I. Dispoziţii generale
1.1. Regulamentul cu privire la procesul de votare în cadrul concursului pentru alegerea
rectorului ASEM stabileşte procesul de organizare şi votare.
1.2. Conform Regulamentului privind modul de alegere a rectorului ASEM, aprobat de Senatul
ASEM, proces-verbal nr. 6 din 29.04.2016, procesul de alegerea a rectorului ASEM este iniţiat
şi desfăşurat de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională a ASEM (în continuare
CDSI).
1.3. CDSI poate decide constituirea unei Comisii tehnice de organizare a alegerilor (în
continuare Comisia).
1.4. In activitatea sa. Comisia se călăuzeşte de Regulamentul de alegere a rectorului ASEM şi
prezentul regulament.
1.5. Candidaţii la postul de rector îşi pot delega la secţia de votare observatori.
II. Atribuţiile CDSI şi ale Comisiei
2.1. In procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor rectorului ASEM, CDSI are următoarele
atribuţii:
a) verifică şi consemnează, într-un proces-verbal, corespunderea dosarelor candidaţilor
(eligibilitatea candidaţilor) la postul de rector cu cerinţele regulamentare (pct. 2.5. al
regulamentului privind modul de alegere a rectorului);
b) aprobă lista membrilor comunităţii academice cu drept de vot şi numărul (tirajul)
buletinelor de vot {anexa nr.l);
c) aprobă conţinutul buletinului de vot secret;
d) decide constituirea şi aprobă componenţa Comisiei tehnice de organizare a alegerilor din
care face parte cel puţin un reprezentat al CDSI, preşedinte al Comisiei, plus 3-4
membri, inclusiv un secretar;
e) aprobă perioada de organizare a întâlnirilor, cu comunităţile academice, şi a dezbaterilor
publice;
f) stabileşte data şi locul votării;
g) afişează public lista candidaţilor la postul de rector al ASEM;
h) poate aproba Agenda întâlnirilor candidaţilor la postul de rector cu colectivele academice
şi organizarea dezbaterilor publice;
i) stabileşte data şedinţei CDSI în vederea constatării rezultatelor alegerilor;
j) organizează transmiterea dosarului candidatului ales. Ministerului Educaţiei în timp de 2
zile de la data alegerilor.
k) stabileşte activităţile generate de turul doi de votare (după caz).
2.2. Comisia tehnică, constituită ad hoc, în procesul de organizare a alegerilor rectorului ASEM,
are următoarele atribuţii:
a) în ziua alegerilor ridică, de la CDSI, lista şi buletinele de vot;
b) asigură pregătirea localului pentru votare, instalarea urnelor şi a cabinelor de vot,
păstrarea şi integritatea ştampilelor electorale;

c) organizează votarea în ziua stabilită: înregistrează electorii, supraveghează procesul;
d) ia măsuri pentru a asigura ordinea în localul de votare;
e) asigură accesul membrilor comunităţii academice cu drept de vot, observatorilor şi
concurenţilor electorali la informaţia din listele electorale;
f) examinează cererile în legătură cu eventuale incorectitudini din listele comunităţii
academice cu drept de vot şi efectuează modificările necesare;
g) totalizează rezultatele alegerilor, întocmeşte procesele-verbale şi raportul, şi le remite,
împreună cu toate buletinele de vot, CDSI în vederea constatării rezultatelor alegerilor;
h) exercită şi alte atribuţii generate de organizarea şi desfăşurarea alegerilor
2.3. Hotărârile Comisiei se adoptă prin vot deschis, cu votul majorităţii membrilor. Fiecare
membru se pronunţă cu votul său PRO, CONTRA sm ABŢINUT.

