
PROCES VERBAL AL CON{ISIEI DE ALEGERI A
STUDENTILOR REPREZENTANTI IN CONSILIUL

FACULTATII $I SENATUL UNIVERSITATII DIN BUCURE$TI

in urma procesului de votare a studen{ilor reprezentan{i tn Consiliul Facult[1ii gi Senatul

Universitdlii din Bucureqti, TURUL l, organizat ?n data de 24 OCTOMBRIE 202A, rezultatele

au fost urm[toarele:

1. ALEGERI PENTRU STUDENTII REPREZENTANTI iN SNNETUL
TINTYERSITATtr DIN BUCURE$TI:

- BOGORODEA DEMA(AA an f)- 51 voturi PENTRU
. tn total, 5l voturi PENTRU;

- CALIN ALEXAI{DRU-MAXII/trLIAN(AA an f)- 48 voturi PENTRU

. in total, 48 voturi PENTRU;

- TANASE VIOREL (MK an rD- 59 voturi PENTRU

. in total, 59 voturi PENTRU;

-MELINTE ANDREEA-ELENA @A an fD - 83 voturi PENTRU

. in total,83 voturi PENIRU;

-VASILESCU DEI\IISA MOLETA (EC an D - 17 voturi PENTRU

. in total,lT voturi PENIRU;

Pentru alegerea reprezentanfilor studenfilor in Senatul UB era nevoie de un cvorum de

l/2+l dnnumdrul total de studenti al facult6{ii, si anume de un numf,r de 1363 de voturi
exprimate.

tn turul I au fost exprimate 129 devoturi, astfel incit Comisia electoralfl constattr

ci nu s-a intrunit cvorumul;i va trebui organizat un nou tur de scrutin.



ALEGERI PENTRU sTT]DENTtr REPREzENTANTI iN coNsTLruL
racwrATrr DE ADMTMSTRATTE gr AFACERT

Reprezentant anul I

- LIIPEI DENISA-ELENA (AA an I)-32 voturi PENTRU
. Total32 voturi PENTRU;

- PITARIU SLVIU @A an t)- 17 voturi PENTRU
o Total 17 voturi PENTRU

o PUTINEANU MIHAELA AI{DREEA (AP an f)- 22 voturi PENTRU

o Total ZZvoturiPENTRU

Pentru alegerile reprezentantului studen{ilor ?n anul I Licen{i, in Consiliul Faculti{ii de

Administrafie Ei Afaceri este nevoie de un cvorum de l/2+l din numirul total de studenfi de la
anul I, de la programele de studii universitare de licenfi ale facultftii, gi anume de un num[r de

351 voturi exprimate.

In turul I au fost exprimate 71 de voturi, astfel incflt Comisia electoralf, constati ci nu s-a
intrunit cvorumul gi va trebui organrzat un nou tur de scrutin.

Reprezentant anul U

- f,tNaSE VIOREL (MK an [)- 15 voturi PENTRU qi 5 voturi CONTRA
o Total 15 voturi PENTRU
r Total 5 voturi CONTRA



Pentru alegerile reprezentantului studen{ilor in anul II Licen@ ln Consiliul Facultifii de

Administrafie qi Afaceri este nevoie de un cvorum de l/2+l din num[rul total de studen{i de la
anul II, de la programele de studii universitare de licen{E ale facultilii, qi anume de un numir de

291 de voturi exprimate.

in turul I au fost exprimate 20 de voturi, astfel ineit Comisia electorali constatf, cI nu s-a
intrunit cvorumul qi va trebui organizat un nou tur de scrutin.

Reprezentant anul III.

- MELINTE ANDREEA-ELENA @A an III) - 18 voturi PENTRU qi 0

voturi CONTRA
o Total 18 voturi PENTRU
r Total0 voturi CONTRA

Pentru alegerile reprezentantului studen{ilor in anul III Licen{i, in Consiliul Facult[1ii de

Administra{ie qi Afaceri este nevoie de un cvorum de l/2+l din numirul total de studen{i de la
anul III, de la programele de studii universitare de licenti ale facultdlii, qi anume de un num5r de

252 de voturi exprimate.

in turul I au fost exprimate 18 voturi, astfel incit Comisia electorall constati ci nu s-a

intrunit cvorumul qi va trebui organizat un nou tur de scrutin.

Reprezentant Master

-MATEI TUDOR-IONIIT- 14 voturi PENTRU

- Total 14 voturi PENTRU.

-VASILESCU DEMSA-I\ilCOLETA- 6 voturi PENTRU

- Total6 voturi PEI{TRU.



Pentru alegerile reprezenlantului studcnfilor de la ciclul dc studii de master din (-onsiliul

Iracult[1ri de Adnrinislrapc rir Afaccri este ncvoic dc un cvorum de I /2-l din numZrul toral de

studenf i inrcgistra[i la prograrrul de mastcrat, ql anume de un numir de 472 de vnluri exprirnate

ln turul I au fost exprimate 20 de voturi, astfcl incit Comisia electoralS constati ei nu s-a

intrunit cvorumul qi va trthui organizat un nou tur de scrutin.

CONCLUZIILE COMISIEI ELECTORALE

Comisia electoralE constati cE nu a fost intrunit cvorum de prezen{6 prnrru niciurul di*tre
reprezentan{ii studenfilor Faculti(ii de Administra{ie ;i Afaceri ln structurile de condurrre
ale facultifii gi ale universitifii, astfel incOt urmeazi sd lie organizat al doiles tur de scurutin
in data de 25.10.2020.

*TARINESCU ANDREEA-IRII{A( BA an II)

Pregedinte *l Comisiei Electorale

PA\iEL REBECA-IOANA (MK an II)

Reprczentant ASAA

Niculici Cosmin Cabriel

Reprezentant ciclu de studii de master

Popa lonuq Eduard

Reprezentant ciclu studii dc licenti

Conf.u niv.d T.ARDE LEAjYU AI{CA MO,\{ICA

Prodecan, eadru didaetiv obscn'ator
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