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 Senatul Universitar  
 Preşedinte 
 

 

 

  nr. 36 din 27.06.2018 

privind modificarea și completarea Metodologiei de admitere pentru anul universitar 2018 - 2019   

 

Conform prevederilor: 

▪ Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi 

de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), și a  

▪ Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal la UED Lugoj, aprobat de Senatul universitar prin Hotărârea nr. 34 din 

27.06.2018  

 

Senatul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj 

APROBĂ  

în şedinţa din data de 27 iunie 2018 

 

Art. 1. MMeettooddoollooggiiaa  pprroopprriiee  pprriivviinndd  oorrggaanniizzaarreeaa  șșii  ddeessffăășșuurraarreeaa  aaddmmiitteerriiii  îînn  cciicclluurriillee  ddee  ssttuuddiiii  

uunniivveerrssiittaarree  ddee  lliicceennțțăă  șșii  ddee  mmaasstteerr  ppeennttrruu  aannuull  uunniivveerrssiittaarr  22001188  ––  22001199, aprobată de Senatul 

universitar prin Hotărârea nr. 14 din 30.03.2018, se modifică și se completează după cum urmează, 

restul conținutului rămânând nemodificat:  

 
1. La Art. 20, punctul c) va avea următorul cuprins: 

"Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat/licenţă în sesiunile corespunzătoare 

anului şcolar/universitar 2017 - 2018 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. În cazul în 

care Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj va opta pentru interconectarea cu Sistemul 

Informatic Integrat al Învățămâtului din România (SIIIR), în vederea preluării datelor personale și a 

rezultatelor obținute la bacalaureat ale candidaților care au promovat examenul în sesiunile 

corespunzătoare anului şcolar 2017 – 2018, nu mai este necesară adeverința eliberată de instituția 

de învățământ." 
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2. La art. 21 se introduce un nou aliniat (31), cu următorul cuprins:   

"În vederea înscrierii la admitere, candidații își vor da consimțământul cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal, prin semnarea Notei de informare (Anexa 5), atașată Fișei de înscriere, 

conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație." 

 
3. Din Fișa de înscrie (Anexa 1 și Anexa 2) se vor elimina: 

▪ cerințele privind apartenența religioasă - "Religia" precum și "Cazierul judiciar"; 

▪ paragraful: "Declar că sunt de acord cu orice prelucrare a datelor personale potrivit Legii 

nr. 677/2001 pentru protecţia personală cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date, inclusiv privind codul numeric personal, 

religia, etnia şi starea de sănătate, precum şi cu afişarea rezultatelor concursului de 

admitere."  

Acordul candidatului privind prelucrarea datelor sale personale fiind obținut potrivit punctului 

2, art. 1 la prezenta Hotărâre.    

 

Art. 2. Prezenta Hotărâre se va comunica spre aducere la cunoștință și îndeplinire: Rectoratului UED 

Decanatului și Secretariatului Facultăţii de Drept, Decanatului și Secretariatului Facultăţii de Ştiinţe 

Economice.  

 

 

 

 

PREŞEDINTE SENATUL UNIVERSITAR, 

 

 

Conf. univ. dr. Sorin BLAJ 


