
CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICA INSTITUTIONALA

DECIZIA nr.2 din 16 noiembrie2020

in conformitate
Universitdlii de

Institufionali al

cu pct. 29-33 din Regulamentul cu privire la modul de alegere a rectorului
Stat din Moldova (din 29 mai 20J.5), Consiliul pentru Dezvoltare Strategici
Universitdfii de Stat din Moldova (USM)

DECIDE:

Aprobarea urmitoarei proceduri de vot lu6nd in considerare situafia epidemiologici din RM:

Ladatade 09 decembrie 2020,intre orele 09.00-17.00, se va desfbquraprocesul de alegere
a rectorului USM.
Pentru alegerea rectorului USM se organizeazd o singurl secfie de votare (in trei puncte
de votare), care sunt stabilite de comisia Electorali universitard (cEU).
Fiecare elector, membru al comunitEfii academice, se prezintdla vot gi se legitimeazd.in
bazabdetinului de identitate valabil. CEU identifica gi consemneaz6 in tabelul electoral
(lista electorald) participareala vot, fiecare elector semn6nd prezen[asa in lista respectiv1
Ulterior, fiecare elector primegte buletinul de vot gi igi exercit?l dreptul de vot. Fiecare
elector se prezint6la punctul de votare stabilit prin decizia CEU, av6nd masc6 gi mdnuqi
de protecfie. Procesul de votare se va desfb$ura cu asigurarea distanfei sociale de minim 1

(unu) metru gi accesul fluidizat in interior. in interiorul sdlii de votare se pot afla
concomitent maximum 5 (cinci ) electori gi membrii CEU.
Votul se exercitd individual, in cabina de vot, prin aplicarea qtampilei de vot in dreptul
unui candidat, pentru care se opteazd,, in coloana ,,yot,. Fiecare elector igi exprim6
op{iunea, findnd seama de faptul cd buletinele de vot pe care nu s-a aplicat gtampila ori sunt
votafi mai mulfi candidafi se vor anula.
Pentru persoanele in v6rst6 de peste 63 (Saizeci gi trei) ani, precum gi pentru persoanele cu
necesitdli speciale, se organizeazd, lasolicitare, votul cu urna mobill. Cererea electorului
privind votarea la domiciliu se expediazdinformat electronic secretarului CEU pe adresa:
marianatoaca@gmail.com pdnd pe data de 07 decembne2D2l.
Cererea trebuie sd cuprindd: nume gi prenume; facultatea; adresa de domiciliu gi num6rul
telefonului de contact. inbazacererilor expediate in termen, se intocmeqte lista electorilor
care voteazd la domiciliu.
Electorii care au depus cereri conform prevederilor pct. 5 gi 6 din prezentaDecizie urmeazd
si voteze conform listei de alegdtori pentru votarea la domiciliu intocmit6 de CEU.
Persoanele neinscrise intr-o asemenea list6 nu pot vota la domiciliu.
in tabelul electoral (lista electoral[ de bazd),in dreptul numelui electorului carc asolicitat
votarea la domiciliu gi a exercitat votul, se face mentiunea ,,Votat la locul afldrii,,. Lista
electorilor care au solicitat votarea la locul aflErii se anexeazd la tabelul electoral.
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9. Membrii CEU care s-au deplasat cu urqa mobild la domiciliu electorilor, urmeazd sd

explice acestora procedura de vot prevdzutd de pct. 4 din prezenta Decizie, fdrd a le
influenfa voinJa qi asigurdndu-le secretul votului. Membrii grupului mobil nu pot sE acorde
asistenfd electorilor la completarea buletinului de vot. Se interzice completarea buletinului
de vot in numele electorului, inclusiv la rugdmintea acestuia.

10. Fiecare candidat participant la un tur de scrutin are dreptul la un observator la procesul
de votare, sigilarea gi desigilarea urnei, numdrare a voturilor, intocmirea gi semnarea

' proceselor-verbale de numdrare a voturilor. in acest sens, candidatul exped iazd o cerere pe
numele preqedintelui CEU cu indicarea numelui gi prenumelui observatorului pdnd la data
de 07 decembrie 2020.

I 1. in cazul in care nici unul dintre candidali nu obline majoritatea simpld a voturilor, precum
qi in cazul in care primul tur de scrutin nu a avut loc din carzaparticipdrii unui numdr de
electori mai mic de 213 din numdrul membrilor comunitdlii academice cu drept de vot, se

organizeazd turul doi in condifiile Cap. VI din Regulamentul cu privire la modul de
alegere a rectorului USM (2015).
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