
PROCES VERBAL

Privind rezultatele alegerilor pentru ocupareafiłnc(iei de membru în Senatul
universitar al UVT- DPPD

Din numărul total de 5 alegă ori cu drept de vot, prevăzut în listele de votare, s-au

prezentat la urnă un numar de alegători.

Numărul de voturi valabil exprimate, obținute de candidații înscriși pentru

obținerea calității de membru în Senatul universitar al UVT:

Nr. crt Nume și prenume candidat înscris Nr. de voturi valabil

ex rimate/candidat

Petrescu Ana-Maria Aurelia

Numărul de voturi invalidate, declarate nule, în conformitate cu metodologia de alegeri,

este de ....

Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate este de

Alegerile desfășurate în data de 13.01.2020 nu necesită/neeesieă organizarea unui nou tur

de scrutin din următoarele considerente (cvorum, voturi egale pentru candidați ce necesită

departajare):.

După numărarea voturilor valabil exprimate, membrii aleși în Senatul universitar al UVT din

cadrul DPPD sunt:

1

Biroul Electoral al Universității

Conf. univ. dr. Brezeanu I lian.

Lect. univ. dr. Bute Sori

Ing. Stroe Simona.... .. .

Cons. Jr. Zlat Luiza... ..... .

Ing. Bucur Doina.... •

Stud. Ioan Cristina Elena. ....

Stud. Dulea Elena Veronica.. ,/...



PROCES VERBAL

Privind rezultatele alegerilor pentru ocuparea /iłnc(iei de nłełłlbru în Senatul
universitar al UIT— Facultatea de Științe Politice, Literc și Comunicare

Din numărul total de 22 ale ători cu drept de vot, prevăzut în listele de votare, s-au
prczcntat la urnă un numarde alegători.

Numărul de voturi valabil exprimate, obținute de candidații înscriși pentru
oblincrca calității de membru în Senatul universitar al UVT:

Nr. crt Nume și prenume candidat inscris Nr. de voturi valabil

ex rimate/candidat
Ciulei Tomi ă

2 Erich A șnes Terezia 13
3 Georgescu Elena Anca
4 Tonła Felicia Raluca 1

Numărul de voturi invalidate, declarate nule, în conformitate cu metodologia de alegeri,
este de .

Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate este de ...... .....

Alegerile desfășurate în data de 13.01.202() nu necesită/neeesiłă organizarea unui nou tur
de scrutin din următoarele considerente (cvorum, voturi egale pentru candidați ce necesită
departąjare)•

După numărarea voturilor valabil exprimate, membrii aleși în Senatul universitar al UVT din
cadrul Facultății de Științe Politice, Litere și Comunicare sunt:

C.•-e.QL
1.
2.

Biroul Electoral al Universității

Conf. univ. dr. Brezeanu Iulia
Lect. univ. dr. Bute Sorin...
Ing. Stroe Simona.... ....
Cons. Jr. Zlat Luiza... ....
Ing. Bucur Doina.... ..... .
Stud. Ioan Cristina Elena...
Stud. I)ulea Elena Veronica.. ...



PROCES VERBAL

Privind re:ultatele alegerilor pentru ocuparea.functiei de membru in Senatul

unnvrsitar al UIT— Facultatea de Ingineria Materialelor și Mecanică

Din numărul total de 19 alegători cu drept de vot, prevăzut în listele de votare, s-au
prezentat la urnă un numar de 42.... alegători.

Numărul de voturi valabil exprimate, obținute de candidații înscriși pentru
obținerea calității de membru în Senatul unisx•rsitar al U VT:

Nr. crt Nume și prenume candidat înscris Nr. de voturi valabil

e.x rimate/candidat

Adrian

Cirstoiu Adriana Cartnen

3 Marin Cornel 9

Numărul de voturi invalidate, declarate nule, în confornłitate cu metodologia de alegeri,

este de .....ę...

Numărul buletinelor de sot neîntrebuințate și anulate este de ... .3.

