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SENATUL UNIVERSITĂȚII ,,ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 45 / 19.09.2019 

 

cu privire la validarea rezultatelor alegerilor pentru desemnarea directorilor de departament și  

a membrilor Consiliului departamentului 
 

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, 

În baza Hotărârii nr. 39 / 10.09.2019 a Senatului Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti 

cu privire la aprobarea comisiilor pentru organizarea alegerilor pentru desemnarea directorilor de 

departament și numărare a voturilor, 

Având în vedere Procesele –Verbale ale comisiilor pentru organizarea alegerilor pentru 

desemnarea directorilor de departament și a membrilor Consiliului departamentului și numărare a 

voturilor, 

   

Senatul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti 
 

 

Hotărăște  

 
Art. 1. Validează rezultatele alegerilor pentru desemnarea directorilor de departament 

(Facultatea de Finanțe și Contabilitate, Departamentul Finanțe-Contabilitate; Facultatea de 

Management-Marketing, Departamentul Management-Marketing) și a membrilor Consiliului 

departamentului, în baza proceselor - verbale cu rezultatele votului întocmite de comisiile pentru 

organizarea alegerilor pentru desemnarea directorilor de departament și a membrilor Consiliului 

departamentului și numărare a voturilor. 

 

Art. 2. În data de 30 septembrie 2019, prin Decizie a Rectorului, vor înceta mandatele 

actualilor directori de departament (conf. univ. dr. Elena Bugudui de la Departamentul Finanțe-

Contabilitate, conf. univ. dr. Sorin Gabriel Gresoi de la Departamentul Management-Marketing) și 
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a membrilor Consiliului departamentului (conf. univ. dr. Florin Paul Costel Lilea și lector univ. dr. 

Antoanela Giosan de la Consiliul Departamentului Finanțe – Contabilitate, conf. univ. dr. Cristina 

Elena Protopopescu și lector univ. dr.  Alina Gheorghe de la Consiliul 

Departamentului  Management – Marketing); 

 

Art. 3. Începând cu data de 30 septembrie 2019, prin Decizie a Rectorului, vor fi numiți în 

funcție, pentru un mandat de 4 ani, directorii de departament desemnați în urma alegerilor din 19 

septembrie 2019, validate de senatul universitar (conf. univ. dr. Cătălin Deatcu la Departamentul 

Finanțe-Contabilitate, conf. univ. dr. Sorin Gabriel Gresoi la Departamentul Management-

Marketing), precum și membrii Consiliului departamentului (conf. univ. dr. Elena Bugudui și 

lector univ. dr. Antoanela  Giosan la Consiliul Departamentului Finanțe – Contabilitate, lector 

univ. dr.  Alina Gheorghe și lector univ. dr. Riana Nicolae  la Consiliul 

Departamentului de Management – Marketing).  

 

Art. 4. Rectorul 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
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