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Rectorat

Cabinetul Rectorului 
                               

 
      Raport prezentat public în şedinŃa 

Senatului universitar al UED Lugoj din 11 martie 2015 

 
  
 
 

RAPORTUL RECTORULUI 
CU PRIVIRE LA STAREA UNIVERSITĂŢII EUROPENE "DRĂGAN" DIN LUGOJ 

LA FINELE ANULUI 2014 
 

În activitatea desfăşurată în anul 2014 rectorul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj şi echipa sa 

de conducere (decani, directori de departamente, director administrativ) au luat în considerare şi au 

respectat:  

a) prevederile legislaţiei naţionale cu referire la învăţământul universitar;  

b) Carta Universităţii – adoptată în şedinţa Senatului universitar din 28.10.2011;  

c) Strategia de dezvoltare instituţională a Universităţii pentru perioada 2012 - 2016;  

d) Regulamentele adoptate de Senatul universitar, începând din 2008 încoace, cu referire la cele 2 cicluri 

de studii universitare şi pentru toate domeniile de activitate.  

 

Toate deciziile cu privire la activităţile şi acţiunile de realizat în cadrul Universităţii au fost elaborate pe 

baza unor analize prealabile şi au fost adoptate, după caz, în cadrul Şedinţelor Senatului universitar. 

 

Activitatea Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj (denumită în continuare UED) în anilor univ. 

2012/2013, 2013/2014 și 2014/2015 s-a desfăşurat sub influenţa prelungirii crizei economice a cărei efecte la 

nivelul instituţiei s-a manifestat prin scăderea numărului de studenţi. 

 

Trebuie amintit că activitatea UED se bazează, la ora actuală, în principiu, pe activitatea de formare şi 

educare profesională la nivel de licenţă, master şi studii postuniversitare, activitatea de cercetare ştiinţifică şi 

activitatea de cooperare internă (în anul 2014 au fost încheiate un număr de 6 parteneriate cu instituţii 

publice şi private).  

 

Prezentul raport a fost astfel întocmit încât să răspundă cerinţelor articolului nr. 130 din Legea 

Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, incluzând informaţii şi analiza 

acestora referitoare la următoarele domenii ce dau conţinut activităţii universităţii:  
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1. Situaţia financiară a universităţii;  

2. Situaţia fiecărui program de studiu – pentru ciclurile de licenţă, masterat şi postuniversitare;  

3. Situaţia personalului didactic şi nedidactic al universităţii;  

4. Cercetarea ştiinţifică. Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică; 

5. Situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul universităţii;  

6. Situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare ştiinţifică;  

7. Situaţia posturilor vacante;  

8. Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor universităţii.  

 

 

1. Datele financiare ale universităţii la finele anului 2014, pe surse de finanţare şi tipuri de cheltuieli 

sunt întocmite şi prezentate de către compartimentul financiar - contabil al UED. 

             

2. Situaţia programelor de studii universitare pentru licenţă, masterat şi postuniversitare 

 

În anul universitar 2014 - 2015, sunt organizate 2 de programe universitare de licenţă: Drept şi Finanţe 

şi bănci - ambele fiind acreditate cu calificativul ÎNCREDERE. Cele două programe acreditate au primit grad de 

ÎNCREDERE din partea ARACIS, contribuind la obţinerea de către UED a GRADULUI DE ÎNCREDERE, în martie 

2012.  

În ce priveşte numărul de credite transferabile, menţionăm că un program are durata studiilor de 

licenţă de 3 ani (Finanţe şi bănci) cu 180 de credite transferabile, iar un program are durata studiilor de 4 ani 

(Drept), cu 240 de credite transferabile. Toate programele funcționează la forma de învăţământ cu frecvenţă 

(IF). 

Numărul studenţilor înmatriculaţi la ciclul de licenţă este 325, având o pondere de 75% în totalul 

studenţilor universităţii. 

 

În cadrul ciclului de studii universitare de masterat, pentru fiecare facultate, în cadrul fiecărui 

domeniu de licenţă acreditat - Drept, respectiv Finanţe, funcţionează câte un program de master acreditat: 

Managementul investigaţiei penale (la Facultatea de Drept) şi Management financiar (la Facultatea de Ştiinţe 

Economice), ultimul fiind reacreditat de către ARACIS cu calificativul INCREDERE în iunie 2013. Ambele 

programe sunt acreditate de ARACIS cu calificativul ÎNCREDERE. 

