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Hotărâre nr. 24/06.12.2018 
 

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației 

Naționale nr. 1/2011, precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului de Etică și Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN 

nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea de a respinge sesizarea înregistrată cu 

nr. CEMU - 123/10.07.2018 formulată de domnul Schneider Robert, în ședința din data de 

06.12.2018, în unanimitate . 

Membrii CEMU au constatat următoarele:  

Dl. Schneider Robert, prin sesizarea înregistrată la CEMU cu nr.123/10.07.2018, sesizează 

conduita cadrului didactic Ioan Koles din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad. 

Potrivit punctului de vedere al Comisiei de Etică a Universităţii Aurel Vlaicu din Arad, 

înregistrat la CEMUcu nr.221/19.11.2018, Comisia de Etică a Universităţii Aurel Vlaicu din 

Arad a făcut o analiză completă şi obiectivă, fiind audiate toate persoanele implicate în 

sesizarea formulată de dl. Schneider Robert. Însuşi dl. Schneider Robert a fost convocat şi s-a 

prezentat la Comisia de Etică a Universităţii în data de 01.10.2018. Concluzia membrilor 

Comisiei de Etică a Universităţii Aurel Vlaicu din Arad a fost că dl. Schneider Robert nu şi-a 

respectat nicio obligaţie ce ţine de statutul de student (nici cele financiare şi nici cele 

educaţionale). Domnul Schneider Robert nu a făcut nicio solicitare în scris la niciunul din 

forurile interne ale Universităţii prin care să-şi justifice absenţele şi, în plus, în cadrul 

audierilor a afirmat că nu a dorit să facă vreo sesizare scrisă la adresa domnului Ioan Koles, 

dar a fost sfătuit de o cunoştinţă să se adreseze direct CEMU. 

Analizând sesizarea domnului Schneider Robert şi punctul de vedere al Comisiei de Etică din 

cadrul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad, comisia  propune respingerea contestaţiei 

formulate de acesta, ca fiind neîntemeiată, întrucât Comisia de Etică a Universităţii Aurel 

Vlaicu din Arad a efectuat o analiză corectă şi obiectivă a faptelor semnalate şi a prezentat 

punctul de vedere al domnului Schneider Robert, potrivit căruia domnia sa nu intenţiona să 

facă nicio sesizare scrisă la adresa domnului Ioan Koles, dar a fost sfătuit de o cunoştinţă ca 

să se adreseze CEMU. 

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar, 

Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu 


