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 Senatul Universitar  
 Preşedinte 

 

  nr. 39 din 18.12.2017 

privind aprobarea unor modificări şi completări la Regulamentul privind arhivarea docuemntelor din 

cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj 

 

 

        Senatul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, întrunit în ședința din 18 decembrie 

2017,  Aprobă: 

 

Art. 1. Regulamentul privind arhivarea documentelor din cadrul Universității Europene "Drăgan" din 

Lugoj, aprobat prin Hotărârea Senatului universitar nr. 13 din 25.04.2013, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

Punctul II. SECRETARIAT FACULTĂȚI 

1. Se elimină poziția 14, nefiind completată dintr-o greșeală de redactare. Poziția 15 devine 14 

și se renumerotează întreaga coloană "Nr. crt. " 

2. La poziția 23, conținutul de la  "Observații " se modifică și va avea următorul cuprins: 

"Pentru candidaţii  admişi, dosarul se transformă în dosarul studentului la care se adaugă, pe 

parcursul efectuării studiilor, cererile studentului privind diversele solicitări – întreruperi de 

studii, reluări de studii, reînmatriculări etc;  toate documentele cerute de reglementările în 

vigoare. Candidaţilor respinşi li se vor restitui documentele depuse în original la înscriere 

(diploma de bacalaureat/foaia matricolă). Candidaţilor retraşi înaintea examenului de 

admitere li se va restitui (la solicitarea acestora) dosarul cu toate actele depuse la înscriere, în 

original." 

3. La poziția 25, conținutul de la  "Observații " se modifică și va avea următorul cuprins: 

"La dosarul absolventului se adaugă actele din dosarul studentului. După promovarea 

examenului de finalizare a studiilor, la cerere, se restituie diploma de bacalaureat/licenţă, 

foaia matricolă/suplimentul la diplomă, depuse la înscriere. 

4. La poziția 26, Lucrări finalizare studii licență/disertație, se modifică termenul de păstrare în 

ani: de la 2 ani în 5 ani. Coloana "Observații" rămânând neschimbată. 

 

Art. 2. Articolele şi aliniatele Regulamentului privind arhivarea documentelor din cadrul Universitaţii 

Europene "Drăgan" din Lugoj vor fi completate conform prezentelor modificări, restul conţinutului 

rămânând neschimbat. 
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Art. 3. Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoştinţa și spre îndeplinire: 

▪ Rectoratului UED; 

▪ Decanatului și Secretariatului Facultăţii de Drept; 

▪ Decanatului și Secretariatului Facultăţii de Științe Economice; 

▪ Biblioteca UED. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE SENATUL UNIVERSITAR, 

 

 

Conf. univ. dr. Sorin BLAJ 




