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  Senatul Universitar  
  Preşedinte 
 

  nr. 8 din 29 ianuarie 2021 privind aprobarea Metodologiei proprii 

privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi de 

master pentru anul universitar 2021 – 2022, a taxelor de admitere și a  

Comisiilor tehnice de admitere 

  
În conformitate cu prevederile:  
▪ Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  
▪ Ordinului MENCŞ nr. 6.102 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei – cadru 

privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de 
master şi de doctorat, modificat și completat prin OM nr. 3062/16.01.2018, nr. 
5618/20.12.2019 și  nr. 3199 din 28.01.2021 

▪ Cartei universitare a UED Lugoj, 
▪ Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programelor postuniversitare de formare 

şi dezvoltare profesională continuă din cadrul UED Lugoj, aprobat prin Hotărârea Senatului 
universitar nr. 9 din 11.05.2012, 

În baza Avizului Consiliului de administrație din 29.01.2021 și ca urmare a adreselor decanatelor 
Facultății de Drept nr. 1 din 28.01.2021 și a Facultății de Științe Economice nr. 2 din 29.01.2021, 

 
Senatul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj 

APROBĂ  
în şedinţa din data de 29 ianuarie 2021: 

 
Art. 1.  Metodologia proprie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii 
universitare de licenţă şi de master pentru anul universitar 2021– 2022 în cadrul Universității 
Europene "Drăgan" din Lugoj. 
 
Art. 2. (1) Cuantumul taxei de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în anul 
universitar 2021 – 2022: 

(a) 100 lei – pentru Ciclul de studii universitare de licenţă; 
(b) 250 lei – pentru Ciclul de studii universitare de masterat;  
(c) 200 lei – pentru Cursuri postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională 

continuă.  
(2) Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere: 

(a) candidaţii la admitere în ciclul de studii universitare de licenţă care au promovat 
examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2020 – 2021; 
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(b) absolvenţii proprii (UED) care au promovat examenul de licenţă în sesiunile 

corespunzătoare anului universitar 2020 – 2021 şi care se înscriu la concursul de admitere în ciclul 
de studii universitare de master.  

 
(3) Scutirea de plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare depuse 

la înscriere şi a unei cereri. Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de admitere pe 
facultăţi. 

 
Art. 3. Componența Comisiilor tehnice de admitere, pe facultăți și universitate 

 
a) Comisia tehnică de admitere a Facultăţii de Drept: 

1. Lector univ. dr. Negruțiu Corina  Preşedinte 
2. Lector univ. dr. Georgescu – Bona  
    Speranța Daniela Maria 

Membru 

3. Ec. Roth Elena Neli Membru 
 

b) Comisia tehnică de admitere a Facultăţii de Ştiinţe Economice: 
               1. Conf. univ. dr. Blaj Sorin Preşedinte 

               2. Conf. univ. dr. Miculeac Melania Elena Membru 

               3. Ec. Pataki Corina Ramona Membru 

 
   c)  Comisia tehnică de admitere a Universităţii Europene "Drăgan": 

              1. Conf. univ. dr. Cornean Dumitru Preşedinte 
              2. Conf. univ. dr. Dobrin Ionel Gabriel Membru 
              3. Ec. Blaj Daniela Ileana Membru 

 
Art. 4. Metodologia proprie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii 
universitare de licenţă şi de master pentru anul universitar 2021 – 2022 în cadrul Universității 
Europene "Drăgan" din Lugoj se va publica pe site-ul universității. 
 
Art. 5 . Prezenta Hotărâre a Senatului universitar se va comunica:  

▪ Rectoratului UED, Decanatului şi secretariatul Facultăţii de Drept, Decanatului şi 
secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Casieriei UED, Compartimentului financiar – 
contabil 

spre a fi adusă la îndeplinire. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE SENAT UNIVERSITAR, 
 

 
Conf. univ. dr. Sorin BLAJ 


