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HOTĂRÂREA  

SENATULUI UNIVERSITAR AL ACADEMIEI NAVALE 

„MIRCEA CEL BĂTRÂN”  

nr. 758_ A  din 16.12.2021 

 

 Având în vedere prevederile art. 22, alin. 1) și art. 34, alin. 4) din Carta universitară 

ANMB, 

Ținând cont de încetarea, la data de 19.12.2021, a unor mandate ale reprezentaților 

studenților în organele colective de conducere din ANMB pentru următoarele structuri: 

SENATUL UNIVERSITAR ANMB 

-1 loc pentru studenții din cadrul facultății FIM, vacantat prin încetarea mandatului de 

reprezentare a studentei Geică Ana Cristina, 

CONSILIUL FIM 

-1 loc pentru studenții din cadrul facultății, vacantat prin încetarea mandatului de reprezentare 

a studentei Manolache Maria Nicoleta,  

CONSILIUL FNMN 

-2 locuri pentru studenții din cadrul facultății, vacantate prin încetarea mandatelor de 

reprezentare a studenților Tega Gabriel Marian și Popa Marian Andrei, 

 -COMISIA DE ETICĂ 

-1 loc pentru studenții din întreaga comunitate studențească, vacantat prin încetarea 

mandatului de reprezentare a studentei Ignat Adela, 

În conformitate cu Metodologiei de organizare şi desfăşurare a constituirii și alegerii 

structurilor și funcțiilor de conducere academică din Academia Navală „Mircea cel Bătrân”,  

Având în vedere Normele de reprezentare în structurile colective de conducere din 

ANMB (Anexa 2 ) 

Senatul universitar al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” întrunit în şedinţa 

ordinară din data de 16.12.2021, cu unanimitate de voturi,  

 

 Hotărăște 

 

Art. 1 Aprobă declanșarea procesului de alegeri parțiale, în regim online, desfășurate în 

perioada 16 decembrie 2021 - 27 ianuarie 2022, pentru ocuparea locurilor vacantate din 

structurile colective de conducere ale ANMB, după cum urmează: 

SENATUL UNIVERSITAR ANMB 

-1 loc pentru studenții din cadrul facultății FIM, 

CONSILIUL FIM 

-1 loc pentru studenții din cadrul facultății 

CONSILIUL FNMN 

-2 locuri pentru studenții din cadrul facultății,  

-COMISIA DE ETICĂ 

-1 loc pentru studenții din întreaga comunitate studențească. 

 

 

R O M Â N I A  

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

ACADEMIA NAVALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN” 

SENATUL UNIVERSITAR 

16 Decembrie 2021 

Nr. H – 266 /16.12.2021 

 

NECLASIFICAT 

Exemplar unic 

Dosar nr. ____ 
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Art. 2 Aprobă Calendarul alegerilor parțiale, după cum urmează: 
Nr. 

Crt. 
Activitatea  Cine răspunde Perioada Obs 

1 

Publicarea pe site-ul instituţiei a anunţului 

privind declanşarea alegerilor pentru 

desemnarea reprezentanților studenților în 

structurile de conducere colectivă a 

ANMB: 

SENATUL UNIVERSITAR   

– 1 loc pentru reprezentanții FIM 

CONSILIUL FIM     

– 1 loc pentru studenții facultății 

CONSILIUL FNMN   

– 2 locuri pentru studenții facultății 

-COMISIA DE ETICĂ   

 –1 loc pentru întreaga comunitate 

studențescă 

Preşedintele 

Senatului ANMB

  

16.12.2021 

 

2 
Desemnarea componenței Biroului 

Electoral (BE) 
Senatul universitar 

16.12.2021 

 

 

3 Întocmirea listelor de alegători Biroul Electoral (BE) 17.12.2021   

4 
Pregătirea platformei online pentru 

desfășurarea alegerilor 
Biroul Electoral (BE) 17.12.2021 

 

5 Depunerea candidaturilor reprezentanților 

studenților  
Biroul Electoral (BE) 18.12 -24.12.2021  

6 

Desfășurarea alegerilor online pe 

platforma ADL, prin vot secret -primul tur 

de scrutin 

Biroul Electoral (BE) 

04.01 -06.01.2022 

 

7 
Numărarea voturilor și întocmirea 

proceselor verbale 
Biroul Electoral (BE) 07.01.2022 

 

8 Al doilea tur de scrutin  Biroul Electoral (BE) 10.01 -11.01.2022 

dacă 

este 

cazul 

9 Consemnarea rezultatelor finale Biroul Electoral (BE) 12.01.2022  

10 
Validarea rezultatelor alegerilor în ședința  

Senatului universitar 
Senatul universitar 27.01.2022 

 

COMANDANTUL (RECTORUL) 

ACADEMIEI NAVALE „MIRCEA CEL BĂTRÂN” 

Comandor 

Conf.univ.dr.ing. Alecu TOMA 

PREŞEDINTELE  SENATULUI  UNIVERSITAR 

                      Prof.univ.dr.ing. Beazit  ALI  


