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SENATUL UNIVERSITĂȚII ,,ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 27 / 25.06.2019 

 

cu privire la validarea rezultatelor Referendumului universitar pentru alegerea modalităţii de 

desemnare a rectorului Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, pentru mandatul 2020-2024 
 

 
 

În conformitate cu art. 209 și art. 213 alin. (1) și alin. (2) lit.n) din Legea nr. 1/2011 a 

educației naționale, modificată și completată, cu Ordinul ministrului educației și cercetării 

științifice (OMECS) nr. 3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de 

stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul 

național de învățământ superior, cu art. 11 din Metodologia de organizare a referendumului 

universitar pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului Universităţii „ARTIFEX” din 

bucureşti, pentru mandatul 2020-2024, cu art. 75 alin. (1) și alin. (2) lit. aa) și art. 86 din Carta 

Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, cu art. 4, art. 15 alin. (1) și art. 24 lit. aa) din 

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

În baza adresei nr. 1192/25.06.2019 a președintelui Biroului Electoral al Universității 

„ARTIFEX” din București, 

 
 

Senatul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti 

 

Hotărăște  

 

Art. 1. Validează rezultatele Referendumului universitar pentru alegerea modalităţii de 

desemnare a rectorului Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, pentru mandatul 2020-2024, 

organizat în data de 24 iunie 2019.  

Art. 2. Rectorul și departamentele Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti vor pune în 

aplicare prevederile prezentei hotărâri și vor asigura, în termenul legal, informarea 

comunităţii/publicului, prin intermediul paginii web şi a Ministerului Educaţiei Naţionale cu 

privire la rezultatul referendumului privind modalitatea de desemnare a rectorului Universităţii 

„ARTIFEX” din Bucureşti, pentru mandatul 2020-2024. 

  

 

Preşedintele Senatului Universităţii  „ARTIFEX” din Bucureşti, 

         Prof. univ. dr. Cristian-Marian BARBU 


