
 

 

 
 

Alegeri reprezentanți studenți  
in Consiliul Facultăţii și Senatul Universitar 

în conformitate cu prevederile Procedurii PO.POM.05 referitoare la procesul de 
constituire şi alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere academică 

pentru legislatura 2020-2024 
  

Calendarul de desfăşurare a alegerilor la nivelul Facultăţii IEEIA -  legislatura 2020-2024 

Validarea Biroului electoral studenţesc BCF, 17 decembrie 2019 

Validarea repartizării locurilor în Consiliul facultăţii pentru studenţi (pe 
domenii şi ani de studii) respectiv a locurilor în Senatul Universitar 

BCF,  7 ianuarie 2020 

Afişarea calendarului alegerilor şi a numărului de locuri pentru studenţi în 
Consiliile facultăţilor respectiv a numărului de locuri în Senat Universitar 

9 ianuarie 2020 

Depunerea şi afişarea candidaturilor pentru reprezentanţii studenţilor în 
Consiliul facultăţii respectiv în Senatul Universitar. 

13-15 ianuarie 2020 

Alegeri generale la facultate pentru reprezentanţii studenţilor în Consiliul 
facultăţii şi în Senatul Universitar (Turul I) 

20 ianuarie 2020 
 

Alegeri generale la facultate pentru reprezentanţii studenţilor în Consiliul 
facultăţii şi în Senatul Universitar (Turul al II-lea) 

27 ianuarie 2020 
 

Validarea în Consiliul Facultatii  în exerciţiu a alegerilor generale la facultate 
pentru reprezentanţii în noul Consiliu al facultăţii 

CF, 29 ianuarie 2019, 
ora 12.00 

 

 Numărul membrilor studenți  în Consiliul Facultăţii : 7 locuri  

Repartizarea locurilor în Consiliul Fcultăţii pentru studenţi, pe cicluri și domenii de studiu: 

Ciclul I - Studii universitare de licenţă     - 5 locuri: 

Domeniul inginerie electrică                      - 3 locuri 

Domeniul inginerie energetică                  - 1 loc 

Domeniul inginerie și management         - 1 loc 

Ciclul II - Studii universitare de masterat - 2 locuri: 

Domeniul inginerie electrică                        - 1 loc 

Domeniul inginerie energetică                    - 1 loc 

 Numărul membrilor  studenți în Senatul Universitar : 2 locuri 

 

 

Biroul electoral studențesc al facultății: 

Mărtinaș Valentina, an IV, domeniul Inginerie electrică   – președinte 

Vacarciuc Ciprian, an IV, domeniul  Inginerie electrică   – membru 

Ciubotaru Gabriel, an IV, domeniul inginerie energetică   – membru 

Filote Alexandru, an IV, domeniul Inginerie și management - membru 

Achiței Dumitru, an IV, domeniul Inginerie electrică  - secretar 


