Aprobată de Senatul UED în ședința din 29 ianuarie 2020
prin Hotărârea nr. 9 din 29.01.2020,
modificată și completată în ședința Senatului UED din 22 mai 2020 prin
Hotărârea nr. 28 din 22.05.2020

proprie privind organizarea şi desfăşurarea
admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi de master
pentru anul universitar 2020 – 2021
Admiterea la Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj în ciclul de studii universitare de licenţă
şi de master se organizează în conformitate cu prevederile:
▪ Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
▪ Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,
▪ Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6.102 din 15 decembrie 2016
pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare
de licenţă, de master şi de doctorat, cu modificările și completările ulterioare,
▪ Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României în baza Decretului 195/2020,
prelungită prin Decretul 240/2020 și măsurile ulterioare adoptate la nivel național pentru prevenirea
răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, precum și hotărârile Universității Europene "Drăgan" din Lugoj cu
privire la suspendarea activităților didactice față în față și desfășurarea acestora în regim online
▪ Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU) nr. 7/2020 privind
aprobarea Hotărârii Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase
pe teritoriul României nr. 9/2020, potrivit căruia se recomandă "utilizarea unor metode didactice
alternative de învățământ",
▪ Ordinului MEC nr. 4205/06.05.2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei – cadru privind
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată
prin OMENCS nr. 6.102/2016
▪ Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date,
▪ Actelor normative în vigoare, pe durata valabilităţii prezentei Metodologii, cu privire la aprobarea
Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii
instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau
autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de
studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de
predare, precum şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi; acreditarea domeniilor de
studii universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi
şcolarizaţi.
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I. Precizări preliminare
Art. 1. (1) Admiterea la Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj (denumită în continuare UED)
se organizează pentru fiecare program și ciclul de studii universitare, pe bază de criterii de selecţie stabilite
de Senatul universitar.
(2) Admiterea la studii universitare se susține în limba română.
(3) Pentru programele universitare școlarizate în limba română, la solicitarea scrisă a candidatului,
concursul de admitere se poate susține și în limba maternă a acestuia, cu respectarea autonomiei
universitare.
(4) Certificarea competențelor lingvistice, în cazul candidaților la programele de studii școlarizate în
limba română se face pe baza actelor doveditoare care atestă cunoașterea limbii române, eliberate de o
instituție competentă, potrivit legii. Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de
circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de
comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat.
(3) Prezenta Metodologie se aplică pentru admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă şi de
master, precum şi pentru admiterea la toate programele ce vor obţine autorizarea sau acreditarea ARACIS
până la finalizarea perioadei de înscriere.
Art. 2. Coordonarea activităţii revine Rectorului şi persoanelor desemnate de aceasta iar în cazul
facultăţilor, coordonarea revine Decanilor şi persoanelor desemnate de aceştia.
Art. 3. Înscrierea candidaților se poate efectua prin următoarele modalități:
a) la sediul UED;
b) online;
c) prin corespondență (poștă, firmă de curierat).
II. Organizarea admiterii
A. ADMITEREA ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Art. 4. Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii, la
programele de studii universitare acreditate, la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF):

Facultatea

Drept
Ştiinţe
Economice

Drept

Drept

Lugoj

română

240 (4 ani)

Număr
maxim de
studenți ce
pot fi
școlarizați
50

Finanţe

Finanţe şi bănci

Lugoj

română

180 (3 ani)

90

Domeniul
de
licență

Programul de studii
universitare de
licență (acreditat)

Locația
geografică

Limba de
predare

Număr de
credite de
studiu
transferabile

Total studii universitare de licenţă (A)

140
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Art. 5. Organizarea concursului de admitere pentru ciclul de studii universitare de licenţă se poate
desfășura și online.
Art. 6. Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se face prin concurs, pe baza mediei
obţinute la examenul de bacalaureat.
Art. 7. Candidaţii vor fi ierarhizaţi şi admişi în ordine descrescătoare în funcţie de media generală de
admitere, până la ocuparea locurilor de admitere.
Art. 8. (1) Media generală de admitere este media examenului de bacalaureat, obținută în condițiile
reglementărilor în vigoare la momentul promovării examenului de bacalaureat.
(2) Media generală minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).
(3) În cazul mediilor egale, criteriul de departajare a candidaţilor va fi acela al mediei generale de
absolvire a studiilor liceale, astfel încât să nu depăşească capacitatea de şcolarizare stabilită conform
prevederilor legale în vigoare.
(4) Media generală obţinută de candidaţii la admiterea în cadrul UED este valabilă pentru stabilirea
ordinii de clasificare numai la instituţia de învăţământ superior la care aceştia au candidat, respectiv la UED.
Art. 9. Concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă se organizează în două sesiuni:
înscrierea: 2 iunie – 30 iulie 2020 (sesiunea I) şi 3 august - 29 septembrie 2020 (sesiunea a II-a).
Afișarea rezultatelor: 31 iulie 2020, pentru candidații înscriși în sesiunea I și 30 septembrie 2020,
pentru candidații înscriși în sesiunea a II-a.
B. ADMITEREA ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Art. 10. Pentru ciclul de studii universitare de master admiterea se organizează pe domenii, la
următoarele programe de studii universitare de master acreditate, la forma de învăţământ cu frecvenţă
(IF):

Facultatea

Domeniul
de
master

Programul de studii de
universitare de master
(acreditat)

