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     Rectorat 

                             Cabinetul Rectorului                                                                    
         

 

                    
 

 
privind organizarea şi desfăşurarea 

admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi de master 
pentru anul universitar 2015 - 2016 

 
 

Admiterea la Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj în ciclul de studii universitare de 
licenţă şi de master se organizează în conformitate cu prevederile: 

 
� Legii educaŃiei naŃionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

� Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare;  

� Ordinului Ministrului EducaŃiei şi Cercetării ŞtiinŃifice nr. 3.165/4 februarie 2015 pentru aprobarea  

Metodologiei – cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenŃă, de master şi 

de doctorat pentru anul universitar 2015 – 2016;   

� Actelor normative în vigoare, pe durata valabilităŃii prezentei Metodologii, cu privire  la aprobarea 

Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituŃiilor 

de învăŃământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să 

funcŃioneze provizoriu, a locaŃiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile 

pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăŃământ şi  limbă de predare, precum şi a 

numărului maxim de studenŃi ce pot fi şcolarizaŃi; acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a 

programelor de studii şi a numărului maxim de studenŃi ce pot fi şcolarizaŃi.   

 

I. Precizări preliminare 

Art. 1. Admiterea se organizează pe bază de criterii de selecţie stabilite de Senatul Universităţii 

Europene "Drăgan" din Lugoj. 

Art. 2. Coordonarea activităţii revine Rectorului şi persoanelor desemnate de acesta iar în cazul 

facultăţilor, coordonarea revine Decanilor şi persoanelor desemnate de aceştia. 
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A. ADMITEREA ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

Art. 3. (1) Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii de 

licenţă/programe de studii acreditate la învăţământ cu frecvenţă (IF):   

Facultatea 
Domeniul de studii 

universitare de 
licenţă 

Programul de studii* 
Număr de credite 

de studiu 
transferabile 

Număr 
de locuri 

Drept 1. Drept Drept 240 (4 ani) 75 

Ştiinţe economice 1. Finanţe Finanţe şi bănci 180 (3 ani) 150 

Total locuri UED ciclul de studii universitare de licenţă (A) 225 

*Specializările/Programele de studii din cadrul ciclului de studii universitare de licenţă se activează 
doar dacă sunt cel puțin 50 de candidați admişi/program de studiu. 

 
(2) Admitere în ciclul de studii universitare de licenţă se face prin concurs, pe baza mediei obţinute 

la examenul de bacalaureat.  

(3) Concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă se organizează în două sesiuni. 

Perioadele sesiunilor de admitere sunt: 1 iulie – 11 septembrie 2015 şi 14 septembrie - 29 septembrie 

2015. 

Art. 4. (1) Media generală de admitere este media examenului de bacalaureat.  

 (2) Media generală minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci). 

(3) Candidaţii vor fi ierarhizaţi şi admisi în ordine descrescătoare în funcţie de media generală de 

admitere, până la ocuparea locurilor de admitere.  

(4) În cazul mediilor egale, criteriul de departajare a candidaţilor va fi acela al datei de înscriere, 

astfel încât să nu depăşească capacitatea de şcolarizare stabilită conform prevederilor legale în vigoare.  

 (5) Media generală obţinută de candidaţii la admiterea în cadrul UED este valabilă pentru stabilirea 

ordinii de clasificare numai la instituţia de învăţământ superior la care aceştia au candidat, respectiv la UED. 

   
B. ADMITEREA ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

 Art. 5. (1) Pentru ciclul de studii universitare de master admiterea se organizează la următoarele 

programe de studii universitare de master acreditate, la învăţământ cu frecvenţă (IF):   

Facultatea 
Domeniul 
de licenţă 

Programul de studiu de master 
acreditat* 

Număr de credite 
de studiu 

transferabile 

Număr de 
locuri 

Drept Drept Managementul investigaţiei penale 90 (1,5 ani) 50 

Ştiinţe economice Finanţe Management financiar 120 (2 ani) 50 

Total locuri UED studii universitare de master (B) 100 
*Specializările/Programele de studii din cadrul ciclului de studii universitare de masterat se activează 

doar dacă sunt cel puțin 25 de candidați admişi/program de studiu. 
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 (2) Admiterea în ciclul de studii universitare de master se desfăşoară pe bază de interviu 

motivaţional, notat cu note de la 1 – 10 şi evaluarea Dosarului de admitere. 

