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 Senatul Universitar  
 Preşedinte 

 

  nr. 28 din 22.05.2020 

privind modificarea și completarea Metodologiei proprii privind organizarea și desfășurarea 
admiterii în ciclurile de studii universitare  de licență și de master  

pentru anul universitar 2020 – 2021  
 

În conformitate cu prevederile art. 213 alin (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 47 din Carta Universității Europene "Drăgan" din Lugoj 

Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României în baza Decretului 
195/2020, prelungită prin Decretul 240/2020 și măsurile ulterioare adoptate la nivel național 
pentru prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, precum și hotărârile Universității Europene 
"Drăgan" din Lugoj cu privire la suspendarea activităților didactice față în față și desfășurarea 
acestora în regim online, 

Luând în considerare Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență 
(CNSSU) nr. 7/2020 privind aprobarea Hotărârii Grupului de suport tehnico-științific privind 
gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României nr. 9/2020, potrivit căruia se 
recomandă "utilizarea unor metode didactice alternative de învățământ", 

Ținând seama de prevederile Ordinului MEC nr. 4205/06.05.2020 pentru modificarea și 
completarea Metodologiei – cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de 
licență, de master și de doctorat, aprobată prin OMENCS nr. 6.102/2016 

 
Senatul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, 
întrunit în ședința extraordinară din 22 mai 2020, 

 

APROBĂ:  

ART. 1. Metodologia proprie privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclurile de 

studii universitare de licență și de master pentru anul universitar 2020 – 2021, aprobată prin 

Hotărârea Senatului UED nr. 9 din 29.01.2020, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. După articolul 2 se introduce un nou articol, cu următorul cuprins: 

Articol 

Înscrierea candidaților se poate efectua prin următoarele modalități: 

a) la sediul UED; 

b) online; 

c) prin corespondență (poștă, firmă de curierat). 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gm3dinztge4q/hotararea-nr-7-2020-privind-aprobarea-hotararii-nr-9-a-grupului-de-suport-tehnico-stiintiflc-privind-gestionarea-bolilor-inalt-contagioase-pe-teritoriul-romaniei?d=2020-05-05
https://lege5.ro/Gratuit/gm3diobqhe2q/hotararea-nr-9-2020-a-grupului-de-suport-tehnico-stiintific-privind-gestionarea-bolilor-inalt-contagioase-pe-teritoriul-romaniei?d=2020-05-05
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2. După articolul 3 se introduce un nou articol, cu următorul cuprins: 

Articol 

Organizarea concursului de admitere pentru ciclul de studii universitare de licenţă se poate 

desfășura și online. 

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se face prin concurs, pe baza mediei 

obţinute la examenul de bacalaureat.  

4. Se abrogă articolul 5. 

5. La articolul 7, alineatul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  

(3) În cazul mediilor egale, criteriul de departajare a candidaţilor va fi acela al mediei 

generale de absolvire a studiilor liceale, astfel încât să nu depăşească capacitatea de şcolarizare 

stabilită conform prevederilor legale în vigoare.  

6. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 Concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă se organizează în două 

sesiuni:  înscrierea: 2 iunie – 30 iulie 2020 (sesiunea I) şi 3 august - 29 septembrie 2020 (sesiunea a 

II-a).   

Afișarea rezultatelor: 31 iulie 2020, pentru candidații înscriși în sesiunea I și 30 septembrie 

2020, pentru candidații înscriși în sesiunea a II-a.  

7. După articolul 9 se introduce un nou articol, cu următorul cuprins: 

 Articol 

Organizarea concursului de admitere pentru ciclul de studii universitare de master se poate 

desfășura și online. 

8. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Admiterea în ciclul de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza mediei 

obţinute la examenul de licență.  

9. Se abrogă articolul 11. 

10. La articolul 13, alineatul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(3) În cazul mediilor egale obținute la examenul de admitere, criteriul de departajare a 

candidaţilor va fi acela al mediei generale de absolvire a studiilor universitare de licență, astfel încât 

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

11. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins 

Concursul de admitere în ciclul de studii universitare de master se organizează în două 

sesiuni. Perioada de înscriere: 2 iunie – 30 iulie 2020 (sesiunea I) şi 3 august - 29 septembrie 2020 

(sesiunea a II-a).   

