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CALENDARUL DE ORGANIZARE  ȘI DESFĂȘURARE A REFERENDUMULUI UNIVERSITAR ÎN ACADEMIA NAVALĂ “MIRCEA CEL 

BĂTRÂN” PENTRU ALEGEREA MODALITĂȚII DE DESEMNARE A RECTORULUI - 2019 

 
Nr.crt. Activitatea Cine răspunde Data Observaţii 

1. 1. Aprobarea de către Senatul ANMB a metodologiei de organizare  şi 

desfăşurare a referendumului universitar pentru alegerea modalităţii de 

desemnare a rectorului 

2. Stabilirea datei de desfăşurare a referendumului (nu mai devreme de  

Z1=Z + 30 zile) - 26.11.2019 

3. Desemnarea de către Senat la propunerea facultăţílor a biroului electoral al 

ANMB şi consemnarea într-un proces verbal care constituie actul de investire. 

Biroul electoral al universității este format dintr-un număr  impar de membri (5-

7 membri), dintre care unul posedă în mod obligatoriu pregatire juridică. Din 

biroul electoral al universității fac parte 1-2 studenți.  

4. Desemnarea de către Senat a birourilor de votare pentru secţiile de votare 

care urmează a se organiza. 

5. Stabilirea de către Senat a numărului secţiilor de votare, a locaţiilor în care se 

amplasează cabinele de vot şi a numărului de ştampile de vot pentru fiecare 

secţie de votare.   

6. Stabilirea datei şi locului de desfăşurare a celor 3 dezbateri publice pentru 

informarea comunității academice asupra referendumului universitar și 

implicațiilor care decurg din acesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele Senatului 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şedinţa 

Senatului 

(Ziua Z) 

24.10.2019 

 

 

 

 

07.11.2019 

14.11.2019 

21.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clubul ANMB 

Cdor.conf. univ.dr.îng. Burlacu Paul 

Cdor.conf. univ.dr.îng. Atodiresei Dinu 

Prof. univ. dr.ing. Ali Beazit 

2. 1. Publicarea metodologiei pe pagina web www.anmb.ro şi transmiterea 

acesteia la Ministerul Educației Naţionale, Statul Major al Forţelor Navale şi  

Direcţia Generală Management Resurse Umane din Ministerul Apărării 

Naţionale.  

2. Aducerea la cunoştinţa comunităţii academice a datei, temei referendumului 

universitar, cine participă la vot, locaţia, datele şi locul desfăşurării celor 3 

dezbateri menite să informeze comunitatea academică asupra referendumului şi 

implicaţiilor ce decurg din acesta; prin  mijloacele de informare aflate la 

dispoziţia ANMB (www.anmb.ro, rețeaua INTRANET, afişare la sediul 

departamentelor şi la panourile de informaţii ale studenţilor) 

3. Alegerea de către membrii biroului electoral al ANMB, prin vot secret a 

preşedintelui şi locţiitorului  

 

 

 

 

 

Preşedintele Senatului 

 

 

 

 

 

Z+4 zile 

28.10.2019 

 

3. Întocmirea listelor de vot în conformitate cu art. 9 al (2) şi afişarea lor Biroul electoral Z+7zile 

31.10.2019 

 

4. Comunicarea către MEN, DGMRU şi SMFN a datei de desfăşurare a Preşedintele Senatului Z1-14 zile  

http://www.anmb.ro/
http://www.anmb.ro/


referendumului, a zilelor  şi locul desfăşurării celor 3 dezbateri menite să 

informeze comunitatea academică asupra referendumului şi implicaţiilor ce 

decurg din acesta 

 11.11.2019 

5. Desfăşurarea referendumului Preşedintele şi 

locţiitorul biroului 

electoral al ANMB  

Z1 

26.11.2019 

 

6. 1. Stabilirea rezultatului referendumului universitar 

 

2. Verificarea  listelor de vot în vederea depistării eventualelor voturi multiple 

 

3. Validarea rezultatelor referendumului 

 

Biroul electoral 

 

Biroul senatului 

 

Biroul senatului 

Z1+1zi 

27.11.2019 

Z1+1zi 

27.11.2019 

Z1+1zi 

27.11.2019 

 

7. Comunicarea rezultatelor referendumului comunităţii academice, MEN, SMFN, 

DGMRU (în situaţia validării acestuia) 

Preşedintele Senatului Z1+2zile 

28.11.2019 

 

 

PREȘEDINTELE  SENATULUI UNIVERSITAR 

             Prof. univ. dr. ing. 

                             Ali Beazit 
 