Locația
geografică

Limba de
predare

Număr de
credite de
studiu
transferabile

Număr
maxim de
studenți ce
pot fi
școlarizați

Drept

Drept

Managementul
investigaţiei penale

Lugoj

română

90 (1,5 ani)

50

Ştiinţe
Economice

Finanţe

Management financiar

Lugoj

română

120 (2 ani)

50

Total studii universitare de master (B)

100

Art. 11. Organizarea concursului de admitere pentru ciclul de studii universitare de master se poate
desfășura și online.
Art. 12. Admiterea în ciclul de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza mediei
obţinute la examenul de licență.
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Art. 13. Candidaţii vor fi ierarhizaţi şi admişi în ordine descrescătoare în funcţie de media generală
de admitere, până la ocuparea locurilor de admitere.
Art. 14. (1) Media generală de admitere la studii universitare de master este media examenul de
licenţă.
(2) Media generală minimă de admitere la studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6
(șase).
(3) În cazul mediilor egale obținute la examenul de admitere, criteriul de departajare a candidaţilor
va fi acela al mediei generale de absolvire a studiilor universitare de licență, astfel încât să nu depăşească
capacitatea de şcolarizare stabilită conform prevederilor legale în vigoare.
(4) Media generală obţinută de candidaţii la admiterea în cadrul UED, este valabilă pentru stabilirea
ordinii de clasificare numai la instituţia de învăţământ superior la care aceştia au candidat, respectiv UED.
Art. 15. Concursul de admitere în ciclul de studii universitare de master se organizează în două
sesiuni. Perioada de înscriere: 2 iunie – 30 iulie 2020 (sesiunea I) şi 3 august - 29 septembrie 2020 (sesiunea
a II-a).
Afișarea rezultatelor: 31 iulie 2020, pentru candidații înscriși în sesiunea I și 30 septembrie 2020,
pentru candidații înscriși în sesiunea a II-a.
III. Candidații la admitere
Art. 16. (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa numai absolvenţii cu
diplomă de bacalaureat obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.
(2) La admiterea în ciclul de studii universitare de master au dreptul să participe numai absolvenţii
cu diplomă de licență obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de
licență.
Art. 17. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi ai Confederaţiei Elveţiene, pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii universitare în
aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
Art. 18. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii
Uniunii Europene şi din state terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform
metodologiilor de şcolarizare în România a acestora, după caz.
Art. 19. Admiterea românilor de pretutindeni, precum și a cetățenilor din state terțe Uniunii
Europene se realizează conform legislației în vigoare, pe baza metodologiilor elaborate de către Ministerul
Educației și Cercetării.
Art. 20. Candidații care au promovat în România examenul de bacalaureat/licență în sesiunile
corespunzătoare anului școlar/universitar curent prezintă la înscriere diploma de bacalaureat/licență sau
adeverința eliberată de către instituția de învățământ.
Art. 21. Candidaţii la admitere în ciclul de studii universitare de licenţă care au obţinut în perioada
studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naţionale şi internaţionale, vor
beneficia de o reducere de 30% din taxa de şcolarizare pe anul universitar 2020 – 2021, pe baza actelor
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doveditoare depuse la înscriere și a unei cereri, avizată de decanul facultății și aprobată de rectorul
universității.
Art. 22. UED asigură egalitatea de şanse pentru persoanele cu handicap, oferind suport adițional
adaptat nevoilor adulţilor cu handicap, sprijinind accesul acestora în instituţie, acesta fiind făcut foarte uşor,
nefiind necesare rampe, direct din stradă, iar în interior accesul se poate face cu liftul, la orice nivel şi în orice
sală sau birou.
Art. 23. Dosarul de concurs - documentele necesare înscrierii în ciclul de studii universitare de licenţă
şi master sunt:
a) Fişa de înscriere (Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 la prezenta Metodologie).
b) Diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, însoţită de foaia matricolă (original şi copie).
c) Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat/licenţă în sesiunile corespunzătoare anului
şcolar/universitar 2019 - 2020 vor prezenta la înscriere, diploma de bacalaureat/licenţă sau
adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile
obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. În cazul în
care Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj va opta pentru interconectarea cu Sistemul
Informatic Integrat al Învățămâtului din România (SIIIR), în vederea preluării datelor personale și a
rezultatelor obținute la bacalaureat ale candidaților care au promovat examenul în sesiunile
corespunzătoare anului şcolar 2019 – 2020, nu mai este necesară adeverința eliberată de instituția
de învățământ.
d) Diplomă de licenţă/master sau echivalentă cu aceasta, însoţită de suplimentul la diplomă /foaia
matricolă (original şi copie) - numai pentru candidaţii care au absolvit un alt ciclu de învăţământ
universitar.
e) Curriculum Vitae (numai pentru candidaţii la admitere în ciclul de studii universitare de master).
f) Certificat de naştere (original și copie).
g) Certificat de căsătorie (original și copie) – unde este cazul.
h) Două poze tip carte de identitate.
i) Adeverinţă medicală de la medicul de familie că este apt/ă pentru studii.
j) Act de identitate - carte de identitate/buletin; Pentru candidaţii străini – documentul de călătorie
(act de identitate pentru cetăţenii UE/SEE sau paşaport pentru studenţii străini cu altă cetăţenie
decât UE/SEE (original şi copie xerox).
k) Chitanţa de plată a taxei de admitere/înscriere.
l) Dosar plic.
Copiile actelor depuse la înscriere, conform cu originalul, se certifică de către persoana care
efectuează înscrierea.
Art. 24. (1) Înscrierea candidaților se face la sediul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj,
personal, pe baza cărții de identitate/pașaportului și a celorlalte documente menționate la art. 23.
(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de o altă persoană pe
bază de procură.