III. Organizarea şi desfăşurarea votării
3.1. Comisia poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea procesului votării, pentru
crearea condiţiilor necesare pentru exprimarea în mod secret a voinţei alegătorilor, pentru
amenajarea localului de votare şi pentru menţinerea ordinii corespunzătoare.
3.2. Localul unde se va desfăşura procesul de votare este asigurat cu strictul necesar: cabine şi
urne de vot, ştampile, stilouri etc.
3.3. Comisia verifică, în ajunul alegerilor, pregătirea localului de votare pentru alegeri, existenţa
documentaţii electorale: listele electorale, buletinele de vot (ştampilate pe verso cu ştampila SJS
ASEM), formularele speciale, formularele proceselor-verbale privind rezultatele numărării
voturilor, precum şi ştampilele VOTAT şi ANULAT.
3.4. Votarea se efectuează în ziua alegerilor între orele 08.00 şi 16.30 în local special amenajat
cu mese pentru membrii Comisiei la care se eliberează buletinele de vot, cu cabine pentru vot
secret şi cu urne de vot.
3.5. In ziua alegerilor, la ora 08.00, preşedintele Comisiei, în prezenţa membrilor comisiei,
verifică urnele de vot, le sigilează, verifică existenţa listelor electorale, buletinelor de vot,
ştampilelor şi întocmeşte un proces-verbal în două exemplare, conform anexei nr. 2. Procesulverbal este semnat de preşedinte, secretar şi membrii prezenţi ai Comisiei, după ce un exemplar
este introdus în urna de vot, preşedintele Comisiei declară votarea deschisă.
3.6. în timpul rezervat votării se interzice de a închide localul de votare şi de a suspenda votarea,
cu excepţia cazurilor de dezordine în masă, de calamităţi naturale, de alte circumstanţe
neprevăzute, care îi pun pe alegători în pericol sau fac imposibilă efectuarea alegerilor. în aceste
cazuri, preşedintele Comisiei poate suspenda votarea pentru cel mult 2 ore, timp în care va aduce
localul de votare în starea corespunzătoare sau va găsi un alt local, înştiinţând despre acest fapt
alegătorii. Persoanele care au dreptul să asiste la votare nu pot fi obligate să părăsească localul de
votare în timpul suspendării votării.
3.7. Răspunderea pentru asigurarea, în ziua alegerilor, a ordinii în localul de votare, o poartă
preşedintele Comisiei. Deciziile luate în acest scop sînt executorii pentru toţi.
3.8. Buletinele de vot se păstrează într-un loc sigur din interiorul localului de votare, în pachete

legate a cîte 100 de bucăţi, şi se distribuie de către preşedintele Comisiei, membrilor Comisiei
pentru a fi eliberate alegătorilor în măsura necesităţii.
3.9. Fiecare alegător votează personal. Votarea în locul altor persoane nu se admite. Membrul
Comisiei înmânează alegătorului buletinul de vot, conform listei comunităţii academice cu drept
de vot, la prezentarea buletinului de identitate sau altui document.
3.10. La primirea buletinului, alegătorul semnează în lista electorală în dreptul numelui.
3.11. Membrul Comisiei, responsabil de eliberarea buletinelor de vot, după închiderea localului
de votare, va semna în partea dreaptă de sus a listelor electorale, care i-au fost distribuite, iar în
partea stingă de jos va menţiona numărul buletinelor de vot eliberate.
3.12. Buletinul de vot se completează de către alegător numai în cabina pentru vot secret.
3.13. Dacă alegătorul a completat greşit buletinul, la cererea lui. Comisia anulează buletinul
restituit şi îi eliberează imediat, o singură dată, un nou buletin de vot. Acest caz va fi menţionat
în procesul-verbal cu privire la votare şi în lista electorală.

