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SENATUL UNIVERSITĂȚII ,,ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 13 / 06.02.2020 

 

cu privire la stabilirea numărului de secții de votare la alegerile pentru desemnarea Rectorului 

Universității „ARTIFEX” din București, pentru mandatul 2020-2024 și amplasarea acestora 
 

 
În baza prevederilor Ordinului 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, ale 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, ale Hotărârii Senatului universitar 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 și ale art. 15 din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii „ARTIFEX” din București, 

   

Senatul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti 
 

 

Hotărăște  

 
Art. 1. Aprobă organizarea unei singure secții de votare în vederea desfășurării alegerilor 

pentru desemnarea Rectorului Universității „ARTIFEX” din București, pentru mandatul 2020-2024, 

prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul 

universității, care nu au contractul de muncă suspendat la data alegerilor, precum și al 

reprezentanților studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților. 

Art. 2. Secția de votare în vederea desfășurării alegerilor pentru desemnarea Rectorului 

Universității „ARTIFEX” din București, pentru mandatul 2020-2024 se organizează în sala 210. 

Art. 3. Biroul Electoral al Universității „ARTIFEX” din Bucureşti va pune în aplicare 

prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

Preşedintele Senatului Universităţii  „ARTIFEX” din Bucureşti, 

         Prof. univ. dr. Cristian-Marian BARBU
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