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Hotărâre nr.  82/19.11.2020 

 

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-211/23.08.2019, depusă 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. Adresa DGIU nr. 16202/21.08.2019 prin care direcționează sesizarea domnului Cilibiu-

Neagoe Ștefan Octavian; 

2. Sesizarea domnului Ștefan Octavian Cilibiu-Neagoe, înregistrată cu nr. CEMU - 

211/23.08.2019; 

3. Anexa 1 - Solicitarea domnului Ștefan Octavian Cilibiu-Neagoe din 19.12.2018; 

4. Anexa 2 - Petiția domnului Ștefan Octavian Cilibiu-Neagoe din 21.01.2019 către 

Universitatea din Craiova: 

5. Anexa 3 - Petiția domnului Ștefan Octavian Cilibiu-Neagoe din 21.01.2019 către Centrul 

universitar Drobeta Turnu-Severin; 

6. Anexa 4 - Petiția domnului Ștefan Octavian Cilibiu-Neagoe din 24.12.2018 către Centrul 

universitar Drobeta Turnu-Severin; 

7. Anexa 5 - Adresa Universității din Craiova, nr. 35/17.01.2019; 

8. Adresa Universității din Craiova nr. 602/07.02.2019. 

 

Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat următoarele: 

 

Petentul arată că Universitatea din Craiova ar fi săvârșit acte cu caracter ilicit, precum 

necomunicarea deciziilor de exmatriculare la momentul dispunerii lor sau lipsa oricărei notificări cu 

privire la vreo abatere comisă de acesta. Domnul Ștefan Octavian Cilibiu-Neagoe arată că a fost 

exmatriculat din cadrul universității din Craiova, ca student al fostului Colegiu Universitar Drobeta 

Turnu-Severin, fără să i se comunice acest lucru la momentul dispunerii sancțiunii.  

 

De asemenea, acesta arată că motivul exmatriculării, constituind de neîndeplinirea obligațiilor 

școlare, nu ar fi justificat aplicarea sancțiunii în conformitate cu Legea învățământului nr. 84/1995. 

Domnul Ștefan Octavian Cilibiu-Neagoe arată că Universitatea din Craiova ar fi trebui să urmeze 

mai mulți pași anterior exmatriculării (ex. notificarea privind existența unei prezumabile fapte 
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comise susceptibile a fi calificată abatere, dovada comunicării la momentul sesizării sau 

autosesizării, raportul de comisiei de analiză care a stat la baza adoptării hotărârii organului colegial 

deliberativ, dovada comunicării acestei decizii, hotărârea organului colegial deliberativ prin care a 

fost dispusă sancțiunea exmatriculării) etc). 

 

Precizăm că exmatricularea domnului Ștefan Octavian Cilibiu-Neagoe a avut loc în anul universitar 

1996/1997. De asemenea, acesta arată faptul că Universitatea din Craiova nu ar fi respectat 

prevederile Legii nr. 554/2004, prin modul în care a răspuns la petițiile și solicitările adresate de 

domnul Ștefan Octavian Cilibiu-Neagoe. 

 

Universitatea din Craiova a înaintat prin adresa nr. 602/07.02.2019 un punct de vedere în ceea ce 

privește aspectele sesizate de petent, în care justifică măsurile luate în privința școlarizării acestuia. 

 

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 din Craiova 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 

 

 

  

 


