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Hotărârea nr. 98/25.05.2019 

cu privire la aprobarea 

Metodologiei de organizare a referendumului universitar pentru alegerea 
modalității de desemnare a rectorului Academiei de Studii Economice din București 

 
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 172/22.05.2019 cu privire la înaintarea către 
Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei de organizare a referendumului universitar pentru 
alegerea modalității de desemnare a rectorului Academiei de Studii Economice din București; 

În conformitate cu art. 209 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată, a art. 37 
din Carta ASE, a art. 3 din Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului ASE, precum și a 
Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016; 

Senatul Academiei de Studii Economice din București 
 

Hotărăşte 
 

Art. 1. Aprobarea Metodologiei de organizare a referendumului universitar pentru alegerea modalității 
de desemnare a rectorului Academiei de Studii Economice din București, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Consiliul de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 

 

Preşedinte Senat,  

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE        Cancelar Senat, 

Prof. univ. dr. Paul POCATILU 

 

 

Director Direcția Juridică și Contencios Administrativ 

Consilier Juridic Elena GĂMAN 
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ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI Anexa la HS. nr. 98/25.05.2019 
Senatul Universitar 
 

Metodologie de organizare a referendumului universitar pentru alegerea modalităţii de 
desemnare a rectorului Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

 
CAPITOLUL 1 Dispoziţii generale 
Art. 1 (1) Referendumul care face obiectul prezentei metodologii se organizează la nivelul 
Academiei de Studii Economice din Bucureşti, denumită în continuare ASE. 

(2) Obiectul referendumului îl constituie stabilirea, prin vot universal, direct, secret şi egal, 
a modalităţii de desemnare a rectorului ASE. 

(3) Organizarea şi desfăşurarea referendumului se realizează cu respectarea principiilor 
legalităţii, autonomiei universitare, transparenţei, răspunderii publice, responsabilităţii, eficienţei 
manageriale şi financiare, respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului 
academic şi a normelor etice şi deontologice.    
Art. 2 (1) Tema supusă referendumului este stabilirea opţiunii pentru una din cele două modalităţi 
de desemnare a rectorului, prevăzute la art. 209 alin. (1) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011: 

a) pe bază de concurs public; sau 
b) pe bază de alegeri generale, prin vot universal, secret, direct şi egal. 
(2) Conform legii, au drept de vot toate cadrele didactice şi de cercetare titulare din cadrul 

universităţii, şi reprezentanţii studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor. 
(3) Persoanele înscrise pe listele de vot ale ASE sunt chemate să se pronunţe prin aplicarea 

ştampilei de vot pe una dintre variantele înscrise pe buletinul de vot pentru care optează. 
Art. 3 (1) Referendumul se desfăşoară în ziua de luni, 24.06.2019. Intervalul orar în care se 
desfăşoară procedura de votare este 8.00 – 19.00. 

(2) Referendumul este validat dacă la acesta participă cel puţin jumătate plus unu din 
numărul persoanelor cu drept de vot înscrise pe listele de votare. 

(3) În situaţia în care referendumul este validat, rezultatul referendumului se stabileşte cu 
majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate. 

(4) În situaţia în care referendumul nu este validat, se organizează, în ziua de marti, 
25.06.2019, cu respectarea intervalului orar precizat la alin. 1, un nou referendum, pentru care rata 
de participare nu mai este un criteriu de validare. 

(5) În situaţia prevăzută la alin. (4) ambele scrutine se realizează în cadrul aceloraşi secţii 
de votare, operaţiunile electorale fiind îndeplinite de către aceleaşi birouri electorale. 

(6) Rezultatul referendumului, validat de senat, va fi adus la cunoştinţă comunităţii 
academice şi conducerii Ministerului Educaţiei Naționale în termen de 2 zile lucrătoare de la 
încheierea procesului de vot. 

 
CAPITOLUL 2 Organizarea referendumului 
Art. 4 (1) În cadrul ASE se organizează 2 secţii de votare, conform anexei 1 la prezenta 
metodologie. 

(2) Locul de desfăşurare a referendumului va fi etajul 1 al clădirii din str. Mihai Eminescu, 
nr. 11. Distribuţia sălilor aferente fiecărei secţii de votare este precizată în Anexa 1. 