Cele două programe de studii universitare de masterat funcţionează la forma de învăţământ cu 

frecvenţă, Management financiar având 120 de credite de studiu transferabile iar Managementul 

investigaţiei penale, 90 de credite.  

Numărul studenţilor înmatriculaţi la ciclul de masterat este de 93, având o pondere de 22% în totalul 

studenţilor înmatriculaţi la UED.  

 

La nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice funcţionează un program postuniversitar de formare şi 

dezvoltare profesională continuă, Audit intern şi audit financiar, forma de învăţământ cu frecvenţă, având 60 

de credite de studiu transferabile.  

 

Finalizăm prin prezentarea numărului de studenţi înmatriculaţi la UED în anul universitar 2014 - 2015, 

pe facultăţi şi cicluri de studii.  
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1. Facultatea de Drept    152 din care: 

� 132 ciclul de studii universitare de licenţă 

�   20 ciclul de studii universitare de masterat  

 

2. Facultatea de Ştiinţe Economice 279 din care: 

� 193 ciclul de studii universitare de licenţă 

�   73 ciclul de studii universitare de masterat  

�   13 program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă  

Total studenţi UED Lugoj    431 

 

    3. Situaţia personalului instituţiei  

 

Analiza situaţiei personalului salariat al UED ia în considerare 3 categorii de personal, şi anume:  

� personalul didactic;  

� personalul didactic auxiliar de la nivelul universităţii şi al facultăţilor;  

� personalul administrativ şi de întreținere.  

 

Pentru toate cele 3 categorii de personal – pentru anul 2014, respectiv anul universitar 2014 - 2015, 

au fost normate 55 de posturi, din care:  

� 36 de posturi pentru personalul didactic (17 la Facultatea de Drept şi 19 la Facultatea de Ştiinţe 

Economice), cu o pondere de  65% în total;  

�   6 posturi pentru personalul didactic auxiliar de la nivelul universităţii şi al facultăţilor, cu o pondere 

de 11% în total;  

� 13 posturi pentru personalul administrativ şi de întreținere, cu o pondere de 24% în total.  

 

Referindu-ne la personalul didactic, menţionăm că, în cadrul celor 2 facultăţi, pe ambele cicluri de 

studii universitare ale UED, îşi desfăşoară activitatea 20 de titulari, din care:  

�    2 au gradul didactic de profesor, cu o pondere de 10% în total titulari;  

�    5 au gradul didactic de conferenţiar, cu o pondere de 25 % în total titulari;  

�  12 au gradul didactic de lector, cu o pondere de 60% în total titulari;  

�    1 asistent, deţinând o pondere de 5% în total titulari; 

 

Lectorii universitari deţin cea mai ridicată pondere (60%) în totalul personalului didactic, evidenţiind 

contribuţia însemnată a acestora la desfăşurarea procesului didactic şi având un rol important în susţinerea 

"piramidei" personalului didactic.  

Cadrele didactice de seminarizare, pentru lucrări practice şi laboratoare deţin o pondere de 5%.  

 

Personalul didactic auxiliar (6 persoane - 3 secretare, 2 bibliotecare, 1 informatician) de la nivelul 

universităţii şi al facultăţilor are o pondere de 15%  în totalul personalului salariat, cu un raport de 1 la 3,33 

cadre didactice titulare şi, respectiv, 1 la 71,83 studenţi înmatriculaţi la UED, raport pe care îl considerăm 

peste necesar având în vedere numărul redus de studenți.  
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În cazul personalului administrativ şi de întreţinere (13 posturi – contabil șef, economist, casier, 

administrator, 4 paznici, 3 îngrijitori, 2 mecanici de întreţinere). De menţionat faptul că avem suficient 

personal de întreținere având în vedere suprafața mare a instituției.  

