
PROCES VERBAL AL COMISIEI DE ALEGERI A STUDENȚILOR 

REPREZENTANȚI ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII ȘI SENATUL 

UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI 

 

În urma procesului de votare a studenților reprezentanți în Consiliul Facultății și Senatul Universității 

din București, TURUL III, organizat în data de 25 OCTOMBRIE 2021, rezultatele au fost 

următoarele: 

 

ALEGERI PENTRU STUDENȚII REPREZENTANȚI ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII 

DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI 

    Reprezentant anul II 

- STAN FLORIN-ALEXANDRU-PAUL (MK an II)-  82 voturi PENTRU și 14 

voturi CONTRA 

 

 Total 82 voturi PENTRU 

 Total 14 voturi CONTRA 

Pentru alegerile reprezentantului studenților în anul II Licență, în Consiliul Facultății de Administrație 

și Afaceri  este nevoie de un cvorum de 15%+1  din numărul total de studenți de la anul II, de la 

programele de studii universitare de licență ale facultății, și anume de un număr de  90 de voturi 

exprimate. 

În turul III au fost exprimate 96 de voturi, astfel încât Comisia electorală constată că s-a întrunit 

cvorumul. 

 

Reprezentant anul III 

- TĂNASE VIOREL (MK an III)-  74 voturi PENTRU și 20 voturi CONTRA 

 Total 74 voturi PENTRU 

 Total 20 voturi CONTRA 

Pentru alegerile reprezentantului studenților în anul III Licență, în Consiliul Facultății de Administrație 

și Afaceri  este nevoie de un cvorum de 15%+1  din numărul total de studenți de la anul III, de la 

programele de studii universitare de licență ale facultății, și anume de un număr de  86 de voturi 

exprimate. 

În turul III au fost exprimate 94 de voturi, astfel încât Comisia electorală constată că s-a întrunit 

cvorumul. 

 



Reprezentant Master 

MELINTE ANDREEA-ELENA (CARO an I) - 119 voturi PENTRU și 42 voturi CONTRA 

 Total 119 voturi PENTRU 

 Total 42 voturi CONTRA 

Pentru alegerile reprezentantului studenților de la ciclul de studii de master  din  Consiliul Facultății de 

Administrație și Afaceri  este nevoie de un cvorum de 15%+1   din numărul total de studenți  înregistrați 

la programul de masterat,  și anume de un număr de 155 de voturi exprimate. 

În turul III au fost exprimate 161 de voturi, astfel încât Comisia electorală constată că s-a întrunit 

cvorumul. 

 

CONCLUZIILE COMISIEI ELECTORALE 

Comisia electorală constată că a fost întrunit cvorum de prezență pentru 3 reprezentanți ai 

studenților Facultății de Administrație și Afaceri în structurile de conducere ale facultății și 

anume : Tănase Viorel, Stan Florin-Alexandru-Paul și Melinte Andreea-Elena - Consiliu.  

 

 MARINESCU ANDREEA-IRINA( BA an III)  

  Președinte al Comisiei Electorale    ……………............  

 BACIU ȘERBAN-ALEXANDRU (CE an II) 

  Reprezentant ASAA      ……………............ 

 Predoiu Ana Maria 

  Reprezentant  ciclu de studii de master   ……………............ 

 Popa Ionuț Eduard 

  Reprezentant  ciclu studii de licență   ……………............ 

 Conf.univ.dr.ARDELEANU ANCA MONICA    

  Prodecan, cadru didactiv observator                                 …………………….                          

 




