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PROCES -  VERBAL nr.7
al şedinţei Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii

de Stat de Educaţie Fizică şi Sport 
din 29 iulie 2019

Locul: USEFS, str.A.Doga 22, Chişinău 
Timpul: 13:00-15:30

A prezidat: Salinschi Afanasii, preşedinte al CDSI 
Secretar: Putin Natalia

Prezenţi 8 membri ai CDSI: Salinschi Afanasii, Putin Natalia, Pîrlii Inna, Briceac 
Ion, Toma Andrei, Cauş Vasilisa, Borţoi Svetlana, Doga Anatolie.

Absenţi 1 membru: Manolachi Veaceslav

ORDINEA DE ZI

1. Examinarea şi aprobarea dosarelor depuse de către candidaţi pentru 
participarea la concursul de ocupare a funcţiei de rector al USEFS, care s-a 
desfăşurat în perioada 12 iulie - 26 iulie 2019 în incinta Universităţii de Stat 
de Educaţie Fizică şi Sport.

2. Plasarea informaţiei pe pagina web a universităţii cu privire la dosarele 
depuse pentru concursul de ocupare a funcţiei de rector al USEFS.

A deschis şedinţa dl. Afanasii Salinschi, preşedintele CDSI al USEFS, dând 
citire ordinii de zi, care a fost aprobată cu următoarele rezultate ale votului deschis:

pro- 8, contra- 0, s-au abţinut- 0;



S-a discutat primul subiect din ordinea de zi.

Dna Natalia Puţin, secretarul CDSI, a anunţat că şi-au depus dosarele pentru 
concursul de ocupare a funcţiei de rector al USEFS doi candidaţi:

1) Manolachi Veaceslav, doctor habilitat în ştiinţe pedagogice, profesor 
universitar, Antrenor Emerit;

2) Budevici-Puiu Liliana, conferenţiar universitar, doctor în pedagogie.

Dna Natalia Puţin a menţionat că dosarele au fost perfectate în conformitate cu 
cerinţele Regulamentului privind modul de alegere a rectorului USEFS.

Dna Vasilisa Cauş, membru al CDSI, a intrebat dacă dl Veaceslav Manolachi 
întruneşte condiţiile de eligibilitate a candidaţilor la postul de rector stipulate în 
Codul Educaţiei nr. 152 din 17.07.2014, art. 105, punctul 5.

Dl Ion Briceac, membru al CDSI, a explicat că aceste condiţii au fost 
respectate, afirmând că legea nu are putere retroactivă, iar, după intrarea în vigoare 
a Codului Educaţiei, dl Veaceslav Manolachi a exercitat funcţia de rector doar un 
singur mandat.

Membrii consiliului au fost de acord cu această interpretare, fară a expune alte 
opinii în acest sens.

In urma examinării dosarelor, s-a constatat că actele depuse corespund 
rigoriilor şi datelor ca formă şi conţinut stabilite în regulament.

Dl Ion Briceac a menţionat că ambii candidaţi sunt eligibili şi pot fi admişi 
pentru a participa la concursul de ocupare a funcţiei de rector al USEFS.

S-a hotărât: Dat fiind, că ambele dosare corespund cerinţelor în vigoare, se 
admite participarea ambilor candidaţi la concursul de ocupare a funcţiei de rector 
al USEFS.

D-na Pîrlii Inna a propus spre aprobare dosarele depuse pentru concursul de 
ocupare a funcţiei de rector al USEFS.

S-a hotărât: A aproba dosarele candidaţilor Manolachi Veaceslav şi 
Budevici-Puiu Liliana depuse pentru participarea la concursul de ocupare a 
funcţiei de rector al USEFS.

Hotărârea a fost adoptată cu următoarele rezultate ale votului deschis:

pro- 8, contra- 0, s-au abţinut- 0;

S-a discutat subiectul al doilea din ordinea de zi.

Referitor la mediatizarea informaţiei, dl. Afanasii Salinschi, preşedintele CDSI 
al USEFS, a adus la cunoştinţa membrilor că, în cel puţin 10 zile după expirarea



termenului de depunere a dosarelor, lista candidaţilor eligibili şi programele de 
activitate ale acestora trebuie făcute publice.

Dl Afanasii Salinschi a propus spre votare publicarea listei candidaţilor eligibili 
cu programele de activitate ale acestora.

S-a hotărât: A publica lista candidaţilor eligibili cu programele de activitate ale 
acestora pe pagina web a universităţii.

Hotărârea a fost adoptată cu următoarele rezultate ale votului deschis:

pro- 8, contra- 0, s-au abţinut - 0;

Dl Afanasii Salinschi a menţionat de asemenea, că, în scopul bunei 
desfăşurări a procedurii de alegere, în conformitate cu articolele 103(3 lit.g) şi 
art. 104( 1 lit.f) al Codului Educaţiei al Republicii Moldova (Legea nr. 152 din 
17.07.2014), Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională al USEFS îi 
solicită Serviciului Resurse Umane al USEFS prezentarea listei persoanelor 
cu drept de vot (p. 17-19), conform Regulamentului-cadru privind modul de 
alegere a rectorului instituţiei de învăţămînt superior din RM, aprobat prin 
Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 09 din 14.01.2015.

Dl Afanasii Salinschi a informat membrii Consiliului, că, conform prevederilor 
Regulamentului de alegere a rectorului al USEFS, procedura de alegere se va 
desfăşura pe data de 03 septembrie 2019, în biroul 105, între orele 08.00 - 17.00, 
pe adresa: or. Chişinău , str. A. Doga, 22.
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In încheiere, dl. Afanasii Salinschi a mulţumit membrilor CDSI pentru 
corectitudine în desfăşurarea şedinţei consiliului şi pentru participare activă la 
discuţii.
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