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A u B 

SENATUL UNIVERSITĂȚII ,,ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 31 / 14.07.2022 
 

cu privire la aprobarea rapoartelor asupra concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice 
vacante pe perioadă nedeterminată, organizate în semestrul II, anul universitar 2021-2022, 

 în cadrul Universității ,,ARTIFEX” din București 

 
 

În baza prevederilor Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de 
cercetare vacante în cadrul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti; 

În conformitate cu art. 213 alin. (2) lit. l) și art. 297 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a 
educației naționale, modificată și completată, art. 75 alin. (2) lit. j) din Carta Universităţii 
„ARTIFEX” din Bucureşti, art. 15 alin. (1) și art. 24 lit. j) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Senatului Universităţii ”ARTIFEX” din București, 

   

Senatul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti 
 
 

Hotărăște  
 

Art. 1. Aprobă raportul asupra concursului pentru ocuparea postului didactic vacant pe 

perioadă nedeterminată, organizat în semestrul II, anul universitar 2021-2022, în cadrul 

Universității ,,ARTIFEX” din București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Rectorul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti va pune în aplicare prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 
Preşedintele Senatului Universităţii  „ARTIFEX” din Bucureşti, 

         Prof. univ. dr. Cristian-Marian BARBU 

http://www.artifex.org.ro/
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Anexa la HS nr. 31 / 14.07.2022 

 

 
 

Rezultatele concursului pentru ocuparea postului didactic vacant pe perioadă nedeterminată,  

organizat în semestrul II, anul universitar 2021-2022,  

în cadrul Universității ,,ARTIFEX” din București  

 

Nr. 
crt. Candidat Facultate Departament 

Poziția 
postului în 
Statul de 
Funcții 

Disciplinele din 
cadrul postului 

Funcția 
didactică 

Rezultat 
comisie 
concurs 

Avizul 
Consiliului 
Facultății 
referitor la 
Raportul 

comisiei de 
concurs 

Hotărârea 
Senatului 

universitar cu 
privire la 
Raportul 
asupra 

concursului 

1. COMAN FLORIN Finanțe și 
Contabilitate 

Finanțe - 
Contabilitate 32 

Contabilitate 
financiară, 

Contabilitate 
financiară II, 

Contabilitatea 
instituțiilor de 

credit 

lector 
universitar admis Aviz favorabil Se aprobă 

 
Preşedintele Senatului Universităţii  „ARTIFEX” din Bucureşti, 

         Prof. univ. dr. Cristian-Marian BARBU 


