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CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ
cu prerogativa de Comisie electorală
DECIZIA nr. 08/1
din 07 iulie 2020
privind anunțarea de către Comisia electorală
a termenilor de desfășurare a dezbaterilor publice și procedurii de votare și alegere a
rectorului Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
În conformitate cu art. 104 (1-f) al Codului educației al Republicii Moldova și art. 21, 22,
23, 24, 25, 32, 33, 34 și 35 al Regulamentului privind modul de alegere a rectorului Instituției
Publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, aprobat de Senatul USC la
17.03.2015 (în continuare - Regulament), având în vedere că perioada concediilor personalului
științifico-didactic și didactic și perioada vacanței studenților se cuprind între datele
25.06.2020/01.07.2020 – 30.08.2020 și faptul că mandatul componenței actuale a Senatului expiră
la 03.10.2020, Consiliul pentru Dezvoltarea Strategică Instituțională cu prerogativa de Comisie
electorală, adoptă următoarea
DECIZIE:
1. Se stabilește perioada 01 septembrie 2020 – 22 septembrie 2020 (21 zile) pentru
dezbateri publice, între candidații declarați eligibili pentru postul de rector al Universității
de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, pe marginea programelor de activitate ale
acestora, organizate la solicitarea subdiviziunilor (facultăților, departamentelor/
catedrelor) comunității academice sau a candidaților.
2. A se organiza la 17 septembrie 2020, ora 12.00 în Sala de festivități a Universității, blocul
de studii nr. 1, dezbateri publice, în fața electoratului academic, între candidații eligibili
pentru postul de rector al USC, pe marginea programelor de activitate ale acestora,
organizate de CDSI USC conform art. 21 al Regulamentului privind modul de alegere a
rectorului Instituției Publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.
Prezența la dezbaterile publice din 17.09.2020 a candidaților declarați eligibili pentru
postul de rector al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul este
obligatorie.
3. Se stabilește că moderator al dezbaterii publice din 17.09.2020 va fi dna Chiciuc
Liudmila, membru al CDSI USC.
4. Organizarea dezbaterilor publice din 17.09.2020 se va efectua conform prevederilor art. 22
al Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Instituției Publice Universitatea de
Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, aprobat de Senatul USC la 17 martie 2015:
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a. cadrele științifico-didactice, didactice și studenții fiecărei facultăți/subdiviziuni
științifice autonome prezintă CDSI USC lista întrebărilor (organizată în subiecte
comune), propuse a fi discutate în dezbaterea publică (dezbaterile publice), cu cel
puțin 5 zile înainte de data desfășurării ei (lor);
b. CDSI USC, cu cel puțin 3 zile înainte de data desfășurării dezbaterii publice
(dezbaterilor publice), transmite candidaților eligibili la postul de rector, lista
subiectelor comune ce vor fi discutate, întocmite în baza listelor de întrebări
parvenite de la facultăți/subdiviziuni științifice autonome. În cadrul dezbaterilor pot
fi adresate și întrebări suplimentare, referitoare la subiectele puse în discuție;
c. Dezbaterile publice ale candidaților eligibili la postul de rector, de regulă, se
desfășoară în Sala de festivități a USC;
d. Pentru a facilita accesul la informare a unui număr cât mai mare de audienți,
dezbaterile pot fi transmise și prin intermediul surselor audio și video.
e. Durata unei dezbateri publice nu va depăși 4 ore.
5. Colectarea, generalizarea și întocmirea listelor de întrebări parvenite de la
facultăți/subdiviziuni, precum și sintetizarea listei subiectelor comune înaintate spre
discuție, și moderarea dezbaterii publice de către moderatorul desemnat de Comisia
electorală, sunt valabile exclusiv pentru ședința de dezbateri publice din 17.09.2020.
6. Pentru organizarea dezbaterilor publice în perioada 01.09.2020 – 22.09.2020, conform pct.
1 din prezenta Decizie, modalitatea de desfășurare a dezbaterilor publice la solicitare, va fi
stabilită de către subdiviziunile comunității academice de comun acord cu candidații
eligibili pentru postul de rector al USC.
7. Până la 17.09.2020, listele cu membrii comunității academice cu drept de vot în procesul
de alegere a rectorului vor fi alcătuite de CDSI USC pe baza datelor transmise de Serviciul
de resurse umane al USC - pentru personalul titular ştiinţifico-didactic, științific şi didactic,
şi de decani şi rectorul în funcţie - pentru reprezentanții studenților din Senat şi din Consiliile
facultăților.
8. Alegerile în postul de rector al USC se vor realiza prin vot universal, direct, secret şi liber
exprimat la data de 24 septembrie 2020.
9. CDSI USC exercită funcția de comisie electorală, în condițiile art. 43 al Regulamentului.
10. În cazul în care CDSI USC cu prerogativă de Comisie electorală va constata situații ce se
reflectă în art. 32, 33 din Regulament, la data de 01 octombrie 2020, se va organiza, un al
doilea tur de scrutin:
 între aceiași candidați – în cazul art. 32 din Regulament
 între primii doi candidați, care au întrunit cele mai multe voturi în primul tur de
scrutin – în cazul art. 33 din Regulament.
11. Al doilea tur de votare, cu doi candidați, se desfășoară pe parcursul unei singure zile
lucrătoare în modul stabilit de art 34 din Regulament şi se consideră valid, dacă la scrutin a
participat cel puțin majoritatea simplă a membrilor comunității academice înscriși pe liste.
12. În cazul în care în al doilea tur de scrutin candidații obțin un număr egal de voturi, procesul
de votare se repetă, la fiecare 14 zile, până când unul dintre candidați va obține un număr
mai mare de voturi.
Președinte al CDSI USC, Președinte al Comisiei electorale
Acad. BOSTAN ION, dr.hab., prof.univ.
Secretar al CDSI USC, Secretar al Comisiei electorale
CHICIUC LIUDMILA, dr., conf.univ.interim.
2

3