(3) Data şi tema referendumului se aduc la cunoştinţa membrilor universităţii, cu cel puţin 
30 de zile înainte de ziua desfăşurării acestuia, prin toate mijloacele de informare aflate la dispoziţia 
universităţii. 

(4) Data de desfăşurare a referendumului se comunică Ministerului Educaţiei Naționale cu 
cel puţin 14 zile înainte de desfăşurare. 

(5) Consiliul de Administraţie organizează două dezbateri publice pentru informarea 
comunităţii academice asupra referendumului şi implicaţiilor care decurg din acesta, conform calendarului 
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din Anexa 2 la prezenta metodologie. 
 

CAPITOLUL 3 Organisme responsabile cu desfăşurarea referendumului 
Art. 5 (1) Biroul Electoral al ASE, organism imparţial la nivel de universitate, este responsabil cu 
organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi validarea rezultatelor referendumului. 
Componenţa nominală a Biroului Electoral al ASE şi sediul acestuia pe perioada de organizare a 
referendumului sunt prevăzute în Anexa 3 la prezenta metodologie. 

(2) În termen de 24 de ore de la investire are loc prima şedinţă a Biroului Electoral al ASE 
în care se desemnează preşedintele şi adjunctul acestuia. 

(3) Biroul Electoral al ASE îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin potrivit prezentei 
metodologii, completată cu dispoziţiile legale incidente. Biroul Electoral al ASE este responsabil 
pentru următoarele acţiuni: 

a) actualizarea listelor de vot; 
b) aducerea la cunoștința publicului a amplasării secțiilor de votare; 
c) arondarea pe secții de votare, unde este cazul; 
d) afișarea listelor de vot arondate pe secții; 
e) distribuirea buletinelor de vot; 
f) numărarea și verificarea proceselor-verbale întocmite de comisiile de votare pe secții; 
g) centralizarea voturilor și comunicarea rezultatului referendumului; 
h) organizarea campaniei de informare cu privire la data și obiectul referendumului, la 
participanții la vot și locul desfășurării referendumului; 
i) acreditarea persoanelor desemnate de către candidați ca observatori, pe lângă biroul 
electoral din fiecare secție de votare. 
(4) Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al Biroului Electoral al ASE este 

obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea juridică, civilă sau penală, după caz. 
(5) Biroul electoral al universităţii este format dintr-un număr impar de membri (5 - 7 

membri), dintre care unul are în mod obligatoriu pregătire juridică şi 1 - 2 sunt studenţi. 
(6) Biroul Electoral al ASE lucrează în prezenţa majorităţii membrilor şi ia decizii cu votul 

majorităţii celor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.  Şedinţele 
de lucru se consemnează într-un proces verbal semnat de către toţi membrii prezenţi. 
Art. 6 (1) Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt responsabile cu organizarea şi 
desfăşurarea referendumului pe secţii de votare. Componenţa nominală a birourilor electorale ale 
secţiilor de votare stabilită pe baza propunerilor făcute de către facultăţi este prezentată în cadrul 
Anexei 4 a prezentei metodologii.  

(2) Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt formate dintr-un număr impar de membri 
(5 - 7 membri), desemnaţi de consiliile facultăţilor în care se organizează. 
(3) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare sunt aleşi de către membrii biroului 
respectiv. 
(4) Colectivul de rezervă din rândul cadrelor didactice şi al studenţilor, aflat la dispoziţia 
Biroului Electoral al ASE, pentru asigurarea funcţionării secţiilor de votare este prezentat în 
cadrul Anexei 4 a prezentei metodologii. Birourile electorale ale secţiilor de votare au 
componenţa şi sediul prevăzute în Anexa 4. 

               (5) În termen de 24 de ore de la investire are loc prima şedinţă a birourilor electorale ale 
secţiilor de votare, în care se desemnează președinții acestora. Preşedinţii birourilor electorale ale 
secţiilor de votare sunt aleși de membrii biroului respectiv. 
                  (6) Birourile electorale ale secţiilor de votare au următoarele atribuţii: 

a) conduc operaţiunile de votare şi iau toate măsurile de ordine în localul secţiei de 
votare şi în jurul acesteia; 
b) identifică şi consemnează în tabele electorale participarea la vot; 



3 
 

c) numără voturile şi consemnează rezultatul referendumului; 
d) întocmesc şi înaintează Biroului Electoral al ASE dosarele prevăzute la art. 11 alin. 21; 
e) predau cu proces-verbal Biroului Electoral al ASE ştampilele şi celelalte materiale 
necesare votării. 

