
Vă informăm că în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 7.03.2018 s-a decis repartizarea 
locurilor reprezentanţilor în Consiliul Facultăţii/Senatul Universităţii, rămase vacante ca urmare a 
finalizării diferitelor cicluri de studii. 
Locurile au fost distribuite după cum urmează: 
- studii universitare de licenţă: anul I - 1 loc; anul II, III - 2 locuri 
- studii universitare de masterat: anul I - 1 loc (studentul de la masterat va reprezenta şi doctoranzii 
facultăţii) 
- reprezentanţii facultăţii în Senatul Universităţii - 2 locuri. 

 

Astăzi, marți, 13.03.2018 s-a desfășurat Turul 1 al alegerilor pentru studenții reprezentanți in 
consiliul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din Iași. Deoarece nu s-a 
atins pragul de 50%+1 din numarul studenților cu drept de vot, alegerile desfășurate in data de 
13.03.2018 nu pot fi validate.   

Rezultatele Trului 1 sunt următoarele:  

-Studii universitare de licență:  

 - Anul I: Sandu Diana-Georgiana – 139 voturi. 

 - Anul II: Achiței Andreea – 52 voturi 

   Dubină Raul- Andrei – 31 voturi  

   Ion Ramona – 41 voturi  

   Popovici Bianca-Liliana – 71 voturi 

   Rădăuceanu Silvia-Tincuța – 82 voturi 

- Anul III:  Batincu Petru-Gabriel – 106 voturi  

        Patache Cosmin-Andrei – 120 voturi  

- Studii universitare de masterat: 

Master I+II: Țuțuianu Nicolai-Floruț – 138 voturi.  

Au fost anulate 5 voturi din buletinele pentru consiliul facultatii.   

 

Reprezentanții facultăţii în Senatul Universităţii; 

- Humă Iuliana – 118 voturi  

- Porușniuc Nicoleta – 105 voturi.  

Au fost anulate 6 voturi din buletinele pentru senatul universității.  

 

Numărul total voturi: 162 studenti cu drept de vot au votat in data de 13.03.2018.   

Întrucât nu s-au validat alegerile, se va organiza un Tur 2 in data de 14.03.2018,miercuri, 
unde studentii facultatii vor putea vota intre orele 8:00 – 17:00. Urna împreună cu comisia 
electorală formată din studenţi se va afla în sala de consiliu a facultăţii.  

 

 



Deoarece nu s-a validat primul tur al alegerilor, in Turul 2 vor trece doar primii doi candidati cu 
cele mai multe voturi (acolo unde este cazul).  

Comisia pentru alegerea reprezentanţilor studenţilor, avizată în şedinţa Consiliului Facultăţii, va fi 
alcătuită din: 

1. Conf. univ. dr. ing. Tecla-Castelia Goraş, Prodecan – preşedinte 
2. Hodan Alexandra – anul III  
3. PÎrvu C. Ana-Catalina – anul III 
4. Cutaș P. Diana-Raluca – anul IV 
5. Marcu Lucia-Ancuța – anul IV – secretar 
6. Vicovanu Ioan-Alexandru – anul IV 

  
  

 


