
 

 

 
 Senatul Universitar  
 Preşedinte 

 

  nr. 32 din 30.09.2022 

privind aprobarea Statelor de funcții ale personalului didactic 

pentru anul universitar 2022 – 2023 

 

▪ În conformitate cu prevederile Art. 286 (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare 

▪ În urma avizului Consiliului Facultății de Drept în şedința din 29.09.2022 prin adresa nr. 16 din 

30.09.2022 şi a avizului Consiliului Facultății de Ştiințe Economice în şedința din 30.09.2022 prin 

adresa nr. 10 din 30.09.2022 

 
Senatul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj 

APROBĂ 

în şedința din data de 30 septembrie 2022: 

 
Art. 1. Statul de funcții pentru anul universitar 2022-2023 al personalului didactic din cadrul Departamentului 
de Drept al Facultății de Drept, precum şi cadrele didactice aferente posturilor respective.  
Art. 2. Scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante din Statul de funcții al personalului didactic din cadrul 
Departamentului de Drept al Facultății de Drept pentru anul universitar 2022-2023 (pozițiile: 2 - Profesor 
universitar; 11 – Lector universitar; 15 – Lector universitar și 16 – Asistent universitar). 
Art. 3. Statul de funcții pentru anul universitar 2022 – 2023 al personalului didactic din cadrul Departamentului 
de Economie generală al Facultății de Ştiințe Economice, precum şi cadrele didactice aferente posturilor 
respective.  
Art. 4 . Scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante din Statul de funcții al personalului didactic din cadrul 
Departamentului de Economie generală al Facultății de Științe Economice pentru anul universitar 2022-2023 
(pozițiile: 1 – Profesor universitar; 11 – Conferențiar universitar). 
Art. 5. Mărirea nomei didactice săptămânale minime fără depășirea limitei maxime de 16 ore. 
Art. 6. Desfășurarea de activități didactice în anul universitar 2022 – 2023 pentru cadrele didactice 
asociate/pensionate, după cum urmează: 

(1) la Facultatea de Drept: prof. univ. dr. Vasile Ana, conf. univ. dr. Bratiș Marian, lector univ. dr. Galu 
Claudiu, lector univ. dr. Tătar Dan și asistent univ. dr. Orza Daniela Simona. 

(2) la Facultatea de Științe Economice: prof. univ. dr. Radu Șerban, prof. univ. dr. Pereș Ion, conf. univ.dr. 
Brîndescu Sorin și lector univ. dr. Mihuț Aurel. 

Art. 7. Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoştința Rectoratului UED și spre îndeplinire, Decanatului Facultății 
de Drept, Decanatului Facultății de Ştiințe Economice, Serviciului financiar  contabil resurse umane. 
 

 
 

PREŞEDINTE SENAT UNIVERSITAR, 

 

Conf. univ. dr. Sorin BLAJ 

 