                 (7) Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al biroului electoral al secţiei de 
votare este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea juridică, civilă sau penală, 
după caz. 
                (8) Birourile electorale ale secţiilor de votare lucrează în prezenţa majorităţii membrilor şi 
ia decizii cu votul majorităţii celor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este 
hotărâtor. Şedinţele de lucru se consemnează într-un proces verbal semnat de către toţi membrii 
prezenţi. 

 
CAPITOLUL 4 Alegătorii 
Art. 7 (1) Persoanele cu drept de vot sunt înscrise pe listele de vot ale ASE. 

(2) Listele de vot ale ASE conţin: numărul curent, nume, prenume, CNP, 
facultatea/departamentul. 

(3) Afişarea listelor de vot (fără CNP) delimitarea secţiilor, numerotarea şi aducerea la 
cunoştinţa publică a secţiilor de votare şi a locaţiei de vot se fac cu cel puţin 14 zile calendaristice 
înaintea datei de vot. 

(4) Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele de vot. Întâmpinările împotriva 
omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din listele electorale se fac la Biroul Electoral 
al ASE, acesta fiind obligat să se pronunţe pe loc sau în cel mult 24 de ore de la înregistrare. 

(5) Cu 3 zile înainte de data organizării referendumului, nu se mai fac modificări ale listelor 
de vot. 

(6) Participantul la vot se legitimează cu unul din următoarele acte: carte de 
identitate/buletin de identitate / paşaport / carte de identitate provizorie / legitimaţie de 
serviciu / legitimaţie de student. 

(7) Rectorul comunică Ministerului Educaţiei Naționale următoarele date: 
a) numărul total al persoanelor cu drept de vot din universitate, care sunt chemate să participe 

la referendum, defalcat pe categorii: total număr de personal didactic şi de cercetare cu drept 
de vot şi total studenţi cu drept de vot; 

b) copie a hotărârii senatului prin care se stabilesc data şi locul organizării referendumului, cu 
cel puţin 14 zile înainte de desfăşurare; 

c) data de publicare pe site-ul propriu a informaţiilor privind calendarul de desfăşurare a 
referendumului; 

d) data şi locul desfăşurării dezbaterilor publice pentru informarea comunităţii academice. 
 

CAPITOLUL 5 Desfăşurarea referendumului 
Art. 8 (1) Buletinele de vot pentru referendumul universitar se realizează la nivel de universitate şi 
se securizează de biroul electoral universitar. Numărul buletinelor de vot prezentate biroului electoral 
universitar pentru securizare este egal cu numărul total declarat al persoanelor cu drept de vot din 
universitate plus un număr de 10%. Pe buletinele de vot se aplică ştampila de control a Biroului 
Electoral al ASE.   

(2) La nivelul fiecărei secţii de votare vor exista 6 ştampile de vot. 
(3) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare are următoarele atribuţii: 
a) primeşte, cu o zi înainte de data referendumului, de la Biroul Electoral al ASE, o copie 
după lista de vot, ştampilele marcate cu inscripţiunea “VOTAT”, formularele de vot, 
formularele pentru încheierea proceselor verbale, pe baza de proces verbal, precum şi alte 
materiale sau imprimate necesare desfăşurării optime a procesului de vot; 
b) se prezintă înainte de începerea referendumului la secţia de votare unde face prezenţa 
membrilor biroului electoral al secţiei şi o consemnează; verifică urna de vot care este apoi 
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sigilată de către preşedintele Biroului Electoral al ASE prin aplicarea ştampilei de control; 
c) asigură afişarea la loc vizibil la uşa secţiei de votare ora de începere şi de încheiere a 
procesului de votare, permite accesul în secţia de votare a persoanelor înscrise pe listele de 
vot; 
d) în timpul procesului de vot verifică împreună cu membrii biroului electoral identitatea 
alegătorului în conformitate cu prezenta metodologie; 
e) primeşte orice sesizări legate de procesul de vot şi le înaintează spre soluţionare 
Biroului Electoral al ASE; 
f) verifică, la încheierea votului, starea sigiliilor de pe urna de vot şi sigilează fanta 

acesteia.  
Art. 9 (1) Secţiile de votare se închid la orele 19.00. Au dreptul să voteze toţi alegătorii care se 
aflau în secţia de votare la orele 19.00. 

