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Hotărâre nr.  81/19.11.2020 

 

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  - 171/09.07.2019, formulată 

de  domnul Ștefan-Octavian Cilibiu-Neagoe la Ministerul Educației și Cercetării, înaintată către 

CEMU de către Direcția Generală Învățământ Universitar, cu privire la o serie de încălcări ale Legii 

învățământului nr. 84/1995 și ale Legii educației naționale nr. 1/2011, în ședința din 19.11.2020, în 

unanimitate. 

 

Documentele care au stat la baza hotărârii: 

1. Sesizarea domnului Ștefan-Octavian Cilibiu-Neagoe înregistrată la MEN cu nr. 

15935/01.07.2019 și CEMU - 171/09.07.2019; 

2. Anexa 1 - Adresa nr. 577/08.06.2018 emisă de decanul Facultății de Drept din UVT, 

însoțită de foaia matricolă a domnului Ștefan-Octavian Cilibiu-Neagoe pentru anuI 

2013-2014; 

3. Anexa 2 - Adresa nr. 655/21.06.2018 emisă de decanul Facultății de Drept; 

4. Anexa nr. 3 - Adeverința nr. 677/22.06.2018 emisă de decanul Facultății de Drept; 

5. Anexa nr. 6 - Adresa nr. 1699/13.07.2018 emisă de decan/prodecan Facultății de Drept; 

6. Anexa n. 5 - Adresa nr. 19302/18.08.2018 emisă de rectorul UVT, însoțită de Decizia de 

exmatriculare nr. 24659/24.10.2016 din cadrul UVT a domnului Ștefan-Octavian 

Cilibiu-Neagoe; 

7. Anexa 6 - Cerere de chemare în judecată din 23.08.2018 a UVT, Facultatea de Litere, 

Istorie și Teologie, Facultatea de Drept; 

8. Anexa 7 - Întâmpinarea formulată de UVT, nr. 28605/06.10.2018; 

9. Anexa 8 – Întâmpinarea formulată de chemata în garanție Universitatea din București; 

10. Anexa 9 – Întâmpinarea formulată de Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; 

11. Anexa 10 – Versiune consolidată a răspunsurilor la întâmpinările pârâtei UVT și a 

chematelor în garanție Universitatea din București și Universitatea „Babeș-Bolyai” din 

Cluj-Napoca; 

12. Anexa 11 - Acte procedurale comunicate Tribunalului Dolj și implicit părților; 

13. Anexa – 12 – Contract de studii nr. 1743/29.07.2019 și Contract de discipline nr. 

4032/30.05.2017 încheiate de domnul Ștefan-Octavian Cilibiu-Neagoe cu UVT pentru 

ciclul de licență, specializarea Drept; 

14. Adresa Consiliului de Etică și Management Universitar nr. CEMU-234/08.10.2019 către 

domnul Ștefan-Octavian Cilibiu-Neagoe; 
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15. Plângerea prealabilă formulată de domnul Ștefan-Octavian Cilibiu-Neagoe, înregistrată 

cu nr. CEMU-262/18.10.2019. 

16. Adresa Consiliului de Etică și Management Universitar nr. CEMU-300/13.11.2019 către 

Curtea de Apel Craiova, Secția Contencios Administrativ. 

17. Adresa Consiliului de Etică și Management Universitar nr. CEMU-307/14.11.2019 către 

Curtea de Apel Craiova, Secția Contencios Administrativ. 

18. Adresa Direcției Generale Învățământ Universitar din Ministerul Educației și Cercetării 

înregistrată cu nr. CEMU-312/19.11.2019. 

 

Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat următoarele: 

 

Petentul arată că Universitatea de Vest din Timișoara l-ar fi exmatriculat de două ori din cadrul 

Facultății de Litere, Istorie și Teologie, fără a i se comunica acest lucru în acele momente. Domnul 

Ștefan-Octavian Cilibiu-Neagoe arată că ar fi fost încălcate prevederi ale Legii învățământului nr. 

84/1995. Prin Sentința Civilă nr. 579/08.04.2019, Tribunalul Dolj a dat câștig de cauză Universității 

de Vest din Timișoara în această speță. 

 

Acesta mai arată că a fost exmatriculat din cadrul aceleiași universități, de data aceasta în calitate de 

student al Facultății de Drept, în absența unei hotărâri a comisiei de etică universitară. Prin urmare, 

petentul apreciază în mod greșit faptul că ar fi fost încălcată Legea educației naționale nr. 1/2011. 

 

Domnul Ștefan-Octavian Cilibiu-Neagoe mai arată și faptul că Universitatea de Vest din Timișoara 

ar fi refuzat restituirea actelor de studii liceale în urma exmatriculării. Instituția de învățământ 

superior arată că a respectat prevederile art. 1 din OMEN nr. 3844/2016, care precizează faptul că 

„actele de studii din sistemul național de învățământ preuniversitar sunt documente oficiale de stat, 

cu regim special, care atestă finalizarea de către titular a unui nivel de învățământ, cu sau fără 

examen de absolvire/finalizare”, arătând că documentele „vor fi restituite acestuia printr-un demers 

similar celui inițial, respectiv personal sau printr-un mandatar cu procură specială autentică 

notarială”, după cum este prevăzut și în Sentința Civilă nr. 579/08.04.2019. 

 

Petentul a acționat în instanță atât Universitatea de Vest din Timișoara, cât și Ministerul Educației și 

Cercetării, respectiv Consiliul de Etică și Management Universitar. În Dosarul nr. 1278/54/2019, de 

pe rolul Curții de Apel Craiova, instanța respins cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă
1
 

prin Hotărârea nr. 3/10.01.2020. Domnul Ștefan Octavian Cilibiu-Neagoe a depus recurs, astfel că 

pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție a României se află dosarul mai sus menționat, primul 

termen fiind programat pentru data de 01.03.2022
2
.  

 

 

                                         
1 http://portal.just.ro/54/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=5400000000174679&id_inst=54  
2 http://www.scj.ro/1094/Detalii-
dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=5400000000174679  

http://portal.just.ro/54/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=5400000000174679&id_inst=54
http://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=5400000000174679
http://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=5400000000174679
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Concluzii:  

 

În conformitate cu prevederile art. 218 alin. (2) lit. d), Consiliul de Etică și Management Universitar 

constată încălcările de către o instituție de învățământ superior a obligațiilor prevăzute de Legea 

educației naționale nr. 1/2011. Având în vedere faptul că Legea învățământului nr. 84/1995 a fost 

abrogată de sus amintita lege, CEMU nu are atribuții în privința verificării respectării unei legislații 

anterioare celei în baza căreia a fost înființată. De asemenea, CEMU nu are atribuții în vederea 

verificării respectării unei legislații care nu mai este în vigoare. 

 

Universitatea de Vest din Timișoara a prezentat pe larg situația domnului Ștefan Octavian Cilibiu-

Neagoe, neexistând dovezi ale încălcării art. 124 și art. 125 din Legea educației naționale nr. 1/2011 

de către instituția de învățământ superior mai sus menționată. 

 

Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliul de Etică și Management Universitar respinge 

petiția domnului Ștefan Octavian Cilibiu-Neagoe ca fiind neîntemeiată și nefondată. 

 

 

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar, 

Ciprian Ion Preda 

 

 

  

 


