APROBAT
În cadrul şedinţei Senatului
Universităţii de Stat din Moldova
din 31 martie 2015, proces verbal nr.7

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI ELECTORALE A
UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN MOLDOVA
1. Comisia Electorală a Universităţii de Stat din Moldova (în continuare - Comisia Electorală
Universitară), în calitate de organism la nivel de Universitate, este responsabilă cu
organizarea şi desfăşurarea procesului electoral pentru alegerea organelor de conducere ale
Universităţii de Stat din Moldova, în conformitate cu prevederile Cartei Universităţii de Stat
din Moldova şi prevederile regulamentare, stabilite pentru fiecare structură de conducere în
parte.
2. În cazul când prevederile regulamentare, stabilite pentru o anumită structură de conducere
prevăd acest lucru, Comisia Electorală Universitară este responsabilă pentru validarea
candidaturilor, cât şi pentru validarea rezultatelor procesului electoral desfăşurat.
3. Comisia Electorală Universitară este formată din şaptesprezece membri, reprezentanţi ai
comunităţii academice cu drept de vot (titulari), inclusiv doi reprezentanţi ai sindicatelor
angajaţilor U.S.M. şi doi studenţi delegaţi de către structura reprezentativă de autoguvernare
studenţească din cadrul Universităţii de Stat din Moldova.
4. Componenţa nominală a Comisiei Electorale Universitare se aprobă de către Senat pe baza
propunerilor făcute de către consiliile facultăţilor, sindicatele angajaţilor şi structura
reprezentativă de autoguvernare studenţească.
5. Structura, organizarea şi funcţionarea Comisiei Electorale Universitare sunt stabilite prin
intermediul prezentului Regulament, aprobat de către Senat.
6. Sediul Comisiei Electorale Universitare, pe perioada de organizare şi desfăşurare a procesului
electoral, este stabilit de către Rector pentru fiecare proces electoral în parte.
7. În termen de 24 de ore de la investire Rectorul convoacă prima şedinţă a Comisiei Electorale
Universitare, în cadrul căreia se desemnează Preşedintele Comisiei, Vicepreşedintele acesteia
şi Secretarul.
8. Alegerea Preşedintelui, Vicepreşedintelui şi Secretarului se desfăşoară în prezenţa a cel puţin
două treimi din numărul membrilor Comisiei Electorale Universitare, deciziile fiind adoptate
cu votul majorităţii membrilor prezenţi, prin vot direct, deschis şi liber exprimat.
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9. Comisia Electorală Universitară lucrează în prezenţa majorităţii membrilor săi şi adoptă
decizii cu votul majorităţii celor prezenţi; în caz de egalitate de voturi, votul Preşedintelui este
hotărâtor.
10.

Şedinţele de lucru se consemnează într-un proces verbal, semnat de către toţi membrii
prezenţi ai Comisiei.

11.

Comisia Electorală Universitară îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin potrivit prezentului
Regulament, cât şi prevederilor regulamentelor de organizare şi funcţionare a fiecărei structuri
de conducere în parte, a carei alegeri sunt desfăşurate.

12.

Dacă regulamentul de organizare şi funcţionare a structurii de conducere, a cărei alegeri sunt
desfăşurate, nu prevede altceva, Comisia Electorală Universitară este responsabilă pentru
următoarele acţiuni:
întocmirea şi/sau reactualizarea listelor de vot;
afişarea listelor de vot;
aducerea la cunoştinţă publică a spaţiiilor în care este plasată secţia de votare;
elaborarea formularului tipizat care foloseşte la calculul rezultatului votului în secţia de
votare;
conducerea operaţiunilor de votare şi adoptarea măsurile de ordine în localul secţiei de
votare şi în jurul acestuia;
identificarea şi consemnarea în tabele electorale a participării la vot;
distribuirea buletinelor de vot electorilor;
numărarea voturilor şi consemnarea rezultatului votului în procesul verbal respectiv;
comunicarea rezultatului votului comunităţii academice universitare.

13.

Preşedintele Comisiei Electorale Universitare are următoarele atribuţii:
conduce toate şedinţele Comisiei Electorale Universitare şi propune membrilor Comisiei
aprobarea ordinii de zi;
se prezintă înainte de începerea votului la secţia de votare unde face prezenţa membrilor
Comisiei, o consemnează şi verifică urna (urnele) de vot, le sigilează prin aplicarea
ştampilei Universităţii şi a propriei sale semnături;
asigură afişarea orei de începere şi de încheiere a procesului de votare, permite accesul în
secţia de votare a persoanelor înscrise pe listele de vot;
în timpul procesului de vot verifică, împreună cu membrii Comisiei, identitatea alegătorilor
(electorilor) în conformitate cu prevederile regulamentelor de organizare şi funcţionare a
structurii de conducere, a cărei alegeri sunt desfăşurate;
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primeşte orice sesizări legate de procesul de vot şi le soluţionează împreună cu membrii
Comisiei Electorale Universitare şi/sau conducerea Universităţii, după caz;
verifică la încheierea votului starea sigiliului de pe urna (urnele) de vot şi desigilează urna
respectivă pentru numărarea voturilor.
14. În lipsa Preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt exercitate de către Vicepreşedintele Comisiei
Electorale Universitare.
15. Dacă un membru al Comisiei Electorale Universitare candidează pentru ocuparea unei funcţii
elective, supuse procedurilor electorale organizate de către Comisie, acesta se consideră
suspendat, pe durata derulării procesului electoral, din lista membrilor Comisiei Electorale
Universitare.
16. Alegerile structurilor de conducere ale Universităţii se fac de către Comisie cu respectarea
legislaţiei în vigoare cu privire la alegerea structurilor de conducere în cadrul Universităţii de
Stat din Moldova.
17. Procedurile de alegere respectă legislaţia în domeniu, prevederile Cartei universitare,
principiile democraţiei academice şi principiul reprezentativităţii, prevăzute de legislaţia în
vigoare şi prezentul Regulament.
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