(2) Imediat după încheierea procedurii de vot, se trece la numărarea şi validarea voturilor 
valabil exprimate. 

(3) La toate operaţiunile necesare de numărare a voturilor participă membrii birourilor 
secţiei de votare şi pot asista persoanele acreditate. 

(4) După încheierea votului, preşedintele, în prezenţa membrilor biroului secţiei de votare, 
anulează buletinele de vot rămase neîntrebuinţate. Anularea se realizează prin aplicarea 
ştampilei 
„ANULAT”. 

(5) Se consemnează distinct, în procesul-verbal, numărul buletinelor de vot anulate. 
(6) Se numără toţi alegătorii din listele electorale care au participat la vot şi se consemnează 

numărul lor în rubricile corespunzătoare din procesele-verbale. 
(7) Se adună buletinele de vot utilizate, aşa cum rezultă din listele electorale, cu buletinele 

de vot neutilizate şi anulate. Suma acestora, care trebuie să corespundă cu numărul de buletine 
primite în cadrul secţiei de votare, se consemnează în procesul-verbal. În cazul în care suma lor 
este alta decât numărul de buletine de vot primite, se precizează în procesul-verbal motivul pentru 
care apare diferenţa, luându-se în considerare contestaţiile adresate biroului electoral al secţiei de 
votare. 

(8) În cazul în care suma nu se verifică, membrii biroului electoral al secţiei de votare pot 
avea opinii separate. Acestea se consemnează în procesul-verbal. 

(9) După aceste operaţiuni, se procedează la deschiderea urnei. Preşedintele citeşte, cu voce 
tare, la deschiderea fiecărui buletin, opţiunea votată şi arată buletinul de vot celor prezenţi. Pe 
formularul tipizat elaborat de Biroul Electoral al ASE, unul dintre membrii biroului electoral al 
secţiei de votare, asistat de cel puţin încă un membru al acestuia, consemnează opţiunea care rezultă 
prin citirea fiecărui buletin de vot. 

(10) Fiecare buletin de vot citit şi consemnat în formular este aşezat de către preşedinte, 
ajutat de către ceilalţi membri ai biroului electoral, într-un pachet separat pentru fiecare opţiune 
supusă votării. 

(11) Pentru buletinele de vot nule, voturi albe, precum şi pentru cele contestate, se fac 
pachete separate. 

(12) Sunt nule buletinele de vot care nu poartă ştampila de control a Biroului Electoral al 
ASE, buletinele de vot având alt format decât cel legal aprobat sau la care ştampila este aplicată 
pe mai multe patrulatere ori în afara acestora. Aceste buletine de vot nu intră în calculul voturilor 
valabil exprimate. 

(13) În cazul în care există buletine de vot pentru care există opinii diferite privind 
valabilitatea votului, se va decide statutul acestora ţinând cont de părerea majorităţii membrilor 
biroului electoral al secţiei de votare. 

(14) Buletinele care nu au aplicată ştampila "VOTAT" sunt voturi albe. Aceste buletine nu 
intră în calculul voturilor valabil exprimate. 
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(15) Rezultatul se consemnează în tabele separate pentru care se încheie procese verbale în 
două exemplare originale. 

(16) Procesele-verbale se semnează de către preşedintele biroului secţiei de votare, precum 
şi de către membrii biroului secţiei de votare şi vor purta ştampila de control. 

(17) Fiecare membru al biroului electoral al secţiei de votare are dreptul la o copie a 
procesului-verbal, semnată de către preşedintele biroului secţiei de votare şi de către ceilalţi 
membri ai biroului. 

(18) În timpul operaţiunilor de vot şi de deschidere a urnei se pot face contestaţii cu privire 
la aceste operaţiuni. Acestea se soluţionează pe loc, de către preşedintele biroului electoral al 
secţiei de votare. 

