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SENATUL UNIVERSITĂȚII ,,ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI 

 

HOTĂRÂREA nr. 24 / 11.03.2020 

 

cu privire la adoptarea unor măsuri de prevenție și combatere a răspândirii COVID-19 

 

 
În baza art. 213 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și 

completată, a art. 75 alin. (2) lit. aa) din Carta Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, a art. 15 și 

art. 24 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii ”ARTIFEX” din 

București, 

În conformitate cu: 

- precizările și recomandările Organizației Mondiale pentru Sănătate (OMS), precum și 

cele ale Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CPCB), 

- Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr.6/09.03.2020, 

privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, 

- Adresa Ministerului Educației și Cercetării nr. 158/GP/09.03.2020, 

- Adresa Ministerului Educației și Cercetării – Direcția Generală Învățământ 

Universitar nr. 98/DGIU/10.03.2020, 

 

Senatul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti 

 

  

Hotărăște  

 

Art. 1. Suspendarea temporară, pentru perioada 11 – 31 martie 2020, a tuturor activităților 

didactice directe, precum și a altor activități de amploare ce ar fi trebuit să se desfășoare în cadrul 

Universității, cu posibilitatea prelungirii perioadei. 

Art. 2. În perioada menționată la art. 1, cadrele didactice vor desfășura activitățile de 

predare și seminarizare prin mijloace electronice specifice, urmând să pună la dispoziția 

studenților suporturile de curs și seminar prin intermediul grupurilor studenților constituite 

electronic și al platformelor e-learning, asigurându-se o comunicare permanentă cu aceștia, astfel 

încât procesul didactic și de cercetare științifică să nu fie perturbat. 
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Art. 3. În perioada 11 – 31 martie 2020, activitățile administrative, de secretariat și de 

cercetare din cadrul Universității „ARTIFEX” din București se vor desfășura fără program cu 

publicul. În situațiile în care este posibil, se recomandă rezolvarea online a problemelor ce 

vizează activitatea acestor departamente ale universității. 

Art. 4. Pentru a preîntâmpina răspândirea virusului, conducerea Universității „ARTIFEX” 

din București va lua măsuri pentru igienizarea și dezinfectarea suplimentară a spațiilor de 

învățământ și a celorlalte spații din incinta campusului universitar. 

Art.5. Rectorul universității și toate componentele structurii organizatorice a Universităţii 

„ARTIFEX” din Bucureşti vor duce la îndeplinire prederile prezentei hotărâri. 

 

 
 

Preşedintele Senatului Universităţii  „ARTIFEX” din Bucureşti, 

Prof. univ. dr. Cristian-Marian BARBU 


