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      D E C I Z I E nr. 14 din 30.09.2022 

privind cuantumul taxelor de studii pentru anul universitar  2022 – 2023  

în cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj  

 

În temeiul Hotărârii Senatului Universității Europene "Drăgan" din Lugoj nr. 35 din 30.09.2022 de 
aprobare a taxelor de studii pentru anul universitar 2022 – 2023  

 
Rectorul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj emite următoarea 

D E C I Z I E: 

Art. 1. Cuantumul taxelor de studii pentru anul universitar 2022 - 2023, mărimea ratelor şi termenele 
de achitare aferente studiile universitare de licență și master sunt următoarele: 

 

1) STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
 

Anul de  
studii 

Taxa de 
şcolarizare  

Mărimea ratelor şi termenele de achitare 

I 3.750 lei 

Rata I 1.000 lei până în data de 30 septembrie 2022 

Rata a II-a 950 lei până în data de  5 decembrie 2022 

Rata a III-a 900 lei până în data de 27 martie 2023 

Rata a IV-a  900 lei până în data de 22 mai 2023 

II,III şi  IV 3.750 lei 

Rata I 1.200 lei până în data de 24 octombrie 2022 

Rata a II-a 900 lei până în data de 23 ianuarie 2023 

Rata a III-a 900 lei până în data de 27 martie 2023 

Rata a IV-a 750 lei până în data de 22 mai 2023 
 

2) STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 
 

Anul de  
studii 

Taxa de 
şcolarizare 

Mărimea ratelor şi termenele de achitare 

I 3.850 lei 

Rata I 1.000 lei până în data de 30 septembrie 2022 

Rata a II-a 950 lei până în data de 5 decembrie 2022 

Rata a III-a 950 lei până în data de 27 martie 2023 

Rata a IV-a 950 lei până în data de 22 mai 2023 

II 
(cu durata de 2 semestre, 
Management financiar, 

Ştiinţe Economice) 

3.850 lei 

Rata I 1.300 lei până în data de 24 octombrie 2022 

Rata a II-a 900 lei până în data de 23 ianuarie 2023 

Rata a III-a 900 lei până în data de 27 martie 2023 

Rata a IV-a 750 lei până în data de 22 mai 2023 

II  

(cu durata de 1 semestru, 
Managementul investigației 

penale, Drept) 

2.600 lei 
Rata I 1.300 lei până în data de 24 octombrie 2022 

Rata a II-a 1.300 lei până în data de 23 ianuarie 2023 

 
 



 

 

Art. 2. (1) Taxa de studii pentru studenţii aflaţi în prelungire de şcolarizare parţială se stabileşte pentru 
fiecare student, în funcţie de numărul de credite restante, valoarea unui credit fiind de 63 lei – pentru 
studenți aflați la studii universitare de licență și 64 lei pentru studiile universitare de masterat. 

(2) Pe lângă taxa de studii, studenţii vor achita şi taxa de examen creditat. 

 
Art. 3. Neachitarea la termen a ratelor aferente taxelor de studii, atrag penalităţi de 25 lei/săptămână. 

 

  Art. 4. Prezenta Decizie, întră în vigoare la data emiterii. Se comunică şi este adusă la îndeplinire de: 

▪ Decanatul şi Secretariatul Facultăţii de Drept; 

▪ Decanatul şi Secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice; 

▪ Casieria UED Lugoj; 

▪ Compartimentul financiar contabil resurse umane. 

 

 

 

 

 

R E C T O R, 

 

Conf. univ. dr. Dumitru CORNEAN 

 


