
 
 
 
 
 
 

Proces verbal din data de 
 
 Subsemnații conf. dr. Robert
Augustin HAIDUC reprezentant studen
exprimate pentru avizarea candida
ședinței Consiliului Facultății de Istorie și Filosofie
numărarea voturilor am constatat:

1. Din cei 29 de membri cu drept de vot ai
studenți) 24 au participat la 
valabilă.  

2. Din cele  24 de voturi exprimate 24 au fost valabile.
3. Rezultatele voturilor exprimate valabile

a. Candidat 1. prof. dr. Ioan Marius BUCUR: 22 voturi pentru, 0 împotrivă, 2 
abțineri. 

b. Candidat 2. prof. dr. Ov
abținere. 

4. Drept urmare, ambii candida
 
 
Cluj-Napoca,    
6 aprilie 2020.  

     
     
     

     
     

Alexandru Augustin Haiduc,

 
Proces verbal din data de 6 aprilie 2020  

conf. dr. Robert-Miklos NAGY, lect. dr. Ioan MANCI 
reprezentant studenți, membrii comisiei de numărare a voturilor 

exprimate pentru avizarea candidaților pentru funcția de decan, procedeu desfășurat în cadrul 
ții de Istorie și Filosofie din data de 6 aprilie 2020

numărarea voturilor am constatat: 
29 de membri cu drept de vot ai Consiliului Facultății (21 cadre didactice 

ți) 24 au participat la ședință și au exprimat votul, astfel procedura a fost 

24 de voturi exprimate 24 au fost valabile. 
Rezultatele voturilor exprimate valabile au fost următoarele: 

rof. dr. Ioan Marius BUCUR: 22 voturi pentru, 0 împotrivă, 2 

rof. dr. Ovidiu GHITTA: 23 voturi pentru, 0 împotrivă, 1 

Drept urmare, ambii candidați au primit avizul Consiliului Facultății. 

   Conf. dr. Robert-Miklos NAGY

    
    
   Lect. dr. Ioan MANCI 

    
    

Alexandru Augustin Haiduc, 

 

Str. M. Kogălniceanu nr. 1

Facultatea de Istorie şi Filosofie

 

MANCI și Alexandru 
ărare a voturilor 

șurat în cadrul 
din data de 6 aprilie 2020, după 

(21 cadre didactice și 8 
fel procedura a fost 

rof. dr. Ioan Marius BUCUR: 22 voturi pentru, 0 împotrivă, 2 

idiu GHITTA: 23 voturi pentru, 0 împotrivă, 1 
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