Alegerile desfășurate in data de 13.01.2020 nu necesită/-neces;łă organizarea unui nou tur

de scrutin din următoarele considerente (cvorum, voturi egale pentru candidați ce necesită

departajare) •

După numărarea voturilor valabil exprimate, membrii aleși în Senatul universitar al UVT din

cadrul Facultății de Ingineria Materialelor și Mecanică sunt:

Biroul Electoral al Universității

Conf. univ. dr. Bre/Â'anu I • an.... ..

Lect. univ. dr. Bute Sorin..
Ing. Stroe Simona...
Cons. Jr. nat Luiza....
Ing. Bucur Doina. - .... ,

Stud. Ioan Cristina Elena... ...

Stud. Dulea Elena Veronica.....



(88
PROCES VERBAL

Privind re:llltatele alegerilor pentru ocłłparea func(iei de nłembru în Senatul
universitar al UJ'T— Facultatea de Științe și Inginerie

Din numărul total de IO alegători cu drept de vot, prevăzut în listele de votare, s-au
prezentat la urnă un numar de .......Ž..... alegători.

Numărul de voturi valabil exprimate, obținute de candidații înscriși pentru
obținerea calității de membru în Senatul universitar al U VT:

Nr. crt Nume și prenume candidat înscris Nr. de voturi valabil

ex rimate/eandidat
Necula Cezarina
Pana 'ore Ioana

Numărul de voturi invalidate, declarate nule, în conformitate cu metodologia de alegeri,
este de ...Q.

Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate este de .

Alegerile desfășurate în data de 13.01.2020 nu necesită/neeesită•organizarea unui nou tur
de scrutin din următoarele considerente (cvorum, voturi egale pentru candidați ce necesită
departajare)•

După numărarea voturilor valabil exprimate, membrii aleși în Senatul universitar al UVT din
cadrul Facultății de Științe și Inginerie sunt:

Biroul Electoral al Universității

Conf. univ. dr. Brezeanu I a

Lect. univ. dr. Bute Sorin..
Ing. Stroe Simona...........
Cons. Jr. Zlat Luiza.
Ing. Bucur Doina
Stud. Ioan Cristina Elena
Stud. Dulea Elena Veronica



PROCES VERBAL

Privind rezultatele alegerilor pentru ocupareafiłnc(iei de nłełnbru în Senatldl
universitar al UVT- IOSUD

Din numărul total de IO alegători cu drept de vot, prevăzut în listclc de votare, s-au
prezentat la urnă un numar de alegători.

Numărul de voturi valabil exprimate, obținute de candidații înscriși pentru
obținerea calității de membru în Senatul universitar al UV T:

Nr. crt Nume și prenume candidat înscris Nr. de voturi valabil

ex rimate/candidat
Do y aru-Ulieru Valentin

Miloiu Silviu Nlarian

Stefan Veronica

Numărul de voturi invalidate, declarate nule, în conformitate cu metodologia de alegeri,
este de ..... ...

Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate este de .

Alegerile desfășurate în data de 13.01.2020 nu necesită/neeesŔă organizarea unui nou tur
de scrutin din următoarele considerente (cvorum, voturi egale pentru candidați ce necesită
departajare)'

După numărarea voturilor valabil exprimate, membrii aleși în Senatul universitar al UVT din
cadrul IOSUD sunt:

Biroul Electoral al Universității

Conf. univ. dr. Brezeanu Iulia

Lect. univ. dr. Bute Sorin..
Ing. Stroe Simona. ....
Cons. Jr. Zlat Luiza.... ... ..... . . .
Ing. Bucur Doina.... ..... ..... ....
Stud. Ioan Cristina Elena
Stud. Dulea Elena Veronica... .



PROCES VERBAL

Privind rezultatele alegerilor pentru ocupareafuncliei de membru în Senatul

universitar al UIT— Facultatea de Teologie Ortodoxa și Științele Educației

Din numărul total de 20 ale ători cu drept de vot, prevăzut în listele de votare, s-au

prezentat la urnă un numar de alegători.

Numărul de voturi valabil exprimate, obținute de candidații înscriși pentru
obținerea calității de membru în Senatul universitar al UVT:

Nr. crt Nume și prenume candidat înscris Nr. de voturi valabil

ex rimate!candidat
Stefan Florea

2 Vilciu Marian
3 Voicu Camelia Delia

Numărul de voturi invalidate, declarate nule, în conformitate cu metodologia de alegeri,

este de .