IV. Numărarea şi totalizarca voturilor de către Comisie
4.1. După expirarea timpului rezervat votării, la ora 16.30 preşedintele Comisiei anunţă
încheierea votării şi dispune închiderea localului de votare. După aceasta Comisia începe
numărarea voturilor.
4.2. Din momentul închiderii localului de votare. Comisia rămîne în şedinţă pe parcursul
numărării voturilor şi întocmirii proceselor-verbale şi a raportului Comisiei. Membrii Comisiei
rămân în localul de votare şi participă la operaţiile electorale, cu excepţia cazurilor de
incapacitate fizică sau altor circumstanţe extraordinare.
4.3. înainte de deschiderea urnelor de vot, toate ştampilele cu menţiunea “Votat” se adună şi se
transmit preşedintelui Comisiei pentru păstrare.
4.4. Toate buletinele de vot rămase neutilizate se numără şi se anulează de către Comisie,
aplicându-se pe ele ştampila cu menţiunea “Anulat”, apoi se leagă separat şi se sigilează.
4.5. Până la deschiderea urnelor de vot, membrii Comisiei, în prezenţa observatorilor, verifică
integritatea sigiliilor aplicate pe urnele de vot. Dacă sigiliile sînt deteriorate sau conţin
particularităţi vădite ce ar confirma posibilitatea că urna a fost deschisă sau buletinele de vot au
putut fî extrase din urnă, se va întocmi un proces-verbal în acest sens, care se va anexa la
procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor.
4.6. După verificarea sigiliilor de pe urnele de vot, preşedintele Comisiei, în prezenţa membrilor
Comisiei şi a observatorilor, deschide urnele.
4.7. Localul de votare va fi dotat cu mese suficiente pentru ca toate buletinele extrase din urne să
se numere într-un singur loc, în văzul tuturor membrilor Comisiei şi al celor prezenţi. Urnele cu
buletinele de vot se răstoarnă pe mesele unde se va efectua numărarea.
4.8. Numărarea voturilor acumulate de concurenţii electorali se efectuează numai de către
membrii Comisiei.
4.9. înainte de numărarea propriu-zisă a voturilor obţinute de concurenţii electorali. Comisia
stabileşte numărul de buletine extrase din urnele de vot, precum şi numărul alegătorilor cărora le-

au fost eliberate buletine de vot în baza numărului de alegători din lista comunităţii academice
cu drept de vot, în dreptul numelui cărora figurează semnătura alegătorului.
4.10. Buletinele cu voturile exprimate pentru fiecare concurent electoral se numără şi sc leagă
separat, iar rezultatele numărării, odată stabilite, se consemnează în formularul pentru numărarea
voturilor {anexa nr, 3).
4.11. înainte de a înscrie în procesul-verbal numărul de voturi obţinute de concurenţii electorali,
observatorilor (reprezentanţilor) concurenţilor electorali li se dă posibilitatea, la solicitare, de a
verifica datele din formularul special pentru numărarea voturilor.
4.12. Comisia nu include buletinele nevalabile în numărul total de voturi valabil exprimate. Sc
declară nevalabile buletinele extrase din urna de vot:
a) de alt model decît cel stabilit sau nu este aplicată ştampila SJS al ASEM;
b) în care a fost aplicată ştampila cu inscripţia “Votat ” în dreptul mai multor candidaţi;
c) în care nu a fost aplicată ştampila cu inscripţia “Votat
d) în care alegătorii au înscris denumiri sau nume suplimentare ale concurenţilor
electorali;
e) care au fost deformate sau mâzgălite astfel îneît nu este clară opţiunea alegătorului.
4.13. Preşedintele Comisiei oferă tuturor membrilor Comisiei să asiste la operaţiile electorale,
posibilitatea de a examina buletinul de vot care urmează a fi declarat nevalabil.
4.14. Dacă membrii Comisiei au dubii în privinţa valabilităţii buletinului de vot, problema se
soluţionează prin vot, iar rezultatul votării se consemnează în procesul-verbal al şedinţei
Comisiei.
V. Completarea formularului special pentru numărarea voturilor
5.1. Datele privind rezultatul numărării şi totalizării voturilor se introduc în formularul special
pentru numărarea voturilor, conform anexei nr, 3.
5.2. Formularul se întocmeşte, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament, doar după ce
membrii Comisiei vor număra şi lega separat buletinele cu voturi valabil exprimate pentru
fiecare concurent electoral.
5.3. în formular se indică numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral,
precum şi numărul total de voturi valabil exprimate.
5.4. Suma buletinelor cu voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral şi a
buletinelor nevalabile trebuie să fie egală cu numărul buletinelor extrase din urnele de vot.
5.5. Formularul special pentru numărarea voturilor se semnează de către preşedintele Comisiei şi
de secretar. După verificarea datelor din formular, se vor consemna în procesul-verbal privind
rezultatele numărării voturilor, conform anexei nr,4,
5.6. Procesul verbal (în două exemplare originale), buletinele de vot, listele electorale, ştampilele
utilizate în procesul votării, sunt transmise CDSI împreună cu raportul Comisiei, conform anexei
nr.5 al prezentului regulament.
5.7. CDSI transmite buletinele de vot, listele electorale cu semnăturile electorilor, participanţilor
la procesul de votare, precum şi ştampilele de vot, spre arhivare la arhiva ASEM, care se
păstrează cel puţin cinci ani.
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A11exn 11r. I
Moclelul hoU\rfrii cu privire la stabilirca
numl1rului (tirajului) bulctinelor de v t
Comisia de organizarc a alcgcrilor rcctorului A EM
DECIZlE
cu privirc la stabilirca numi'irului (tirajului) bulctinclor de vot

