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 Senatul Universitar  
 Preşedinte 
 
 
 

  nr. 31 din 20.06.2019 

privind constituirea Biroului Electoral al Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj  

 
În conformitate cu prevederile: 

▪ Ordinului MECŞ nr. 3.751 din 29 aprilie 2015 privind Metodologia – cadru referitoare la procesul 
de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul 
naţional de învăţământ superior, 

▪ Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Referendumului pentru stabilirea modalităţii de 
desemnare a rectorului Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj pentru mandatul 2020 – 2024, 
aprobat prin Hotărârea Senatului universitar nr. 30 din 20.06.2019 
și la propunerea facultăților, prin adresele decanatelor Facultății de Drept nr. 8/19.06.2019 și 
Facultății de Științe Economice nr. 5/19.06.2019   

 

Senatul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, reunit în ședința din 20 iunie 2019 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Desemnarea la nivelul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj a Biroului Electoral al 

Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, organism impartial, responsabil cu organizarea şi 

desfăşurarea refrendumului pentru stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului Universităţii 

Europene "Drăgan" din Lugoj pentru mandatul 2020 – 2024. 

 
Art. 2. (1) Biroul Electoral al Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj în componența de mai jos, 

este constituit din 5 membrii, dintre care 3 cadre didactice și 2 studenți:  

 1) Lector univ. dr. Negruţiu Corina (licenţiat în ştiinţe juridice), Facultatea de Drept 

 2) Lector univ. dr. Tătar Ramona - Gabriela, Facultatea de Drept    

 3) Lector univ. dr. Nistorescu Alina - Maria, Facultatea de Ştiinţe Economice 

 4) Studentă Cotruță Romina - Mihaela (Facultatea de Științe Economice, ciclul II, master) 

   5) Studentă Sita Alexandra (Facultatea de Drept, ciclul I, licență) 

         (2) La prima ședință, potrivit Calendarului desfășurării referendumului (Anexa la Hotărârea 

Senatului universitar nr. 30/20.06.2019), membrii desemnați în Biroul Electoral al Universităţii 

Europene "Drăgan" din Lugoj, aleg din rândul lor, prin vot secret, președintele Biroului Electoral al 

UED și adjunctul acestuia.  
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Art. 3. Biroul Electoral al Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj îndeplineşte toate atribuţiile ce îi 

revin potrivit Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Referendumului pentru stabilirea 

modalităţii de desemnare a rectorului Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj pentru mandatul 

2020 – 2024. 

 
Art. 4. Hotărârea Senatului universitar se comunică şi va fi adusă la îndeplinire de membrii Biroului 

Electoral al Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE SENAT UNIVERSITAR, 

 

 

Conf. univ. dr. Sorin BLAJ 