4-
Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate este de ... ....

Alegerile desfășurate în data de 13.01.2020 nu necesită/Reeesiłă organizarea unui nou tur

de scrutin din următoarele considerente (cvorum, voturi egale pentru candidați ce necesită

departajare):............

După numărarea voturilor valabil exprimate, membrii aleși în Senatul universitar al UVT din

cadrul Facultății de Teologie Ortodoxa și Științele Educației sunt:

F.-Q-.W 0—
1

2.

3

Biroul Electoral al Universității

Conf. univ. dr. Brezeanu Iulia
Lect. univ. dr. Bute Sorin..
InB Stroe Simona.
Cons. Jr. Llat Luiza.... ...

Ing. Bucur Doina.... ..... ... .
Stud. Ioan Cristina Elena....
Stuđ. Dulea Elena Veronica... .... .



PROCES VERBAL

Privind rezidlatele alegerilor pentru oclłparea.func(iei de membru în Senalld
universitar al UVT— Facultatea de Științe și Artc

Din numărul total de 32 aleHitori cu drept de vot, prevăzut în listele de votare, s-au
prezentat la urnă un numar de .źA alegători.

Numărul de voturi valabil exprimate, obținute de candidații înscriși pentru
obținerea calității de membru în Senatul universitar al UVT:

Nr. crt Nume și prenume candidat înscris Nr. de voturi valabil
ex rimate/candidat

Badea Florin Emil Nicolae
2 Constantinescu Alina
3 Dinu Ser 'iu IS
4 Dumitrescu Crinela
5 Mortici Cristinel
6 Pohoa ă Alin Alexandru 5

7 Stihi Claudia

Numărul de voturi invalidate, declarate nule, în conformitate cu metodologia de alegeri,
este de V

Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate este de

Alegerile desfășurate în data de 13.01.2020 nu necesită/Aeeesi-tă organizarea unui nou tur

de scrutin din următoarele considerente (cvorum, voturi egale pentru candidați ce necesită

departajare):... ... ...

După numărarea voturilor valabil exprimate, membrii aleși în Senatul universitar al UVT din

cadrul Facultății de Științe și Arte sunt:

Biroul Electoral al Universității

Conf. univ. dr. Brezeanu Iuli 1.

Lect. univ. dr. Bute Sorin..

Ing. Stroe Simona... ... ...

Cons. Jr. Zlat Luizn..........

Ing. Bucur Doina... ..... ....

Stud. Ioan Cristina Elena... .

Stud. Dulea Elena Veronica....



PROCES VERBAL

Privind rezultatele alegerilor pentru ocuparea func(iei de nłembru în Senatul
universitar al UIM'— Facultatea de Științe Umaniste

Din numărul total de 31 ale 'ători cu drept de vot, prevăzut în listclc de votare, s-au

prezentat la urnă un numar de ... .. alegători.

Numărul de soturi valabil exprimate, obținute de candidații înscriși pentru
obținerea calității de membru în Senatul universitar al U VT:

Nr. crt Nume și prenume candidat înscris Nr. de voturi valabil

ex rimate/candidat
An 'helinu Mircea Costel

2 Cârciumaru Radu
3 Iancu Aurel
4 Murărescu Marcel Ovidiu

5 Pehoiu Constantin

6 Tanislav Dumitru Dănu

Numărul de voturi invalidate, declarate nule, în conformitate cu metodologia de alegeri,

este de .

Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate este de .

Alegerile desfășurate în data de 13.01.2020 nu necesită/neeesiłă organizarea unui nou tur

de scrutin din următoarele considerente (cvorum, voturi egale pentru candidați ce necesită

departajare):

După numărarea voturilor valabil exprimate, membrii aleși în Senatul universitar al UV T din

cadrul Facultății de Științe Umaniste sunt:

1

Biroul Electoral al Universității

Conf. univ. dr. Brezxtnu Iuli n
Lect. univ. dr. Bute Sorin.
Ing. Stroe Simona, .....
Cons. Jr. Zlat Luiza... ..... .
Ing. Bucur Doina.... ..... ....
Stud. Ioan Cristina Elena.... ....
Stud. Dulea Elena Veronica. ...



