
 
 

                                                                                                                                                                                                                                      
        

          
 

 
Nr. 2938/06.07.2020 

 
PUNCT DE VEDERE 

 
cu privire la sesizarea D-lui C.-N. Șt.-O.,  

înregistrată sub nr. CEMU 66/11.06.2020,  
adresată Consiliului de Etică și Management Universitar 

 
 
Referitor la afirmațiile domnului C.-N. Șt.-O., Comisia de Etică a Universi-

tății din Craiova precizează următoarele: 
 
Dl. C.-N. Șt.-O. a fost admis în urma concursului de admitere din sesiunea 

iulie 1996, la specializarea „Administrație locală-secretariat”, din cadrul Colegiul 
Universitar din Drobeta-Turnu Severin, studii universitare de scurtă durată, cu 
media de admitere 8,55, pe locurile finanțate de la bugetul de stat. 

Din evidențele existente rezultă faptul că dl. C.-N. Șt.-O., în anul I, an uni-
versitar 1996/1997, a promovat un singur examen la disciplina Politologie, sem. 
I, cu nota 7 (șapte). Pentru celelalte discipline, în cataloagele de examen se men-
ționează „Absent”. 
 Potrivit dispozițiilor art. 12, pct. 6 din „Regulamentul privind activitatea 
profesională a studenților” al Universității din Craiova, din anul 1997, ,,Studenții 
din anul I care după sesiunea din toamnă nu au promovat cel puțin 50% din dis-
ciplinele de studiu, sunt exmatriculați”. 

Dl. C.-N. Șt.-O. nu s-a prezentat pentru a promova examenele la care a 
fost „Absent” în sesiunile anterioare din anul I, nici în sesiunea din toamnă și, 
drept urmare, a fost exmatriculat. 

Colegiul Universitar Tehnic, Economic, de Administrație din Drobeta-
Turnu Severin a fost înființat prin Ordinul Ministrului Învățământului nr. 
5607/1991. 

Colegiul Universitar din Drobeta-Turnu Severin nu mai funcționează în ca-
drul Universității din Craiova, deoarece s-a transformat, în baza Legii nr. 
288/2004 – Legea privind organizarea studiilor universitare, conform art. 16, din 
alin. 1: „Învățământul superior de scurtă durată, care se desfășoară în prezent în 
colegiile universitare existente la data publicării prezentei legi, intră în lichidare 
sau se reorganizează în studii universitare de licență, în domeniile existente sau 
apropiate”. 
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 Cadrul legal ce a reglementat studiile universitare de scurtă durată în anul 
universitar 1996/1997 au fost dispozițiile art. 62 din Legea învățământului nr. 
84/1995: ,,Învățământul universitar de scurtă durată este de 3 ani, cu excepția 
cazului prevăzut la art. 64, alin. 2, și este organizat în colegii universitare, în ca-
drul instituțiilor de învățământ universitar de lungă durată”. 

Potrivit art. 63, alin. 2 din Legea nr. 84/1995, ,,Studiile în învățământul 
universitar de scurtă durată se încheie cu examen de absolvire, organizat pe baza 
criteriilor elaborate de Ministerul Educației Naționale și a unei metodologii sta-
bilite de senatele universitare. Absolvenții primesc diplome în care se specifică 
domeniul specializării dobândite” și potrivit art. 65, alin. 1 din Legea nr. 
84/1995, ,,Absolvenții cu diplomă ai colegiilor universitare pot continua studiile 
în învățământul universitar de lungă durată, în cadrul profilului studiat inițial 
sau apropiat, în limita locurilor disponibile pentru anul universitar curent, stabi-
lite de senatul instituției de învățământ superior primitoare. Criteriile de admite-
re se stabilesc de instituțiile de învățământ universitar de lungă durată, conform 
Cartei universitare”. 
 Universitatea din Craiova nu poate să încheie situația pentru cei trei ani de 
studii superioare în cadrul Colegiului din Drobeta Turnu Severin și emiterea Foii 
matricole cu media generală 10 pentru cei trei ani de studii. 

Motivul principal constă în faptul că dl. C.-N. Șt.-O. nu are calitatea de ab-
solvent al învățământului de scurtă durată, fiind exmatriculat din cauza nesusți-
nerii examenelor la disciplinele aferente celor trei ani de studii și nici nu a 
susținut examen de absolvire potrivit dispozițiilor art. 63, alin. 2 din Legea 
nr. 84/1995. 

Examenul de absolvire a învățământului de scurtă durată se organiza în 
conformitate cu dispozițiile Ordinului M.E.N. nr. 5134/1998, Ordinului M.E.N. 
nr. 5124/1999 privind examenul de finalizare a studiilor în învățământul superior 
de scurtă și lungă durată. 

