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SENATUL UNIVERSITĂȚII ,,ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 21 / 22.05.2018 

 

cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Consiliere 

şi Orientare în Carieră în Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti 
 

 

În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 18/09.05.2018 cu privire la avizarea 

Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră în 

Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti; 

În baza Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru 

învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 650/19.11.2014 pentru 

aprobarea Metodologiei – cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi 

orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România;  

În baza Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 3070/2015 pentru 

modificarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi 

orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare 

ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 650/2014; 

În conformitate cu art. 202 alin. (1) lit. b), art. 350 și art. 352 din Legea nr. 1/2011 a 

educației naționale, modificată și completată, a art. 70 alin. (1) lit. b), art. 75 alin. (2) lit. h) și art. 

82 din Carta Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, a art. 15 alin. (1) și art. 24 lit. h) din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii ”ARTIFEX” din București, 

  

Senatul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti 

 

Hotărăște  

 

Art. 1. Aprobă Metodologia privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Consiliere şi 

Orientare în Carieră în Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti. 

Art. 2. Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră, precum și toate componentele 

structurii organizatorice a Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti vor pune în aplicare 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Preşedintele Senatului Universităţii  „ARTIFEX” din Bucureşti, 

Prof. univ. dr. Cristian-Marian BARBU 