(19) Contestaţiile se prezintă preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, cu 
excepţia celor care vizează direct activitatea acestuia, caz în care se vor depune la Biroul Electoral 
al ASE. Ele se formulează în scris, în două exemplare, dintre care unul, semnat şi ştampilat de 
preşedinte, rămâne la contestatar. 

(20) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare hotărăşte, de îndată, asupra 
contestaţiilor a căror rezolvare nu poate fi întârziată. 

(21) Se întocmeşte un dosar care cuprinde: procesul-verbal în două exemplare originale în 
conformitate cu anexa 5, contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al 
secţiei de votare, buletinele de vot nule şi cele contestate, formularele tipizate care au fost folosite 
la calculul rezultatelor, precum şi listele electorale utilizate în cadrul secţiei de votare. 

(22) Preşedintele biroului electoral ale secţiei de votare, însoţit de persoanele acreditate, 
predă dosarele întocmite conform prevederilor alin. (21) sigilate şi ştampilate, la sediul Biroului 
Electoral al ASE, în cel mult 24 de ore de la încheierea votării. 

 
CAPITOLUL 6 Rezultatele referendumului 
Art. 10 (1) Biroul Electoral al ASE centralizează informaţiile cu privire la voturile exprimate în 
întreaga universitate. 

(2) Biroul Electoral al universităţii completează un proces-verbal privind consemnarea 
rezultatului referendumului organizat la nivelul Academiei de Studii Economice din  Bucureşti 
pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului prin însumarea proceselor-verbale întocmite 
de birourile electorale ale secţiilor de votare. Modelul procesului-verbal al Biroului Electoral al 
ASE este prezentat în Anexa 6. 

(3) O copie a procesului-verbal rămâne la sediul Biroului Electoral al ASE şi poate fi pusă, 
la cerere, la dispoziţia persoanelor interesate, conform Legii nr. 544/2001. 
Art. 11 (1) Biroul Electoral al ASE va înainta copiile listelor electorale, respectiv listele electorale 
utilizate în cadrul secţiei de votare, Consiliului de Administraţie care le va verifica în vederea 
depistării eventualelor voturi multiple sau necorelării între situaţiile prezentate.  
(2) Consiliul de Administraţie primeşte rezultatele centralizate de la Biroul Electoral al 
universităţii, validează rezultatele, le înaintează Senatului şi le comunică publicului, prin 
intermediul paginii web şi Ministerului Educaţiei Naționale. 

 
CAPITOLUL 7 Dispoziţii finale 
Art. 12 (1) Consiliul de Administraţie, Biroul Electoral al ASE şi birourile electorale ale secţiilor 
de votare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei metodologii. 

(2) Buletinele de vot folosite, cele neîntrebuinţate şi anulate, precum şi ştampilele de la 
secţiile de votare se depun spre arhivare la Biroul Electoral al universităţii. Perioada de păstrare 
este de 5 ani. 

(3) În termen de 2 zile lucrătoare de la validarea rezultatului referendumului de către Senat 
toate documentele privind referendumul se vor depune la Arhiva instituţiei. 
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(4) Prezenta Metodologie a fost elaborată în conformitate cu prevederile art. 209 din Legea 
nr. Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi în baza dispoziţiilor Metodologiei-cadru de organizare a 
referendumului la nivel de universităţi pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului, 
aprobată prin Ordinul M.E.C.S. nr. 3751 / 29.04.2015, publicat în M.O. 336 / 18.05.2015. 

Prezenta Metodologie a fost aprobată de Senatul Academiei de Studii Economice din 
Bucureşti, în şedinţa din 25.05.2019.  

 
RECTOR, PREȘEDINTELE SENATULUI, 
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE 
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Anexa 1 
 
 
 
 

SECŢIILE DE VOTARE 
 
 
 
 
 

Nr. secţiei de 
votare 

Sala Facultăţi/Departamente 

 
1 

1105 Relaţii Economice Internaţionale 
Administraţie şi Management Public 

Business și Turism 
Management 

Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de valori 
Economie Agroalimentară şi a Mediului 

 
2 

1106 Contabilitate şi Informatică de Gestiune 
Economie Teoretică și Aplicată 

Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine) 
Marketing 

Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică 
 
 
 
 
 

Sălile se află în clădirea din str. Mihai Eminescu, nr. 11, etj.1. 
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Anexa 2 
 

Calendarul activităţilor privind organizarea referendumului pentru alegerea 
modalităţii de desemnare a rectorului 

Nr. 
crt. 

