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PROCES-VERBAL 

 
Încheiat azi 16.10.2019 cu ocazia şedinței de alegeri la Departamentul 

Interpretare și Pedagogie Muzicală din cadrul Facultății de Muzică 
 
 

Şedința din data de 16.10.2019 a fost deschisă de decanul de vârstă al colectivului 
doamna prof.dr. Stela Drăgulin. 
 
La şedință participă 14 membri ai departamentului. Sunt absenți 7 membri. Se constată că 
şedința de alegeri este statutară, fiind prezenți: 66,66% dintre membrii departamentului. 
 
Conducătorul de şedință prof.dr. Stela Drăgulin numeşte, pe baza propunerilor membrilor 
Departamentului prezenți la şedință, Comisia de elaborare a procesului-verbal şi de 
numărare a voturilor, alcătuită din trei membri: 

1. Prof.dr. Roxana PEPELEA 
2. Lect.dr. Alina ENGEL 
3. Lect.dr. Cristina BOSTAN 
 

Conducătorul de şedință, doamna prof.dr. Stela Drăgulin anunță ordinea de zi a şedinței: 
1. Alegerea Directorului de Departament; 
2. Alegerea membrilor Consiliului Departamentului;  
3. Nominalizarea candidaților pentru Consiliul Facultății (membri şi membri 

supleanți), conform normei de reprezentare; 
4. Nominalizarea candidaților pentru Senat (membri şi membri supleanți), 

conform normei de reprezentare. 
 

1. Alegerea Directorului de Departament 
  

Conducătorul de şedință anunță candidaturile validate de Biroul Electoral şi publicate pe 
site-ul Universității, în ordinea depunerii la Biroul Electoral şi invită candidații să-şi 
prezinte Planurile manageriale. 
 

1. Prof. dr. FILIP Ignac 
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Conducătorul de şedință invită pe cei prezenți la discuții pe marginea planului managerial. 
Au luat cuvântul: 
 (Se prezinta sintetic întrebările si răspunsurile) 

Dl. Prof.dr. Ioan OARCEA, care a apreciat pozitiv activitatea anterioară desfășurată 
de directorul de departament, considerând că obiectivele acestei funcții de mare 
răspundere au fost îndeplinite cu succes.  
 
Se supune la vot candidatura. 
Comisia de elaborare a procesului-verbal şi de numărare a voturilor anunță rezultatul 
votării: au fost înregistrate 13 buletine cu vot valabil exprimat şi 1 buletine declarate nul.  
Voturile obținute de fiecare candidat au fost următoarele: 

1. Pentru candidatul: Prof. dr. FILIP Ignac au fost înregistrate 10 voturi pentru, 3 
voturi împotrivă. 

 
În cazul în care niciunul dintre candidați nu a obținut jumătate + 1 din voturile legal 
exprimate, se trece la Turul 2.  
Se întocmesc buletine de vot cu primii doi clasați, în ordinea descrescătoare a numărului 
de voturi obținute. 
Se supun la vot candidaturile. 
Comisia de elaborare a procesului-verbal şi de numărare a voturilor anunță rezultatul 
votării: au fost înregistrate 13 buletine cu vot valabil exprimat şi 0 buletine declarate nule  
Voturile obținute de fiecare candidat au fost următoarele: 

1. Pentru candidatul: Prof. dr. FILIP Ignac au fost înregistrate 10 voturi pentru, 3 
voturi împotrivă. 

 
În caz de balotaj, se organizează Turul 3, conform Metodologiei, repetând etapele de la 
Turul 2. 
 

Conducătorul de şedință anunță că domnul prof.dr. FILIP Ignac a fost ales în funcția de 
Director de Departament la Departamentul Interpretare și Pedagogie Muzicală. 

