei de Poliție. Aceste demersuri au 
fost determinate de faptul că, în perioada martie – aprilie 2019, persoana vătămată a publicat mai 
multe articole care vizau în mod direct activitatea rectorului Academiei de Poliție, Iacob Adrian, care 
ar fi putut avea consecințe semnificative asupra carierelor celor doi ofițeri superiori, astfel încât 
pentru aceștia era esențial ca anchetele jurnalistice să înceteze”, se mai arată în sursa citată. 
DNA explică faptul că funcțiile în cadrul învățământului universitar presupun deținerea titlului de 
doctor, iar continuarea publicării articolelor ar fi determinat un interes public crescut în sensul 
verificării suspiciunilor de plagiat. 
„Interesul lui Marcoci Petrică-Mihail în stoparea anchetelor jurnalistice era determinat de faptul că 
numirea în funcția de prorector depinde în mod direct de rectorul instituției de învățământ, astfel 



încât pierderea funcției de către Iacob Adrian ar fi avut consecințe negative și asupra acestuia. În 
acest context, există bănuiala rezonabilă că Marcoci Petrică-Mihail a conceput planul folosit pentru 
transmiterea mesajelor de amenințare, astfel încât să fie imposibilă identificarea autorului faptelor”, 
spun procurorii. 
Totodată, anchetatorii arată că există bănuiala rezonabilă că cei doi i-au comunicat lui Gheorghe 
Adrian Bărbulescu conținutul mesajelor de amenințare care urmau să fie transmise Emiliei Șercab și l-
au asigurat că îl vor proteja pentru a nu fi tras la răspundere penală. 
Pe timpul cât se află sub control judiciar, rectorul și prorectorul Academiei trebuie să respecte, 
fiecare, următoarele obligații, potrivit DNA: 
a) să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemat; 
b) să informeze de îndată organul de urmărire penală cu privire la schimbarea locuinței; 
c) să se prezinte la organul de poliție, conform programului de supraveghere întocmit, sau ori de câte 
ori este chemat. 
d) să nu depășească teritoriul României decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului competent; 
e) să nu se apropie de persoanele menționate în ordonanță și să nu comunice cu aceștia direct sau 
indirect, pe nicio cale; 
f) să comunice periodic, conform programului de supraveghere, informații relevante despre 
mijloacele sale de existență; 
g) să nu exercite funcția de rector, respectiv prorector și să nu își mai desfășoare activitatea în cadrul 
Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București; 
h) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme. 
Decizia procurorilor vine după ce au fost efectuate, în cursul zilei de joi, mai multe percheziții la 
domiciliul rectorului și al prorectorului Academiei de Poliție. 
Procurorii DNA au dispus, in urmă cu câteva săptămâni, punerea în mişcare a acţiunii penale şi l-au 
plasat sub control judiciar în luna aprilie pe ofiţerul de la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", 
Gheorghe Adrian Bărbulescu, cel care ar fi ameninţat-o pe jurnalista Emilia Şercan. 
Potrivit ordonanţei procurorilor, în data de 15 aprilie, ofiţerul de la Academia de Poliţie ar fi transmis 
jurnalistei Emilia Şercan, pe numărul personal, mesaje de ameninţare (un mesaj tip text şi cinci 
mesaje folosind aplicaţia Facebook Messenger), pentru a o constrânge să înceteze activitatea de 
investigare a modului în care mai multe persoane din cadrul şcolii doctorale a Academiei de Poliţie 
A.I. Cuza, au obţinut titlul de doctor. 
 
