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SENATUL UNIVERSITĂȚII ,,ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 04 / 22.01.2020 

 

cu privire la validarea rezultatelor alegerilor pentru desemnarea membrilor, cadre didactice, 

 ai Consiliilor Facultăților și Senatului Universitar 

 
 

În baza prevederilor 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 art. 2 alin. (8), art. 4 alin. (3) și ale art. 15 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Senatului Universităţii „ARTIFEX” din București, 

În baza Hotărârii nr. 01 / 15.01.2020 a Senatului Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti 

cu privire la aprobarea comisiilor pentru organizarea alegerilor pentru desemnarea membrilor, 

cadre didactice, ai Consiliilor Facultăților și Senatului Universitar și numărare a voturilor, 

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

desemnarea membrilor, cadre didactice, ai Consiliilor Facultăților și Senatului Universitar și 

numărare a voturilor, 

   

Senatul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti 
 

 

Hotărăște  

 
Art. 1. Validează rezultatele alegerilor pentru desemnarea membrilor, cadre didactice, ai 

Consiliului Facultății de Finanțe și Contabilitate și reprezentanților Departamentului Finanțe-

Contabilitate în Senatul Universitar. 

Art. 2. Validează rezultatele alegerilor pentru desemnarea membrilor, cadre didactice, ai 

Consiliului Facultății de Management-Marketing și reprezentanților Departamentului Management-

Marketing în Senatul Universitar. 

Art. 3. Noile consilii ale facultăţilor îşi preiau prerogativele şi încep exercitarea mandatului 

după validarea de către Senatul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti. Până la desemnarea, în 

urma unui concurs public, organizat de noul rector, a noilor decani, decanii în funcţie prezidează 
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şedinţele consiliilor nou alese ale facultăţilor. 

Art. 4. Senatul în exercițiu se consideră dizolvat în ziua întrunirii noului Senat. 

Art. 5. 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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