
ANEXA Nr. 1 

 

 

BIROUL ELECTORAL AL ACADEMIEI NAVALE “MIRCEA CEL BĂTRÂN” 
 

PROCES-VERBAL  

privind consemnarea rezultatului referendumului din data de 26.11.2019, organizat la nivelul instituţiei de 

învăţământ superior Academia Navală „Mircea cel Bătrân” pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului 
 

a. numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente la secţia de votare, cu verificarea 

respectării formulei:  

(pct.a>/=pct.b) =      

b. numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne înscrişi în listele electorale existente în secţia de 

votare =  

c. numărul total al buletinelor de vot primite de la biroul electoral al secţiei de votare, cu verificarea respectării 

formulei 

pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f + pct. g =  

d. numărul total al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate =  

e. numărul total al voturilor valabil, cu verificarea respectării formulei:      

pct. e < / [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h =  

f. numărul total al voturilor nule =  

g. numărul total al voturilor albe =  

h. numărul total al voturilor valabil exprimate pentru fiecare opţiune, din care:  

h1. numărul total al voturilor valabil exprimate pentru opţiunea "pe bază de concurs public" =  

h2. numărul total al voturilor valabil exprimate pentru opţiunea "pe bază de alegeri generale, prin vot 

universal, direct, secret şi egal" =  

i. numărul total de voturi exprimate necesar pentru validarea referendumului privind alegerea unei modalităţi 

de desemnare a rectorului, cu verificarea respectării formulei =     

[(pct. e : 2) + 1]; 

j. numărul total de voturi în baza căruia se stabileşte rezultatul referendumului universitar (majoritatea simplă a 

voturilor valabil exprimate pentru fiecare opţiune, respectiv h1 sau h2) =  

k. expunerea pe scurt a întâmplărilor, contestaţiilor şi a modului de soluţionare a lor precum şi a contestaţiilor 

înaintate Biroului electoral al secţiei de votare: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Preşedintele Biroului Electoral al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”     

prof.univ.dr.ing. 

 Dobref Vasile....................................... 

Locţiitorul preşedintelui Biroului Electoral al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”      

Şef lucr.univ.dr.ing. 

Cotorcea Alexandru............................... 

   

Membrii Biroului Electoral: 

Lt.col. jurist. Ivanov  Georgiana ………………………. 

Student   Popa Raluca ...................................................... 

Student  Ioniţă Cetali-Alexandru ..................................... 

 

R O M Â N I A  

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

ACADEMIA NAVALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN” 

SENATUL UNIVERSITAR 
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