
Proces – verbal 
 

Încheiat astăzi 08.12.2020 de către comisia electorală formată pentru alegerea studenților 
reprezentanți în Consiliul Facultății de Geografie pentru anul universitar 2020-2021 

 
 
 
 

În urma turului al III-lea de alegeri pentru desemnarea studenților în Consiliul Facultății se constată 
că din numărul total de 2035 studenți au fost prezenți 340, ceea ce înseamnă 16.70%. Cvorumul a fost 
îndeplinit la anul III, reprezentat de Mirea Ioana Alexandra cu un procent de 18,81%, anul I master, 
reprezentat de Giorgi Daiana cu un procent de 16,66%, anul II master, reprezentat de Radu Andrei cu un 
procent de 16,54%, reprezentant Calitatea Învățământului, Stama Constantin cu un procent de 16,70%, 
reprezentant Consilierul Studenților, Glomnicu Evelina cu un procent de 16,70%, reprezentant în Senatul 
Universității, Mirea Ioana Alexandra cu un procent de 16,70% și reprezentant în Senatul Universității, 
Glomnicu Evelina cu un procent de 16,70%. 

 
Rezultatele votului sunt următoarele: 

 
- Prezența la vot: 340 studenți; 

 
- Voturi alocate studenților: 

 
 
 
 

 
 Reprezentant anul III licență, Mirea Ioana Alexandra 

57 de voturi exprimate din 303 studenți în anul III, din care: 53 pro, 

0 voturi anulate, 4 voturi contra 

 
 

 
 Reprezentant anul I master, Giorgi Daiana 

56 de voturi exprimate din 336 studenți în anul I master, din care: 51 

pro, 0 voturi anulate, 5 voturi contra 

 
 

 
 Reprezentant anul II master, Radu Andrei 

44 voturi exprimate din 266 studenti în anul II master, din care: 43 pro, 

0 voturi anulate, 1 voturi contra 

 
 

 
 Reprezentant Calitatea Învățământului, Stama Constantin 

340 de voturi exprimate din 2035 studenți ai Facultății de Geografie, din care: 316 pro, 

0 voturi anulate, 24 voturi contra 



 
 

 Reprezentant Consilierul Studenților, Glomnicu Evelina 

340 de voturi exprimate din 2035 studenți ai Facultății de Geografie, din care: 309 pro, 

0 voturi anulate, 31 voturi contra 

 
 

 
 Reprezentant în Senatul Universității, Glomnicu Evelina 

340 de voturi exprimate din 2035 studenți ai Facultății de Geografie, din care: 313 pro, 

0 voturi anulate, 27 voturi contra 

 
 

 
 Reprezentant în Senatul Universității, Mirea Ioana Alexandra 

340 de voturi exprimate din 2035 studenți ai Facultății de Geografie, din care: 321 pro, 

0 voturi anulate, 19 voturi contra 

 
 
 
 
 
 

În statistica mailurilor pe care s-au trimis buletinele de vot apar mai puțini studenți decât numărul 

total de studenți ai Facultății de Geografie, întrucât o parte din ei nu și-au activat adresele 

intituționale. 



Întocmit astăzi, 08.12.2020 de membrii comisiei electorale pentru alegerea studenților reprezentanți 
în Consiliul Facultății de Geografie. 

 

 

 

 

 

Comisia electorală: Observator, 
 

Prodecan Probleme Studențești 

Lect. univ. dr. Mioara Clius 

1. Popa Mădălina 
 

2. Sandu Emilian 
 

3. Coman Alexandru 
 

4. Jipa Adrian 

 

5. Ciobotaru Ingrid 


