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  Rectorat  
  Cabinetul Rectorului 
 

D E C I Z I E 

nr. 6 din 25.02.2022  

 

În conformitate cu prevederile: 
▪ Art. 213 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, 
▪ Ordinului Ministrului Educației nr. 3.102/08.02.2022 pentru aprobarea Metodologiei – cadru 

privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de 
doctorat; 

și ca urmare a  
▪ Hotărârii Senatului Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj nr. 14 din 25.02.2022, privind 

aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurare admiterii în ciclurile de studii 
universitare de licenţă și de master pentru anul universitar 2022 – 2023, a taxelor de admitere 
și a Comisiilor tehnice de admitere 

Rectorul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj 

APROBĂ: 

Art. 1. Pentru organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă şi de 

master din cadrul Universității Europene "Drăgan" Lugoj, pentru anul universitar 2022 – 2023, vor 

funcționa trei comisii tehnice de admitere:  

a) la nivelul Universității;  

b) la nivelul Facultății de Drept;  

c) la nivelul Facultății de Științe Economice. 

 

Art. 2. Componența comisiilor tehnice de admitere pe facultăți și la nivelul universității este 

următoarea: 

a) Comisia tehnică de admitere a Facultăţii de Drept: 

1. Lector univ. dr. Negruțiu Corina  Preşedinte 
2. Lector univ. dr. Georgescu – Bona Speranța Daniela Maria Membru 
3. Ec. Roth Elena Neli Membru 

 

b) Comisia tehnică de admitere a Facultăţii de Ştiinţe Economice: 

1. Conf. univ. dr. Blaj Sorin Preşedinte 
2. Conf. univ. dr. Miculeac Melania Elena Membru 
3. Ec. Pataki Corina Membru 
  

 

 



 

 
2 

 

 

 

c) Comisia tehnică de admitere a Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj: 

1. Conf. univ. dr. Cornean Dumitru Preşedinte 
2. Conf. univ. dr. Dobrin Ionel Gabriel Membru 
3. Ec. Blaj Daniela Ileana Membru 

 

Art. 3. Atribuțiile comisiilor tehnice de admitere sunt conforme cu Metodologia proprie de 

admitere a Universității Europene "Drăgan" din Lugoj pentru anul universitar 2021 - 2022. 

 

Art. 4. (1) Comisia tehnică de admitere de la nivelul facultăţilor poartă întreaga răspundere 

privind desfăşurarea concursului de admitere în facultatea respectivă. 

(2) Comisia tehnică de admitere verifică dosarul de înscriere, validând sau invalidând acceptarea. 

 

Art. 5.  Eventualele contestaţii referitoare la procesul de admitere vor fi soluţionate de Comisia 

tehnică de admitere a UED ale cărei decizii sunt definitive. 

 

Art. 6. În situaţii deosebite, se pot aduce modificări în structura comisiilor tehnice de admitere. 

 

Art. 7. Prezenta Decizie se comunică şi este adusă la îndeplinire de rectoratul universității, 

decanatul şi secretariatul Facultăţii de Drept, decanatul şi secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice. 
 

 

 

 

 

 

R E C T O R, 

 

 

Conf. univ. dr. Dumitru CORNEAN 