(3) Dosarul cu actele depuse rămân pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde
s-a făcut înscrierea.
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(4) În vederea înscrierii la admitere, candidații își vor da consimțământul cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, prin semnarea Notei de informare (Anexa nr. 3), atașată Fișei de înscriere,
conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație.
(5) Responsabilitatea datelor din Fişa de înscriere revine candidatului.
Art. 25. În cazul candidaților care optează pentru înscrierea online, documentele necesare înscrierii
vor fi semnate (unde este cazul) și scanate/fotocopiate. Excepție fac fotografiile care vor fi aduse împreună
cu actele în original, până la începerea noului an universitar.
Art. 26. (1) Pentru înscrierea online, documentele vor fi trimise pe adresa de email a facultății care
organizează programele de studii universitare pentru care optează candidatul: drept_lg@deu.ro (Facultatea
de Drept) și stiinte_lg@deu.ro (Facultatea de Științe Economice).
(2) Candidații care se înscriu online, ca urmare a transmiterii documentelor își vor asuma
responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre
documentele
digitale/scanate/fotocopiate și cele originale, care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin
declarație scrisă semnată în Fişa de înscriere.
Art. 27. (1) Taxa de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare
de licenţă este 100 lei şi pentru ciclul de studii universitare de master - 250 lei.
(2) Candidaţii la admitere în ciclul de studii universitare de licenţă, care au promovat examenul de
bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2019 - 2020 sunt scutiţi de plata taxei de înscriere.
(3) Absolvenţii proprii (UED) care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului
universitar 2019 – 2020 şi care se înscriu la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de master
sunt scutiţi de plata taxei de înscriere.
(4) Scutirea de plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare depuse la înscriere
şi a unei cereri (Anexa nr. 4a și Anexa nr. 4b). Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de admitere
pe facultăţi.
IV. Alte precizări
Art. 28. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii
concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.
Art. 29. Candidaţii declaraţi admişi în ciclul de studii universitare de licenţă vor depune în termen de
30 de zile de la începerea anului universitar diploma de bacalaureat în original sau copie certificată cu
originalul însoţită de adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior unde urmează cealaltă
specializare/program de studii - în situaţia în care sunt înscrişi la două facultăţi, sub sancțiunea
exmatriculării.
Art. 30. Cetățenii menționați la art. 19 declarați admiși în ciclul de studii universitare de licență și de
master se pot înmatricula numai în baza diplomei de bacalaureat, de licență, recunoscute în conformitate
cu metodologiile elaborate de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.
Art. 31. Candidaţii declaraţi admişi în ciclul de studii universitare de licenţă și de master vor achita
1.000 RON din valoarea taxei de studii, la data de 31 iulie 2020 (sesiunea I de înscriere) și 30 septembrie
2020 (sesiunea a II-a de înscriere).
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Art. 32. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin
decizia Rectorului UED. După aprobarea înmatriculării studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol unic (RMU)
cu
un
număr
unic
valabil
pentru
întreaga
perioadă
de
şcolarizare
la
specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admişi.
Art. 33. Studenţii înmatriculaţi vor încheia un contract de școlarizare și un contract de studii cu
conducerea universităţii, respectiv facultății.
Art. 34. Rezultatele admiterii se fac publice, prin afişare la sediul şi pe pagina web a universităţii:
www.universitateaeuropeanadragan.ro.
Art. 35. (1) Afișarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se realizează în etape:
a) Liste provizorii – cu ierarhizarea candidaților, generate după admitere;
b) Liste definitive – cu ierarhizarea candidaților, generate după soluționarea eventualelor
contestații, care cuprind rezultatele definitive și incontestabile.
(2) Listele conțin următoarele categorii de informații:
a) Lista candidaților admiși, în limita cifrei de școlarizare aprobată de MEC, se afișează pe
domenii/programe de studii/formă de învățământ/facultăți.
b) Lista candidaților respinși, dacă este cazul.
Art. 36. UED a instituit măsuri privind egalitatea de şanse pentru persoanele cu handicap asigurând
accesul persoanelor cu handicap în toate spațiile instituției (săli de curs, săli de seminar, laboratoare,
bibliotecă, sală de lectură, sală de studiu etc.)
Art. 37. (1) La nivelul fiecărei facultăţi va funcţiona o Comisie tehnică de admitere (a cărei componenţă
este prezentată în Anexa nr. 5) condusă de Decanul facultăţii şi aprobată de Rectorul Universităţii Europene
"Drăgan" din Lugoj.
(2) Comisia tehnică de admitere verifică dosarul de înscriere, validând sau invalidând acceptarea.
(3) Comisia tehnică de admitere de la nivelul facultăţii poartă întreaga răspundere privind desfăşurarea
concursului de admitere în facultatea respectivă, în conformitate cu această Metodologie.
(4) Eventualele contestaţii referitoare la procesul de admitere vor fi soluţionate de Comisia tehnică
de admitere a UED (prezentată în Anexa nr. 5), ale cărei decizii sunt definitive.
Art. 38. Candidaților declarați respinși sau celor care renunță la locul obținut prin admitere, după
afișarea rezultatelor finale, li se restituie în cel mult două zile lucrătoare de la depunerea cererii și
necondiționat, fără perceperea unor taxe, dosarele conținând documentele depuse la înscriere.
Art. 39. Prezenta Metodologie se va publica pe site-ul UED şi i se vor aduce eventuale completări şi
modificări, în baza ordinelor Ministerului Educației și Cercetării.
Art. 40. (1) Prezenta Metodologie a fost modificată si completată în ședința Senatului UED din 22 mai
2020 și intră în vigoare la data aprobării în Senat.
(2) Articolele din prezenta Metodologie au fost renumerotate corespunzător modificărilor și
completărilor aduse prin Hotărârea Senatului UED nr. 28 din 22 mai 2020.
RECTOR,

