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ANEXA 1  

 

 

 

 

 

 

CALENDARUL ALEGERILOR REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR 

ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE UNIVERSITĂȚII ROMÂNO-AMERICANE 

- 2021 - 

 

 
Nr. 

crt. 
Activitatea 

Perioada/ 

Data 
Observații 

1.  Aprobarea de către Senatul universitar a Metodologiei privind 

alegerea reprezentanților studenților în structurile de 

conducere ale Universității 

până la 30.09.2021 

 

2.  Depunerea candidaturilor pentru calitatea de reprezentant al 

studenților în Consiliul Facultății/Senatul universitar 
09 – 15.10.2021 

 

3.  Derularea alegerilor pentru calitatea de reprezentant al 

studenților în Consiliul Facultății/Senatul universitar 
20.10.2021 

 

4.  Reluarea alegerilor pentru calitatea de reprezentant al 

studenților în Consiliul Facultății/Senatul universitar în situația 

în care, la turul anterior, nu au votat cel puțin jumătate plus unu 

din numărul total al studenților cu drept de vot. 

22.10.2021 

 

5.  Validarea alegerilor la nivelul Senatului universitar până la 30.10.2021  
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ANEXA 2a 

 

Număr de înregistrare (Registratura Universității) _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DECLARAȚIE DE INTENȚIE, 

 

 

 

 Subsemnatul/Subsemnata ________________________________________, posesor/posesoare 

C.I./B.I. seria ________ numărul ________________ eliberat de __________________________________, 

CNP ___________________________, născut(ă) la data de ___________________ (zi, lună, an), având 

domiciliul stabil în ______________________________________________________________, student(ă) 

a/al facultății _____________________________________________________________ ciclul de studii 

licență/masterat,  specializarea/programul de studii _____________________________________________ 

_______________________________________________, anul de studii _____, îmi exprim intenția de a 

candida pentru funcția de reprezentant al studenților, membru în Consiliul Facultății de  _______________ 

___________________________________________________________________. 

 Menționez că am luat cunoștință și sunt de acord cu prevederile stipulate în ”Metodologia privind 

alegerea reprezentanților studenților în structurile de conducere ale Universității Româno-Americane – 

2021” aprobată de Senatul Universității Româno-Americane la data de 29 septembrie 2021 și făcută publică 

prin afișare pe pagina web instituțională, potrivit legii. 

 

 

 

 

 

Data: _____________ 

          Semnătura, 
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ANEXA 2b 

 

 

Număr de înregistrare (Registratura Universității) _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE DE INTENȚIE, 

 

 

 

 Subsemnatul/Subsemnata ________________________________________, posesor/posesoare 

C.I./B.I. seria ________ numărul _______________ eliberat de ________________________________, 

CNP ______________________________, născut(ă) la data de ___________________ (zi, lună, an), având 

domiciliul stabil în _____________________________________________________________, student(ă) 

al/a facultății __________________________________________________________________ ciclul de 

studii licență/masterat, specializarea/programul de studii _________________________________________ 

____________________________________________________, anul de studii _____, îmi exprim intenția 

de a candida pentru funcția de reprezentant al studenților, membru în Senatul Universității. 

 

Menționez că am luat cunoștință și sunt de acord cu prevederile stipulate în ”Metodologia privind 

alegerea reprezentanților studenților în structurile de conducere ale Universității Româno-Americane – 

2021” aprobată de Senatul Universității Româno-Americane la data de  29 septembrie 2021 și făcută publică 

prin afișare pe pagina web instituțională, potrivit legii. 

 

 

 

 

 

Data: _____________ 

          Semnătura, 
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           ANEXA 3 

 

  

 

  

 

Curriculum vitae  

Europass  

Inserați fotografia.  

  

Informații personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume  

E-mail instituțional  
  

Naționalitate(-tăți)  
  

Sex  
  

Experiența profesională  

  

Perioada Menționați separat fiecare experiență profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre 

acestea.  

Funcția sau postul ocupat  

Activități și responsabilități principale  

Numele și adresa angajatorului  

Tipul activității sau sectorul de activitate  
  

Educație și formare  

  

Perioada Menționați separat fiecare forma de învățământ și program de formare profesională absolvite, începând 

cu cel mai recent.  

Calificarea / diploma obținută  

Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 

 

Numele și tipul instituției de învățământ 

/ furnizorului de formare 

 

Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 

 

  

Aptitudini și competențe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizați limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificați a doua limbă maternă) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba            

Limba            

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competențe și abilități sociale Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite 
  

Competențe și aptitudini 

organizatorice 

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.  

  

Competențe și aptitudini tehnice Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.  
  

Competențe și aptitudini de utilizare 

a calculatorului 

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.  

  

Competențe și aptitudini artistice Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.  
  

Alte competențe și aptitudini Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.  
  