 

4.Cercetarea ştiinţifică. Rezultatele activităţilor de cercetare ştiinţifică 

 

Cercetarea ştiinţifică reprezintă o componentă de bază a misiunii asumate de UED. Această activitate 

se desfăşoară la nivelul instituţiei printr-o structură aprobată de Senatul universitar al UED (în baza Hotărârii 

Senatului nr. 4 din 31.01.2013) în cadrul Departamentului de Cercetare Ştiinţifică şi Proiecte Economice care 

coordonează managementul activităţii de cercetare si a proiectelor în derulare din cadrul celor 3 centre de 

cercetare (2 la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice: Centrul de Cercetări Economice; Centrul de Cercetare – 

Dezvoltare, iar la nivelul Facultăţii de Drept - Centrul de Cercetări Juridice). 

 

În perioada universitară încheiată, colectivele de cercetare din universitate au participat la 4 contracte 

de cercetare cu mediul de afaceri.  

S-a continuat tradiţia organizării de manifestări ştiinţifice prin: sesiuni de comunicări la nivelul fiecărei 

facultăţi, mese rotunde cu dezbaterea unor probleme actuale, a unor consfătuiri ştiinţifice cu participare 

naţională.  

Rezultatele cercetării s-au materializat prin publicarea materialelor în: cărţi în edituri CNCSIS (11), 

lucrări în reviste indexate ISI Web of Knowledge (3), articole în reviste indexate BDI – categoria B+ CNCSIS (12), 

articole în conferinţe şi reviste indexate BDI - categoria B CNCSIS (3), articole în conferinţe internaţionale şi 

reviste proprii recunoscute CNCSIS(17).  

Nu este de neglijat activitatea de cercetare desfăşurată în cele 4 cercuri ştiinţifice studenteşti (2 – 

Facultatea de Drept şi 2 – Facultatea de Ştiinţe Economice), în cadrul cărora sub îndrumarea cadrelor didactice 

au fost realizate şi susținute 28 de lucrări ştiinţifice de către 32 de studenţi. 

Se impune să urmărim creşterea aportului cercetării ştiinţifice la performanţa cadrelor didactice, 

studenţilor şi a departamentelor.  

     

 În anul 2014 la nivel de universitate au fost stabilite teme interdisciplinare, utilizând baza materiala şi 

resursa umană a ambelor facultăţi pentru a crea o bază solidă care să ne permită situarea pe o poziţie 

prioritară în regiunea noastră şi totodată să fie în concordanţă cu elementul de unitate ce există între cele 

doua facultăţi: respectarea legalităţii şi analiza obiectivă a realităților socio-economice.  

 

 

 Rămâne de o deosebită importanţă aplicarea modalităţilor de identificare şi selecţie a resursei 

umane; atragerea de studenţi în întocmirea referatelor, studiilor şi cercetările efectuate de profesori în cadrul 

departamentelor; alcătuirea de echipe mixte cadre didactice tinere – studenţi pentru efectuarea de studii şi 

cercetări de mică amploare, cu rol didactic; promovarea studenţilor meritoşi şi cu înclinaţie pentru cercetarea 

ştiinţifică; angajare prin concurs de cadre orientate cu precădere pentru activitatea de cercetare științifică.  
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5. Situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul universităţii   

 

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj este o instituţie de educaţie şi cercetare având ca misiune 

statuată în Carta Universităţii (art. 5). 

Conform ierarhizării MECTS din 2011, UED este încadrată în categoria universităţilor de educaţie. 

Universitatea probează calitatea în toate demersurile sale educaţionale, fapt atestat de calificativul 

"ÎNCREDERE" atribuit de ARACIS , în urma evaluării instituţionale, in martie 2012.  

Evaluarea internă a calităţii în UED se desfăşoară potrivit reglementărilor legale în vigoare, a 

Standardelor ARACIS. Modalităţile principale de evaluare sunt: constatările în urma prelucrării statistice a 

informaţiilor, analizele comparative, auditul. Evaluarea internă se realizează prin implicarea Comisiilor de 

calitate de la nivelul facultăţilor şi a membrilor Comisie pentru Asigurarea Calităţii de la nivelul universităţii.  

        Anual, Comisia pentru Asigurarea Calităţii de la nivelul universităţii întocmește și prezintă Senatului UED 
Raportul privind asigurarea calităţii la nivelul instituţiei în care sunt prezentate şi recomandările făcute pentru 
îmbunătăţire activităţii. Raportul de evaluare internă a calităţii instituţionale pe anul 2013 - 2014 s-a discutat 
şi aprobat prin Hotărârea Senatului universitar nr. 40 din 11.12.2014  în şedinţa din 11 decembrie 2014, şi este 
publicat pe site-ul universităţii, la adresa http://www.universitateaeuropeanadragan. 

 

Evaluarea externă internaţională de către EUA, în cadrul programului IEP  
În anul universitar 2013 -2014 s-a derulat procesul de evaluare internaţională în cadrul programului 

IEP (Institutional Evaluation Programme) al EUA (European University Association). Spre deosebire de procesul 
similar care a avut loc în anul 2011 -2012 de catre ARACIS, la iniţiativa UED Lugoj,această evaluare IEP a făcut 
parte dintr-un proiect mai amplu, derulat la nivel naţional, în majoritatea universităţilor din România. Vizitele 
echipei de evaluare s-au realizat în perioada 9 - 12 februarie 2014 şi 6 - 9 mai 2014; în urma procesului a 
rezultat un Raport de evaluare, prezentat în iunie 2014 şi diseminat în cadru larg, la nivel instituţional, inclusiv 
prin publicarea pe site, la adresa http://www.universitateaeuropeanadragan. Se apreciază că recomandările 
formulate de echipa de evaluare constituie elemente utile pentru conducerea universităţii, în vederea 
îmbunătăţirii managementului strategic şi a asigurării calităţii. O parte din acestea au fost implementate  iar 
altele sunt în curs de implementare. 

 

  În anul 2014 s-au elaborat/actualizat proceduri şi instrucţiuni pentru: procesele de management – 1; 
procese de bază - 5; procese suport: 1. Elaborarea procedurilor s-a făcut sub coordonarea Comisiei de 
Asigurare a Calității, cu sprijinul şi implicarea conducerilor facultăților și a responsabililor principali ai 
proceselor. Documentele sunt accesibile pe site-ul universității, la http://www.universitateaeuropeanadragan. 
 

  Eficacitatea educaţională  

 În ceea ce priveşte admiterea, există postate pe site-ul universității cifrele de şcolarizare si 

modalitățile de admitere. În scopul derulării activităţii educaţionale transparente, facultăţile postează 

planurile de învăţământ. Facultăţile practică procesul de monitorizare a programelor de studiu, a planurilor de 

învăţământ şi a fişelor de disciplină de la nivelul facultăţilor cu scopul îmbunătăţirii conţinutului acestora, al 

evitării suprapunerilor şi punerea de acord a informaţiilor transmise studenţilor cu cerinţele pieţei muncii. 

Evaluarea se realizează pe baza unei analize SWOT, rezultatele fiind utile în restructurarea calitativă a 

programelor de studii şi pentru armonizarea acestora cu conţinutul programelor de studii din Spaţiul European 

al Învăţământului Superior.  

SSee  rreeccoommaannddăă continuarea procesul de monitorizare a planurilor de învăţământ şi a fişelor de 

disciplină pentru a le putea adapta noilor cerinţe educaţionale şi pentru a le armoniza cu cerinţele pieţei unice.  

ÎÎnn  ssccooppuull  rreeccuunnooaaşştteerriiii  ssttuuddiiiilloorr  eeffeeccttuuaattee  îînn  ssttrrăăiinnăăttaattee,, există un sistem ECTS.  
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SSee  rreeccoommaannddăă  actualizarea în anul 2015 a Regulamentului privind ECTS și armonizarea permanentă a 

planurilor de învăţământ cu cele din Spaţiul european al învăţământului superior.  

  

EExxiissttăă  rreegguullii  şşii  pprroocceedduurrii  ppeennttrruu  eevvaalluuaarreeaa  ssttuuddeennţţiilloorr  pprreeccuumm  şşii  mmeeccaanniissmmee  ddee  eevvaalluuaarree  aa  ccuurrssuurriilloorr  şşii  

sseemmiinnaarriiiilloorr  ddee  ccăăttrree  ssttuuddeennţţii  pprreeccuumm  ssii  aa  ssaattiissffaaccțțiieeii  ssttuuddeennțțiilloorr. De asemenea, există mecanisme şi proceduri 

de evaluare a cadrelor didactice de către directorul de departament şi de către decani.  

