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 Senatul Universitar  
 Preşedinte 
 
 
 
 
 

  nr. 14 din 14.02.2019 

privind aprobarea Raportului asupra concursului şi a rezultatului pentru ocuparea postului 

didactic de Lector universitar, poziţia 14 din statul de funcţii al Departamentului de Drept 

 din cadrul Facultăţii de Drept 

Concurs publicat în  Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 1358 din 5 decembrie 2018 

 

 

Conform prevederilor: 
▪ Art. 213 alin (2) lit. l) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare,  
▪ Cartei universitare a UED Lugoj, 
▪ HG nr. 457/04.05.2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea 

posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

▪ Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante la Universitatea 
Europeană "Drăgan", aprobată cu modificările și completările ulterioare prin HS nr. 54 din 
29.11.2018, 

Și ca urmare a   

▪ Raportului asupra concursului pentru ocuparea postului didactic de Lector universitar, poziţia 

14, disciplinele: 1) Drept financiar și fiscal; 2) Contencios fiscal; 3) Istoria statului și dreptului 

românesc din statul de funcţii al Departamentului de Drept din cadrul Facultăţii de Drept, 

aprobat prin Decizia Comisiei de concurs la data de 07.02.2019 şi avizat de Consiliul Facultăţii 

de Drept în şedinţa din 14.02.2019,  
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Senatul universitar al Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj 

HOTĂRĂŞTE: 

în şedinţa din data de 14 februarie 2019: 

Art.1. Aprobarea Raportului asupra concursului şi rezultatul concursului pentru ocuparea postului 

didactic de Lector universitar, poziţia 14 din statul de funcţii al Departamentului de Drept din cadrul 

Facultăţii de Drept, de către doamna VLADU MINODORA, în urma analizei privind respectarea 

procedurilor stabilite prin Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante la 

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj. 

 

 

Art. 2. Prezenta Hotărâre se va comunica Rectorului Universităţii în vederea emiterii Deciziei de 

numire pe post şi de acordarea titlului universitar de Lector. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE SENAT UNIVERSITAR, 

 

 

Conf. univ. dr. Sorin BLAJ 


