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RAPORT DE VALIDARE 

a alegerilor reprezentanţilor cadrelor didactice ale Facultății de Științe Economice în Senatul 

Universității  
 

Alegerile pentru reprezentanţii cadrelor didactice ale Facultății de Științe Economice în 

SENATUL UNIVERSITĂȚII s-au desfăşurat în data de 01.03.2016 (TURUL III). 

La alegeri, din totalul de 54 cadre didactice înscrise în lista electorală au participat 49. Au 

fost tipărite 108 buletine de vot și au fost utilizate 100 buletine de vot, 8 buletine de vot rămânând 

necompletate și în consecință, anulate. 

Un buletin de vot a fost anulat si nu a fost introdus in urna. Domnul conf. univ. dr. 

Mureșan Jianu a greșit primul buletin de vot si a cerut un al doilea buletin de vot, primul fiind 

anulat de președintele de comisie. 

După exprimarea votului, s-a constatat: 

În urma numărării voturilor, din totalul de voturi valabil exprimate, candidaţii pentru 

SENATUL UNIVERSITĂȚII au obţinut după cum urmează: 

Din totalul de 49 de buletine de vot nr. 1,  48 au fost valabile, 1 buletin a fost anulat si o 

buletine albe. 

Departamentul de Administrarea Afacerilor 

Număr mandate disponibile - 2 

Nr.crt

. 

Nume şi prenume candidat Total voturi pentru 

1.  Conf. univ. dr. Albu Mădălina Mihaela 7 

2.  Conf. univ. dr. Buzoianu Daniela Angela 26 

3.  Lect. univ. dr. Oprea Gabriela 9 

4.  Prof. univ. dr. Popescu Cătălin Nicolae 24 

5.  Lect. univ. dr. Ungureanu Adrian 21 

Candidata care a obținut mai mult de 50%+1 din totalul voturilor și este propusă spre 

validare este: conf. univ. dr. Buzoianu Daniela Angela. 
 

Din totalul de 49 de buletine de vot nr. 2,   49 au fost valabile, 0 buletine au fost anulate 

si 0 buletine albe 

Departamentul de Cibernetică, Informatică Economică, Finanțe - Contabilitate 

Număr mandate disponibile - 1 

Nr.crt

. 

Nume şi prenume candidat Total voturi pentru 

1.  Conf. univ. dr. Dușmănescu Dorel 24 

2.  Conf. univ. dr. Haralambie George Alin 5 

3.  Conf. univ. dr. Iov Daniela  5 

4.  Conf. univ. dr. Străoanu Boni Mihaela 8 

5.  Conf. univ. dr. Teodorescu Cristian Dragoș 7 

Nici un candidat nu a obținut cel puțin 50%+1 din voturi și, în consecință este propus un al 

patrulea tur de scrutin. 



Aplicând prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru 

structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti, Art. 

3.6., alin. 7, pentru celelalte 2 mandate disponibile se va organiza turul IV de scrutin. 
 

Președintele Biroului Electoral al Facultății de Științe Economice, 

Lect. dr. Uță Daniela Steluța, 

 

Membrii Biroului Electoral al Facultății de Științe Economice, 

Asist. Dr. Brezoi Alina Gabriela 

Asist. dr. Podașcă Raluca 

Prep. dr. Voica Marian Catalin 

Studenta Nica Diana Alexandra 
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