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A u B 

SENATUL UNIVERSITĂȚII ,,ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 39 / 10.09.2019 

 

cu privire la aprobarea comisiilor pentru organizarea alegerilor pentru desemnarea  

directorilor de departament și numărare a voturilor 

 
 

În conformitate cu prevederile Metodologiei referitoare la procesul de stabilire și de 

alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul Universității „ARTIFEX” din București, 

pentru mandatul 2020-2024, ale Graficului alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere, în 

cadrul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, din perioada 2019 – 2020, pentru mandatul 2020-

2024 și ale art. 15 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii 

„ARTIFEX” din București, 

 
  

Senatul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti 
 

 

Hotărăște  

 

Art. 1. Aprobă componența comisiilor pentru organizarea alegerilor pentru desemnarea 

directorilor de departament și a membrilor Consiliului departamentului și numărare a voturilor, 

conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Comisia pentru organizarea alegerilor pentru desemnarea Directorului 

Departamentului Finanțe-Contabilitate și a membrilor Consiliului departamentului și numărare a 

voturilor va întocmi listele și buletinele de vot, va organiza votul membrilor departamentului în 

ziua de 19 septembrie 2019, în intervalul orar 8.
00

-12.
00

, la sala 210 și va întocmi Procesul–Verbal 

cu rezultatele votului pe care îl va înainta Senatului universitar pentru validare. 

Art. 3. Comisia pentru organizarea alegerilor pentru desemnarea Directorului 

Departamentului Management-Marketing și a membrilor Consiliului departamentului și numărare 

a voturilor va întocmi listele și buletinele de vot, va organiza votul membrilor departamentului în 

ziua de 19 septembrie 2019, în intervalul orar 8.
00

-12.
00

, la sala 310 și va întocmi Procesul–Verbal 

cu rezultatele votului pe care îl va înainta Senatului universitar pentru validare. 

Art. 4. Comisiile pentru organizarea alegerilor pentru desemnarea directorilor de 

departament și a membrilor Consiliului departamentului și numărare a voturilor își vor începe 

activitatea în data de 16 septembrie 2019. 

 
 

Preşedintele Senatului Universităţii  „ARTIFEX” din Bucureşti, 

         Prof. univ. dr. Cristian-Marian BARBU
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Anexa nr. 1 la HS nr. 39 / 10.09.2019 

 

 

 

COMISIILE PENTRU ORGANIZAREA ALEGERILOR PENTRU DESEMNAREA 

DIRECTORILOR DE DEPARTAMENT ȘI A MEMBRILOR CONSILIULUI 

DEPARTAMENTULUI ȘI NUMĂRARE A VOTURILOR 

 

 

 

1. Facultatea de Finanțe și Contabilitate, Departamentul Finanțe-Contabilitate 
 

Comisia pentru organizarea alegerilor pentru desemnarea Directorului 

Departamentului Finanțe-Contabilitate și a membrilor Consiliului 

departamentului și numărare a voturilor: 

Conf. univ. dr. Cibele Elena Neagu – Președinte; 

Lect. univ. dr.  Riana Nicolae – membru; 

Lect. univ. dr.  Alina Gheorghe – membru. 

 

Lect. univ. dr.  Veronica Vasile – membru supleant. 

 

2. Facultatea de Management-Marketing, Departamentul Management-

Marketing 
 

Comisia pentru organizarea alegerilor pentru desemnarea Directorului 

Departamentului Management-Marketing și a membrilor Consiliului 

departamentului și numărare a voturilor: 

Conf. univ. dr.  Raluca Andreea Mihalache  –  Președinte; 

Lect. univ. dr.  Antoanela Giosan – membru; 

Asist. univ. dr. Cristina Mihaela Samboan – membru. 

 

Asist. univ. dr.  Adina Fetcu – membru supleant. 

 