(3) Concursul pentru admiterea în ciclul de studii universitare de master se organizează în două 

sesiuni. Perioadele sesiunilor de admitere sunt:  

� Înscrierea: 1 iulie – 10 septembrie 2015 şi 14 septembrie - 29 septembrie 2015. 

� Interviul: 11 septembrie 2015 şi 30 septembrie 2015.  

(4)  Ora şi locul susţinerii interviului se va comunica cu minim 48 de ore înainte de data susţinerii, 

prin afişare la sediul şi pe site-ul UED. 

Art. 6. (1) Media generală de admitere la studii universitare de master se calculează ca media 

aritmetică dintre: media de la examenul de licenţă şi nota obţinută la interviu. 

 (2) Media generală minimă de admitere la studii universitare de master nu poate fi mai mică decât 5 

(cinci). 

(3) Candidaţii vor fi ierarhizaţi şi admişi în ordine descrescătoare în funcţie de media generală de 

admitere, până la ocuparea locurilor de admitere.  

(4) În cazul mediilor egale obţinute la examenul  de admitere, criteriul de departajare a 

candidaţilor, va fi acela al datei de înscriere, astfel încât să nu depăşească capacitatea de şcolarizare 

stabilită conform prevederilor legale în vigoare.  

 (5) Media generală obţinută de candidaţii la admiterea în cadrul UED este valabilă pentru stabilirea 

ordinii de clasificare numai la instituţia de învăţământ superior la care aceştia au candidat, respectiv UED. 

 
II. Condiţii de admitere şi înscrierea candidaţilor 

 Art. 7.  (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa absolvenţii de liceu 

cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. 

 (2) La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa absolvenţii cu diplomă de 

licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/19951, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii 

universitare de licenţă organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute 

de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice ca fiind cel puţin 

studii universitare de licenţă.  

(3) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare pot participa şi cetăţenii statelor membre ale 

Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în 

aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.  

                                                
1 Legea învăţământului nr. 84/1995 a fost abrogată prin art. 361 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011. 
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(4) Românii de pretutindeni, cetăţenii din state terţe pot participa la admiterea în toate ciclurile de 

studii universitare, conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale şi ofertelor unilaterale ale 

României şi metodologiilor special elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru aceştia. 

Art. 8. Candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta la 

înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate 

din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.  

Art. 9.  La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii 

străini au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform metodologiilor de şcolarizare în 

România a cetăţenilor străini din state terţe sau a românilor de pretudinteni. 

Art. 10. Candidaţii la admitere în ciclul de studii universitare de licenţă care au obţinut premii şi 

menţiuni la olimpiadele naţionale şi internaţionale, vor beneficia de o reducere de 30% din taxa de 

şcolarizare pe anul universitar 2015 – 2016, pe baza actelor doveditoare depuse la înscriere şi a unei 

cereri, avizată de decanul facultăţii şi aprobată de rectorul universităţii. 

  Art. 11. (1) Dosarul de admitere (documentele necesare înscrierii în ciclul de studii universitare 

de licenţă şi master) va conţine:  

a) Fişă de înscriere (Anexa a1şi a2 la prezenta metodologie). 

b) Diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, însoţită de foaia matricolă (original şi copie 

xerox legalizată). 

c) Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat/licenţă în sesiunile corespunzătoare anului 

şcolar/universitar 2014 - 2015 vor prezenta la înscriere, diploma de bacalaureat/licenţă sau 

adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile 

obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. 

d) Diplomă de licenţă/master sau echivalentă cu aceasta, însoţită de suplimentul la diplomă /foaia 

matricolă (original şi copie xerox legalizată) - numai pentru candidaţii care au absolvit un alt ciclu 

de învăţământ universitar. 

e) Curriculum Vitae (numai pentru candidaţii la admitere în ciclul de studii universitare de master). 

f) Certificat de naştere (copie xerox legalizată);  

g) Certificat de căsătorie (copie xerox legalizată) – unde este cazul;  

h) Două poze tip carte de identitate;  

i) Adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1. 

j) Act de identitate - carte de identitate/buletin; Pentru candidaţii străini – documentul de călătorie (act 

de identitate pentru cetăţenii UE/SEE sau paşaport pentru studenţii străini cu altă cetăţenie decât 

UE/SEE (original şi copie xerox). 

k) Chitanţa de plată a taxei de admitere/înscriere.  
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(2) Pentru fiecare candidat înscris la admitere se vor colecta datele cuprinse în Anexa nr. 1 la Ordinul 

MECTS nr. 3.313/23 februarie 2012 (Fişa de înscriere). 

