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A u B 

SENATUL UNIVERSITĂȚII ,,ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 15 / 20.02.2020 

 

cu privire la validarea rezultatului alegerilor universitare desfășurate în data 19 februarie 2020 

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

 
În conformitate cu art. 209  alin. (1) și art. 211 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale, modificată și completată, art. 75 alin. (1) și alin. (10), art. 86 alin. (1) și art. 87 alin. (1) din 

Carta Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, art. 15 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Senatului Universităţii ”ARTIFEX” din București, 

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, 

Având în vedere adresa nr. 1130/19.02.2020 a Biroului Electoral al Universității „ARTIFEX” 

din București privind raportul scris referitor la rezultatul alegerilor și copia procesului-verbal privind 

consemnarea rezultatelor la alegerile pentru desemnarea Rectorului Universității „ARTIFEX” din 

București, pentru mandatul 2020 – 2024, desfășurate în data de 19.02.2020, 

 

   

Senatul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti 
 

 

Hotărăște  

 
Art. 1. Ia act și validează rezultatul alegerilor universitare desfășurate în data 19 februarie 

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

2024. 

Art. 2. Candidatul ales în funcția de Rector al Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti este 

domnul profesor universitar doctor Alexandru Lucian MANOLE. 



Art. 3. În vederea confirmării în funcția de Rector, prin Ordin de Ministru, se va 

transmite la Ministerul Educației și Cercetării dosarul cuprinzând documentele specificate de 

MENCȘ în adresa nr. 615/GP/21.12.2015. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Preşedintele Senatului Universităţii  „ARTIFEX” din Bucureşti, 

         Prof. univ. dr. Cristian-Marian BARBU 

 