Data Acţiunea 

1. 25.05.2019 Publicarea Metodologiei privind modalitatea de desemnare a rectorului 
A.S.E., datei desfăşurării acestuia şi locului de amplasare a secţiilor de 

votare, temei referendumului 
2. 27.05.2019 Prima şedinţă a Biroului Electoral al Universităţii; desemnarea 

preşedintelui şi adjunctului acestuia; 
3. 27.05.2019 Prima şedinţă a birourilor electorale ale secţiilor de votare; desemnarea 

preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare. 
4. 03.06.2019 Comunicarea la MEN a datei şi calendarului desfăşurării referendumului 

privind modalitatea de desemnare a rectorului A.S.E, a locului de 
amplasare a secţiilor de votare și a calendarului dezbaterilor publice etc. 

5. 05.06.2019 
Ora 14:00 
Ora 15:00 

 

Dezbateri pentru informarea comunităţii academice asupra referendumului 
privind modalitatea de desemnare a rectorului A.S.E. şi implicaţiilor care 

decurg din acesta 

6. 10.06.2019 Definitivarea listelor cu persoanele cu drept de vot la referendumul 
privind modalitatea de desemnare a rectorului A.S.E. Publicarea acestora. 

7. 10.06.2019 Comunicarea la MEN numărul total al persoanelor cu drept de vot din 
universitate, care sunt chemate să participe la referendum, defalcat pe 
categorii: total număr de personal didactic şi de cercetare cu drept de vot şi 
total studenţi cu drept de vot; 
b) copie a hotărârii senatului prin care se stabilesc data şi locul organizării 
referendumului, cu cel puţin 14 zile înainte de desfăşurare; 
c) data de publicare pe site-ul propriu a informaţiilor privind calendarul de 
desfăşurare a referendumului. 

 
8. 11.06.2019 - 

21.06.2019 
Contestatii privind listele 

9. 21.06.2019 Ultima zi în care se mai pot modifica listele de vot 
10. 24.06.2019 Desfăşurarea referendumului privind modalitatea de desemnare a 

rectorului A.S.E. 
11. 25.06.2019, 

până la ora 
10:00 

Depunerea situaţiilor centralizatoare de către preşedinţii birourilor 
electorale ale secţiilor de votare la Biroul Electoral al universităţii 

12. 25.06.2019, 
ora 12:00 

Biroul Electoral al universităţii înaintează Senatului ASE și Consiliului de 
Administrație situaţia centralizatoare 

13. 26.06.2019 Validarea rezultatului referendumului de către Senatul ASE 

14. 26.06.2019 Informarea comunităţii şi MEN cu privire la rezultatul 
referendumului privind modalitatea de desemnare a rectorului A.S.E. 
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Anexa 3 
 
 
 
 

COMPONENŢA BIROULUI ELECTORAL AL ACADEMIEI DE STUDII 
ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 

 
 
 
 

1. Prof. univ. dr. Mirela STOIAN – președinte; 

2. Lect. Univ. dr. Mihaela PĂCEȘILĂ – vicepreședinte; 

3. Conf. univ. dr. Mihail Dumitru SACALĂ; 

4. Prof. univ. dr. Bogdan MOINESCU; 

5. Lect. Univ. dr. Adriana MOȚATU; 

6. Student drd. Dragoș Andrei STOICA; 

7. Student drd. Alexandra Ana GORA.  

 
 

Sediul Biroului Electoral al ASE este Sala Constantin Bărbulescu, clădirea din Piaţa Romană nr. 6, 
etaj1. 
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Anexa 4 
 

COMPONENŢA BIROURILOR ELECTORALE ALE SECŢIILOR DE VOTARE 
DIN CADRUL ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 

 
 

BIROUL ELECTORAL AL SECŢIEI DE 
VOTARE NR. 1 

 
 

1. Lect. univ. dr. Camelia CANDIDATU 
2. Asist. univ. dr. Ana-Mădălina POTCOVARU 
3. Lect.univ.dr. Daniel ZGURA 
4. Asist. univ. dr. Radu Bogdan USZKAI 
5. Lector univ.dr. Maria PASCU-NEDELCU 
6. Asist.  univ dr Alina ZAHARIA 
7. Student – Mecu Andra-Nicoleta 
8. Student – Nimerenco Ina 

