
 

 

 

ANUNȚ 
În perioada 03 – 30.09.2020 are loc concursul pentru selecția decanului Facultății de Drept și a 
decanului Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj  

 
 

 
■ La concursul pentru ocuparea funcției de decan al unei facultăți din cadrul Universității Europene 

"Drăgan" din Lugoj, pot participa persoane din cadrul Universității sau din orice facultate de profil din 
țară sau din străinătate care, în urma analizării dosarului și a audierii candidatului, în plenul Consiliului 
Facultății, au primit avizul de participare la concurs. 

■ Candidații trebuie să fie cadre didactice universitare care au titlul ştiinţific de doctor într-unul din 
domeniile fundamentale în care sunt acreditate sau autorizate provizoriu programele de studiu pe care 
le gestionează facultatea. 

■ Pot candida persoanele care nu au împlinit vârsta legală de pensionare. 
■ Candidații nu trebuie să fie sub incidența unor sancțiuni disciplinare sau sancțiuni pentru abateri de la 

etica universitară și de la buna conduită în cercetare. 
■ În situaţia în care un candidat, se va situa într-una din situaţiile de incompatibilitate sau conflict de 

interese prevăzute de art. 130, alin (1), lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv de Codul de etică şi deontologie profesională universitară, acesta are 
obligația de a preciza, la depunerea candidaturii, modul cum va soluţiona situaţia respectivă, în cazul în 
care va fi numit în funcţia de decan. 

 
Candidaturile se depun în perioada 3 – 4 septembrie 2020 la sediul Universității Europene "Drăgan" 
din Lugoj. 
 
Dosarul de candidatură trebuie să conțină: 

1. Formularul de candidatură; 

2. Programul managerial pentru perioada 2020 – 2024; 

3. Curriculum vitae; 

4. Lista de lucrări publicate; 

5. Copii certificate cu originalul ale actelor de studii universitare și postuniversitare. 

6. Document care atestă vechimea în funcția didactică universitară (pentru candidații care provin din afara 
universității) 

7. Copie certificată cu originalul după diploma de doctor în domeniul sau în cel puțin unul dintre domeniile în care 
sunt acreditate/autorizate provizoriu programele de studii pe care le gestionează facultatea; 

8. Adeverință de la locul de muncă din care rezultă calitatea de cadru didactic, pentru candidații care provin din 
afara universității; 

9. Declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea 
educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de Codul de etică şi 
deontologie profesională universitară, acesta având obligația de a preciza, la depunerea candidaturii, modul 
cum va soluţiona situaţia respectivă, în cazul în care va fi numit în funcţia de decan; 

10. Declarație pe propria răspundere a candidatului că nu se găsește sub incidența unor sancțiuni disciplinare sau 
sancțiuni pentru abateri de la etica universitară și de la buna conduită în cercetare; 

11. Declarație pe proprie răspundere că nu a fost colaborator al securității. 

 