JURNALUL.RO: Rectorul şi prorectorul Academiei de Poliţie au fost puşi de DNA sub control judiciar 
Rectorul şi prorectorul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Adrian Iacob şi Mihail Petrică 
Marcoci, sunt cercetaţi penal de DNA, sub control judiciar, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare 
la şantaj, fiind acuzaţi că l-au determinat pe ofiţerul Gheorghe Bărbulescu să-i transmită un mesaj de 
ameninţare cu moartea jurnalistei Emilia Şercan. 
 „La sfârşitul lunii martie - începutul lunii aprilie 2019, inculpaţii Iacob Adrian şi Marcoci Petrică-
Mihail, rector, respectiv prorector al Academiei de Poliţie 'Alexandru Ioan Cuza', l-au determinat pe 
inculpatul Bărbulescu Gheorghe Adrian să transmită unei persoane, jurnalist de investigaţie - 
persoană vătămată, mesaje de ameninţare (un mesaj tip text şi cinci mesaje folosind aplicaţia 
Facebook Messenger) pentru a o constrânge să înceteze investigaţiile jurnalistice care îl vizau pe 
rectorul Academiei de Poliţie, urmărind astfel eliminarea riscurilor pentru cariera lor profesională. 
Concomitent, cei doi instigatori i-au promis poliţistului care a trimis efectiv mesajele de ameninţare 
că îi vor asigura protecţia pentru a nu fi tras la răspundere penală şi, pe parcursul săvârşirii faptelor, 
chiar i-au adresat încurajări”, se arată într-un comunicat al DNA. 
DNA susţine că, la sfârşitul lunii martie - începutul lunii aprilie 2019, rectorul şi prorectorul Academiei 
de Poliţie i-au cerut poliţistului Gheorghe Bărbulescu, profitând de ascendentul pe care îl aveau 
asupra acestuia, prin relaţia de subordonare, diferenţa de vârstă şi de grad profesional, precum şi 
relaţia personală care se dezvoltase între ei şi recunoştinţa acestuia din urmă pentru oportunitatea 
de a continua să activeze în mediul universitar, să transmită mesaje Emiliei Şercan, pentru a o 
determina să înceteze investigaţiile jurnalistice care îl vizau pe Adrian Iacob. 
Solicitările au fost transmise în cadrul mai multor discuţii pe care Gheorghe Bărbulescu le-a purtat 
atât separat cu cei doi, cât şi împreună, în sediul Academiei de Poliţie. 



 
ZIARE.COM: Rectorul și prorectorul Academiei de Poliție, puși sub control judiciar de DNA în 
dosarul jurnalistei Emilia Șercan 
Rectorul si prorectorul Academiei de Politie au fost pusi sub control judiciar de procurorii DNA in 
dosarul deschis dupa ce jurnalista Emilia Sercan a primit amenintari cu moartea. 
Intr-un comunicat remis presei joi de DNA se precizeaza ca s-a inceput urmarirea penala pe numele 
lui Adrian Iacob, rectorul Academiei de Politie "Alexandru Ioan  
Cuza", si lui Petrica-Mihail Marcoci (foto), prorectorul institutiei, pentru savarsirea infractiunii de 
instigare la santaj. 
De asemenea, fata de cei doi inculpati s-a luat masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile. 
Procurorii spun ca la sfarsitul lunii martie - inceputul lunii aprilie 2019, cei doi inculpati "l-au 
determinat pe inculpatul Barbulescu Gheorghe Adrian sa transmita unei persoane, jurnalist de 
investigatie - persoana vatamata, mesaje de amenintare (un mesaj tip text si cinci mesaje folosind 
aplicatia Facebook Messenger) pentru a o constrange sa inceteze investigatiile jurnalistice care il 
vizau pe rectorul Academiei de Politie, urmarind astfel eliminarea riscurilor pentru cariera lor 
profesionala". 
"Concomitent, cei doi instigatori i-au promis politistului care a trimis efectiv mesajele de amenintare 
ca ii vor asigura protectia pentru a nu fi tras la raspundere penala si, pe parcursul savarsirii faptelor, 
chiar i-au adresat incurajari", se mai arata in comunicatul DNA. 
Sursa citata mai precizeaza ca "solicitarile au fost transmise in cadrul mai multor discutii pe care 
Barbulescu Gheorghe Adrian le-a purtat atat separat cu cei doi, cat si impreuna, in sediul Academiei 
de Politie". 
"In acest context, exista banuiala rezonabila ca Marcoci Petrica-Mihail a conceput planul folosit 
pentru transmiterea mesajelor de amenintare, astfel incat sa fie imposibila identificarea autorului 
faptelor. 
De asemenea, exista banuiala rezonabila ca Iacob Adrian si Marcoci Petrica-Mihail i-au comunicat lui 
Barbulescu Gheorghe Adrian continutul mesajelor de amenintare care urmau sa fie transmise 
persoanei vatamate si i-au dat asigurari prin promisiunea ca il vor proteja pentru a nu fi tras la 
raspundere penala", mai arata procurorii in ordonanta. 
"In momentul in care dosarul va fi public si voi putea vorbi despre acest caz veti putea afla si intelege 
dimensiunile diabolice ale acestei povesti, din care pana acum se stie doar despre mesaje", a scris pe 
Facebook Emilia Sercan. 
Pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatii trebuie sa respecte mai multe obligatii, iar in caz 
de incalcare cu rea-credinta a acestora, "masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura 
arestului la domiciliu sau masura arestarii preventive" avertizeaza procurorii DNA. 
In cauza, procurorii au beneficiat de sprijinul lucratorilor din cadrul Inspectoratului General al Politiei 
Romane. 
 