 
 

BIROUL ELECTORAL AL SECŢIEI DE 
VOTARE NR. 2 

 
 

1. Conf univ dr. Viorel AVRAM 
2. Conf. univ. Roberta STANEF-PUICA 
3. Lect Univ. Dr. Shahrazad HADAD 
4. Lect. univ. dr. Cristian Ionuț TATU  
5. Lect dr. Alexandru BARBULESCU 
6. Student – Florea Oana 
7. Student – Niță Carmen 

 
COLECTIV DE REZERVĂ 

 
1. Asist. univ. dr. Cătălin PÂRVU 
2. Lector univ dr Elena PREDA  
3. Asist. dr. Alexandru BUGHEANU 
4. Conf univ dr Doru Adrian BIGIOI 
5. Lect. univ. dr. Silviu MIHAILA 
6. Lect. univ.dr. Virgil-Constantin DAMIAN 
7. Asist. Univ. Dr. Vlad ROSCA 
8. Asist. univ. dr. Georgică GHEORGHE 
9. Asist. dr. Adrian OTOIU 
10. Lect. univ. dr. Carmen ACATRINEI  
11. Tudosescu Mara 
12. Popescu Adnana 
13. Matei Bogdan Florin 
14. Dumitrache Carina 
15. Ciubăn Cristian 
16. Andrei Ioana Raluca 
17. Ciocodeică David 
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Anexa 5 
 
 

BIROUL ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE NR. ....... 
 
 

PROCES-VERBAL 
privind consemnarea rezultatului referendumului din data de 24 iunie 2019 organizat la 
nivelul instituţiei de învăţământ superior ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN 

BUCUREŞTI pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului 
 

a) numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secţia de votare; 
b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale existente 
în secţia de votare; 
c) numărul buletinelor de vot primite de către biroul electoral al secţiei de votare, cu verificarea 
respectării formulei: pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f + pct. g; 
d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate; 
e) numărul total al voturilor valabil exprimate, cu verificarea respectării formulei: 
pct. e </= [pct. b - (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h; 
f) numărul voturilor nule; 
g) numărul voturilor albe; 
h) numărul 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) expunerea pe scurt a contestaţiilor şi a modului de soluţionare a lor, precum şi a contestaţiilor 
înaintate Biroului electoral al secţiei de votare; 
j) starea sigiliului de pe urnă la încheierea votării. 

 
Preşedintele 
Biroului Electoral al secţiei de votare 

 
............................................................. 

 
 
 

Membrii Biroului Electoral al secţiei de votare: 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
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Anexa 6 
 
 

BIROUL ELECTORAL AL UNIVERSITĂŢII 
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN 
BUCUREŞTI 

 
 

PROCES-VERBAL 
privind consemnarea rezultatului referendumului din data de 24 iunie 2019 organizat la 
nivelul instituţiei de învăţământ superior ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN 

BUCUREŞTI pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului 
 

a) numărul total al persoanelor cu drept de vot obţinut prin însumarea datelor similare din 
procesele- verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare, cu verificarea respectării 
formulei: 

pct. a >/= pct. b; 
b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne obţinut prin însumarea datelor similare 
din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare; 
c) numărul total al buletinelor de vot primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare obţinut 
prin însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor 
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 obţinut prin însumarea datelor 
similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare; 
e) numărul total al voturilor valabil exprimate obţinut prin însumarea datelor similare din 
procesele- verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare, 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 obţinut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale 
întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare; 
g) numărul total al voturilor albe obţinut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale 
întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare; 
h) numărul total al voturilor valabil exprimate pentru fiecare opţiune, rezultat din însumarea 
datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare, 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]; 
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j) numărul total de voturi în baza căruia se stabileşte rezultatul referendumului (majoritatea 
simplă a voturilor valabil exprimate pentru fiecare opţiune, respectiv, h1 sau h2). 

 
 

Preşedintele 
Biroului Electoral al universităţii 

 
............................................................. 

 
 
 

Membrii Biroului Electoral al universităţii: 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 