PROCES VERBAL

Privind rezultatele alegerilor pentru ocuparea /uncliei de membru în Senatld

universitar al UIT— Facultatea de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor

I)in numărul total de 27 ale itori cu drept de vot, prevăzut în listele de votare, s-au

prezentat la urnă un numar dc alegători.

Numărul de voturi valabil exprimate, obținute (Ic candidații înscriși pentru

oblincrca calității (Ic membru în Senatul universitar al U VT:

Nr. crt Nume și prenułne candidat înscris Nr. de voturi valabil

expriłnate/candidat

Alexandrescu l)aniela Cristiana
2 Buruleanu Claudia I.avinia
3 Dunea Daniel lîłnil Constantin
4 Predescu Mirela

5 Stoica Alexandru

Numărul de voturi invalidate, declarate nule, în conformitate cu metodologia de alegeri,

este de O

Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate este de .

Alegerile desfășurate în data de 13.01.202() nu necesită/uecesiță organizarea unui nou tur

de scrutin din următoarele considerente (cvorum, voturi egale pentru candidați ce necesită

departajare):......

După numărarea voturilor valabil exprimate, membrii aleși în Senatul universitar al UVT din

cadrul Facultății de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor sunt:

2. Nk.ruLQ

Biroul Electoral al Universității

Conf. univ. dr. Brem•anu Iulian....

Lect. univ. dr. Bute Sorin...
Ing. Stroe Simona... ...

Cons. Jr. Zlat I.uizn.....
Ing. Bucur Doina.
Stud. Ioan Cristina I'.lena,

Stud. Dulea Elena Veronica... 
L



PROCES VERBAL
19

Privind re:t/llalele alegerilor pentru ocuparea /uncliei de membru in Senatul
universitar al UIT— Facultatea de Științe Economice

I)in numărul total de 35 alegăJori cu drept de vot, prevăzut în listele de votare, s-au
prezentat la urnă un numar de alegători.

Numărul de voturi valabil exprimate, obținute de candidații înscriși pentru
obținerea calității de membru în Senatul uniț ersitar al UVT:

Nr. crl Nume și prenume candidat inscris Nr. de voturi valabil
ex rimate candidat

Croitoru ( iabriel

2 I)uică Mircea Constantin
Gâju George Ciprian

4 Ionescu Luiza
Radu l•lorin

6 Robescu Valentina Ofčlia
7 State Violeta

Stefan Maria Cristina

Numărul de voturi invalidate, declarate nule, in conformitate cu metodologia de alegeri,
este de .

Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate este de

Alegerile desfășurate în data de 13.01.2020 nu necesită'Reee4łŔ organizarea unui nou tur
de scrutin din urtnătoarele considerente (cvorum, voturi egale pentru candidați ce necesită
departaiare):............... ..

După nuntărałîăa voturilor salabil exprimate, membrii aleși in Senatul universitar al UVT din
cadrul Facultății de Științe Economice sunt:

4. F-Qk.k...

Biroul Electoral al Universității

Conf univ. dr. Brezeanu Iulian.... .
lxct. univ. dr. Bute Sonn..
ing. Stroe Simona.... .
Cons. Jr. Luiza
Ing. Bucur Doma... ... .
Stud l«wtCristuu Elena...
Stud. Dulea 1 lena Veronica.



PROCES VERBAL

Privind rezultatele alegerilor pentru ocuparea func/iei de membru în ,S'enatu/
universitar a/ UIT— Facultatea de I)rcpt și Științe Administrative

Din numărul total de 19 alegători cu drept (Ic vot, pre"/tlt în listele de votare, s-au
prezentat la urnă un nurnar de ......}Z.... alegători.