REVISTA 22: Domiciliile șefilor Academiei de Poliție au fost percheziționate de DNA în dosarul 
Emilia Șercan/ Laurențiu Gheorghe  
Procurorii DNA au efectuat joi dimineață percheziții la domiciliile rectorului, prorectorului și altor 
conducători ai Academiei de Poliție în dosarul amenințărilor cu moarte primite de Emilia Șercan 
Principalul suspect în acest dosar este Bărbulescu George Adrian, ofițer de politie, angajat al 
Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. 
Dosarul referitor la ofițerul de poliție care ar fi amenințat-o cu moartea pe jurnalista Emilia Șercan a 
fost preluat de DNA. 
Ofițerul Bărbulescu George Adrian lucra la biroul de cooperare inter-universitară al Academiei de 
Poliție, unde fusese angajat imediat după absolvire, în 2018, potrivit surselor citate de G4Media. 
Pe 17 aprilie, Emilia Şercan scria, pe Facebook, că a primit ameninţări cu moartea. 
„Luni seara, la ora 21,05, am primit un mesaj de ameninţare cu moartea. Mesajul vine în contextul în 
care de trei săptămâni public în mod constant informaţii despre tezele de doctorat plagiate de la 
Academia de Poliţie, instituţie aflată în subordinea Ministerului de Interne, iar alte materiale erau în 
pregătire. De patru ani scriu aproape exclusiv despre tezele de doctorat plagiate ale unor oficiali ai 
statului, unii dintre cei mai puternici oameni din România fiind subiectul dezvăluirilor mele. 



Anchetele despre tezele de doctorat plagiate au expus o cutremurătoare reţea de complicităţi, 
putere, influenţă şi bani construită pe impostură la cel mai înalt nivel al instituţiilor statului. Până 
acum am fost înjurată, intimidată, urmărită, s-a încercat compromiterea mea, însă de data asta s-a 
trecut la un alt nivel”, susţinea Emilia Şercan. 
Ea dezvăluia atunci şi o parte a mesajului primit: "Trimitem acest mesaj cu scopul de a preveni ce va 
urma, totul depinde de tine. Opreşte toate activităţile pe care le ai în desfăşurare... dacă nu vrei să 
urmeze calvarul. Vrei să ajungi (...)". 
În acest caz a fost deschisă o anchetă de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, dosarul 
fiind apoi declinat la DNA. 
 
