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SENATUL UNIVERSITĂȚII ,,ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 31 / 03.04.2020 

 

cu privire la Avizarea propunerii Decanului desemnat privind numirea domnului lect. univ. dr. 

Laurențiu - Florentin STOENICĂ în funcţia de prodecan al Facultății de Management-Marketing, 

pentru mandatul 2020-2024 
 

 

 
În conformitate cu prevederile art. 207 alin. (2) lit. b) și alin. (5) lit. c), art. 213 alin. (2) lit. l) 

din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată, art. 75 alin. (2) lit. j), art. 83 alin. 

(1) și art. 93 alin. (4) lit. c) 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 Ordinului Ministrului 

Educației și Cercetării nr. 3439/05.03.2020 privind confirmarea domnului prof. univ. dr. Alexandru – 

Lucian Manole în funcția de rector al Universităţii „ARTIFEX” din București, 

Având în vedere Adresa nr. 1319/02.04.2020 a Decanului desemnat privind numirea domnului 

lect. univ. dr. Laurențiu - Florentin STOENICĂ în funcţia de prodecan al Facultății de Management-

Marketing, pentru mandatul 2020-2024 și Hotărârea Senatului Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti 

nr. 29 / 03.04.2020, 

 
 

Senatul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti 
 

 

Hotărăște  

 
Art. 1. Avizează propunerea Decanului desemnat al Facultății de Management-Marketing 

privind numirea domnului lect. univ. dr. Laurențiu - Florentin STOENICĂ în funcţia de prodecan al 

Facultății de Management-Marketing, pentru mandatul 2020-2024. 

Art. 2. Prodecanul Facultății de Management-Marketing, din cadrul Universităţii 

„ARTIFEX” din Bucureşti, pentru mandatul 2020-2024, este domnul lect. univ. dr. Laurențiu - 



Florentin STOENICĂ. 

Art. 3. Mandatul Prodecanului Facultății de Management-Marketing, din cadrul 

Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, pentru mandatul 2020-2024, intră în vigoare începând cu 

data de 07.04.2020. 

Art. 4. Rectorul și toate componentele structurii organizatorice a Universităţii 

„ARTIFEX” din Bucureşti vor pune în aplicare prezenta hotărâre. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Preşedintele Senatului Universităţii  „ARTIFEX” din Bucureşti, 

         Prof. univ. dr. Cristian-Marian BARBU 

 