Numărul de voturi valabil exprimate, obținute de candidații înscriși pentru
obținerea calită(ii de membru în Senatul universitar al U VT:

Nr. Nułne și prenułne candidat înscris Nr. de voturi valabil

ex rimate/candidat
Gilia Claudia

2 Mastacan Olivian 3

3 Mătu escu Constan a
4 Mocanu Livia 3

u uianu Adrian

Nułnărul de voturi invalidate, declarate nule, în conformitate cu metodologia de alegeri,

este de .

3
Nunłărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate este de .

Alegerile desfășurate în data de 13.01.2020 organizarea unui nou tur

de scrutin din următoarele considerente (cvorum, voturi egale pentru candidați ce necesită

departajare):......

După numărarea voturilor valabil exprimate, membrii aleși în Senatul universitar al UVT din

cadrul Facultății de I)rept și Științe Administrative sunt:

1

2

Biroul Electoral al Universității

Cont untv. dr. Brezeanu Iuľ•ł
Lect. univ. dr. Bute Sorin,..
Ing. Stroe Simona. .....
Cons. Jr. Zlat Luiza.... ...... z(cô
Ing. Bucur Doina.... ..... ...
Stud. Ioan Cristina Elena.... .
Stud. Dulea Elena Veronica... ....



PROCES V'ERBAL

Privłnd rezultatele alegerilor pentru ocuparea func/iei de membru in Senatul universitar al

Î.'JT— Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației

I)in numărul total de 35 alegători cu drept de vot, prevăzut în listele de votare, s-au

prezentat la urnă un numar de alegători,

Numărul de voturi salabil exprimate, obținute de candidații înscriși pentru

obținerea calității de membru în Senatul uniersitar al CVT:

crl Nume și prenume candidat inscns Nr. de voturi valabil

ex rimate žcandidat

Angclewu Nicoleta
2 Bi'/Oi Mihai

3 Coandă llcnrt George
4 I Adela

Nedelcu Otilia
6 ľatłc Paul ( •łprian

Numârul de voturi invalidate, declarate nule. in conformitate cu metodologia de alegeri.

este de ...O.

Numărul buletinelor de vot neintrvbuințate și anulate este de .

Alegerile desfășurate in data de 13.01.2020 nu necesită/neee4łG-organizarea unui nou tur
de scrutin din următoarele considerente (cvorum, voturi egale pentru candidați ce necesită
depanaiare):.....,

După numărarea voturilor valabil exprimate, membrii aleși in Senatul universitar al UVT din

cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației sunt:

5.

Biroul Electoral al Universității

Conf univ. dr. Brezeanu lur
IÂI. univ. dr. Bute Sorin... .
Ing Stroe Sină»na
CÎNżs. JrUla1 .

Stud. Ioan CnŃina Flena,.. .
Dulea Elena Veronica.... .... ...



PROCES VERBAL

Privind rezultatele alegerilor pentru ocuparea func/iei de membru în Senatlłl

universitar al UVT- ICSTM

Din numărul total de 14 ale tori cu drept de vot, prevăzut în listele (Ic votare, s-au
prezentat Ia urnă un numar de alegători.

Numărul de voturi valabil exprimate, obținute de candidații înscriși pentru

obținerea calității de membru în Senatul universitar al UVT:

Nr. crt Nume și prenume candidat înscris Nr. de voturi valabil

ex rimate/candidat

Gheboianu Anca Irina

Numă I de voturi invalidate, declarate nule, în conformitate cu metodologia de alegeri,

este de .

Nunłărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate este de .. ....

Alegerile desfășurate în data de 13.01.2020 nu necesită/neeesită organizarea unui nou tur

de scrutin din următoarele considerente (cvorum, voturi egale pentru candidați ce necesită

departajare)'

După numărarea voturilor valabil exprimate, membrii aleși în Senatul universitar al UV T din

cadrul ICSTM sunt:

a Ă-vĂ

Biroul Electoral al Universității

Conf. univ. dr. Brezeanu Iuli

Lect. univ. dr. Bute Sorin...

Ing. Stroe Simona.... ... .

Cons. Jr. Zlat Luiza.... .....

Ing. Bucur Doina.... .... ..

Stud. Ioan Cristina Elena..... .

Stud. Dulea Elena Veronica. ..... .