Permis(e) de conducere Menționați dacă dețineți un permis de conducere și categoria.  
  

Informații suplimentare Includeți aici orice alte informații utile, care nu au fost menționate anterior, de exemplu: persoane de 

contact, referințe etc.  
  

 

Sunt de acord ca datele din acest document să fie folosite în procesul de alegeri și să fie făcute 

publice prin postare pe site-ul Universității și pe buletinele de vot. 

 

 

 

Data                                                                                                               Semnătura 
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           ANEXA 4 

 

COMPONENȚA BIROULUI ELECTORAL CENTRAL AL STUDENȚILOR 

 

 

Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale 

1.   Rădulescu Andra Beatrice, anul I, Masterat, Afaceri Internaționale 

 

Facultatea de Management-Marketing 

1. Lupu Bogdana-Elena, anul II, Masterat, MSF  

 

Facultatea de Drept  

1.   Ianuș Mădălin-Constantin, anul II, Drept 

 

Facultatea de Informatică Managerială 

1.   Medeleanu George-Eduard, anul III, IM 

 

Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional 

1. Dudău Andreea Elena, anul II, Masterat, AAT 

Facultatea de Studii Economice Europene 

1. Burcea Cristiana Mihaela, anul III, SEE 

 

Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie 

1. Marin Alexandru Mihai, anul III, KMS 

Cadrul didactic desemnat  

1.  Lect.univ.dr. Lucian Botea 

 

Reprezentantul Departamentului IT 

1.    Gabriel Negricea 

 

 

Procesul de votare se va desfășura, electronic,  în ziua de 18.10.2021, în intervalul orar 9 - 18.  

Dacă este cazul, al doilea tur de scrutin se va organiza în data de 20.10.2021, în același condiții cu primul tur.  
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ANEXA 5 

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ 

 

 

 

 

Acord de participare 

 în calitate de membru al  Biroului Electoral Central al Studenților 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata _________________________________________________, 

domiciliat(ă)  în ________________________, str.  ___________________________________, 

nr.____, bl. ____, sc.____, et. __, ap. _____,  județul/sectorul __________________________, 

țara ____________________, posesor/posesoare BI/CI/PAS. seria____ nr. ________________, 

eliberat de _____________________________________________________ la data de 

___________________, CNP____________________________, telefon __________________, 

adresa e-mail _______________________________________, înmatriculat(ă)  la Facultatea 

____________________________________________________________________________, 

specializarea _______________________________________________________, anul _____, 

forma de învățământ ___, sunt de acord să reprezint facultatea sus-menționată, în calitate de 

membru al Biroului Electoral Central al Studenților, pentru alegerile universitare ce se vor organiza 

în octombrie 2021. 

 

 

Data                                     Semnătura 
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ANEXA 6a 

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL AL STUDENȚILOR 

FACULTATEA ……………………………………………. 

 

 

PROCES-VERBAL 

privind consemnarea rezultatului alegerilor universitare din data de _________________ 

organizate în cadrul Universității Româno-Americane din București, 

pentru desemnarea reprezentanților studențílor în CONSILIUL FACULTĂȚII 

 

a. Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale: _________ (în cifre și litere) 

b. Numărul total al alegătorilor care au votat, înscriși în listele electorale existente la data alegerilor: _______ (în 

cifre și litere) 

c. Numărul total al voturilor valabil exprimate: _______ (în cifre și litere) 

d. Numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat: 

 

Nr. crt. CANDIDAT 

(nume, prenume) 

CICLUL DE STUDII NUMĂRUL DE 

VOTURI 

VALABIL 

EXPRIMATE 

1.    

2.    

.......    

 

e. Norma de reprezentare în Consiliul Facultății: ____________ (în cifre și litere) 

f. Candidații aleși (în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute): 

 

Nr. crt. CANDIDAT 

(nume, prenume) 

NUMĂRUL DE 

VOTURI 

VALABIL 

EXPRIMATE 

1.   

2.   

……..   

 

 

g. Numărul total de voturi valabil exprimate necesar pentru validarea alegerilor: __________ (în cifre și litere) 

[ (pct. c : 2) + 1] 

 

h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor și a modului de soluționare a lor, precum și a contestațiilor 

înaintate Biroului Electoral Central al Studenților: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL AL STUDENȚILOR 

 

 

PREȘEDINTE 

_____________________________________ 
 

MEMBRI 

_____________________________________           

_____________________________________           

_____________________________________           

_____________________________________           

_____________________________________           

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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ANEXA  6b 

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL AL STUDENȚILOR 

 

 

PROCES-VERBAL 

privind consemnarea rezultatului alegerilor universitare din data de ____________________ 

organizate în cadrul Universității Româno-Americane din București, 

pentru desemnarea reprezentanților studenților în SENATUL UNIVERSITAR 

 

 

a. Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale: _________ (în cifre și litere) 

b. Numărul total al alegătorilor care au votat, înscriși în listele electorale existente la data alegerilor: ______ (în 

cifre și litere) 

c. Numărul total al voturilor valabil exprimate: ______ (în cifre și litere) 

d. Numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat (pe facultăți): 

 

Nr. crt. CANDIDAT 

(nume, prenume) 

FACULTATEA NUMĂRUL DE 

VOTURI 

VALABIL 

EXPRIMATE 

1.    

