
 

 

 

 
  Senatul Universitar  
  Președinte 

 

 nr. 2 din 31.01.2022 

privind modificarea componenței Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor 
 în vederea ocupării postului didactic de Lector universitar, poziția 14 din Statul de funcții  

pe anul univ. 2021 – 2022 al Departamentului de Drept din cadrul Facultății de Drept  

 

▪ Ca urmare a Adresei nr. 1 din 28.01.2022 a Decanatului Facultății de Drept și cu avizul Consiliului facultății 
în ședința din 28 ianuarie 2022,  privind propunerea de  modificare a componenței Comisiei de concurs și a 
Comisiei de soluționare a contestațiilor, comisii numite inițial prin Decizia Rectorului UED nr. 32/09.12.2021 
în vederea ocupării postului didactic de Lector universitar, poziția 14 din Statul de funcții al Departamentului 
de Drept din cadrul Facultății de Drept, 

▪ În conformitate cu dispozițiile: Art. 22, 221, 23 din Hotărârea de Guvern nr. 457/2011, privind aprobarea 
Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din 
învățământul superior, cu modificările și completările ulterioare,   

▪ a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante la UED Lugoj, aprobată de Senatul 
universitar în ședința din 11.07.2011, ulterior modificată și completată prin HS nr. 11 din 15.05.2014 și HS 
nr. 54 din 29.11.2018, 

 
Senatul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj 

APROBĂ  
în ședința din data de 31 ianuarie 2022: 

 
Art. 1. (1) Se modifică componența nominală a Comisiei de concurs, aprobată prin Hotărârea Senatului UED nr. 
31 din 09.12.2021 și numită prin Decizia rectorului UED nr. 32 din 09.12.2021, comisie stabilită  în vederea 
ocupării postului didactic de Lector universitar,  poziția 14, din statul de funcții al Departamentului de Drept – 
Facultatea de Drept, disciplinele: Psihologia infractorilor din perspectiva actului infracțional; Psihocomunicare 
judiciară; Psihologie juridică, prin înlocuirea, ca urmare a decesului domnului lector univ. dr. Pinteală Gheorghe 
-  membru,  cu doamna lector univ. dr. Barabaș Maria, cadru didactic titular la UED Lugoj.  
(2) Restul componenței Comisiei de concurs rămâne neschimbată. 
Art. 2. Se modifică componența nominală a Comisiei de soluționare a contestațiilor, aprobată prin Hotărârea 
Senatului UED nr. 31 din 09.12.2021 și numită prin Decizia rectorului UED nr. 32 din 09.12.2021, comisie stabilită 
în vederea în vederea ocupării postului didactic de Lector universitar,  poziția 14, din statul de funcții al 
Departamentului de Drept – Facultatea de Drept, disciplinele: Psihologia infractorilor din perspectiva actului 
infracțional; Psihocomunicare judiciară; Psihologie juridică, prin înlocuirea, ca urmare a încetării contractului 
individual de muncă cu acordul părților a domnului lector univ. dr. Vidu Stelian Ioan, cu doamna lector univ. dr. 
Nistorescu Alina - Maria, cadru didactic titular la UED Lugoj.  
(2) Restul componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor rămâne neschimbată. 
Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică spre aducere la cunoștință Decanatului Facultății de Drept și Rectorului 
UED, în vederea emiterii Deciziei.  
 

PREȘEDINTE SENAT UNIVERSITAR, 
 

Conf. univ. dr. Sorin BLAJ 