PREȘEDINTE SENAT UNIVERSITAR,

Conf. univ. dr. Dumitru CORNEAN

Conf. univ. dr. Sorin BLAJ
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Anexa nr. 1

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

Facultatea de Drept/
Facultatea de Științe Economice

pentru Admiterea în Ciclul de studii universitare de LICENŢĂ
anul univ. 2020 - 2021
Domeniul de licenţă: Drept/Finanțe
Programul de studii/Specializarea:
Drept/Finanțe și bănci
Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Limba străină (este valabilă pe toată perioada studiilor universitare)
▪

Engleză

Secţiunea I.1 – DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI1 CU CETĂŢENIA ROMÂNĂ/STRĂINĂ
1

Numele de familie la naştere (din certificatul de naştere)

2

Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere,
modificare la cerere, dacă este cazul, conform actului
doveditor)

3

Prenumele

4

Iniţialele tatălui/mamei, acolo unde este cazul (de ex.
familie monoparentală)

5

CNP (sau alt cod de identificare personală, pentru
candidaţii străini)

6

Data naşterii

7

Anul

▪

Luna

▪

Ziua

Locul naşterii
▪

Ţara de origine

▪

Judeţul/(Ţara – numai pt. candidaţii străini)

▪

Localitatea

8

Sexul (F/M)

9

Starea civilă
Căsătorit(ă); Necăsătorit(ă); Divorţat(ă); Văduv(ă)

10

Starea socială specială – se completează dacă este nevoie.
Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi)/provenit din
case de copii/provenit din familie monoparentală)

11

Cetăţenia

12
1

▪

▪

Română, cu domiciliul în România/în străinătate

▪

Alte cetăţenii

▪

Cetăţenia anterioară, dacă este cazul

Etnia (se completează numai pentru candidaţii români)

La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz).
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13

14

15

16

Domiciliul stabil
▪

Ţara

▪

Judeţul – numai pentru candidaţii români/
(Ţara – numai pentru candidaţii străini)

▪

Oraşul/Comuna/Satul

▪

Adresă (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament,
sector) (se completează şi de candidaţii străini)

Actul de identitate/Documentul de călătorie – numai pentru
candidaţii străini. (Act de identitate pentru cetăţenii UE/SEE
sau paşaport pentru studenţii străini cu altă cetăţenie decât
UE/SEE)
▪

Seria

▪

Numărul

▪

Eliberat

▪

Data eliberării

▪

Perioada de valabilitate

Alte date personale ale candidatului
▪

Telefon

▪

Adresă de e-mail

Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu
dizabilităţi (Se bifează numai de persoanele aflate în această
situaţie, pe bază de documente)
Ocupaţia actuală şi locul de muncă

Secţiunea I.3.a – DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI2 (ABSOLVENT DE LICEU)
1

Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu
▪

Instituţia unde a absolvit

▪

Ţara

▪

Localitatea

▪

Judeţul

▪

Profilul/Domeniul

▪

Durata studiilor

▪

Anul absolvirii

▪

Forma de învăţământ (Zi/Seral/FR/ID)

▪

Media examenului de bacalaureat

▪

Media generală de absolvire a studiilor preuniversitare
(liceale)

2

Pentru candidatul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoaşterea/echivalarea studiilor
anterioare (document eliberat de direcţia de specialitate din cadrul MEC), care permit înscrierea în învăţământul superior.
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2

3

Datele de identificare ale diplomei
▪

Tipul (diplomă de bacalaureat sau echivalentă pentru
candidatul care a absolvit studii anterioare în
străinătate)

▪

Seria

▪

Numărul

▪

Emisă de

▪

Anul emiterii

▪

Numărul foii matricole care însoţeşte actul de studii

Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a
absolvit studii anterioare în străinătate)
▪

Recunoaşterea diplomei prezentate (se nominalizează
direcția de specialitate din cadrul MEC)

▪

Nr./Serie act de recunoaştere/echivalare (eliberat de
direcțiile de specialitate din cadrul MEC)3

Secţiunea I.3.b – DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI4 (ABSOLVENT DE CICLUL DE
ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR)
1

2

3
4

Studiile universitare absolvite
▪

Ţara

▪

Localitatea

▪

Judeţul

▪

Denumirea instituţiei de învăţământ superior

▪

Facultatea

▪

Domeniul/Profilul

▪

Programul de studii/Specializarea

▪

Titlul obţinut

▪

Forma de învăţământ (Zi/FR/ID/Seral)

