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SENATUL UNIVERSITĂȚII ,,ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 78 / 12.11.2020 

 

cu privire la aprobarea desfășurării activității didactice, în perioada  

16 noiembrie 2020 – 08 ianuarie 2021, numai prin utilizarea mijloacelor didactice alternative 
 

 
 

Având în vedere situația epidemiologică înregistrată atât la nivel național, cât și la nivelul 

Municipiului București, determinată de rata infectării cu SARS-CoV-2, precum și recomandările 

autorităților, privind măsuri de prevenire și protecție împotriva infectării cu virusul COVID-19,  

În baza Hotărârii Senatului Universității ,,ARTIFEX” din București nr. 71 / 09.10.2020 cu 

privire la aprobarea actualizării Procedurii privind desfășurarea activităților didactice în primul semestru 

al anului universitar 2020-2021, în Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti, în conformitate cu Ordinul 

nr. 5650/1670/2020 privind modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării și al ministrului 

sănătății nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 893 din 30 

septembrie 2020, 

În baza Prevederilor Ordinului Ministrului Educației și Cercetării și al Ministrului 

Sănătății nr. 5650/1670/2020 privind modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării și al 

ministrului sănătății nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în 

cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 893 

din 30 septembrie 2020,  

În conformitate cu art. 213 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, 

modificată și completată, art. 75 alin. (2) lit. h) din Carta Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, 

art. 15 alin. (1) și art. 24 lit. h) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului 

Universităţii ”ARTIFEX” din București, 

 

Senatul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti 

 

Hotărăște  

 

Art. 1. Aprobă desfășurarea activității didactice, în perioada 16 noiembrie 2020 – 08 
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ianuarie 2021, numai prin utilizarea mijloacelor didactice alternative. 
 

Art. 2. Pentru desfășurarea activităților didactice din cadrul Universităţii „ARTIFEX” din 

Bucureşti, în perioada prevăzută la art. 1, se aplică prevederile Procedurii privind utilizarea 

metodelor didactice alternative în contextul apariției unor situații speciale care impun 

suspendarea activităților didactice „față în față”, aprobată de Rectorul universității la data de 

12.03.2020, precum și prevederile privind utilizarea metodelor didactice alternative din  

Procedura privind desfășurarea activităților didactice în primul semestru al anului universitar 

2020-2021. 

Art. 3. În vederea desfășurării activităților didactice numai prin utilizarea metodelor 

didactice alternative, cadrele didactice vor comunica în scris, responsabilului de resurse umane 

din cadrul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, optiunea fermă pentru a desfășura activitățile 

respective de la domiciliul personal (munca la domiciliu) sau de la sediul universității, conform 

orarului studenților. 

Art. 4. În perioada prevăzută la articolul 1, toți salariații din cadrul Secretariatelor, 

precum și cei din cadrul Departamentului Administrativ își vor desfășura activitatea conform 

orarului din Regulamentul intern al universității, cu respectarea măsurilor de prevenire a 

răspândirii și infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

Art. 5. Președintele universității, Rectorul, Directorul General administrativ și Secretarul 

Șef, precum 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  