Apreciem că este neîntemeiată sesizarea petentului, căci potrivit art. 65, 
alin. 1 din Legea nr. 84/1995, doar absolvenții cu diplomă ai colegiilor universita-
re pot continua studiile în învățământul universitar de lungă durată, în cadrul pro-
filului studiat inițial sau apropiat. 

Dl. C.-N. Șt.-O. nu poate emite pretenții privitoare la studiile de licență, 
deoarece nu are calitatea de absolvent al colegiului universitar, calitate ce i-ar fi 
permis să-și continue studiile și să obțină diploma de licență care să ateste efectu-
area studiilor universitare de lungă durată. 

Prin Legea nr. 288/24.06.2004 – Lege privind organizarea studiilor univer-
sitare, se reglementează organizarea studiilor universitare pe trei cicluri, respec-
tiv: 
 - studii universitare de licență; 
 - studii universitare de masterat; 
 - studii universitare de doctorat. 
 Prevederile Legii nr. 288/2004 se aplică începând cu studenții admiși în 
anul I, anul universitar 2005/2006. 



Învățământul superior de scurtă durată, respectiv colegiile universitare, in-
tră în lichidare și se reorganizează în studii universitare de licență în domeniul 
existent sau apropiat.  
 În prezent, Legea nr. 84/1995 este abrogată prin dispozițiile Legii Edu-
cației Naționale nr. 1/2011. 
 Potrivit dispozițiilor art. 137, alin. 4 din Legea nr. 1/2011, programele de 
studii universitare sunt grupate pe domenii de studii și organizate pe 3 cicluri de 
studiu: licență, master, doctorat. 
 De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 143 din Legea nr. 1/2011, examene-
le de finalizare a studiilor în învățământul superior sunt: 

a) examen de licență, pentru ciclul de studii universitare de licență sau 
examen de diplomă pentru învățământul din domeniul științelor inginerești; 

b) examen de disertație, pentru ciclul de studii universitare de master; 
c) examen de susținere publică a tezei de doctorat, pentru ciclul de studii 

universitare de doctorat. 
În conformitate cu dispozițiile art. 156 din Legea nr. 1/2011, pot candida 

la programe de studii universitare de master absolvenții cu diplomă de licen-
ță sau echivalentă și, potrivit art. 157 din Legea nr. 1/2011, diploma conferită 
după promovarea unui program de studii universitare de master și susținerea, cu 
succes, a lucrării de disertație se numește Diplomă de master și cuprinde toate 
informațiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv forma 
de învățământ. Aceasta este însoțită de Suplimentul la diplomă care se eliberează 
gratuit, în limba română și o limbă de circulație internațională. 

În conformitate cu dispozițiile art. 163 din Legea nr. 1/2011, au dreptul să 
participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai 
absolvenții cu diplomă de master sau echivalentă acesteia și potrivit art. 169 
alin.1 din Legea 1/2011, diploma conferită după promovarea unui program de 
studii universitare de doctorat se numește Diplomă de doctor. 

 
MATERIAL DOCUMENTAR 

 
În sprijinul formulării punctului de vedere, Comisia a avut la dispoziție ur-

mătoarele documente: 
 

- Sesizarea domnului C.-N. Șt.-O., înregistrată la CEMU sub nr. 
66/11.06.2020. 

- Corespondența domnului C.-N. Șt.-O. cu Universitatea din Craiova.  
- Decizia de exmatriculare nr. 127B/18.11.1998. 
- Referatul nr. 1133/9.11.1998 – anexă la Decizia nr. 127B/18.11.1998. 
- Proces-verbal al Colegiului Senatului și Colegiului Decanilor din data 

de 12.11.1998 (pagina 5 – aprobarea referatului nr. 1133/9.11.1998). 
- Plan de învățământ – extras verificare cataloage pentru domnul C.-N. 

Șt.-O. 
- Regulament privind activitatea profesională a studenților – anul 1997. 

 



 
PUNCTUL DE VEDERE AL COMISIEI DE ETICĂ 

 
 

Comisia de Etică a Universității din Craiova, întrunită în ședință la data de 
2 iulie 2020, luând în considerare elementele expuse anterior, apreciază ca fiind 
nelegale pretențiile privitoare la emiterea de acte de studii și titluri universitare, 
deoarece domnul C.-N. Șt.-O. nu și-a finalizat studiile învățământului de scurtă 
durată, nu și-a continuat și absolvit studiile universitare de lungă durată, nivel li-
cență, ce i-ar fi dat dreptul să acceadă la studiile universitare de masterat, iar după 
absolvirea și finalizarea acestora prin susținerea cu succes a examenului de diser-
tație, putea susține examen de admitere la studiile de doctorat, studii ce se finali-
zează cu susținerea tezei și emiterea diplomei de doctor. 

 
 

Președinte Comisia de Etică 
 

 
 