DC NEWS: Rectorul și prorectorul Academiei de Poliție, sub control judiciar/Eduard Pascu  
Procurorii anticorupție au decis punerea sub control judiciar pentru 60 de zile a rectorului Academiei 
de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Adrian Iacob și a prorectorului Petrică Mihail Marcoci. 
Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de 
corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pe o perioadă 
de 60 de zile față de inculpații Iacob Adrian, rectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și 
Marcoci Petrică-Mihail, prorectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, anunță DNA. Cei doi 
sunt acuzați de instigare la șantaj.  
Acuzele 
Conform procurorilor, "la sfârșitul lunii martie – începutul lunii aprilie 2019, inculpații Iacob Adrian și 
Marcoci Petrică-Mihail, rector, respectiv prorector al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, l-
au determinat pe inculpatul Bărbulescu Gheorghe Adrian să transmită unei persoane, jurnalist de 
investigație – persoană vătămată, mesaje de amenințare (un mesaj tip text și cinci mesaje folosind 
aplicația Facebook Messenger) pentru a o constrânge să înceteze investigațiile jurnalistice care îl 
vizau pe rectorul Academiei de Poliție, urmărind astfel eliminarea riscurilor pentru cariera lor 
profesională. Concomitent, cei doi instigatori i-au promis polițistului care a trimis efectiv mesajele de 
amenințare că îi vor asigura protecția pentru a nu fi tras la răspundere penală și, pe parcursul 
săvârșirii faptelor, chiar i-au adresat încurajări", arată anchetatorii. 
Acțiunea 
"Concret, la sfârșitul lunii martie – începutul lunii aprilie 2019, Iacob Adrian și Marcoci Petrică-Mihail 
i-au cerut lui Bărbulescu Gheorghe Adrian, profitând de ascendentul pe care li-l dădeau relația de 
subordonare funcțională, diferența de vârstă și de grad profesional, relația personală care se 
dezvoltase între ei și recunoștința acestuia din urmă pentru oportunitatea de a continua să activeze 
în mediul universitar, să transmită mesaje de amenințare persoanei vătămate pentru a o determina 
să înceteze investigațiile jurnalistice care îl vizau pe Iacob Adrian. Solicitările au fost transmise în 
cadrul mai multor discuții pe care Bărbulescu Gheorghe Adrian le-a purtat atât separat cu cei doi, cât 
și împreună, în sediul Academiei de Poliție", mai susțin procurorii DNA. 
Ancheta jurnalistică 
"Aceste demersuri au fost determinate de faptul că, în perioada martie – aprilie 2019, persoana 
vătămată a publicat mai multe articole care vizau în mod direct activitatea rectorului Academiei de 
Poliție, Iacob Adrian, care ar fi putut avea consecințe semnificative asupra carierelor celor doi ofițeri 
superiori, astfel încât pentru aceștia era esențial ca anchetele jurnalistice să înceteze. În acest 
context, trebuie avut în vedere că funcțiile în cadrul învățământului universitar presupun deținerea 
titlului de doctor, iar continuarea publicării articolelor ar fi determinat un interes public crescut în 
sensul verificării suspiciunilor de plagiat. Interesul lui Marcoci Petrică-Mihail în stoparea anchetelor 
jurnalistice era determinat de faptul că numirea în funcția de prorector depinde în mod direct de 
rectorul instituției de învățământ, astfel încât pierderea funcției de către Iacob Adrian ar fi avut 
consecințe negative și asupra acestuia", se transmite în comunicatul de presă al DNA. 
Colaborare 
"În acest context, există bănuiala rezonabilă că Marcoci Petrică-Mihail a conceput planul folosit 
pentru transmiterea mesajelor de amenințare, astfel încât să fie imposibilă identificarea autorului 
faptelor. De asemenea, există bănuiala rezonabilă că Iacob Adrian și Marcoci Petrică-Mihail i-au 
comunicat lui Bărbulescu Gheorghe Adrian conținutul mesajelor de amenințare care urmau să fie 
transmise persoanei vătămate și i-au dat asigurări prin promisiunea că îl vor proteja pentru a nu fi 



tras la răspundere penală", mai spun procurorii. În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul 
lucrătorilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. 
 
