
 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                   Nr. 3712/06.11.2018 

 

Raport al comisiei constituită cu ocazia depunerii contestației referitoare la 

RAPORTUL comisiei electorale constituită cu ocazia alegerilor pentru 

studenții reprezentanți în Consiliile Facultăților care au avut loc în data de 

30.10.2018 

 În urma contestației primite pe adresa alegeri@osut.ro, în data de 31 octombrie 2018, la 

ora 14:00, de la domnul student Flavius Enache, comisia formulează următorul 

 

RĂSPUNS 

 
 Comisia a anlizat Raportul întocmit de către comisia electorală formată în conformitate cu 

reglementările interne, contestația depusă referitoare la acest raport, procesul verbal realizat cu 

ocazia numărării voturilor, dar și Regulamentele interne UVT. În acest sens, se formulează 

următoarele precizări: 

La nivelul Universității de Vest din Timișoara, alegerile pentru studenții reprezentanți, se 

organizează, conform Regulamentului de alegere a studenților reprezentanți, aprobat prin HS. nr. 

66/08.10.2015, alegerile sunt organizate de către Organizația Studenților din Universitatea de Vest 

din Timișoara (OSUT). 

Conform contestației înregistrată de domnul Flavius Enache reiese că din partea Asociației 

PRO PFC și-au depus candidatura: Flavius-Adrian Enache, Marian-Dorinel Bercea, Elena-Daniela 

Păunescu și Debora Șuteu, afirmație care se poate dovedi cu probe, conform anexei 1. De 

asemenea, este adusă în discuție afirmația că ,,Din partea OSUT și-au depus candidaturile 

următorii: Patricia Văleanu, Beatrice Oprița, Gabriel Hoancă și Robert Gherasimoae.”, afirmație 

care nu poate să fie fundamentată cu vreo dovadă. 

Referitor la afirmația ,,Campania electorală s-a desfășurat în parametrii normali, chiar dacă 

nu am fost informați de OSUT cum putem să tipărim pe banii proiectului afișe sau alte materiale 

de campanie, așa cum prevede Art. 4 din Regulamentul de alegere a studenților reprezenanți din  

 



 

 
 

 

 

 

UVT (denumit în continuare Regulament/Regulamentul)”, precizăm că OSUT nu a primit vreo 

solicitare în acest sens până la momentul finalizării campaniei electorale. 

 Conform anexei 2, domnul Ovidiu Boldor declară că nu l-a contactat telefonic pe domnul 

Flavius Enache în ziua de 30 octombrie 2018, lucru care se poate verifica. Domnul Ovidiu Boldor 

nici măcar nu deține numărul de telefon al domnului Flavius Enache. Domnul Ovidiu Boldor, în 

urma unei sesizări în care se solicita păstrarea anonimatului și ca membru al Comisiei Electorale 

a adus la cunoștința candidatului despre faptul că există posibilitatea încălcării Art. 50 din 

Regulamentul de alegere a studenților reprezentanți și că se va analiza această sesizare. De 

asemenea, domnul Boldor a avut o convorbire telefonică cu studenta Elena Rovinaru, tocmai 

pentru a verifica dacă aceasta este membră a Asociației PRO PFC, asociație care avea candidați 

pentru aceste posturi. Domnișoara Rovinaru a afirmat prin telefon că este membră în cadrul acestei 

asociații. De asemenea, textul regăsit pe grupul de whatsapp era în mare identic cu textul de pe 

pagina de facebook a asociației (ANEXA 3). 

 Facem precizarea că domnul Boldor, în calitatea sa de membru al comisiei Electorale, a 

informat candidații despre faptul că există suspiciunea încălcării Art. 50 din Regulamentul de 

alegere a studenților reprezentanți. Aceasă informare a avut la bază un raport (ANEXA 4) redactat 

înaintea finalizării procesului electoral și informarea era din partea COMISIEI, ci nu din partea 

domnului Boldor, așa cum reiese din contestație. Menționăm faptul că din partea decanatelor nu a 

fost primită vreo adresă care să ateste delegarea unor observatori. Comisia apreciază că în spirirul 

colegialității au fost numărate voturile fiecărui candidat, dar în procesul verbal au fost menționați 

doar candidații care au întrunit prevederile Regulamentului la acel moment. 

 Referitor la afirmația din contestație referitoare la încălcarea Art. 51, menționăm că în acest 

sens nu avem vreo dovadă care să ne poată spune dacă a fost încălcat sau nu. Simplele afirmații 

nu ne pot duce la a aprecia dacă au fost sau nu încălcate prevederile regulamentului. 

