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SENATUL UNIVERSITĂȚII ,,ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI 

 

HOTĂRÂREA nr. 37 / 11.09.2018 

 

cu privire la aprobarea cererii domnului conferențiar universitar doctor Gheorghe Ilie privind 

menținerea calității de titular în Universitatea „ARTIFEX” din București,  

în anul universitar 2018-2019 

 

În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 32/30.08.2018 cu privire la avizarea cererii 

domnului conferențiar universitar doctor Gheorghe Ilie de menținere a calității de titular în 

Universitatea „ARTIFEX” din București, în anul universitar 2018 - 2019; 

În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 03/30.01.2018 cu privire la aprobarea 

grilelor de salarizare pentru personalul încadrat la Universitatea „ARTIFEX” din București; 

În conformitate cu art. 289 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată 

și completată, art. 75 alin. (2) lit. aa) și art. 106 alin. (4) din Carta Universităţii „ARTIFEX” din 

Bucureşti, art. 15 alin. (1) și art. 24 lit. aa) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Senatului Universităţii ”ARTIFEX” din București, 

În conformitate cu Metodologia de aprobare a solicitării de menținere a calităţii de titular 

în Universitatea „ARTIFEX” din București pentru cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile de 

pensionare și de ocupare a posturilor didactice vacante în regim de „plata cu ora”, 

 

Senatul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti 

 

Hotărăște  

 

Art. 1. Aprobarea cererii domnului conferențiar universitar doctor Gheorghe Ilie privind 

menținerea calității de titular în Universitatea „ARTIFEX” din București, în anul universitar 2018 

– 2019. 

Art. 2. Începând cu data de 01.10.2018, salariul domnului conferențiar universitar doctor 

Gheorghe Ilie se stabilește în conformitate cu prevederile grilei de salarizare pentru personalul 

încadrat la Universitatea „ARTIFEX” din București. 

Art. 3. Rectorul și departamentele Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti vor pune în 

aplicare prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

Preşedintele Senatului Universităţii  „ARTIFEX” din Bucureşti, 

Prof. univ. dr. Cristian-Marian BARBU 