CURENTUL: Rectorul și prorectorul Academiei de Poliție au fost puși sub control judiciar dar nu 
demisionează/ Andrei Paraschiv  
DNA anunță că procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a 
infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și 
măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de inculpații 
– IACOB ADRIAN, rectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” 
– MARCOCI PETRICĂ-MIHAIL, prorectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, 
fiecare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare la șantaj. 
În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare 
de fapt: 
La sfârșitul lunii martie – începutul lunii aprilie 2019, inculpații Iacob Adrian și Marcoci Petrică-Mihail, 
rector, respectiv prorector al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, l-au determinat pe 
inculpatul Bărbulescu Gheorghe Adrian să transmită Emiliei Șercan, jurnalist de investigație – 
persoană vătămată, mesaje de amenințare (un mesaj tip text și cinci mesaje folosind aplicația 
Facebook Messenger) pentru a o constrânge să înceteze investigațiile jurnalistice care îl vizau pe 
rectorul Academiei de Poliție, urmărind astfel eliminarea riscurilor pentru cariera lor profesională. 
Concomitent, cei doi instigatori i-au promis polițistului care a trimis efectiv mesajele de amenințare 
că îi vor asigura protecția pentru a nu fi tras la răspundere penală și, pe parcursul săvârșirii faptelor, 
chiar i-au adresat încurajări. 
Concret, la sfârșitul lunii martie – începutul lunii aprilie 2019, Iacob Adrian și Marcoci Petrică-Mihail i-
au cerut lui Bărbulescu Gheorghe Adrian, profitând de ascendentul pe care li-l dădeau relația de 
subordonare funcțională, diferența de vârstă și de grad profesional, relația personală care se 
dezvoltase între ei și recunoștința acestuia din urmă pentru oportunitatea de a continua să activeze 
în mediul universitar, să transmită mesaje de amenințare persoanei vătămate pentru a o determina 
să înceteze investigațiile jurnalistice care îl vizau pe Iacob Adrian. Solicitările au fost transmise în 
cadrul mai multor discuții pe care Bărbulescu Gheorghe Adrian le-a purtat atât separat cu cei doi, cât 
și împreună, în sediul Academiei de Poliție. 
Aceste demersuri au fost determinate de faptul că, în perioada martie – aprilie 2019, persoana 
vătămată a publicat mai multe articole care vizau în mod direct activitatea rectorului Academiei de 
Poliție, Iacob Adrian, care ar fi putut avea consecințe semnificative asupra carierelor celor doi ofițeri 
superiori, astfel încât pentru aceștia era esențial ca anchetele jurnalistice să înceteze. 
În acest context, trebuie avut în vedere că funcțiile în cadrul învățământului universitar presupun 
deținerea titlului de doctor, iar continuarea publicării articolelor ar fi determinat un interes public 
crescut în sensul verificării suspiciunilor de plagiat. Interesul lui Marcoci Petrică-Mihail în stoparea 
anchetelor jurnalistice era determinat de faptul că numirea în funcția de prorector depinde în mod 
direct de rectorul instituției de învățământ, astfel încât pierderea funcției de către Iacob Adrian ar fi 
avut consecințe negative și asupra acestuia. 
În acest context, există bănuiala rezonabilă că Marcoci Petrică-Mihail a conceput planul folosit pentru 
transmiterea mesajelor de amenințare, astfel încât să fie imposibilă identificarea autorului faptelor. 
De asemenea, există bănuiala rezonabilă că Iacob Adrian și Marcoci Petrică-Mihail i-au comunicat lui 
Bărbulescu Gheorghe Adrian conținutul mesajelor de amenințare care urmau să fie transmise 
persoanei vătămate și i-au dat asigurări prin promisiunea că îl vor proteja pentru a nu fi tras la 
răspundere penală. 
Inculpaților Iacob Adrian și Marcoci Petrică-Mihail li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și 
acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală. 
Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații trebuie să respecte, fiecare, următoarele obligații: 
a) să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemat; 
b) să informeze de îndată organul de urmărire penală cu privire la schimbarea locuinței; 
c) să se prezinte la organul de poliție, conform programului de supraveghere întocmit, sau ori de câte 
ori este chemat. 
d) să nu depășească teritoriul României decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului competent; 



e) să nu se apropie de persoanele menționate în ordonanță și să nu comunice cu aceștia direct sau 
indirect, pe nicio cale; 
f) să comunice periodic, conform programului de supraveghere, informații relevante despre 
mijloacele sale de existență; 
g) să nu exercite funcția de rector, respectiv prorector și să nu își mai desfășoare activitatea în cadrul 
Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București; 
h) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme; 
Inculpaților Iacob Adrian și Marcoci Petrică-Mihail li se atrage atenția că, în caz de încălcare cu rea-
credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la 
domiciliu sau măsura arestării preventive. 
 
