
 1 

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

 

FACULTATEA DE PEDAGOGIE 

 

PROCES – VERBAL 

nr. __  din  ___________ 

al adunării generale  a reprezentanţilor grupelor academice (ciclu I şi II) a facultăţii 

de pedagogie  U.S.E.F.S. (cîte 5 persoane din fiecare grupă academică). 
 

Au asistat :  

 

Sergiu Busuioc, decanul facultăţii de pedagogie, Mariana Gîdei, prodecanul facultăţii 

de pedagogie, studenţii ciclului I şi II în număr de 60  persoane (lista se anexează), 

Gheorghe Volcu,  reprezentantul comisiei electorale. 
 

S-A PROPUS: să fie ales preşedintele adunării  Gudima Daniel, student (a) din grupa 

308 Educaţie Fizică ,  ca secretar al adunării Burea Marina, student (a)  anului patru din  

grupa 404 Educaţie Fizică, Psihopedagogie.  

S-A VOTAT:   „pro” –       unanim; 

                         „contra”-    0.       

 ORDINEA DE ZI :  
 

1. Delegarea  reprezentanţilor din rândurile studenţilor ciclurilor I şi II în Senatul 

U.S.E.F.S. (coordonator  Busuioc Serghei, decanul facultăţii de pedagogie.)  

2. Delegarea  reprezentanţilor din rândurile studenţilor ciclurilor I şi II în Senatul 

studenţesc U.S.E.F.S. (coordonator  Busuioc Serghei, decanul facultăţii de 

pedagogie.)  

3.Diverse. 

S-A HOTĂRÎT:  De a aproba ordinea de zi  
 

AU  VOTAT:      „pro” – unanim; 
 

                              „contra”-    0. 

I. S-a discutat  subiectul nr. 1 din ordinea de zi:  
 

S-AU EXPUS: Busuioc Serghei, decanul facultăţii de pedagogie, a adus la cunoştinţa 

adunării, că este necesar de alege în componenţa Senatului U.S.E.F.S. două persoane din 

partea studenţilor ciclurilor I şi II şi trei persoane în componenţa Senatului studenţesc 

USEFS.  

 1.Tanasevici Andrian – studentul (a) grupei 106 EF,  a propus candidatura 

studentului(ei) Mihaila Ecaterina,din grupa 106 EF, în calitate de reprezentant al 

studenţilor ciclului I şi II în Senatul U.S.E.F.S., menționând, faptul că,el(ea) este un(o) 

student (ă) exemplară, are o atitudine adecvată faţă de toate sarcinile înaintate şi posedă 

toate calităţile unui lider demn de a reprezenta studenţii ciclurilor I şi II în Senatul 

U.S.E.F.S., este şefa grupei.  
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 2. Belous Ana – studentul (a) grupei - 207 EF a propus candidatura studentului(ei) 

Dascal Alexandru, studentul (a) grupei - 207 EF în calitate de reprezentant al 

studenţilor ciclului I şi II în Senatul U.S.E.F.S., menționând că această persoană este o 

persoană responsabilă, cu iniţiativă, disciplinată. Dascal Alexandru a refuzat, 

motivând că este foarte ocupat, face studiile încă la o instituţie de învăţământ şi 

lucrează.  

 Adunarea unanim a acceptat refuzul studentului Dascal Alexandru. 

 3. Caraman Dan – studentul (a) grupei - 404 EFP a propus candidatura 

studentului(ei) Budiştean Maria,, studentul (a) grupei - 107 F,  în calitate de 

reprezentant al studenţilor ciclului I şi II în Senatul U.S.E.F.S., menționând că această 

persoană este o persoană responsabilă, cu iniţiativă, disciplinată, sefa grupei. 

 Alte propuneri nu au parvenit. 

 

S-A PROPUS:  
 

 1.Gudima Daniel (preşedintele adunării),  a propus de a supune votului 

candidatura studentului(ei) Mihaila Ecaterina, studenta grupei 106 EF, să fie delegat 

în Senatul USEFS din partea studenţilor ciclurilor I şi II. 

 
AU VOTAT: -    „pro”  - unanim; 

                             „contra”   - 0. 

S-A HOTĂRÎT: a aproba candidatura studentului(ei), Mihaila Ecaterina, studenta 

grupei 106 EF, să fie delegat în Senatul USEFS din partea studenţilor ciclurilor I şi II.  

