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INSTITUȚIA PUBLICĂ 
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 
’’NICOLAE TESTEMIȚANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA

APROBAT
proces-verbal al ședinței Senatului

Universității de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova 

nr. 1/4 din 06.04.2017

REGULAMENTUL
de organizare și desfășurare a alegerilor în Senatul Universității de Stat 
de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

1. Regulamentul de organizare și desfășurare a alegerilor în Senatul Universității de Stat de 

Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova (în continuare - 

Regulament) este elaborat în temeiul prevederilor Cartei Universității de Stat de Medicină și 

Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova și Regulamentului de organizare și 

desfășurare a activității Senatului Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 

Testemițanu” din Republica Moldova și stabilește procedura de alegere a membrilor Senatului.

2. Senatul, cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înaintea datei de expirare a mandatului, inițiează 

procedura de alegere a unui nou Senat prin adoptarea unei decizii în acest sens.

3. Senatul constituie Comisia electorală universitară (în continuare comisia electorală) în scopul 

organizării și desfășurării alegerii membrilor Senatului, conform procedurii stabilite de prezentul 

Regulament.

4. Comisia electorală este formată din 11 membri, reprezentanți ai comunității academice cu drept 

de vot, inclusiv un reprezentant al Comitetului sindical al colaboratorilor Universității și un 

student delegat de către Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină (în continuare ASRM).

5. Componența nominală a Comisiei electorale se aprobă de către Senat pe baza propunerilor 

făcute de către consiliile facultăților, sindicatele angajaților și ASRM.

6. în termen de 24 de ore de la investire, Rectorul convoacă prima ședință a Comisiei electorale, 

în cadrul căreia se desemnează președintele Comisiei, vicepreședintele acesteia și secretarul.

7. Ședințele sunt deliberative în cazul prezenței a cel puțin două treimi din numărul membrilor 

Comisiei electorale, deciziile fiind adoptate cu votul majorității membrilor prezenți, prin vot 

direct, deschis și liber exprimat. în caz de egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.

8. Ședințele de lucru se consemnează într-un proces-verbal, semnat de către toți membrii prezenți 

ai Comisiei.

9. Comisia electorală are următoarele atribuții:

- aprobarea listelor de vot;
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- stabi irea numărului de candidați care pot fi înaintați de la fiecare subdiviziune pentru

alegerea în Senat;

- aprobarea listelor candidaților pentru alegerea în Senat;

- elaborarea și aprobarea buletinului de vot;

- aducerea la cunoștință publică a calendarului alegerilor membrilor Senatului și locului 

desfășurării acestora;

- identificarea și semnarea în listele de participare la vot a participantului;

- distribuirea buletinelor de vot electorilor;

- numărarea voturilor și consemnarea rezultatului votului în procesul - verbal;

- comunicarea rezultatului votului comunității academice universitare.

10. Procesul electoral nu poate avea loc într-un termen mai scurt de 15 (cincisprezece) zile de la 

anunțarea lor. Anunțurile privind desfășurarea alegerilor se publică pe pagina web a 

Universității.

11. Alegerea în Senat a reprezentanților facultăților se desfășoară în cadrul adunării generale a 

acestora, prin vot direct și secret. Adunarea generală este deliberativă în cazul prezenței a 2/3 din 

numărul total al membrilor facultăților.

12 Dreptul de înaintare a candidaților din partea facultăților aparține biroului Consiliului 

facultății.

13. Reprezentanții studenților, studenților-doctoranzi și medicilor rezidenți sunt aleși la adunarea 

reprezentanților ASRM cu votul majorității simple (50+1).

14. Reprezentanții Comitetului sindical al colaboratorilor Universității în Senat sunt aleși în 

cadrul ședințelor acestuia.

15. La adunările ASRM și Comitetului sindical al colaboratorilor Universității de alegere în Senat 

a reprezentanților acestora, în scopul supravegherii termenelor și respectării procedurii de 

desfășurare a alegerilor, este obligatorie prezența a cel puțin unui membru al comisiei electorale, 

altul decât cel desemnat de către acestea.

16. Comisia electorală consemnează în procese-verbale rezultatele alegerilor reprezentanților în 

Senat, pentru fiecare structură universitară în parte.

17. După desfășurarea alegerilor reprezentanților în Senat în cadrul fiecărei structuri universitare, 

Comisia electorală aprobă rezultatele alegerilor prin consemnarea într-un proces-verbal, în 3 (trei) 

exemplare originale, semnat de către toți membrii Comisiei, prezenți la ședință.

18. Contestațiile cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor membrilor Senatului se depun 

în formă scrisă, într-un termen de 24 de ore, în adresa Comisiei de contestare constituită din 5
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persoane, aprobată de către Senat. Comisia de contestare în termen de 48 de ore examinează 

contestațiile depuse și comunică rezultatul examinării persoanei contestatare în termen de 1 zi 

lucrătoare.

19. în cazul, când comisia de contestare constată că în procesul organizării și desfășurării 

alegerilor au fost încălcate prevederile prezentului regulament, comisia electorală va organiza noi 

alegeri în cadrul structurii respective.

20. Președintele comisiei electorale, în termen de 5 (cinci) zile de la încheierea procesului 

electoral, prezintă în ședința Senatului rezultatele alegerilor pentru validare și emiterea hotărârii 

de constituire a noului Senat.

21. Membrul Comisiei electorale, care candidează pentru alegerea în Senat, nu poate participa la 

procesul electoral, desfășurat în cadrul subdiviziunii din care face parte.

22. Aprobarea, modificarea și completarea prezentului regulament se efectuează prin decizia 

Senatului Universității.

23. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării de către Senatul Universității.
'♦

Rector fț
profesor universitar, dr. hab. șt. med., / /
academician al AȘM Ш Ion Ababii

Avizat:

Șef Departamentul Juridic Tatiana Novac

Secretar științific al Senatului Didina Nistreanu


