
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 II, organizat în data de 25 OCTOMBRIE 2020, rezultatele 

au fost următoarele: 

1. ALEGERI PENTRU STUDENȚII REPREZENTANȚI ÎN SENATUL 

UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI: 

       - BOGORODEA DENISA(AA an I)- 75 voturi PENTRU 

• În total,  75 voturi PENTRU; 

                - CĂLIN ALEXANDRU-MAXIMILIAN(AA an I)- 78 voturi PENTRU 

• În total, 78 voturi PENTRU; 

                - TĂNASE VIOREL (MK an II)- 146 voturi PENTRU 

• În total, 146 voturi PENTRU; 

                -MELINTE ANDREEA-ELENA (BA an III) - 179 voturi PENTRU  

• În total, 179 voturi PENTRU; 

                -VASILESCU DENISA NICOLETA (EC an I) - 41 voturi PENTRU  

• În total, 41 voturi PENTRU; 

 

 

Pentru alegerea reprezentanților studenților în Senatul UB era nevoie de un cvorum de 

15%+1 din numărul total de studenți al facultății, și anume de un număr de 410 de voturi 

exprimate. 

În turul II au fost exprimate 307 de voturi, astfel  încât Comisia electorală constată 

că nu s-a întrunit cvorumul și va trebui organizat un nou tur de scrutin. 

 

 

 



ALEGERI PENTRU STUDENȚII REPREZENTANȚI ÎN CONSILIUL 

FACULTĂȚII DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI 

 

 

Reprezentant anul I 

 

- LUPEI DENISA-ELENA (AA an I)- 44 voturi PENTRU  

• Total 44 voturi PENTRU; 

 

- PITARIU SILVIU (BA an I)-  30 voturi PENTRU 

• Total 30 voturi PENTRU 

 

• PUTINEANU MIHAELA ANDREEA (AP an I)-  26 voturi PENTRU  

 

• Total  26 voturi PENTRU 

 

Pentru alegerile reprezentantului studenților  în anul I Licență, în Consiliul Facultății de 

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

anul I, de la programele de studii universitare de licență ale facultății, și anume de un număr de 

107 voturi exprimate. 

 

În turul II au fost exprimate 100 de voturi, astfel încât Comisia electorală constată că nu s-

a întrunit cvorumul și va trebui organizat un  nou tur de scrutin. 

 

    Reprezentant anul II 

- TĂNASE VIOREL (MK an II)-  72 voturi PENTRU și 19 voturi 

CONTRA 

• Total 72 voturi PENTRU 

• Total 19 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 

88 de voturi exprimate. 

În turul II au fost exprimate 91 de voturi, astfel încât Comisia electorală constată că s-a 

întrunit cvorumul. 

 

Reprezentant anul III. 

- MELINTE ANDREEA-ELENA (BA an III) - 73 voturi PENTRU și 15 

voturi CONTRA 

• Total 73 voturi PENTRU 

• Total 15 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 

77 de voturi exprimate. 

În turul II au fost exprimate 88 de voturi, astfel încât Comisia electorală constată că s-a 

întrunit cvorumul. 

 

Reprezentant Master 

         -MATEI TUDOR-IONUȚ- 18 voturi PENTRU  

- Total 18 voturi PENTRU. 

 

         -VASILESCU DENISA-NICOLETA- 10 voturi PENTRU  

- Total 10 voturi PENTRU. 

 

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 143 de voturi exprimate. 

 