 Se constată că organizatorul de alegeri și-a îndeplinit atribuțiile și că alegerile au fost 

organizate într-un mod transparent și conform Regulamentului. De asemenea, organizatorul 

alegerilor a stabilit un termen de contestații, așa cum este prevăzut. În termen a fost depusă o 

contestație, iar comisia constituită pentru analizarea acesteia formulează următoarea 

REZOLUȚIE 
Admite în parte contestația formulată de către Asociația PRO PFC, în sensul interpretării 

Art. 50 din Regulamentul de alegere a studenților reprezentanți aprobat prin HS 66/08.10.2015, în 

sensul în care candidații nu au întreprins acțiuni de campanie electorală în ziua votului. 

 

 



 

 
 

 

 

 

Transmite prezenta rezoluție către organizatorul de alegeri pentru a formula adresa de 

numire pentru candidații Flavius-Adrian Enache, Marian-Dorinel Bercea, Elena-Daniela Păunescu 

și Debora Șuteu în funcția de studenți reprezentanți în Consiliul Facultății de Științe Politice, 

Filosofie și Științe ale Comunicării, conform rezultatelor obținute în baza procesului electoral 

desfășurat în data de 30.10.2018. 

 Aduce la cunoștință studenților reprezentanți că, în exercitarea funcției, trebuie să existe 

consultări cu OSUT, ca organizație studențească reprezentativă la nivelul UVT, conform Art. 82, 

alin. 3 din Carta UVT. 

Propune organizatorului de alegeri amendarea Regulamentului de alegere a studenților 

reprezentanți din UVT pentru îmbunătățirea prevederilor lacunare și consultarea la amendarea 

acestuia cu Oficiul Juridic UVT, Comisia pentru Probleme Studențești din Senatul UVT și 

Prorectorul responsabil pe probleme studențești din UVT. 

 

 

 

 

Timișoara,                                                                     Comisia de de analizare a contestațiilor:  

06.11.2018                                                           Bianca-Denisa Cernușcă – Vicepreședinte OSUT  

Mădălina-Elena Penciuc – șef de an, an II, EAI, FEAA 

   Ionela-Luiza Marinescu – șef de grupă, gr. 1, an II, Sociologie, FSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXA 1 

 

Candidați din parte Asociației PRO PFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ANEXA 2 

 

 

 

Declarație 

 

Subsemnatul Ovidiu-Marian Boldor, membru al Comisiei electorale în cadrul alegerilor 

studenților reprezentanți din UVT, declar că nu l-am contactat telefonic pe domnul Flavius Enache 

în ziua de 30 octombrie 2018 și că nici măcar nu dețin numărul de telefon al domnului Flavius 

Enache, lucru care se poate verifica. Este adevărat că în urma unei sesizări în care se solicita 

păstrarea anonimatului, am adus la cunoștință domnului Flavius Enache despre faptul că există 

posibilitatea încălcării Art. 50 din Regulamentul de alegere a studenților reprezentanți și că se va 

analiza această sesizare.  

 

 

 

    Data                                                                                                                           Semnătură 

05.11.2018                                                                                                    Ovidiu-Marian Boldor 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ANEXA 3 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXA 4 

 

Nr. 3694/30.10.2018 
 

 

Raport al comisiei electorale constituită cu ocazia desfășurării alegerilor 

pentru studenții reprezentanți pentru funcția de membru în Consiliul 

Facultății din data de 30.10.2018 
 
 
 

Comisia constituită cu ocazia desfășurării alegerilor care au avut loc în data de 30.10.2018, 

la sediul central UVT și la sediile facultăților, în urma unei sesizări de la o persoană care ne-a 

trimis o captură de ecran, constată următoarele: 
 

Pe grupul de discuții de whatsapp al programului de studii Comunicare și Relații Publice, 

anul 1 din cadrul Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, un membru al 

asociației ,,Asociația ProPFC” a postat un mesaj prin care îndemna colegii acestuia să meargă la 

vot și să voteze candidații: 
 

- Enache Flavius  
- Păunescu Elena  
- Șuteu Debora  
- Bercea Marian 

 
Comisia apreciază că acțiunea colegei lor, membru al acestei asociații, așa cum ea declară 

verbal, duce la încălcarea articolului 50 din Regulamentul de Alegere a studenților reprezentanți, 

aprobat prin HS. 66/08.10.2015. Imediat după ce am anunțat președintele asociației, care este 

candidat, despre acest lucru a pus-o pe colega acestuia să șteargă postarea de pe acel grup. În 

contextul în care postarea a fost ștearsă, considerăm că inclusiv candidații și-au dat seama că au 

comis o greșeală. 
 

Atașat se regăsesc capturi de ecran care dovedesc cele susținute. 
 

Comisia Electorală: 
 

Ovidiu - Marian Boldor, președinte OSUT 
 

Chitic Alexandru, șef an III Chimie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie 
 

Vîlcu Mădălin, șef an I ECTS, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor 

 