 
2. Alegerea membrilor Consiliului Departamentului  

 

Se trece la alegerea membrilor Consiliului Departamentului. 
Conducătorul de şedință prezintă prevederile articolului 19 din Metodologia de alegeri 
referitoare la componența Consiliului Departamentului. Se solicită propuneri referitoare la 
componența şi numărul membrilor Consiliului Departamentului. 
 
Prin vot deschis se decide formarea unui consiliu de 5 membri, cu următoarea 
componență: 
      1. conf.dr. Nauncef Alina 
      2. lect.dr. Buhaiciuc Mihaela 
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      3. conf.dr. Preda Anca 
      4. prof.dr. Filip Ignac 
      5. prof.dr. Oarcea Ioan 
      6. prof.dr. Rucsanda Mădălina 
      7. conf.dr. Vârlan Petre Marcel 
      8. prof.dr. Voicescu Cornel 
      9. prof.dr. Ibănescu Corina 
Se supun la vot candidaturile. 
Comisia de elaborare a procesului-verbal şi de numărare a voturilor, anunță rezultatul 
votării: au fost înregistrate 13 buletine cu vot valabil exprimat şi 1 buletine declarate nule.  
Voturile obținute de fiecare candidat au fost următoarele: 

1. Pentru candidatul: conf.dr. Nauncef Alina au fost înregistrate 9 voturi pentru, 4 
voturi împotrivă. 
2. Pentru candidatul: lect.dr. Buhaiciuc Mihaela au fost înregistrate 8 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă. 
3. Pentru candidatul: conf.dr. Preda Anca au fost înregistrate 7 voturi pentru, 6 voturi 
împotrivă. 
4. Pentru candidatul: prof.dr. Filip Ignac au fost înregistrate 10 voturi pentru, 3 voturi 
împotrivă. 
5. Pentru candidatul: prof.dr. Oarcea Ioan au fost înregistrate 7 voturi pentru, 6 voturi 
împotrivă. 
6. Pentru candidatul: prof.dr. Rucsanda Mădălina au fost înregistrate 13 voturi pentru, 
0 voturi împotrivă. 
7. Pentru candidatul: conf.dr. Vârlan Petre Marcel au fost înregistrate 3 voturi pentru, 10 
voturi împotrivă. 
8. Pentru candidatul: prof.dr. Voicescu Cornel au fost înregistrate 3 voturi pentru, 10 
voturi împotrivă. 
9. Pentru candidatul: prof.dr. Ibănescu Corina au fost înregistrate 5 voturi pentru, 8 
voturi împotrivă. 

Se votează din nou la balotaj pentru: 
1. conf. dr. Preda Anca 
2. prof.dr. Oarcea Ioan 

Comisia de elaborare a procesului-verbal şi de numărare a voturilor anunță rezultatul 
votării: au fost înregistrate 14 buletine cu vot valabil exprimate şi 0 buletine declarate 
nule.  
Voturile obținute de fiecare candidat au fost următoarele: 

 
1. Pentru candidatul: conf.dr. Preda Anca au fost înregistrate 6 voturi pentru, 8 voturi 
împotrivă. 
2. Pentru candidatul: prof.dr. Oarcea Ioan au fost înregistrate 8 voturi pentru, 6 voturi 
împotrivă. 
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După votarea tuturor membrilor Consiliului departamentului, conducătorul de şedință 
anunță că în Consiliul Departamentului au fost aleşi următorii: 

1. Prof.dr. Rucsanda Mădălina 
2. Prof.dr. Filip Ignac 
3. Prof.dr. Oarcea Ioan 
4. Conf.dr. Nauncef Alina 
5. Lect.dr. Buhaiciuc Mihaela 

