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CO N SILIU L PENTR U DEZV O LTAR E ST R A T EG IC Ă  INST ITU ŢIO N A L Ă

cu prerogativa ele Comisie electorala pentru alegerea rectorului Universităţii de Stat
„Bogdan Petriceicu H asdcu” din Cahul

H O TĂRÂ REA nr. 07 
din 18 iunie 2015

în conformitate cu articolele 104(l-f), 105(3) şi 105(8) ale Codului Educaţiei al 
Republicii M oldova (Legea nr. 152 din 17.07.2014); articolelor 17 - 19 din Regulamentul-cadru 
privind modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţămînt superior din Republica Moldova, 
aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 09 din 14.01.2015; articolelor 146(6) şi 148(2) din 
Carta Instituţiei Publice Universitatea de Stat ..Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, aprobată 
de Senatul Universităţii de Stat ..B.P. Hasdeu" din Cahul la 29.05.2015 (proces verbal nr. 08); 
articolelor 2 3 - 3 1  din Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Instituţiei Publice 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. aprobat de Senatul Universităţii de 
Stat „B.P. Hasdeu" din Cahul la 17.03.2015 (proces verbal nr. 05). 
la 18 iunie 2018.

s-a desfăşurat procedura de alegere prin vot secret a rectorului Instituţiei Publice Universitatea de 
Stat ..Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul.

Procedura votării secrete s-a desfăşurat în Sala de festivităţi a Universităţii de Stat 
..Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. amplasată în blocul de studii nr. 1, pe adresa: or. Cahul. 
Piaţa Independenţei 1.

In incinta Sălii de festivităţi au fost amenajate şi instalate:
• cabina pentru votare secretă,

• ştampila „V O TA T” pentru votarea secretă,

• urna de votare, verificată şi sigilată înaintea declanşării procedurii de votare în
prezenţa Comisiei electorale (membrii CDSI USC) şi a reprezentanţilor 
candidaţilor eligibili la funcţia de rector,

• masa Comisiei electorale şi mese pentru înregistrarea participanţilor la votare,

• locuri pentru reprezentanţi candidaţilor eligibili la funcţia de rector.

Fiecărui elector, la prezentarea obligatorie a actului de identitate, i s-a înmânat un buletin 
de vot. Fiecare elector, a confirmat primirea buletinului de vot prin semnarea în lista 
participanţilor la vot.

Procesul de votare s-a desfăşurat în limitele orelor 11.00 - 14.00, stabilite de Comisia 
electorală (membrii CDSI USC) prin Hotărârea nr. 06 din 02 iunie 2015 (proces verbal nr. 6).

Pentru exercitarea votului secret au fost pregătite 91 (nouăzeci şi unu) buletine de vot,
conform numărului electorilor, stabilit de CDSI USC prin Hotărârea nr. 04 din 02 iunie 2015 
(proces verbal nr. 4) şi modelului buletinului de vot stabilit de Comisia electorală (membrii 
CDSI USC) prin Hotărârea nr. 06 din 02 iunie 2015 (proces verbal nr. 6).

La ora 14.00 procedura votului secret s-a încheiat.
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1. Din numărul total de 91 (nouăzeci şi unu) de persoane cu drept de vot:

a) Au participat la votare: $  4 ( ( 2 ___«p t' ) de persoane

sau / 0  %, ceea ce constituie mai mult de 2/3 din numărul total al electorilor.

b) Au rămas nerepartizate {  rQ (_______)____________________) buletine de vot.

2 . Din urna de votare au fost extrase: P l  ( Qt' U+utj ) buletine.

a. buletine de vot valabil exprimate:

b. buletine de vot nevalabile: O ( _______).

3 . Din numărul de voturi valabil exprimate jP ( ( Cx' ),

s-au expus pentru:

• T O D O S IRINA: (____ _________________________ ),

• POPA ANDREI: Of T f ).

în baza rezultatelor votului secret Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională a 
Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul cu prerogativa de Comisie electorală 
pentru alegerea rectorului, adoptă următoarea

H O TĂRÂ RE:

1. Se declară valid procesul de votare a rectorului USC. la care au participat lŞ /

( \Osj/A ^  >' ) persoane cu drept de vot sau JS -  % din electori.

2. Se validează rezultatele votului secret.
3. Se declară ALES ÎN FUNCŢIA DE R E C T O R  al Universităţii de Stat „Bogdan 

Petriceicu Hasdeu" din Cahul

d  f i o p  <3 ' o l / l . __ t U ) y ^ _  U W U  ,

care a acumulat i l  ( 4,' Oj/yf ) voturi sau %№/> din

_ I A ______  _  voturi valabil exprimate.

4. Procesul-verbal privind alegerea rectorului şi dosarul candidatului ales se prezintă 
fondatorului.

Preşedinte al CDSI USC,
Preşedinte al Comisiei electorale,
Acad. BOSTAN ION. dr.hab.. prof.uni^T

Secretar al CDSI USC,
Seci 
VICOI

ecretar al Comisiei electorale, /jj~\ 
ICOL IULIA, lector superior