            
Participarea studenţilor la programul de evaluare „Graduate Barometer” 
”Trendence Graduate Barometer Europe” este un sondaj anual de opinie desfăşurat online, în cadrul 

căruia li se oferă studenţilor posibilitatea de a îşi exprima opiniile în legătură cu teme privind studiul şi cariera. 
Sondajul oferă universităţilor şi companiilor angajatoare informaţii valoroase despre preferinţele şi aşteptările 
studenţilor, facilitând astfel intrarea acestora pe piaţa forţei de muncă. În plus, studenţii au ocazia să compare 
după finalizarea sondajului propriile rezultate cu cele ale studenţilor din alte ţări europene. Rezultatele 
evaluării pe anul 2014 sunt publice pe site-ul universităţii. 

 

În scopul bunei desfăşurări a activităţii, cadrele didactice acordă ore de consultaţii studenţilor, orarul 

acestora fiind afişat. În sprijinul studenţilor sunt numiţi tutori, activitatea acestora fiind reglementată şi 

evaluată periodic de către directorul de departament. 

 

În sprijinul studenţilor şi al cadrelor didactice, Senatul universitar a aprobat  prin Hotărârea nr. 23 din 

29.07.2014, în şedinţa din 29 iulie 2014, înființarea Centrului de consiliere şi orientare în carieră pentru elevii 

din anii terminali, studenţi şi absolvenţi. A fost numit un responsabil al centrului, cu responsabilități clare. SSee  

rreeccoommaannddăă o mai mare vizibilitate a centrului pentru a facilita accesul studenţilor și elevilor la serviciile oferite: 

o menținere și dezvoltare a relațiilor cu angajatorii și comunitatea locală.  

 

6. Situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare  

 

La nivelul Universităţii există Comisia de etică, care şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu 

atribuţiile precizate reglementările legale privind promovarea eticii profesionale în universităţi, potrivit 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de etică din UED şi prin respectarea prevederilor 

Codului  de etică şi deontologie profesională universitară, parte componentă a Cartei universitare (cap. XII) 

aprobată de Senatul UED.  

Conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 

Senatul universitar a aprobat prin Hotărârea nr. 42 din 11.12.2014, în şedinţa din 11 decembrie 2014, 

modificarea componenţei Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară ce funcționează începând 

din 16.11.2012 în baza Hotărârii Senatului nr. 19. Preşedintele Comisiei este domnul conf. univ. dr. Popescu 

Florinel – cadru didactic la Facultatea de Drept. 

 

Respectarea principiilor şi normelor cuprinse în Codul de etică şi deontologie profesională, constituie 

un criteriu pentru evaluarea eficienţei calităţii şi integrităţii studenţilor, cadrelor didactice, didactic auxiliar și 

administrativ din cadrul Universităţii. 
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UED a asigurat transparenţă atât la nivelul activităţilor care privesc admiterea, evaluarea, angajarea, 

promovarea şi utilizarea resurselor universităţii cât şi la nivelul informării studenţilor referitor la criteriile de 

evaluare. 

 
Comisia de etică şi deontologie profesională universitară a stabilit acţiuni de realizat în rândul 

studenţilor, în primul rând, dar şi a cadrelor didactice cu privire la evitarea plagierii, cu accent pe prezentarea 

consecinţelor acesteia.  

 

În cursul anul universitar  2013 - 2014, nefiind sesizări ccaarree  ssăă  ffaaccăă  oobbiieeccttuull  aannaalliizzeeii  şşii  aa  ffoorrmmuullăărriiii  uunnoorr  

ddeecciizziiii,,  (vechea)  Comisie de etică a UED nu s-a întrunit, decât la începutul anului universitar pentru a întocmi 

Raportul. 

În 20 octombrie 2014 au fost înregistrate două incidente a două cadre didactice şi a unui student de la 
Facultatea de Drept. Trimiterea in judecată pentru un procuror care avea şi calitatea de cadru didactic sub 
învinuirea de trafic de influenţă, luare de mită, fals intelectual; celălalt cadru didactic care avea şi calitatea de 
avocat a fost trimis în judecată sub învinuirea de luare de mită şi fals intelectual.  