       
3. Nominalizarea candidaților pentru Consiliul Facultății (membri şi membri 

supleanți), conform normei de reprezentare 
 

Se trece la nominalizarea candidaților departamentului pentru Consiliul Facultății (membri 
şi membri supleanți). 
Conducătorul şedinței anunță că departamentul va fi reprezentat în Consiliul facultății, 
conform Anexa 2 – Metodologie, de 5 cadre didactice. Se solicită propuneri pentru 
numărul membrilor supleanți, care nu poate fi mai mic de doi şi mai mare decât numărul 
membrilor plini din cadrul aceluiaşi organism. Prin vot deschis se decide numărul 
membrilor supleanți. 
Se anunță candidaturile, prin autopropunere/propunere, numărul de candidaturi fiind cel 
puțin egal cu numărul membrilor +membri supleanți. 
Se întocmesc buletinele de vot, înscrierea candidaților făcându-se în ordinea 
autopropunerilor: 
      1. conf.dr. Nauncef Alina 
      2. lect.dr. Buhaiciuc Mihaela 
      3. conf.dr. Preda Anca 
      4. prof.dr. Filip Ignac 
      5. prof.dr. Oarcea Ioan 
      6. prof.dr. Rucsanda Mădălina 
      7. conf.dr. Vârlan Petre Marcel 
      8. prof.dr. Voicescu Cornel 
      9. prof.dr. Ibănescu Corina 
Se supun la vot candidaturile. 
Comisia de elaborare a procesului-verbal şi de numărare a voturilor anunță rezultatul 
votării: au fost înregistrate 14 buletine cu vot valabil exprimate şi 0 buletine declarate 
nule.  
Voturile obținute de fiecare candidat au fost următoarele: 

1. Pentru candidatul: conf.dr. Nauncef Alina au fost înregistrate 9 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă. 
2. Pentru candidatul: lect.dr. Buhaiciuc Mihaela au fost înregistrate 8 voturi pentru, 6 
voturi împotrivă. 
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3. Pentru candidatul: conf.dr. Preda Anca au fost înregistrate 7 voturi pentru, 7 voturi 
împotrivă. 
4. Pentru candidatul: prof.dr. Filip Ignac au fost înregistrate 11 voturi pentru, 3 voturi 
împotrivă. 
5. Pentru candidatul: prof.dr. Oarcea Ioan au fost înregistrate 7 voturi pentru, 7 voturi 
împotrivă. 
6. Pentru candidatul: prof.dr. Rucsanda Mădălina au fost înregistrate 14 voturi pentru, 
0 voturi împotrivă. 
7. Pentru candidatul: conf.dr. Vârlan Petre Marcel au fost înregistrate 5 voturi pentru, 9 
voturi împotrivă. 
8. Pentru candidatul: prof.dr. Voicescu Cornel au fost înregistrate 3 voturi pentru, 11 
voturi împotrivă. 
9. Pentru candidatul: prof.dr. Ibănescu Corina au fost înregistrate 6 voturi pentru, 8 
voturi împotrivă. 
 

Se votează din nou la balotaj pentru: 
1. conf. dr. Preda Anca 
2. prof.dr. Oarcea Ioan 

Comisia de elaborare a procesului-verbal şi de numărare a voturilor anunță rezultatul 
votării: au fost înregistrate 14 buletine cu vot valabil exprimate şi 0 buletine declarate 
nule.  
Voturile obținute de fiecare candidat au fost următoarele: 

 
1. Pentru candidatul: conf.dr. Preda Anca au fost înregistrate 6 voturi pentru, 8 voturi 
împotrivă. 
2. Pentru candidatul: prof.dr. Oarcea Ioan au fost înregistrate 8 voturi pentru, 6 voturi 
împotrivă. 
 