ȘTIRI PE SURSE: Emilia Șercan, după ce DNA i-a pus sub control judiciar pe șefii Academiei de 
Poliție: Veți putea afla și înțelege dimensiunile diabolice ale acestei povești/Mihai Cistelican 
Procurorii DNA i-au pus sub control judiciar pe rectorul Academiei de Poliție, Iacob Adrian și 
prorectorul Marcoci Petrică Mihail, pentru amenințările cu moartea la adresa  
jurnalistei Emilia Șercan. Cei doi au primit interdicția de a-și mai exercita funcțiile de conducere în 
cadrul Academiei. 
Emilia Șercan a reacționat la aflarea acestei informații. Ea susține că în perioada următoare publicul 
poate afla și înțelege adevărata dimensiune a scandalului. 
„În momentul în care dosarul va fi public și voi putea vorbi despre acest caz veți putea afla și înțelege 
dimensiunile diabolice ale acestei povești, din care până acum se știe doar despre mesaje”, a spus 
Emilia Șercan pe Facebook. 
Rectorul și prorectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” au fost plasațI sub control judiciar 
pentru 60 de zile  sub acuzația de instigare la șantaj. 
 
REVISTA 22: Decanul Facultății de Litere din București către studenți: Dați-vă o șansă. Ieșiți la vot 
pe 26 mai!/Laurențiu Gheorghe  
Alegerile de duminică sunt capitale, le spune decanul Facultății de Litere studenților și tinerilor în 
general că opțiunea e dramatică: în afara recunoașterii valorilor UE nu există decât direcția Rusia. 
 „Încetați să vă omorâți speranțele cetățenești, disprețuind votul. (…) Dați-vă o șansă. Ieșiți la vot!”, 
este îndemnul decanului Facultății de Litere, Emil Ionescu, de la Universitatea din București. 
Profesorul a postat pe pagina de Facebook a facultății un mesaj puternic despre importanța votului 
pentru viitorul tinerilor, într-o țară în care democrația este mult mai șubredă decât în alte state 
europene, relatează Edupedu.ro. 
„Nu facem parte, din păcate, din familia democrațiilor consolidate, care își mențin, prin reglaje fine, 
furnizate de vot, continuitatea democratică. Noi suntem acum în fața unei opțiuni dramatice: ori-ori. 
De felul cum vor vota cetățenii în acest întreg ciclu electoral, va depinde dacă România va rămâne un 
stat ce recunoaște valorile și principiile Uniunii Europene, sau dacă, dimpotrivă, se va distanța de 
aceste principii și valori. În lumea de azi, distanțarea aceasta nu poate însă însemna izolare. Nu există 
decât o singură altă direcție: Rusia și, prin ea, Asia – mai apropiată sau mai îndepărtată.”, a explicat 
Emil Ionescu, decanul Facultății de Litere. 
El spune mai departe că o prezență cât mai mare la vot atât pe 26 mai cât și la următoarele alegeri 
este esențială astfel încât rezultatul votului să fie cu adevărat reprezentativ pentru majoritate. 
Prezența la vot în România a fost atât de scăzută la ultimele alegeri, încât o mică parte a populației a 
decis viitorul majorității. 
„Vom evita, în acest fel, situația prezentă: o minoritate care își impune scopurile întregii societăți, 
numai și numai pentru că majoritatea imensă a cetățenilor nu a fost interesată la precedenta rundă 
electorală să voteze”, a scris Ionescu. 
Ionescu mai atrage atenția că lipsa tinerilor de la procesul electoral înseamnă că alții vor decide 
viitorul lor. 
„Încetați, așadar, să vă omorâți speranțele cetățenești, disprețuind votul. Căci trebuie să înțelegeți 
că, din cauza acestui dispreț, în ultimii 30 de ani, viitorul tinerilor a fost decis – de prea multe ori – de 
votanți îngroziți de viitor: în majoritatea lor, vârstnici. Încercați, de aceea să dați viitorului forma 
propriei voastre speranțe. Dați-vă o șansă. Ieșiți la vot!”, a încheiat mesajul Ionescu. 