Ca măsuri s-a dispus suspendarea cadrului didactic/procuror începând cu 24 octombrie 2014 cf. 
ordonanţei de dispunere a controlului judiciar în dosarul nr. 163/p/2013. 

Celălalt cadru didactic/avocat a încetat raporturile de muncă cu instituţia noastră prin demisie, 
începand cu data de 1 noiembrie 2014.  

Studentului de la Facultatea de Drept ca urmare a săvârșirii unei abateri de la regulamentele interne 
ale UED, conform prevederilor legale ân vigoare,  i-au fost anulate examenele promovate prin fraudă. 

 

7. Situaţia posturilor vacante 
 

În cazul personalului didactic, UED are un grad de ocupare de 76% – pe ccaarree  îîll  ccoonnssiiddeerrăămm  aa  ffii  ppoottrriivviitt, 

în raport cu exigenţele desfăşurării unei activităţi didactice la nivelul excelenţei.  

La nivelul UED, pe posturi didactice, situaţia sintetică este redată în tabelul următor:  
 

Nr. 
crt. 

Postul didactic 

Posturi normate Posturi ocupate1 Posturi vacante2 

Total Licenţă Master Total Licenţă Master Total Licenţă Master 

Nr. Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

1 Profesor 7 3 43 4 57 4,5 64 2,5 56 2 44 2,5 36 0,5 20 2 80 

2 Conferenţiar 11 8 73 3 27 9 82 6 67 3 33 2 18 2 100 - - 

3 Lector 17 14 82 3 18 13 76 10 77 3 23 4 24 4 100 - - 

4 Asistent 1 1 100 - - 1 100 1 100 - - - - - - - - 

TOTAL UED 36 26 72 10 28 27,5 76 19,5 71 8 29 8,5 24 6,5 76 2 24 
 

   Din totalul de 36 de posturi legal constituite:  

� 27,5 de posturi (76%) sunt ocupate de cadre didactice cu norma de bază la UED (inclusiv cu a 2-a 

normă), din care 13,5 posturi (49%) sunt profesori şi conferenţiari. 

� 8,5 posturi (24%) sunt ocupate de cadre didactice asociate. 
 

 

 

 

 

                                                
1 De cadre didactice cu norma de bază/titulare la UED, inclusiv cu a 2-a normă. 
2 Sunt ocupate de cadre didactice asociate. 
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8. Inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii 

          Activităţile derulate în cursul anilor, având ca scop creşterea gradului de inserţie profesională a 
absolvenţilor, au fost continuate şi în 2014. Pe lângă activităţile propriu-zise, remarcăm identificarea şi 
soluţionarea unor probleme legate de modul de colectare a datelor ce definesc gradul de inserţie profesională 
a absolvenţilor. În acest sens menţionăm  colectarea datelor la nivel de facultăți. 

 

Până în prezent, nu există o evidenţă clară a inserţiei profesionale a studenţilor la nivel național dar 
considerăm că ar fi oportun redefinirea indicatorului de inserţie profesională (considerăm că valoarea este 
relevantă dacă indicatorul are in vedere numărul de angajaţi la un an de la absolvire).  

 

INSERȚIA PROFESIONALĂ A ABSOLVENȚILOR PROMOȚIEI 2014 UED 
 

Facultatea Programul de studii Ciclul de studii 
Total absolvenți 

d.c. certificaţi 
Angajați3  

Facultatea de 
Drept 

Drept Licență 45 39 21 

Managementul investigaţiei penale Master 12 11 7 

Facultatea de 
Științe Economice 

Finanţe şi bănci Licență 93 73 39 

Management financiar Master 48 47 33 
 

Notă: 
� Informaţiile prezentate în tabelul anterior au un  anumit grad de relativitate, colectarea datelor făcându-se 

prin contactarea telefonică a absolvenţilor din promoţia 2014, la nivelul facultăţilor, pe programe de studii. 
 

 
 
 
 
 
 
 

R E C T O R, 
 
 

Prof. univ. dr. Persida Cechin – Crista 

                                                
3 Din persoanele certificate. 