Afișarea rezultatelor: 31 iulie 2020, pentru candidații înscriși în sesiunea I și 30 septembrie 

2020, pentru candidații înscriși în sesiunea a II-a.  

12. După articolul 23, se introduc două noi articole, care vor avea următorul cuprins:  

Articol 

În cazul candidaților care optează pentru înscrierea online, documentele necesare înscrierii 

vor fi semnate (unde este cazul) și scanate/fotocopiate. Excepție fac fotografiile care vor fi aduse 

împreună cu actele în original, până la începerea noului an universitar. 
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Articol 

(1) Pentru înscrierea online, documentele vor fi trimise pe adresa de email a facultății care 

organizează programele de studii universitare pentru care optează candidatul: drept_lg@deu.ro 

(Facultatea de Drept) și stiinte_lg@deu.ro (Facultatea de Științe Economice).    

(2) Candidații care se înscriu online, ca urmare a transmiterii documentelor își vor asuma 

responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele 

digitale/scanate/fotocopiate și cele originale, care urmează să fie depuse la dosarul candidatului 

prin declarație scrisă semnată în Fişa de înscriere. 

13. Se abrogă articolul 35. 

14. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

15. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

ART. II. Articolele din Metodologia proprie privind organizarea și desfășurarea admiterii în 
ciclurile de studii universitare de licență și de master pentru anul universitar 2020 – 2021 vor fi 
renumerotate, ca urmare a  modificărilor și completărilor aduse prin prezenta Hotărâre de Senat, 
Metodologia fiind apoi publicată pe site-ul universității. 

 
ART. III. Hotărârea Senatului universitar se comunică Rectoratului, decanatelor Facultății de 

Drept și Facultății de Științe Economice. 
 

 

 

 

PREŞEDINTE SENAT UNIVERSITAR, 

 

 

Conf. univ. dr. Sorin BLAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:drept_lg@deu.ro
mailto:stiinte_lg@deu.ro
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              Facultatea de Drept/ 
               Facultatea de Științe Economice 

       Anexa nr. 1 la  
Hotărârea Senatului nr. 28 din 22.05.2020 

  

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 
pentru Admiterea în Ciclul de studii universitare de LICENŢĂ 

anul univ. 2020 - 2021 

Domeniul de licenţă: Drept/Finanțe 

Programul de studii/Specializarea:  

Drept/Finanțe și bănci 

Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

        Limba străină (este valabilă pe toată perioada studiilor universitare)  

▪ Engleză   

 

     Secţiunea I.1 – DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI1 CU CETĂŢENIA ROMÂNĂ/STRĂINĂ  

1 Numele de familie la naştere (din certificatul de naştere)  

2 Numele de familie actual  (după căsătorie, înfiere, 
modificare la cerere, dacă este cazul, conform actului 
doveditor) 

 

3 Prenumele  

4 Iniţialele tatălui/mamei, acolo unde este cazul (de ex. 
familie monoparentală) 

 

5 CNP (sau alt cod de identificare personală, pentru 
candidaţii străini) 

 

6 Data naşterii  

▪  Anul  

▪  Luna  

▪  Ziua  

7 Locul naşterii  

▪  Ţara de origine  

▪  Judeţul/(Ţara – numai pt. candidaţii străini)  

▪  Localitatea  

8 Sexul (F/M)  

9 Starea civilă  
Căsătorit(ă); Necăsătorit(ă); Divorţat(ă); Văduv(ă) 

 

10 Starea socială specială – se completează dacă este nevoie. 
Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi)/provenit din 
case de copii/provenit din familie monoparentală) 

 

11 Cetăţenia  

▪  Română, cu domiciliul în România/în străinătate  

▪  Alte cetăţenii  

▪  Cetăţenia anterioară, dacă este cazul  

12 Etnia (se completează numai pentru candidaţii români)   

 
1 La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz). 
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13 Domiciliul stabil  