▪

Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă)

▪

Durata studiilor (număr de ani sau număr de semestre,
după caz)

▪

Anul absolvirii

▪

Media examenului de licenţă

▪

Media generală de absolvire a studiilor universitare

Datele de identificare ale actului de studii
▪

Tipul – denumirea (diplomă/diplomă de licenţă/
echivalentă/diplomă de master)

▪

Seria

▪

Numărul

▪

Emitentul

Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidaţii străini.
Se aplică şi pentru candidaţii străini.
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3

▪

Anul emiterii

▪

Supliment diplomă/Foaie matricolă care însoţeşte
actul de studii

Alte observaţii
▪

Vizarea / Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia
Generală Relaţii Internaţionale şi Europene – acorduri
bilaterale/ Direcţia Generală Învăţământ Universitar,
Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a
Diplomelor)

▪

Nr./Serie act de recunoaştere/echivalare (eliberat de
Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Europene –
acorduri bilaterale/ Direcţia Generală Învăţământ
Universitar, Centrul Naţional de Recunoaştere şi
Echivalare a Diplomelor) (Aplicabil pentru candidaţii
români care au finalizat studiile anterioare în
străinătate sau pentru candidaţii străini)

În cazul în care voi fi declarat admis, mă oblig: să achit 1.000 Ron din valoarea taxei de studii la data de 31 IULIE 2020 (sesiunea I de
înscriere)/30 SEPTEMBRIE 2020 (sesiunea a II-a de înscriere), termen stabilit prin contractul de studii, reprezentând prima rată din taxa
de şcolarizare pe anul universitar 2020 - 2021, pentru a fi înmatriculat ca student; să semnez Contractul de şcolarizare şi Contractul de
studii, în acord cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 288/2004 privind
organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, Carta Universităţii, Ghidul de studii şi Regulamentul privind
activitatea profesională a studenţilor din UED Lugoj. Am luat cunoştinţă de faptul că odată achitate taxele, acestea nu se mai restituie.
De asemenea în incinta Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj nu se fumează. Mă oblig să respect Carta Universităţii, Ghidul de
studii şi celelalte regulamente ale universităţii. Înţeleg să achit la termen taxele de şcolarizare. În caz contrar voi suporta consecinţele
legale în vigoare.
Neachitarea primei rate dă dreptul instituţiei de a nu proceda la înmatricularea candidatului.
Declar pe propria răspundere că datele completate în prezenta Fişă de înscriere sunt corecte şi precizez că nu sunt înmatriculat (ă)/sunt
înmatriculat/ă
concomitent
la
următoarele
programe
de
studii
universitare
de
licenţă/masterat 5
_____________________________________________________________Facultatea________________________________________
Universitatea__________________________________________________________________________________________________
În cazul înscrierii în sistem online, declar pe propria răspundere că îmi asum responsabilitatea cu privire la autenticitatea și
corespondența dintre documentele digitale/scanate/fotocopiate și cele originale.
Vă rugăm să ne precizaţi: Care a fost sursa Dv. de informare în privinţa ofertei de învăţământ a Universităţii Europene "Drăgan" din
Lugoj?
(site,
pliante
şi
broşuri,
afişe,
ziare
şi
reviste,
radio,
televiziune,
părinţi,
prieteni,
colegi,
etc.)______________________________________________________________________________________________________
În cazul în care apar modificări privind datele dv. de contact (adresa, nr. de telefon etc.) vă rugăm să anunţaţi în timp util secretariatul
facultăţii.

SEMNĂTURA CANDIDATULUI_________________________________

DATA___________________

VERIFICAT FIŞA:
NUMELE ŞI PRENUMELE____________________________SEMNĂTURA_____________ DATA___________________
APROBAT:
COMISIA DE TEHNICĂ DE ADMITERE
___________________________

____________________________

_________________________

5

În conformitate cu prevederile art. 13 alin.1 din Ordinul MENCŞ nr. 6.102/2016, modificat și completat prin OM nr.3.062/2018 şi art. 25 din
Metodologia proprie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi master pentru anul univ. 2020 –
2021: "Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de
instituţiile de învăţământ care le oferă".
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Anexa nr. 2

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

Facultatea de Drept/
Facultatea de Științe Economice

pentru Admiterea în Ciclul de studii universitare de MASTERAT
anul univ. 2020 - 2021
Domeniul de master: Drept/Finanțe
Programul de studii:
Managementul investigației penale/Management financiar
Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Secţiunea I.1 – DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI6 CU CETĂŢENIA ROMÂNĂ/STRĂINĂ
1

Numele de familie la naştere (din certificatul de naştere)

2

Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere,
modificare la cerere, dacă este cazul, conform actului
doveditor)

3

Prenumele

4

Iniţialele tatălui/mamei, acolo unde este cazul (de ex.
familie monoparentală)

5

CNP (sau alt cod de identificare personală, pentru
candidaţii străini)

6

Data naşterii

7

Anul

▪

Luna

▪

Ziua

Locul naşterii
▪

Ţara de origine

▪

Judeţul/(Ţara – numai pt. candidaţii străini)

▪

Localitatea

8

Sexul (F/M)

9

Starea civilă
Căsătorit(ă); Necăsătorit(ă); Divorţat(ă); Văduv(ă)