 

 2. Gudima Daniel (preşedintele adunării),  a propus de a supune votului a doua 

candidatura studentului(ei) Budiştean Maria, studentul (a) grupei - 107 F, să fie 

delegat în Senatul USEFS din partea studenţilor ciclurilor I şi II. 

 

AU VOTAT: -    -     „pro”  - unanim; 

                              „contra”   - 0. 

S-A HOTĂRÎT: a aproba candidatura studentului(ei), Budiştean Maria, studentul (a) 

grupei - 107 F, să fie delegat în Senatul USEFS din partea studenţilor ciclurilor I şi II. 

 

II. S-a discutat  subiectul nr. 2 din ordinea de zi:  
 

S-AU EXPUS:  
 

 1.Măriuţă Leon – studentul (a) grupei 308 EF,  a propus candidatura 

studentului(ei) Gudima Daniel, în calitate de reprezentant al studenţilor ciclului I şi II 

în Senatul  studenţesc U.S.E.F.S., menționând, faptul că,el(ea) este un(o) student (ă) 

exemplară, are o atitudine adecvată faţă de toate sarcinile înaintate şi posedă toate 

calităţile unui lider demn de a reprezenta studenţii ciclurilor I şi II în Senatul  studenţesc 

U.S.E.F.S.   
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 2.  Onofrei Dumitru – studentul (a) grupei 404 EF, a propus candidatura 

studentului(ei) Burea Marina, studenta grupei 404 EF, în calitate de reprezentant al 

studenţilor ciclului I şi II în Senatul  studenţesc U.S.E.F.S., menționând că această 

persoană este o persoană responsabilă, cu iniţiativă, disciplinată, este şefa grupei 404 

EF.   

 3. Craijdan Maxim – studentul (a) grupei 208 FPR a propus candidatura 

studentului(ei) Darcaci Cătălina studenta grupei 208 FPR, în calitate de reprezentant 

al studenţilor ciclului I şi II în Senatul  studenţesc U.S.E.F.S., menționând că această 

persoană este o persoană responsabilă, cu iniţiativă, disciplinată.   

 Alte propuneri nu au parvenit. 

S-A PROPUS:  
 

 1. Burea Marina (secretarul adunării),  a propus de a supune votului candidatura 

studentului(ei) Gudima Daniel, să fie delegat în Senatul studenţesc USEFS din partea 

studenţilor ciclurilor I şi II. 

 

AU VOTAT: -        -  „pro”  - unanim; 

                            -  „contra”   - 0. 

 S-A HOTĂRÎT: a aproba candidatura studentului(ei), Gudima Daniel,  să fie delegat 

în Senatul studenţesc USEFS din partea studenţilor ciclurilor I şi II.  

 

 2. Gudima Daniel preşedintele adunării),  a propus de a supune votului a doua 

candidatura studentului(ei) Burea Marina, să fie delegat în Senatul studenţesc USEFS 

din partea studenţilor ciclurilor I şi II. 

AU VOTAT:  - pro”  - unanim; 

                            -  „contra”   - 0. 

S-A HOTĂRÎT: a aproba candidatura studentului(ei), Burea Marina să fie delegat în 

Senatul studenţesc USEFS din partea studenţilor ciclurilor I şi II. 

 3.Gudima Daniel (preşedintele adunării),  a propus de a supune votului a doua 

candidatura studentului(ei) Darcaci Cătălina, să fie delegat în Senatul studenţesc 

USEFS din partea studenţilor ciclurilor I şi II. 

 

AU VOTAT: -        - pro”  - unanim; 

                            -  „contra”   - 0. 

S-A HOTĂRÎT: a aproba candidatura studentului(ei), Darcaci Cătălina să fie delegat 

în Senatul USEFS din partea studenţilor ciclurilor I şi II. 
 

PENTRU CONFIRMARE: 
Preşedintele adunării     ___________________Gudima Daniel                                                               

    

Secretarul adunării     ____________________Burea Marina          
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LISTA 

Reprezentanţilor grupei academice, a facultăţii Pedagogie prezenţi la Adunarea 

Generală pentru alegerea şi delegarea reprezentanţilor studenţilor: 

1. --  în Senatul studenţesc U.S.E.F.S. 

2.  -- în Senatul U.S.E.F.S. 

 

Nr. 

d/o 
Numele, Prenumele Grupa academică Semnătura 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 

 

 

 

Şeful Grupei_______________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


