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 Senatul Universitar  
 Preşedinte 

 

 

 

  nr. 11 din 28.02.2018 

privind avizarea componenței Comisiei de etică și deontologie profesională universitară  

din cadrul UED Lugoj 

 

 În conformitate cu prevederile: 

▪ Art. 306, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

▪ Art. 38, alin. 2 din Codul de etică și deontologie profesională universitară (cap. XII, parte 

componentă a Cartei universitare, revizuită și completată prin Hotărârea Senatului nr. 33 

din 18.12.2017, cu avizul pozitiv al Ministerului Educației Naționale prin adresa nr. 

26057/12.02.2018 )  

Ca urmare a adresei Rectoratului UED Lugoj nr. 4/26.02.2018 privind propunerea Consiliului de 

administrație prin adresa din 26.02.2018, cu referire la structura și componența Comisiei de etică și 

deontologie profesională universitară din cadrul UED Lugoj 

 

Senatul universitar al Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj 

HOTĂRĂŞTE: 

în şedinţa din data de 28 februarie 2018:  

 
Art.1. Avizarea structurii și componenței Comisiei de etică și deontologie profesională universitară 

din cadrul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj, după cum urmează: 

1. Conf. univ. dr. Popescu Constantin Florinel (Facultatea de Drept), Președinte 

2. Lector univ. dr. Tătar Ramona (Facultatea de Drept), membru 

3. Lector univ. dr. Doroș Alexandra (Facultatea de Științe Economice), membru 

4. Studentă Știrbu Nicoleta Monica (Facultatea de Drept, anul II licență), membru 

5. Studentă Miclaescu Daiana (Facultatea de Științe Economice, anul II licență), membru 
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Art. 2. Comisia de etică și deontologie profesională universitară va elabora anual un Raport 

referitor la situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de cercetare în cadrul UED 

Lugoj, raport ce va fi prezentat rectorului UED Lugoj, discutat și aprobat în Senatul universitar, adus 

la cunoștința comunității academice prin publicare pe site-ul universității. 

 

 

Art. 3. Prezenta Hotărâre se va comunica spre aducere la cunoștință și îndeplinire, Rectorului UED 

Lugoj și persoanele nominalizate la art. 1. 

   

 

 

 

 

PREŞEDINTE SENATUL UNIVERSITAR, 

 

Conf. univ. dr. Sorin BLAJ 




