
PROCES YERBAL AL COMISIEI DE ALEGERI A
STUDENTILOR REPREZENTANTI IN CONSILIUL
FACULTATTT sr SENATUL rrNrvgRsrrArrr DrN,,,

BUCURESTI

in urma procesului de votare a studenlilor reprezentanli in Consiliul Facultdlii qi Senatul

Universitdlii din Bucuregti, TURUL III, organizat in data de 26 OCTOMBRIE 2020,
rezultatele au fost urm6toarele:

I. ALEGERI PENTRU STUDENTU REPREZENTAI{TI iN SENATUL
UMYERSITATII DIN BUCTiRE$TT:

- BOGORODEA DEMSA(AA an I)- 87 voturi PENTRU
. in total, 87 voturi PENTRU;

- CALIN ALEXANDRU-MAXIMILIAN(AA an f)- 73 voturi PENTRU

. in total,l3 voturi PENTRU;

- TANASE YIOREL (MK an II)- 91 voturi PENTRU

. in total, 91 voturi PENTRU;

-MELINTE AI\DREEA-ELENA (BA an III) - 126 voturi PENTRU

o in total,l2fvoturi PENTRU;

-VASILESCU DEMSA MCOLETA (EC an D - 27 voturiPENTRU

. in total,21 voturi PENTRU;

Pentru alegerea reprezentan{ilor studenfilor in Senatul UB era nevoie de un cvorum de

l5a +l din num5rul total de studen{i al facult4lii, si anume de un num6r de 410 de

voturi exprimate.

in turul III au fost exprimate 196 de voturi, astfel incAt Comisia electorali
constatd cI nu s-a intrunit cvorumul gi va trebui organizat un nou tur de scrutin.



ALEGERI PENTRU STUDENTII REPREZENT ANTI IN CONSILIUL 
FACULTATII DE ADMINISTRATIE �I AFACERI 

Reprezentant anul I 

- LUPEI DENISA-ELENA (AA an 1)- 71 voturi PENTRU
• Total 71 voturi PENTRU;

- PITARIU SILVIU (BA an I)- 29 voturi PENTRU
• Total 29 voturi PENTRU

• PUTINEANU MIHAELA ANDREEA (AP an 1)- 37 voturi PENTRU

• Total 37 voturi PENTRU

Pentru alegerile reprezentantului studentilor 'in anul I Licenta, in Consiliul FacuJtatii de 

Administratie �i Afaceri este nevoie de un cvorum de 15%+ 1 din numarul total de studenti 

de la anul I, de la programele de studii universitare de licenta ale facuJtatii, �i anume de un 

numar de 107 voturi exprimate. 

in turul III au fost exprimate 137 de voturi, astfel incat Comisia electorala constata ca s
a intrunit cvorumul, și faptul că astfel, Lupei Denisa este reprezentantul anului I în 
Consiliu.  

Reprezentant Master 

-MATEI TUDOR-IONUT- 14 voturi PENTRU

- Total 14 voturi PENTRU.

-V ASILESCU DENISA-NICOLET A- 3 voturi PENTRU

-Total 3 voturi PENTRU.

Pentru alegerile reprezentantului studentilor de la ciclul de studii de master din Consiliul 

Facultatii de Administratie �i Afaceri este nevoie de un cvorum de 15%+ l din nurnarul total 