Art. 12. (1) Taxa de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii 

universitare de licenţă este 100 lei şi pentru ciclul de studii universitare de master - 250 lei. 

(2) Candidaţii la admitere în ciclul de studii universitare de licenţă, care au promovat examenul de 

bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2014 - 2015 sunt scutiţi de plata taxei de înscriere.  

(3) Absolvenţii proprii (UED) care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului 

universitar 2014 – 2015 şi care se înscriu la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de master 

sunt scutiţi de plata taxei de înscriere.  

 
     III. Alte precizări 

Art. 13. (1) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii 

concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă. 

(2) Candidaţii declaraţi admişi în ciclul de studii universitare de licenţă vor depune în termen de 30 de 

zile de la începerea anului universitar diploma de bacalaureat în original sau copie xerox legalizată însoţită 

de adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior unde urmează cealaltă specializare/program 

de studii - în situaţia în care sunt înscrişi la două facultăţi. 

(3) Candidaţii declaraţi admişi vor achita până la data de 30 septembrie 2015, 500 RON din 

valoarea taxei de studiu. 

(4) Pentru fiecare student declarat admis şi înmatriculat se vor colecta datele cuprinse în Anexa nr. 2 la 

Ordinul MECTS nr. 3.313/23 februarie 2012. 

(5) Responsabilitatea datelor din Fişa de înscriere revine candidatului. 

(6) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizia 

Rectorului UED. După aprobarea înmatriculării studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol sub un număr unic, 

valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de 

studii la care au fost admişi. 

(7) Studenţii inmatriculaţi vor încheia contracte de studii (Anexa b1 şi b2) cu conducerea Universităţii. 

Art. 14. Rezultatele admiterii se fac publice, prin afişare la sediul şi pe pagina web a universităţii: 

www.universitateaeuropeanadragan.ro. 

Art. 15. (1) La nivelul fiecărei facultăţi va funcţiona o Comisie de Admitere (a cărei componenţă este 

prezentată în Anexă) condusă de Decanul facultăţii şi aprobată de Rectorul Universităţii Europene "Drăgan" 

din Lugoj. 

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

(3) Comisia de admitere de la nivelul facultăţii poartă întreaga răspundere privind desfăşurarea 

concursului de admitere în facultatea respectivă în conformitate cu acest Regulament. 
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(4) Eventualele contestaţii referitoare la procesul de admitere vor fi soluţionate de Comisia de 

Admitere a UED (prezentată în Anexă) , ale cărei decizii sunt definitive. 

Art. 16. Nu se admit contestaţii pentru probele orale. 

Art. 17. Prezentul Regulament se va publica pe site-ul UED şi i se vor aduce eventuale completări şi 

modificări, în baza ordinelor MECŞ. 

 

             Anexă 
CCoommppoonneennţţaa  ccoommiissiiiilloorr  ddee  aaddmmiitteerree  îînn  cciicclluull  ddee  ssttuuddiiii  uunniivveerrssiittaarree  ddee  lliicceennţţăă  şşii  ddee  mmaasstteerr::  

 
Comisia de Admitere a Universităţii Europene Drăgan: 

1. Prof. univ. dr. Persida Cechin – Crista Preşedinte 
2. Conf. univ. dr. Florinel Popescu Membru 
3. Lector univ. dr. Gabriel Ionel Dobrin Membru 
4.  Ec. Daniela Blaj Membru 

 

Comisia de Admitere a Facultăţii de Drept: 

1. Conf. univ. dr. Dumitru Cornean Preşedinte 
2. Lector univ. dr. Corina Negruţiu  Membru 
3. Lector univ. dr. Georgescu – Bona Speranţa Daniela Maria  Membru 
4. Ec. Alina Lupulescu Membru 

 
Comisia de Admitere a Facultăţii de Ştiinţe Economice: 

1. Conf. univ. dr. Sorin Blaj Preşedinte 
2. Lector univ. dr. Melania Elena Miculeac Membru 
3. Lector univ. dr. Poruţiu Cosmina Dema  Membru 
4. Ec. Evike Balogh Membru 

 
 

 

R E C T O R, 

 

Prof. univ. dr. Persida CECHIN – CRISTA  

 

 

Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinŃa Senatului UniversităŃii Europene "Drăgan" din Lugoj prin 

Hotărârea nr. 13 din 11.03.2015. 

 

                                         PREŞEDINTE 
                         SENATUL UNIVERSITAR,  
 

                                                        Prof. univ. dr. Nicu TRANDAFIR  