▪  Ţara  

▪  Judeţul – numai pentru candidaţii români/  
(Ţara – numai pentru candidaţii străini) 

 

▪  Oraşul/Comuna/Satul  

▪  Adresă (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, 
sector) (se completează şi de candidaţii străini) 

 

14 Actul de identitate/Documentul de călătorie – numai 
pentru candidaţii străini. (Act de identitate pentru 
cetăţenii UE/SEE sau paşaport pentru studenţii străini cu 
altă cetăţenie decât UE/SEE) 

 

▪  Seria  

▪  Numărul  

▪  Eliberat  

▪  Data eliberării  

▪  Perioada de valabilitate  

15 Alte date personale ale candidatului  

▪  Telefon  

▪  Adresă de e-mail  

16 Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu 
dizabilităţi (Se bifează numai de persoanele aflate în 
această situaţie, pe bază de documente) 

 

 Ocupaţia actuală şi locul de muncă  
 

 
     Secţiunea I.3.a –  DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI2 (ABSOLVENT DE LICEU) 

1 Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu  

▪  Instituţia unde a absolvit  

▪  Ţara  

▪  Localitatea   

▪  Judeţul  

▪  Profilul/Domeniul  

▪  Durata studiilor  

▪  Anul absolvirii  

▪  Forma de învăţământ (Zi/Seral/FR/ID)  

 ▪  Media examenului de bacalaureat  

 ▪  Media generală de absolvire a studiilor preuniversitare 
(liceale) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
2 Pentru candidatul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoaşterea/echivalarea studiilor 
anterioare (document eliberat de direcţia de specialitate din cadrul MEC), care permit înscrierea în învăţământul superior. 
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2 Datele de identificare ale diplomei  

▪  Tipul (diplomă de bacalaureat sau echivalentă pentru 
candidatul care a absolvit studii anterioare în 
străinătate) 

 

▪  Seria  

▪  Numărul  

▪  Emisă de  

▪  Anul emiterii  

▪  Numărul foii matricole care însoţeşte actul de studii  

3 Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a 
absolvit studii anterioare în străinătate) 

  

▪  Recunoaşterea diplomei prezentate (se nominalizează 
direcția de specialitate din cadrul MEC)  

 
 

▪  Nr./Serie act de recunoaştere/echivalare (eliberat de 
direcțiile de specialitate din cadrul MEC)3 

 
 

      
Secţiunea I.3.b –  DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI4 (ABSOLVENT DE CICLUL DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR) 
 

1 Studiile universitare absolvite  

▪  Ţara  

▪  Localitatea  

▪  Judeţul  

▪  Denumirea instituţiei de învăţământ superior  

▪  Facultatea  

▪  Domeniul/Profilul  

▪  Programul de studii/Specializarea  

▪  Titlul obţinut  

▪  Forma de învăţământ (Zi/FR/ID/Seral)  

▪  Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă)  

▪  Durata studiilor (număr de ani sau număr de semestre, 
după caz) 

 

▪  Anul absolvirii  

 ▪  Media examenului de licenţă  

 ▪  Media generală de absolvire a studiilor universitare  

2 Datele de identificare ale actului de studii  

▪  Tipul – denumirea (diplomă/diplomă de licenţă/ 
echivalentă/diplomă de master) 

 

▪  Seria  

▪  Numărul  

▪  Emitentul  

 

 
3 Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidaţii străini. 
4 Se aplică şi pentru candidaţii străini. 
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 ▪  Anul emiterii  

▪  Supliment diplomă/Foaie matricolă care însoţeşte 
actul de studii 

 

3 Alte observaţii   

▪  Vizarea / Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia 
Generală Relaţii Internaţionale şi Europene – acorduri 
bilaterale/ Direcţia Generală Învăţământ Universitar, 
Centrul Naţional de Recunoaştere şi  Echivalare  a 
Diplomelor) 

 

▪  Nr./Serie act de recunoaştere/echivalare (eliberat de 
Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Europene – 
acorduri bilaterale/ Direcţia Generală Învăţământ 
Universitar, Centrul Naţional de Recunoaştere şi  
Echivalare  a Diplomelor) (Aplicabil pentru candidaţii 
români care au finalizat studiile anterioare în 
străinătate sau pentru candidaţii străini) 