___ ____ 20__

nr.

In temeiul prezentului regulament, Comisia de organizare a alegerilor rectorului ASEM (in continuare Comisia),

decide:

1. Se stabile�te, in corespundere cu numl1rul alegl1torilor inscri�i in lista electorala, tirajul buletinelor de vot penlrn
alegerea rectorului ASEM din ________20_, in numl1r de ______
(data scrutinului)

2. Prezenta decizie intra in vigoare la data adoptl1rii.
Pre�edintele Comisiei
de alegere a rectorului ASEM

semniitura

numele, prenumele

semniitura

numele, prenumele

L.$.
Secretarul Comisiei
de alegere a rectorului ASEM

--
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Anexa nr.2
Modelul proccsului-vcrbal privind
pregătirea localului de votare în ziua scrutinului
Alegerea rectorului ASEIM
20

PROCES-VERBAL
al Comisiei de organizare a alegerilor rectorului nr.

în conformitate cu prezentul regulament, la o r a __
în ziua votării
20___, preşedintele
Comisiei de alegere a rectorului, în prezenţa a ____
membri ai Comisiei şi observatorilor autorizaţi să asiste la
operaţiunile electorale, a verificat:
1. numărul buletinelor de vot, urna/le de vot dacă sînt goale şi le-a sigilat.
2. a constatat: urne de vot staţionare, sigilate, în număr de __________
J;
3. a atestat existenţa: a) listei electorale de bază în care sînt înscrişi
alegători (membri ai comunităţii
academice cu drept de vot);
b) buletinelor de vot în număr total d e _____
______________ exemplare;
c) ştampilelor electorale:___
de cauciuc (de activitate):
cu inscripţia Anulat_
cu inscripţia Votat _
Localul de votare dispune d e _____cabine pentru vot secret, un număr suficient de mese pentru activitatea membrilor,
de locuri pentru observatorii concurenţilor electorali şi pentru alte persoane autorizate să asiste la operaţiunile
electorale.
Prezentul proces-verbal este întocmit în 2 exemplare şi, după semnarea lor de către membrii Comisiei, un exemplar va
fi introdus în urna de vot staţionară, după care preşedintele va declara votarea deschisă.
Numele şi prenumele

Semnătura

Preşedintele
Secretar

Membrii Comisiei:

Data întocmirii procesului-verbal

L. Ş.

TT

20

А пела пг. 3.
Mudciiil forimilarului spcciul pentru
mimflrarcu voturilor la alegerea

Rectorului ASEM
20

(data alegerilor)

FORMULAR PENTRU NUMĂRAREA VOTURILOR
întocmit de Comisia de organizare a alegerilor rectorului ASEM

Denumirea coneurentului electoral în ordinea înscrierii
în buletinul de vot

A

Numărul de voturi valabil
exprimate

A*
A'
T

Numărul total de voturi valabil exprimate (T=A‘+A^)

Preşedintele Comisiei
de alegere a rectorului ASEM
semnătura

numele, prenumele

Secretar

Prezentul formular special este contrasemnat de reprezentanţii concurenţilor electorali (observatori):

(numele, prenumele reprezentantului)

(denumirea concurentului electoral)

(semnătura)

Anexa nr. 5
Modelul raportului Comisiei
de nlcKcrc a rectorului ASKM
2()

RAI’O im iI .
Comisiei de alcRcrc a rectorului ASKM

1. Comisia de organizare a alegerilor rectorului ASEM (în continuare Comisia) a fost constituita la _
20__în componenţa a
membri. Preşedintele, secretarul Comisiei şi membrii au fost aprobaţi la şedinţa CDSI d i n ________
20
.
2. Au fost confirmaţi în calitate de observatori ai concurenţilor electorali în biroul electoral din partea:
Numele, prenumele observatorului
Denumirea concurentului electoral care i-a desemnat

3. în perioada de activitate Comisia s-a întrunit în
şedinţe şi a adoptat
decizii asupra chestiunilor examinate.
Pe parcursul acestei perioade, au fost depuse___
contestaţii şi/sau_______cereri (demersuri, sesizări, petiţii), după cum urmează:
a) pînă în ziua votării contestaţii au parvenit din partea: alegătorilor_
_, concurenţilor electorali_________, altor subiccţi/persoane
neîmputemicite referitoare la:______________________________
b) în ziua votării contestaţii au parvenit din partea alegătorilor
_, concurenţilor electorali
_, altor subiccţi/persoane
neîmputemicite_________referitoare la _________________
In urma examinării contestaţiilor/cererilor depuse. Comisia a întreprins umiătoarcle măsuri:
a adoptat
hotărîri
contestaţii, prin care
(opinii separate) asupra a _
contestaţii au fost admise integral;____parţial;
_____respinse ca neîntemeiate;
a răspuns prin scrisoare la _____contestaţii;
a remis____contestaţii spre examinare, conform competenţei (ministerul Educaţie);
^ a restituit____contestaţii, ca fiind depuse de persoane neîmputemicite şi/sau fiindcă au vizat aspecte ce nu constituie obiectul unei contestaţii.
4. în ziua votării localul de votare s-a deschis la ora____________.
5. La deschiderea localului de votare au participat (total)____________(persoane);
a) membri ai Comisiei_______________ (persoane);
b) reprezentanţi ai candidaţilor (observatori ai concurenţilor electorali)____(persoane);
6. In ziua alegerilor au fost absenţi
membri ai Comisiei (se enumeră persoanele şi motivul absenţei)
7.

Pe parcursul votării ordinea a fost (nu a fost) încălcată (se înscriu încălcările şi măsurile întreprinse pentru înlăturarea lor)

8. Localul de votare a fost închisă Ia ora
9. La procedura numărării voturilor au participat: membri ai Comisiei
au asistat: reprezentanţi (observatori ai concurenţilor electorali) din partea:
10. Numărul de alegători înscrişi în lista electorală de bază la momentul deschiderii votării este de___________ .
11. Solicitări şi contestaţii privind neincluderea/excluderea alegătorului din lista electorală de bază au parvenit de la _______subiecţi interesaţi.
12. în urma modificărilor şi actualizărilor efectuate de către membrii Comisiei, numărul de alegători înscrişi în lista electorală de bază
constituie________ .
13. Procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor a fost întocmit în ______exemplare care au fost semnate d e________ membri ai
Comisiei.
La prezentul raport se anexează contestaţiile şi hotărîrile (opiniile separate) adoptate pe marginea acestora (după caz).
Preşedintele Comisiei
pentru alegerea rectorului

_______________

__________________

Secretar
Comentariile şi completările la raport făcute de către membrii Comisiei se anexează (după caz)
Data întocmirii raportului _______________________ 20____

L.Ş.
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