Mesajul integral al decanului Emil Ionescu: 
Apel către toți studenții Facultății de Litere 
Dragi studenți, 
Duminică, 26 mai, începe pentru România un ciclu electoral de un an și jumătate: mai întâi, alegeri 
pentru Parlamentul Europei și referendum pentru problemele justiției, inițiat de președintele 
României; apoi, în toamnă, alegeri prezidențiale; în primăvara anului viitor, alegeri locale, iar în 
toamna/iarna aceluiași an 2020, alegeri pentru Parlamentul României. 
Acest ciclu nu este unul oarecare. Nu facem parte, din păcate, din familia democrațiilor consolidate, 
care își mențin, prin reglaje fine, furnizate de vot, continuitatea democratică. Noi suntem acum în 
fața unei opțiuni dramatice: ori-ori. De felul cum vor vota cetățenii în acest întreg ciclu electoral, va 
depinde dacă România va rămâne un stat ce recunoaște valorile și principiile Uniunii Europene, sau 
dacă, dimpotrivă, se va distanța de aceste principii și valori. În lumea de azi, distanțarea aceasta nu 
poate însă însemna izolare. Nu există decât o singură altă direcție: Rusia și, prin ea, Asia – mai 
apropiată sau mai îndepărtată. 
În aceste condiții, îndemnul meu este simplu: găsiți-vă timp și mergeți la vot: atât pe 26 mai, cât și în 
numeroasele runde electorale care stau în fața voastră. Am două motive pentru a vă îndemna la 
aceste gesturi civice. 
În primul rând, dată fiind gravitatea situației cu care ne confruntăm acum, este necesar ca votul pe 
care îl dau cetățenii să fie, prin număr, reprezentativ, în cea mai mare măsură. Dacă, așadar, 
cetățenii – și voi printre ei – vor fi prezenți în număr mare la vot, decizia care va rezulta de aici va 
avea o mare legitimitate populară. Vom evita, în acest fel, situația prezentă: o minoritate care își 
impune scopurile întregii societăți, numai și numai pentru că majoritatea imensă a cetățenilor nu a 
fost interesată la precedenta rundă electorală să voteze. 
Celălalt motiv al îndemnului meu este și mai important. Sunt convins că fiecare dintre voi știe ca 
cetățean ce își dorește. Într-adevăr, fiecare exprimă prin votul său ceea ce speră să se întâmple – sau 
să nu se mai întâmple – în viitor. Cu țara și cu sine însuși. Nevotând, această speranță este jucată la 
zaruri. De alții! Votând, dați măcar o șansă speranței voastre să trăiască. Dacă veți eșua, veți putea 
cel puțin să vă spuneți: „am încercat, n-a ieșit, nu am ce-mi reproșa, căci am jucat jocul pe regulile 
lui”. Asta e de fapt democrația. 
Încetați, așadar, să vă omorâți speranțele cetățenești, disprețuind votul. Căci trebuie să înțelegeți că, 
din cauza acestui dispreț, în ultimii 30 de ani, viitorul tinerilor a fost decis – de prea multe ori – de 
votanți îngroziți de viitor: în majoritatea lor, vârstnici. Încercați, de aceea să dați viitorului forma 
propriei voastre speranțe. Dați-vă o șansă. Ieșiți la vot! Emil Ionescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ADEVĂRUL: Două medalii într-o săptămână, la matematică şi fizică 
 

 



LIBERTATEA: Trei copii, diagnosticaţi cu TBC, la Brăila 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA LIBERĂ: Elevii spun că au fost obligaţi să participe la Parada Constanţei 
 

 
 
 