10

Starea socială specială – se completează dacă este nevoie.
Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi)/provenit din
case de copii/provenit din familie monoparentală)

11

Cetăţenia

12

6

▪

▪

Română, cu domiciliul în România/în străinătate

▪

Alte cetăţenii

▪

Cetăţenia anterioară, dacă este cazul

Etnia (se completează numai pentru candidaţii români)

La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz).
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13

14

15

16

Domiciliul stabil
▪

Ţara

▪

Judeţul – numai pentru candidaţii români/
(Ţara – numai pentru candidaţii străini)

▪

Oraşul/Comuna/Satul

▪

Adresă (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament,
sector) (se completează şi de candidaţii străini)

Actul de identitate/Documentul de călătorie – numai pentru
candidaţii străini. (Act de identitate pentru cetăţenii UE/SEE
sau paşaport pentru studenţii străini cu altă cetăţenie decât
UE/SEE)
▪

Seria

▪

Numărul

▪

Eliberat

▪

Data eliberării

▪

Perioada de valabilitate

Alte date personale ale candidatului
▪

Telefon

▪

Adresă de e-mail

Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu
dizabilităţi (Se bifează numai de persoanele aflate în această
situaţie, pe bază de documente)
Ocupaţia actuală şi locul de muncă

Secţiunea I.3.a – DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI7 (ABSOLVENT DE LICEU)
1

Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu
▪

Instituţia unde a absolvit

▪

Ţara

▪

Localitatea

▪

Judeţul

▪

Profilul/Domeniul

▪

Durata studiilor

▪

Anul absolvirii

▪

Forma de învăţământ (Zi/Seral/FR/ID)

▪

Media examenului de bacalaureat

▪

Media generală de absolvire a studiilor preuniversitare
(liceale)

7

Pentru candidatul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoaşterea/echivalarea studiilor
anterioare (document eliberat de direcţia de specialitate din cadrul MEC), care permit înscrierea în învăţământul superior.
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2

3

Datele de identificare ale diplomei
▪

Tipul (diplomă de bacalaureat sau echivalentă pentru
candidatul care a absolvit studii anterioare în
străinătate)

▪

Seria

▪

Numărul

▪

Emisă de

▪

Anul emiterii

▪

Numărul foii matricole care însoţeşte actul de studii

Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a
absolvit studii anterioare în străinătate)
▪

Recunoaşterea diplomei prezentate (se nominalizează
direcția de specialitate din cadrul MEN)

▪

Nr./Serie act de recunoaştere/echivalare (eliberat de
direcțiile de specialitate din cadrul MEN)8

Secţiunea I.3.b – DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI9 (ABSOLVENT DE CICLUL DE
ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR)
1

2

8
9

Studiile universitare absolvite
▪

Ţara

▪

Localitatea

▪

Judeţul

▪

Denumirea instituţiei de învăţământ superior

▪

Facultatea

▪

Domeniul/Profilul

▪

Programul de studii/Specializarea

▪

Titlul obţinut

▪

Forma de învăţământ (Zi/FR/ID/Seral)

▪

Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă)

▪

Durata studiilor (număr de ani sau număr de semestre,
după caz)

▪

Anul absolvirii

▪

Media examenului de licenţă

▪

Media generală de absolvire a studiilor universitare

Datele de identificare ale actului de studii
▪

Tipul – denumirea (diplomă/diplomă de licenţă/
echivalentă/diplomă de master)

▪

Seria

▪

Numărul

▪

Emitentul

Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidaţii străini.
Se aplică şi pentru candidaţii străini.
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3

▪

Anul emiterii

▪

Supliment diplomă/Foaie matricolă care însoţeşte
actul de studii

Alte observaţii
▪

Vizarea / Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia
Generală Relaţii Internaţionale şi Europene – acorduri
bilaterale/ Direcţia Generală Învăţământ Universitar,
Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a
Diplomelor)

▪

Nr./Serie act de recunoaştere/echivalare (eliberat de
Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Europene –
acorduri bilaterale/ Direcţia Generală Învăţământ
Universitar, Centrul Naţional de Recunoaştere şi
Echivalare a Diplomelor) (Aplicabil pentru candidaţii
români care au finalizat studiile anterioare în
străinătate sau pentru candidaţii străini)

În cazul în care voi fi declarat admis, mă oblig: să achit 1.000 Ron din valoarea taxei de studii la data de 31 IULIE 2020 (sesiunea I de
înscriere)/30 SEPTEMBRIE 2020 (sesiunea a II-a de înscriere), termen stabilit prin contractul de studii, reprezentând prima rată din taxa
de şcolarizare pe anul universitar 2020 - 2021, pentru a fi înmatriculat ca student; să semnez Contractul de şcolarizare şi Contractul de
studii, în acord cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 288/2004 privind
organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, Carta Universităţii, Ghidul de studii şi Regulamentul privind
activitatea profesională a studenţilor din UED Lugoj. Am luat cunoştinţă de faptul că odată achitate taxele, acestea nu se mai restituie.
De asemenea în incinta Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj nu se fumează. Mă oblig să respect Carta Universităţii, Ghidul de
studii şi celelalte regulamente ale universităţii. Înţeleg să achit la termen taxele de şcolarizare. În caz contrar voi suporta consecinţele
legale în vigoare.
Neachitarea primei rate dă dreptul instituţiei de a nu proceda la înmatricularea candidatului.
Declar pe propria răspundere că datele completate în prezenta Fişă de înscriere sunt corecte şi precizez că nu sunt înmatriculat
(ă)/sunt înmatriculat/ă concomitent la următoarele programe de studii universitare de licenţă/masterat 10
_____________________________________________________________Facultatea_____________________________________
Universitatea_______________________________________________________________________________________________
În cazul înscrierii în sistem online, declar pe propria răspundere că îmi asum responsabilitatea cu privire la autenticitatea și
corespondența dintre documentele digitale/scanate/fotocopiate și cele originale.
Vă rugăm să ne precizaţi: Care a fost sursa Dv. de informare în privinţa ofertei de învăţământ a Universităţii Europene "Drăgan" din
Lugoj? (site, pliante şi broşuri, afişe, ziare şi reviste, radio, televiziune, părinţi, prieteni, colegi,
etc.)______________________________________________________________________________________________________
În cazul în care apar modificări privind datele dv. de contact (adresa, nr. de telefon etc.) vă rugăm să anunţaţi în timp util
secretariatul facultăţii.