Conducătorul şedinței anunță că în urma numărării voturilor, au fost nominalizați ca 
membri în Consiliul Facultății următoarele cadre didactice: 

1. Prof.dr. Rucsanda Mădălina 
2. Prof.dr. Filip Ignac 
3. Prof.dr. Oarcea Ioan 
4. Conf.dr. Nauncef Alina 
5. Lect.dr. Buhaiciuc Mihaela 

iar ca membri supleanți: 
1. Conf.dr. Preda Anca 
2. Prof.dr. Ibănescu Corina 

 
1. Nominalizarea candidaților pentru Senat (membri şi membri supleanți), 

conform normei de reprezentare 
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Se trece la nominalizarea candidaților departamentului pentru Senat (membri şi membri 
supleanți).  
Conducătorul şedinței anunță că departamentul, conform Anexa 2 – Metodologie, este 
reprezentat de 21 cadre didactice. Se solicită propuneri pentru numărul membrilor 
supleanți, care nu poate fi mai mic de doi şi mai mare decât numărul membrilor plini din 
cadrul aceluiaşi organism. Prin vot deschis se decide numărul membrilor supleanți. 
Se anunță candidaturile, prin autopropunere/propunere, numărul de candidaturi fiind cel 
puțin egal cu numărul membrilor +membri supleanți. 
Se întocmesc buletinele de vot, înscrierea candidaților făcându-se în ordinea 
autopropunerilor: 
     1. prof.dr. Ibănescu Corina 
     2. lect.dr. Buhaiciuc Mihaela 
     3. lect.dr. Beldean Laurențiu 
     4. prof.dr. Rucsanda Mădălina 
Se supun la vot candidaturile. 
Comisia de elaborare a procesului-verbal şi de numărare a voturilor anunță rezultatul 
votării: au fost înregistrate 14 buletine cu vot valabil exprimat şi 0 buletine declarate nule.  
Voturile obținute de fiecare candidat au fost următoarele: 

1. Pentru candidatul: prof.dr. Ibănescu Corina au fost înregistrate 10 voturi pentru, 4 
voturi împotrivă. 

2. Pentru candidatul: lect.dr. Buhaiciuc Mihaela au fost înregistrate 14 voturi pentru, 0 
voturi împotrivă. 

3. Pentru candidatul: lect.dr. Beldean Laurențiu au fost înregistrate 1 voturi pentru, 13 
voturi împotrivă. 

4. Pentru candidatul: prof.dr. Rucsanda Mădălina au fost înregistrate 3 voturi pentru, 
10 voturi împotrivă. 

În caz de balotaj, în cadrul aceleaşi şedințe, se repetă votarea pentru candidații care au 
obținut acelaşi număr de voturi. 
Conducătorul şedinței anunță că în urma numărării voturilor, au fost nominalizați ca 
membri în Senat următoarele cadre didactice: 

1. Lect.dr. Buhaiciuc Mihaela 
2. Prof.dr. Ibănescu Corina 

iar ca membri supleanți: 
1. Prof.dr. Rucsanda Mădălina 
2. Lect.dr. Beldean Laurențiu 

 
 
 

5. Alegerea Directorului centrului de cercetare 
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Se trece la alegerea Directorului Centrului de cercetare. Se propune un singur candidat: 
prof.dr. Ioan OARCEA. 
Se supune la vot candidatura d-lui prof.dr. Ioan OARCEA. 
Comisia de elaborare a procesului-verbal şi de numărare a voturilor, anunță rezultatul 
votării: au fost înregistrate 14 buletine cu vot valabil exprimat şi 0 buletine declarate nule.  
Voturile obținute de fiecare candidat au fost următoarele: 

1. Pentru candidatul: Prof. dr. Ioan OARCEA au fost înregistrate 14 voturi pentru, 0 
voturi împotrivă. 
 

Prezentul Proces Verbal are ataşat: 
1. Lista de Prezență a membrilor Departamentului. 
2. Buletine cu vot valabil exprimat, buletine declarate nule şi buletine de vot 

neutilizate. 
 

 
Brașov, 16.10.2019 

 

Comisia de redactare a procesului-verbal şi 
de numărare a voturilor: 

Nume, prenume, semnătura: Prof.dr. Roxana PEPELEA 
 

Nume, prenume, semnătura: Lect.dr. Alina ENGEL 
 

Nume, prenume, semnătura: Lect.dr. Cristina BOSTAN 