 

 

În cazul în care voi fi declarat admis,  mă oblig: să achit 1.000 Ron din valoarea taxei de studii la data de 31 IULIE 2020 (sesiunea I de 
înscriere)/30 SEPTEMBRIE 2020 (sesiunea a II-a de înscriere), termen stabilit prin contractul de studii, reprezentând prima rată din 
taxa de şcolarizare pe anul universitar 2020 - 2021, pentru a fi înmatriculat ca student; să semnez Contractul de şcolarizare şi  
Contractul de studii,  în acord cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 288/2004 
privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, Carta Universităţii, Ghidul de studii şi 
Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din UED Lugoj. Am luat cunoştinţă de faptul că odată achitate taxele, 
acestea nu se mai restituie. De asemenea în incinta Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj nu se fumează. Mă oblig să respect 
Carta Universităţii,  Ghidul de studii şi celelalte regulamente ale universităţii. Înţeleg să achit la termen taxele de şcolarizare. În caz 
contrar voi suporta consecinţele legale în vigoare.  
Neachitarea  primei rate dă dreptul  instituţiei de a  nu proceda la înmatricularea candidatului. 
 
Declar  pe propria răspundere că datele completate în prezenta Fişă de înscriere sunt corecte şi precizez că nu sunt înmatriculat 
(ă)/sunt înmatriculat/ă concomitent la următoarele programe de studii universitare de licenţă/masterat5 
_____________________________________________________________Facultatea________________________________________ 
Universitatea__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

În cazul înscrierii în sistem online, declar pe propria răspundere că îmi asum responsabilitatea cu privire la autenticitatea și 
corespondența dintre documentele digitale/scanate/fotocopiate și cele originale. 

 

Vă rugăm să ne precizaţi: Care a fost sursa Dv. de informare în privinţa ofertei de învăţământ a Universităţii Europene "Drăgan" din 
Lugoj? (site, pliante şi broşuri, afişe, ziare şi reviste, radio, televiziune, părinţi, prieteni, colegi, 
etc.)______________________________________________________________________________________________________ 
În cazul în care apar modificări privind datele dv. de contact (adresa, nr. de telefon etc.) vă rugăm să anunţaţi în timp uti l 
secretariatul facultăţii. 

 

 SEMNĂTURA CANDIDATULUI_________________________________                                DATA___________________ 

 VERIFICAT FIŞA:  
 NUMELE ŞI PRENUMELE____________________________SEMNĂTURA_____________ DATA___________________   

             

  APROBAT:  
  COMISIA DE TEHNICĂ DE ADMITERE  
                      ___________________________       ____________________________       _________________________ 

 
5 În conformitate cu prevederile art. 13 alin.1 din Ordinul MENCŞ nr. 6.102/2016, modificat și completat prin OM nr.3.062/2018 şi art. 25 din 
Metodologia proprie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi master pentru anul univ. 2020 – 
2021: "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". 
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              Facultatea de Drept/ 
               Facultatea de Științe Economice 

Anexa nr. 2 la  
Hotărârea Senatului nr. 28 din 22.05.2020 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 
pentru Admiterea în Ciclul de studii universitare de MASTERAT 

anul univ. 2020 - 2021 

Domeniul de master: Drept/Finanțe 

Programul de studii:  

Managementul investigației penale/Management financiar 

Învăţământ cu frecvenţă (IF) 
 
 

Secţiunea I.1 – DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI6 CU CETĂŢENIA ROMÂNĂ/STRĂINĂ  

1 Numele de familie la naştere (din certificatul de naştere)  

2 Numele de familie actual  (după căsătorie, înfiere, 
modificare la cerere, dacă este cazul, conform actului 
doveditor) 

 

3 Prenumele  

4 Iniţialele tatălui/mamei, acolo unde este cazul (de ex. 
familie monoparentală) 

 

5 CNP (sau alt cod de identificare personală, pentru 
candidaţii străini) 

 