SEMNĂTURA CANDIDATULUI_________________________________

DATA___________________

VERIFICAT FIŞA:
NUMELE ŞI PRENUMELE____________________________SEMNĂTURA_____________ DATA___________________
APROBAT:
COMISIA DE TEHNICĂ DE ADMITERE
___________________________

____________________________

_________________________

10

În conformitate cu prevederile art. 13 alin.1 din Ordinul MENCŞ nr. 6.102/2016, modificat și completat prin OM nr. 3.062/2018 şi art. 25 din
Metodologia proprie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi master pentru anul univ. 2020 –
2021: "Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de
instituţiile de învăţământ care le oferă".
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Anexa nr.3
NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA ȘI STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin libera voință și de comun acord am convenit încheierea prezentului Acord cu privire la prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal,
denumit în continuare "Acord".
Preambul
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, operator de date cu caracter personal, reprezentată prin conf. univ. dr. Dumitru Cornean, având
funcția de Rector, cu sediul în Lugoj, str. Ion Huniade nr.2, cod 305500, județul Timiș, telefon/fax 0256 359 198, cod fiscal/cod unic de înregistrare
15724125, prelucrează și stochează datele cu caracter personal furnizate de candidații la procesul de înscriere la admiterea pentru studiile
universitare organizate de Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, în cadrul Facultății de Drept/ Facultății de Științe Economice.
Articol unic
(1) Semnatarii convin de comun acord să ia toate măsurile rezonabile necesare pentru a preveni dezvăluirea unor informații pe care le primesc
una de la alta sau pe care le pot obține în alte modalități pe timpul desfășurării concursului.
(2) La semnarea prezentului Acord, candidații iau cunoștință despre prelucrarea datelor cu caracter personal și își exprimă consimțământul în
mod liber, expres și neechivoc cu privire la astfel de prelucrări pentru îndeplinirea obligațiilor legale, în conformitate cu prevederile
Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație,
aplicabil începând cu 25 mai 2018. De asemenea, candidații11 care au promovat examenul de bacalaureat corespunzător anului școlar 2019 –
2020 își exprimă consimțământul scris, expres și neechivoc pentru interogarea Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România
(SIIIR) în vederea obținerii datelor personale și a rezultatelor de la bacalaureat ale acestora.
(3) Prin "Date cu caracter personal" se înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o
persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare,
cum ar fi numele, numărul de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii
identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
(4) Scopul în care vor fi utilizate datele:
Este obligatorie furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ce îi revin Universității Europene
"Drăgan" din Lugoj, respectiv în vederea furnizării serviciilor educaționale. Se prelucrează toate datele și în vederea generării unei baze de date
centralizate. Refuzul de a furniza datele solicitate are ca și consecință imposibilitatea de participare la procesul de înscriere la admiterea pentru
studiile universitare organizate de Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj în cadrul Facultății de Drept/Științe Economice.
(5) Datele cu caracter personal supuse prelucrării privesc: numele și prenumele, numele și prenumele părinților, sexul, data și locul nașterii, date
din actele de stare civilă, stare socială specială/situație familială, cetățenia, etnia, adresa (domiciliu/reședința), telefon, email, profesia, loc de
muncă, date privind apartenența la o categorie defavorizată pe baza unor dizabilități, formarea profesională – diplome – studii, semnătura,
rezultate admitere, precum și date cu caracter special furnizate de beneficiari și pentru care vă exprimați în scris și în mod expres acordul de
utilizare a acestora, referitoare la codul numeric personal și seria și numărul actului de identitate/pașaport (inclusiv data eliberării, perioada de
valabilitate, instituția emitentă) în scopul prelucrării acestora pentru participarea la procesul de înscriere la admiterea pentru studiile
universitare organizate de Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj în cadrul Facultății de Drept/Facultății de Științe Economice.
(6) Drepturi de care beneficiază persoana vizată sunt: dreptul de acces, dreptul de rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal, dreptul
de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de portabilitate a datelor, dreptul de a se opune prelucrării datelor
cu caracter personal care o privesc, dreptul de a se adresa justiției și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal, dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat (crearea de profiluri).
(7) Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Universității Europene "Drăgan" din Lugoj cu o cerere scrisă, datată și semnată transmisă
via e-mail la adresa protectia.datelor@deu.ro, prin poștă sau personal la adresa str. Ion Huniade nr.2, cod 305500, Lugoj, județul Timiș.
(8) Semnatarii se obligă, de asemenea, să ia, pe propria răspundere toate măsurile de precauție rezonabile pentru a asigura securitatea și
prevenirea oricăror distrugeri, pierderi, modificări, dezvăluiri, achiziții sau accesări ilegale sau neautorizate cu privire la "Datele cu caracter
personal" deținute despre cealaltă parte. Cu toate acestea, în cazul în care Datele cu caracter personal furnizate au fost accesate sau obținute
de o persoană neautorizată sau are loc orice încălcare a securității Datelor cu caracter personal, fiecare Parte va notifica imediat celeilalte Părți
un astfel de incident și va coopera în vederea luării oricăror măsuri considerate necesare pentru atenuarea oricărei pierderi sau daune provocate
de un astfel de acces neautorizat și pentru notificarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
(9) Părțile vor lua, pe propria răspundere, toate măsurile rezonabile și necesare pentru a se asigura că toți angajații, agenții, partenerii și
subcontractanții lor respectă aceste clauze ori de câte ori prelucrează orice Date cu caracter personal ca parte a acestui Acord.
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj
prin Reprezentant legal
Am luat la cunoștință de conținutul prezentei informări și declar că l-am înțeles în integralitatea sa și totodată îmi exprim, prin semnarea
prezentei, în mod expres acordul ca UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ să prelucreze datele cu caracter personal ale
subsemnatului, inclusiv pe cele cu caracter special, date furnizate de subsemnatul în deplină cunoștință de cauză.
Nume și prenume: ____________________________________________________________________________________________________
CNP: _____________________________________________
Data: _________________________
Semnătura_______________________________
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Este valabil doar pentru candidații care se înscriu pentru admiterea la studii universitare de licență.
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Anexa nr. 4a

