
 

 

 
 

 
 Senatul Universitar  
 Preşedinte 

 
 

  nr. 51 din 29.10.2020 

privind aprobarea scoaterii la concurs a postului didactic de  

Lector universitar, poziţia 14 și a postului didactic de Asistent universitar, poziţia 16 

din Statul de funcţii pe anul universitar 2020 – 2021 al Departamentului de Drept 

 din cadrul Facultăţii de Drept  

 

În conformitate cu prevederile:  
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  
Hotărârii de Guvern nr. 457/4.05.2011 privind  aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru 
ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu modificările și 
completările ulterioare, 
a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante la UED Lugoj, aprobată în 
şedinţa Senatului universitar din 11.07.2011, modificată şi completată prin hotărârile Senatului UED 
nr. 11 din 15.05.2014 și  nr. 54 din 29 .11.2018 
În urma avizului Consiliului Facultăţii de Drept, întrunit în şedinţa din 27 octombrie 2020, prin 
adresa nr. 18 din 27.10.2020 

 
Senatul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj 

APROBĂ 
în şedinţa din data de 29 octombrie 2020: 

 
Art. 1. Scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice din Statul de funcţii al personalului didactic din 
cadrul Departamentului de Drept al Facultăţii de Drept pentru anul universitar 2020-2021: 

a) Lector universitar, poziţia 14, disciplinele: Psihologia infractorilor din perspectiva actului infracțional; 
Psihocomunicare judiciară; Psihologie juridică. 

Primele două discipline sunt cuprinse în programa curriculară a programului de studii universitare de 
master, Managementul investigației penale, și a treia disciplină se regăsește în programa curriculară a 
programului de studii universitare de licență Drept. 

b) Asistent universitar, poziţia 16, disciplinele: Drept constituțional și instituții politice I/II; 
Criminologie; Drept penal general; Drept penal special; Organizarea și etica profesiilor juridice; Dreptul 
transporturilor. 

Disciplinele postului sunt cuprinse în  programa curriculară a programului de studii universitare de 
licență Drept. 

 
Art. 2. Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoştinţa şi spre îndeplinire: Rectoratului UED Lugoj şi Decanatului 
Facultăţii de Drept. 
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