6 Data naşterii  

▪  Anul  

▪  Luna  

▪  Ziua  

7 Locul naşterii  

▪  Ţara de origine  

▪  Judeţul/(Ţara – numai pt. candidaţii străini)  

▪  Localitatea  

8 Sexul (F/M)  

9 Starea civilă  
Căsătorit(ă); Necăsătorit(ă); Divorţat(ă); Văduv(ă) 

 

10 Starea socială specială – se completează dacă este nevoie. 
Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi)/provenit din 
case de copii/provenit din familie monoparentală) 

 

11 Cetăţenia  

▪  Română, cu domiciliul în România/în străinătate  

▪  Alte cetăţenii  

▪  Cetăţenia anterioară, dacă este cazul  

12 Etnia (se completează numai pentru candidaţii români)   

 

 
6 La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz). 
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13 Domiciliul stabil  

▪  Ţara  

▪  Judeţul – numai pentru candidaţii români/  
(Ţara – numai pentru candidaţii străini) 

 

▪  Oraşul/Comuna/Satul  

▪  Adresă (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, 
sector) (se completează şi de candidaţii străini) 

 

14 Actul de identitate/Documentul de călătorie – numai 
pentru candidaţii străini. (Act de identitate pentru 
cetăţenii UE/SEE sau paşaport pentru studenţii străini cu 
altă cetăţenie decât UE/SEE) 

 

▪  Seria  

▪  Numărul  

▪  Eliberat  

▪  Data eliberării  

▪  Perioada de valabilitate  

15 Alte date personale ale candidatului  

▪  Telefon  

▪  Adresă de e-mail  

16 Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu 
dizabilităţi (Se bifează numai de persoanele aflate în 
această situaţie, pe bază de documente) 

 

 Ocupaţia actuală şi locul de muncă  
 

 
     Secţiunea I.3.a –  DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI7 (ABSOLVENT DE LICEU) 

1 Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu  

▪  Instituţia unde a absolvit  

▪  Ţara  

▪  Localitatea   

▪  Judeţul  

▪  Profilul/Domeniul  

▪  Durata studiilor  

▪  Anul absolvirii  

▪  Forma de învăţământ (Zi/Seral/FR/ID)  

 ▪  Media examenului de bacalaureat  

 ▪  Media generală de absolvire a studiilor preuniversitare 
(liceale) 

 

 

 

 

 
7 Pentru candidatul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoaşterea/echivalarea studiilor 
anterioare (document eliberat de direcţia de specialitate din cadrul MEC), care permit înscrierea în învăţământul superior. 
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2 Datele de identificare ale diplomei  

▪  Tipul (diplomă de bacalaureat sau echivalentă pentru 
candidatul care a absolvit studii anterioare în 
străinătate) 

 

▪  Seria  

▪  Numărul  

▪  Emisă de  

▪  Anul emiterii  

▪  Numărul foii matricole care însoţeşte actul de studii  

3 Alte observaţii (pentru cazurile în care candidatul a 
absolvit studii anterioare în străinătate) 

  

▪  Recunoaşterea diplomei prezentate (se nominalizează 
direcția de specialitate din cadrul MEN)  

 
 

▪  Nr./Serie act de recunoaştere/echivalare (eliberat de 
direcțiile de specialitate din cadrul MEN)8 

 
 

      
Secţiunea I.3.b –  DATE PRIVIND PREGĂTIREA ANTERIOARĂ A CANDIDATULUI9 (ABSOLVENT DE CICLUL DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR) 
 

1 Studiile universitare absolvite  

▪  Ţara  

▪  Localitatea  

▪  Judeţul  

▪  Denumirea instituţiei de învăţământ superior  

▪  Facultatea  

▪  Domeniul/Profilul  

▪  Programul de studii/Specializarea  

▪  Titlul obţinut  

▪  Forma de învăţământ (Zi/FR/ID/Seral)  

▪  Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă)  

▪  Durata studiilor (număr de ani sau număr de semestre, 
după caz) 

 