Aprobat:
Comisia tehnică de admitere a Facultății de Drept/Științe Economice

Cerere
Subsemnatul/Subsemnata__________________________________________________________,
CNP_____________________________posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria___nr.__________
eliberat de______________________________la data de______________________, candidat/candidată la
examenul de admitere în ciclul de studii universitare de licență în anul universitar 2020 – 2021 la Facultatea
de ______________________________________________, programul de studii universitare de
licență_____________________________________, prin prezenta solicit scutirea de la plata taxei de
înscriere, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) și alin. (4) din Metodologia proprie a UED Lugoj
privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și de master pentru
anul universitar 2020 – 2021.
Menționez că sunt absolvent/absolventă al/a___________________________________________
___________________________________________filiera_______________________________________
profilul___________________________________specializarea___________________________________
promoția_____________.
Am susținut și promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie/august – septembrie
2020, cu media_______________, în baza căruia mi s-a eliberat Diploma de bacalaureat/Adeverința de
promovare a examenului de bacalaureat, seria _____nr.___________eliberată sub nr._____/__________
La prezenta cerere, anexez actele doveditoare din Dosarul de înscriere.

Data
_______________
Semnătura,
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Anexa nr. 4b

Aprobat:
Comisia tehnică de admitere a Facultății de Drept/Științe Economice

Cerere
Subsemnatul/Subsemnata__________________________________________________________,
CNP_____________________________posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria___nr.__________
eliberat de______________________________la data de______________________, candidat/candidată la
examenul de admitere în ciclul de studii universitare de masterat în anul universitar 2020 – 2021, la
Facultatea de ___________________________________________, programul de studii universitare de
master ___________________________________________, prin prezenta solicit scutirea de la plata taxei
de înscriere, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (3) și alin. (4) din Metodologia proprie a UED Lugoj
privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și de master pentru
anul universitar 2020 – 2021.
Menționez că sunt absolvent/absolventă al/a UED Lugoj, ciclul de studii universitare de licență,
Facultatea de ______________________________, domeniul___________________________programul
de studii universitare de licență____________________________. Am susținut și promovat examenul de
licență în sesiunea februarie/iulie/septembrie 2020, cu media_____________, în baza căruia mi s-a eliberat
Adeverința de absolvire a studiilor universitare cu nr. de înregistrare_______/______________.
La prezenta cerere, anexez actele doveditoare din Dosarul de înscriere.
Data
________________
Semnătura,
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Anexa nr. 5

Componenţa Comisiilor tehnice de admitere în ciclurile de studii universitare de licenţă şi de master
pentru anul universitar 2020 - 2021

1.
2.
3.

Comisia tehnică de admitere a Universităţii Europene "Drăgan"
Conf. univ. dr. Cornean Dumitru
Preşedinte
Conf. univ. dr. Dobrin Ionel Gabriel
Membru
Ec. Blaj Daniela Ileana
Membru

1.
2.
3.

Comisia tehnică de admitere a Facultăţii de Drept
Lector univ. dr. Negruțiu Corina
Preşedinte
Lector univ. dr. Georgescu – Bona Speranța Daniela Maria
Membru
Ec. Roth Elena Neli
Membru

1.
2.
3.

Comisia tehnică de admitere a Facultăţii de Ştiinţe Economice
Conf. univ. dr. Blaj Sorin
Preşedinte
Conf. univ. dr. Miculeac Melania Elena
Membru
Ec. Pataki Corina
Membru
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