
 

 

ROMÂNIA 
Ministerul Educaţiei și Cercetării 

Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti 
Acreditată prin Legea nr.133/2005 

Str. Economu Cezărescu nr. 47, sector 6, București 
Telefoane: 021.316.61.67; 021.316.61.68; 021.316.61.69     Fax: 021.316.61.68; 021.316.61.69  

Website: www.artifex.org.ro 

E-mail: universitate@artifex.org.ro 

 

1 

A u B 

SENATUL UNIVERSITĂȚII ,,ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 49 / 28.05.2020 

 

cu privire la alegerea, prin vot secret, a reprezentanților corpului profesoral în  

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.) și aprobarea reprezentantului 

angajatorilor din sectorul social-economic cooperatist în Comisia pentru  

Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.) 

 

 

În baza art. 11 alin. (5) lit. a) și alin. (6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 12 

alin. (8) lit. b) și lit. d) și alin (10) din Codul de asigurare a calităţii în cadrul Universităţii 

”ARTIFEX” din București, a Procesului verbal încheiat de Comisia de numărare a voturilor în 

data de 28 mai 2020, cu privire la rezultatele alegerilor, prin vot secret, a reprezentanților 

corpului profesoral în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.), precum și a 

art. 15 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii 

”ARTIFEX” din București,  

 
 

Senatul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti 

 

Hotărăște  

 

Art. 1. Aprobă reprezentanții corpului profesoral aleși, prin vot secret, în Comisia pentru 

Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.) din cadrul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, 

după cum urmează: 

- Conf. univ. dr. Raluca Andreea Mihalache  –  Departamentul Finanțe - Contabilitate, 

membru; 

- Conf. univ. dr. Aurelian Diaconu  – Departamentul Management - Marketing, 

membru. 

 

Art. 2. Aprobă reprezentantul angajatorilor din sectorul social-economic cooperatist în 
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Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.), respectiv domnul Cristian 

Manolescu – director SCM AUTOMECANICA, în calitate de membru al comisiei. 

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

hotărâre. 

 

Preşedintele Senatului Universităţii  „ARTIFEX” din Bucureşti, 

Prof. univ. dr. Cristian-Marian BARBU 