▪  Anul absolvirii  

 ▪  Media examenului de licenţă  

 ▪  Media generală de absolvire a studiilor universitare  

2 Datele de identificare ale actului de studii  

▪  Tipul – denumirea (diplomă/diplomă de licenţă/ 
echivalentă/diplomă de master) 

 

▪  Seria  

▪  Numărul  

▪  Emitentul  

 
8 Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidaţii străini. 
9 Se aplică şi pentru candidaţii străini. 
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 ▪  Anul emiterii  

▪  Supliment diplomă/Foaie matricolă care însoţeşte 
actul de studii 

 

3 Alte observaţii   

▪  Vizarea / Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia 
Generală Relaţii Internaţionale şi Europene – acorduri 
bilaterale/ Direcţia Generală Învăţământ Universitar, 
Centrul Naţional de Recunoaştere şi  Echivalare  a 
Diplomelor) 

 

▪  Nr./Serie act de recunoaştere/echivalare (eliberat de 
Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Europene – 
acorduri bilaterale/ Direcţia Generală Învăţământ 
Universitar, Centrul Naţional de Recunoaştere şi  
Echivalare  a Diplomelor) (Aplicabil pentru candidaţii 
români care au finalizat studiile anterioare în 
străinătate sau pentru candidaţii străini) 

 

 

În cazul în care voi fi declarat admis,  mă oblig: să achit 1.000 Ron din valoarea taxei de studii la data de 31 IULIE 2020 (sesiunea I de 
înscriere)/30 SEPTEMBRIE 2020 (sesiunea a II-a de înscriere), termen stabilit prin contractul de studii, reprezentând prima rată din 
taxa de şcolarizare pe anul universitar 2020 - 2021, pentru a fi înmatriculat ca student; să semnez Contractul de şcolarizare şi  
Contractul de studii,  în acord cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 288/2004 
privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, Carta Universităţii, Ghidul de studii şi 
Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din UED Lugoj. Am luat cunoştinţă de faptul că odată achitate taxele, 
acestea nu se mai restituie. De asemenea în incinta Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj nu se fumează. Mă oblig să respect 
Carta Universităţii,  Ghidul de studii şi celelalte regulamente ale universităţii. Înţeleg să achit la termen taxele de şcolarizare. În caz 
contrar voi suporta consecinţele legale în vigoare.  
Neachitarea  primei rate dă dreptul  instituţiei de a  nu proceda la înmatricularea candidatului. 
 

Declar  pe propria răspundere că datele completate în prezenta Fişă de înscriere sunt corecte şi precizez că nu sunt înmatriculat 
(ă)/sunt înmatriculat/ă concomitent la următoarele programe de studii universitare de licenţă/masterat10 
_____________________________________________________________Facultatea_____________________________________ 
Universitatea_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
În cazul înscrierii în sistem online, declar pe propria răspundere că îmi asum responsabilitatea cu privire la autenticitatea și 
corespondența dintre documentele digitale/scanate/fotocopiate și cele originale. 
 
Vă rugăm să ne precizaţi: Care a fost sursa Dv. de informare în privinţa ofertei de învăţământ a Universităţii Europene "Drăgan" 
din Lugoj? (site, pliante şi broşuri, afişe, ziare şi reviste, radio, televiziune, părinţi, prieteni, colegi, 
etc.)______________________________________________________________________________________________________  
În cazul în care apar modificări privind datele dv. de contact (adresa, nr. de telefon etc.) vă rugăm să anunţaţi în timp uti l 
secretariatul facultăţii. 

 

 SEMNĂTURA CANDIDATULUI_________________________________                                DATA___________________ 

 VERIFICAT FIŞA:  
 NUMELE ŞI PRENUMELE____________________________SEMNĂTURA_____________ DATA___________________    

             

  APROBAT:  
  COMISIA DE TEHNICĂ DE ADMITERE  
                      ___________________________       ____________________________       _________________________ 

 
10 În conformitate cu prevederile art. 13 alin.1 din Ordinul MENCŞ nr. 6.102/2016, modificat și completat prin OM nr. 3.062/2018 şi art. 25 din 
Metodologia proprie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi master pentru anul univ. 2020 – 
2021: "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". 

 


