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REGULAMENT 
cu privire la desfășurarea Dezbaterilor Electorale  

pentru alegerea Rectorului AMTAP  
  
 
În contextul Campaniei Electorale desfășurate în cadrul Alegerilor pentru funcția de Rector al 
Academiei de Muzică Teatru și Arte Plastice din Moldova (AMTAP) CDSI va organiza în data de 19 
mai 2021, cu începere de la ora 14.00 dezbateri la care sunt invitați candidații, precum și 
persoanele cu drept de vot.   
  
 
Organizarea dezbaterilor 

1. Dezbaterile vor fi organizate în condițiile respectării Regulamentului privind modul de alegere 
a Rectorului, Codului Educației, precum și altor acte subsecvente. La organizarea dezbaterilor 
publice electorale se va asigura respectarea principiilor echilibrului, imparțialității, egalității 
șanselor, responsabilității şi pluralismului de opinii, precum și luărilor de cuvânt ale 
candidaților la funcția de Rector;  

2. În legătură cu situația pandemică și existența restricțiilor impuse de CNSEP, organizarea 
dezbaterilor va fi efectuată exclusiv în format online, iar candidaților și persoanelor cu drept 
de vot deja a fost expediat linkul de conectare; 
 

 
Participanți 

1. În cadrul dezbaterilor sunt invitați să participe toți candidații înregistrați oficial pentru 
alegerile în funcția de Rector. Nu este posibilă delegarea altor persoane în locul candidaților;   

2. Refuzul de a participa sau absența unui sau mai multor candidați, care inițial au confirmat 
participarea, se face publică şi nu constituie temei pentru anularea sau suspendarea 
dezbaterilor, timpul astfel alocat va fi redistribuit celorlalți candidați; 

3. Un candidat, care inițial nu a confirmat participarea, iar ulterior, s-a prezentat la dezbatere, va 
fi admis să participe doar cu acordul majorității candidaților; 

 
 

Reguli de desfășurare 
1. Regulile de desfășurare a dezbaterilor sunt aduse la cunoștința candidaților în invitația de 

participare şi succint la începutul dezbaterilor electorale; 
2. Dezbaterea va fi moderată de către Președintele CDSI dna Svetlana Bivol; 
3. Pe tot parcursul desfășurării dezbaterilor, Moderatorul are următoarele obligații: 

• să fie imparțial; 
• să asigure respectarea prevederilor prezentului Regulament de către candidați și auditoriu; 
• să asigure echilibrul necesar desfășurării dezbaterilor, oferind fiecărui participant la discuții 

posibilitatea de a-şi prezenta opiniile; 
• să formuleze clar întrebările, evitând abordarea tendențioasă sau părtinitoare; 
• să asigure menținerea dezbaterii în tematica anunțată; 
• să intervină în cazul în care invitații încalcă prevederile legislației în vigoare şi prezentului 

Regulament ori, în cazul în care, aceștia nu se conformează solicitărilor moderatorului, 
inclusiv prin închiderea microfonului acestora; 

4. Moderatorul are dreptul să întrerupă dezbaterile electorale în cazul în care unul sau mai mulți 
candidați încalcă prevederile prezentului Regulament; 






