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AVIZ
Prin Decizia Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al AMTAP nr. 3 din
01.04.2016, a fost declanșat procesul de alegere a rectorului Academiei de Muzică, Teatru și
Arte Plastice.
Alegerile rectorului AMTAP vor avea loc la data de 23 mai 2016, în cadrul unei singure
secții de votare organizată în blocul nr.1 al AMTAP, str. Mateevici 111, Sala de lectură. Procesul
de votare se va desfășura între orele 09.00 și 15.00.
Fiecare elector, membru al comunităţii academice, se prezintă la vot şi se legitimează în baza
buletinului de identitate valabil. Alegerile se realizează prin vot universal, direct, secret şi liber
exprimat. Modalitatea de votare – prin aplicarea stampilei “Votat”.
La votare vor participa membri ai comunităţii academice: personalul ştiinţifico-didactic şi
didactic titular, reprezentanţii studenţilor în senat şi în consiliile facultăţilor. Votarea se va efectua
în conformitate cu Listele electorale aprobate de CDSI al AMTAP. Listele electorilor se vor face
publice la data de 13.05.2016 și vor fi afișate pe panourile informative din blocurile de studii și pe
pagina web a AMTAP. Electorii au dreptul să verifice înscrierea în listele electorale. Demersurile
referitoare la omisiunile depistate, la înscrierile greşite şi la oricare erori din listele electorale se fac
la CDSI. Cu două zile înainte de data votării nu se mai fac modificări în listele electorale.
Procesul de votare se va consideră valid, dacă la scrutin vor participa cel puţin 2/3 din
numărul electorilor înscrişi pe liste. În cazul în care primul tur de scrutin nu a avut loc din cauza
participării unui număr de electori mai mic de 2/3 din numărul electorilor, se organizează, după cel
mult 14 zile, un al doilea tur de scrutin între aceiaşi candidaţi.
LISTA CANDIDAŢILOR
pentru postul de rector al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice
În temeiul art. 104 și art. 105 din Codul educației, a Regulamentului-cadru privind modul de
alegere a rectorului instituției de învățământ superior din Republica Moldova, a Regulamentului
privind modul de alegere a rectorului AMTAP şi a Hotărârii Consiliului pentru Dezvoltarea
Strategică Instituțională al AMTAP nr. 4 din 29.04.2016, în lista de candidaţi pentru alegerea la
postul de rector al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice au fost incluse următoarele
persoane (în ordinea înregistrării acestora):
1. VICTORIA MELNIC – prof. univ., dr. în studiul artelor, rector al AMTAP,
Maestru în Artă, cavaler al ordinului Gloria Muncii.
2. IURIE MAHOVICI – prof. univ., catedră Pian special și ansamblu cameral, AMTAP,
Maestru în Artă.
3. ALEXEI COLÎBNEAC – prof. univ., catedră Grafica, AMTAP,
Maestru Emerit al Artelor.
Programele de activitate și dosarele candidaților pentru alegerea la postul de rector pot fi
consultate pe pagina web a AMTAP: www.amtap.md
Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al
Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice

