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 Senatul Universitar  
 Preşedinte 
 

 

  nr. 37 din 27.06.2018 

privind modificarea și completarea Regulamentelor de organizare și desfășurare a examenelor de 

finalizare a studiilor universitare (sesiunile aferente promoției 2017 – 2018) 

 

Conform prevederilor: 

▪ Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi 

de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), și a  

▪ Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal la UED Lugoj, aprobat de Senatul universitar prin Hotărârea nr. 34 din 

27.06.2018  

 

Senatul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj 

APROBĂ  

în şedinţa din data de 27 iunie 2018 

 

Art. 1. RReegguullaammeennttuull  pprroopprriiuu  ddee  oorrggaanniizzaarree  șșii  ddeessffăășșuurraarree  aa  eexxaammeennuulluuii  ddee  lliicceennțțăă  llaa  FFaaccuullttaatteeaa  ddee    

ȘȘttiiiinnțțee  EEccoonnoommiiccee, aprobat de Senatul universitar prin Hotărârea nr. 17 din 30.03.2018, se modifică și 

se completează după cum urmează, restul conținutului rămânând nemodificat:  

(1) Art. 13, va avea următorul cuprins: 

"Art. 13. Pentru înscriere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere în care vor menţiona, 

sub semnătura proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Cererea de înscriere va avea 

atașată o Notă de informare (Anexa nr. 1) prin care candidații își vor da consimțământul cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind 

protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație". 

(2) La art. 14. Declarația pe propria răspundere cu privire la plagiat (Anexa 1) va deveni Anexa 

2. 

 
Art. 2. RReegguullaammeennttuull  pprroopprriiuu  ddee  oorrggaanniizzaarree  șșii  ddeessffăășșuurraarree  aa  eexxaammeennuulluuii  ddee  ddiisseerrttaațțiiee  llaa  FFaaccuullttaatteeaa  ddee    

ȘȘttiiiinnțțee  EEccoonnoommiiccee, aprobat de Senatul universitar prin Hotărârea nr. 18 din 30.03.2018, se modifică și 

se completează după cum urmează, restul conținutului rămânând nemodificat:  
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(1) Art. 12, va avea următorul cuprins: 

"Art. 12. Pentru înscriere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere în care vor menţiona, 

sub semnătura proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Cererea de înscriere va avea 

atașată o Notă de informare (Anexa nr. 1) prin care candidații își vor da consimțământul cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind 

protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație". 

(2) La art. 13. Declarația pe propria răspundere cu privire la plagiat (Anexa 1) va deveni Anexa 

2. 

 
Art. 3. RReegguullaammeennttuull  pprroopprriiuu  ddee  oorrggaanniizzaarree  șșii  ddeessffăășșuurraarree  aa  eexxaammeennuulluuii  ddee  lliicceennțțăă  llaa  FFaaccuullttaatteeaa  ddee    

DDrreepptt, aprobat de Senatul universitar prin Hotărârea nr. 16 din 30.03.2018, se modifică și se 

completează după cum urmează, restul conținutului rămânând nemodificat:  

(1) Art. 14, va avea următorul cuprins: 

"Art. 14. Pentru înscriere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere în care vor menţiona, 

sub semnătura proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Cererea de înscriere va avea 

atașată o Notă de informare (Anexa nr. 1) prin care candidații își vor da consimțământul cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind 

protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație. 

Candidaţii vor da o declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului lucrărilor ce 

urmează a fi susţinute, precum şi că se obligă să nu comercializeze aceste lucrări. Plagiatul se 

sancţionează cu exmatricularea din examenul de licenţă sau anularea diplomei de licenţă.". 

 
Art. 4. RReegguullaammeennttuull  pprroopprriiuu  ddee  oorrggaanniizzaarree  șșii  ddeessffăășșuurraarree  aa  eexxaammeennuulluuii  ddee  ddiisseerrttaațțiiee  llaa  FFaaccuullttaatteeaa  ddee    

DDrreepptt, aprobat de Senatul universitar prin Hotărârea nr. 7 din 31.01.2018, se modifică și se 

completează după cum urmează, restul conținutului rămânând nemodificat:  

(1) Art. 12, va avea următorul cuprins: 

"Art. 12. Pentru înscriere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere în care vor menţiona, 

sub semnătura proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Cererea de înscriere va avea 

atașată o Notă de informare (Anexa nr. 1) prin care candidații își vor da consimțământul cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind 

protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație." 

 
Art. 5. Prezenta Hotărâre se va comunica spre aducere la cunoștință și îndeplinire: Rectoratului UED, 

Decanatului și Secretariatului Facultăţii de Drept, Decanatului și Secretariatului Facultăţii de Ştiinţe 

Economice.  

 
PREŞEDINTE SENATUL UNIVERSITAR, 

 

 

Conf. univ. dr. Sorin BLAJ 