2.    

.......    

 

e. Norma de reprezentare în Senatul Universitar: 

 

Nr. crt. FACULTATEA NORMA DE 

REPREZENTARE ÎN 

SENATUL UNIVERSITAR 

1.   

2.   

……..   

 

f. Candidații aleși (pe facultăți, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute): 

 

Nr. crt. CANDIDAT 

(nume, prenume) 

FACULTATEA NUMĂRUL 

DE VOTURI 

VALABIL 

EXPRIMATE 

1.    

2.    

……..    

 

g. Numărul total de voturi valabil exprimate necesar pentru validarea alegerilor: __________ (în cifre și litere) 

[ (pct. c : 2) + 1] 
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h. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor și a modului de soluționare a lor, precum și a contestațiilor 

înaintate Biroului Electoral Central al Studenților: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL AL STUDENȚILOR 

 

 

PREȘEDINTE 

_____________________________________ 

 

MEMBRI 

_____________________________________           

_____________________________________           

_____________________________________           

_____________________________________           

_____________________________________           

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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ANEXA 7 

 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND EXERCITAREA VOTULUI ELECTRONIC 

 

Cu cel puțin 2 zile calendaristice înainte de exercitarea votului, pe adresele de poștă electronică 

instituționale de tip @student.rau.ro, toți votanții înregistrați vor primi un mesaj care va anunța detaliile 

procesului de vot: orarul de votare, numărul de candidați, modul de exercitare a votului (numărul 

minim/maxim de opțiuni ce pot fi alese).  

Fiecare votant are dreptul să voteze reprezentanții studenților în Consiliul facultății din care face parte și 

reprezentanții studenților în Senatul universitar (pe 2 buletine de vot distincte). În situația în care nu trebuie 

aleși noi reprezentanți ai studenților în Consiliul facultății, va exista un singur buletin de vot pentru 

reprezentanții studenților în Senatul universitar. 

Cu maxim 24 de ore înainte de începerea procesului de vot, toți votanții înregistrați vor primi pe adresa de 

poștă electronică instituțională, de tip @student.rau.ro, un mesaj care va conține detalii privind: perioada 

de timp în care se poate exercita votul, identificatorul unic al votantului și cheia sa de acces în cabina de vot 

virtuală, precum și un link direct către cabina de votare virtuală. 

În ziua votului, începând cu ora de deschidere a cabinei de vot virtuale, toți votanții înregistrați vor primi pe 

adresa de poștă electronică instituțională, de tip @student.rau.ro, un mesaj care va conține: perioada de 

timp în care se poate exercita votul, identificatorul unic al votantului și cheia sa de acces în cabina de vot, 

precum și un link direct către cabina de votare. 

În cazul în care se accesează direct link-ul primit prin poșta electronică (apăsând butonul „Click Here to 

Vote”), cabina de vot va recunoaște automat identificatorul unic și cheia votantului, acesta fiind pus direct 

în situația de a vota, respectiv de a alege unul/mai mulți candidați.  

În cazul în care nu se poate accesa direct link-ul primit prin poșta electronică, votantul poate accesa din 

orice navigator web adresa: https://rau.electionrunner.com, alege scrutinul activ, introduce identificatorul 

unic și cheia de acces primite prin poșta electronică și apoi își exprimă votul. 

Orice votant are posibilitatea de a alege de pe buletinul de vot un număr de opțiuni între 0 și numărul 

maxim de locuri disponibile pentru respectivul scrutin. 

Înainte de exprimarea opțiunilor de vot sistemul va cere confirmarea faptului că votantul este sigur de 

alegerile făcute și că dorește să-și exprime votul final. După confirmare, votantul nu mai poate 

vota/schimba opțiunile. 

Imediat după încheierea votului, votantul va primi dovada criptată a exprimării votului său, în forma unei 

imagini grafice pe care o poate descărca pe dispozitivul de pe care a votat. Acest fișier (codul unic din 

interiorul său) este necesar în cazul în care votantul dorește să ceară un audit informatic privitor la votul 

său.  

Dacă în procesul de votare apar probleme, votanții se vor putea adresa, în scris, Biroului Electoral Central 

al Studenților (adresa de email: becs@rau.ro), care are obligația de a soluționa, pe loc, sesizările. 

  

 

https://rau.electionrunner.com/
mailto:becs@rau.ro

