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SENATUL UNIVERSITĂȚII ,,ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 11 / 02.03.2022 

 

cu privire la aprobarea cererii doamnei Ristea E. Cristina-Adriana, absolventă a Universității 

„Nicolae Titulescu”, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, programul de studii 

universitare de licență Finanțe - Bănci, privind susținerea examenului de Licență în cadrul 

Universității ,,ARTIFEX” din București, sesiunea iulie 2022 
 

 

În baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 11/23.02.2022 cu privire la avizarea cererilor 

absolvenților altor instituții de învățământ superior privind susținerea examenului de Licență în 

cadrul Universității ,,ARTIFEX” din București, sesiunea iulie 2022; 

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

modificată și completată, art. 11 din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor 

de licenţă/diplomă şi disertaţie, anexă la Ordinul ME nr. 3106/2022 privind aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, art. 
24 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă şi disertație în cadrul 

Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti în anul 2021, art. 75 alin. (2) lit. aa) din Carta Universităţii 

„ARTIFEX” din Bucureşti, art. 15 alin. (1) și art. 24 lit. aa) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Senatului Universităţii ”ARTIFEX” din București, 
 

  

Senatul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti 

 
 

Hotărăște  
 

 

Art. 1. Aprobă cererea doamnei Ristea E. Cristina-Adriana, absolventă a Universității 

„Nicolae Titulescu”, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, programul de studii 

universitare de licență Finanțe - Bănci, privind susținerea examenului de Licență în cadrul 

Universității ,,ARTIFEX” din București, sesiunea iulie 2022. 

Art. 3. Rectorul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti va pune în aplicare prevederile 

prezentei hotărâri. 

 
Preşedintele Senatului Universităţii  „ARTIFEX” din Bucureşti, 

         Prof. univ. dr. Cristian-Marian BARBU 
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