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În acord cu strategia de dezvoltare instituţională şi de creştere competitivităţii, a 

promovării unor standarde de performanţă care să contribuie la ridicarea prestigiului 
instituţiei, în conformitate cu autonomia universitară şi Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, Decretul nr.1058/1967, cu precizările Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 
3759/2011, Senatul  Universităţii „Valahia” din Târgovişte, a aprobat Regulamentul 
pentru acordarea Premiilor de Excelenţă, Titlurilor Onorifice şi  Premiul Meritului 
cercetării ştiinţifice. 

Titlul de Doctor Honoris Causa (DHC) reprezintă cea mai înaltă distincţie onorifică ce 
se acordă de către Senatul Universităţii „Valahia” din Târgovişte unei personalităţi ce s-a 
evidenţiat prin realizări deosebite în domeniile ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei, culturii, şi care 
a adus contribuţii remarcabile la ridicarea prestigiului Universităţii Valahia. Onorante sunt 
şi titlurile de Professor Honorificus, respectiv Professor emerit. 

În conformitate cu autonomia universitară, cu instrucţiunile privind conferirea titlurilor 
Ştiinţifice, aprobate prin Ordinul Ministrului învăţământului nr. 18/1968, cu precizările 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 39064/2006, Senatul Universităţii „Valahia” din 
Târgovişte a aprobat prezentul regulament în componenta sa privind conferirea titlurilor 
onorifice. 

 
 
CAPITOLUL I.  PREMIUL DE EXCELENŢĂ 
 
Art.1 Principii de Conferire 
  
(1) Premiul de excelenţă se acordă personalităţilor ştiinţifice care prin activitatea 

ştiinţifică şi profesională au contribuit în mod esenţial la prestigiul Universităţii « Valahia » 
din Târgovişte, determinând o percepţie cu impact naţional şi internaţional recunoscută 
instituţional şi de comunitatea academică; 

(2) Premiul de Excelenţă presupune îndeplinirea unor standarde care să răspundă 
cercetării ştiinţifice de înaltă performanţă: 

-  Publicarea de articole ştiinţifice în reviste din ţară şi cu deosebire din străinătate cu 
recunoaştere oficială în standardele naţionale şi internaţionale;  

-   Studii publicate în  lucrările unor manifestări ştiinţifice prestigioase, de preferinţă 
internaţionale (cogrese mondiale, colocvii, simpozioane, mese rotunde) cu impact real în 
dezvoltarea domeniului de studiu, cu referenţi şi comitet de program; 

-   Cărţi, monografii, tratate publicate în edituri recunoscute, dintre care cel puţin una 
într-o editură din străinătate; 

-   Brevete omologate, produse aplicate;  
-   Cel puţin un premiu pentru o lucrare, de preferinţă Premiul Academiei Române; 
-   Granturi câştigate prin competiţie ca director; 
-   Director de alte contracte de cercetare ştiinţifică; 
-   Profesor invitat pentru prelegeri la universităţi de prestigiu din străinătate;  
-   Conducător de doctorat şi membru în Comisii de doctorat; 
-   Membru în colectivele de redacţie ale unor reviste din ţară şi străinătate 

recunoscute ; Membru în echipe de expertizare/evaluare a cercetării ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale; 
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-   Organizator de manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale; 
-   Cursuri universitare proprii, cu înalt grad de originalitate şi introducerea unor 

cursuri noi, pe direcţii neelaborate şi cu impact în procesul de formare a specialiştilor în 
conformitate cu normele Uniunii europene; 

-  Formator de şcoală în domeniul în care este specialist, contribuţii importante la 
dezvoltarea bazei materiale pentru cercetare şi formare a tinerilor în cadrul Centrelor de 
cercetare recunoscute CNCSIS. 

  
Art. 2 Metodologie de Acordare 
 

      (1) Premiul se acordă exclusiv cadrelor didactice titulare ale Universităţii 
« Valahia », cu o vechime semnificativă în Instituţie, la propunerea catedrelor, cu 
recomandarea Consiliului Facultăţii şi aprobarea prin vot deschis a membrilor Senatului 
Universităţii, în funcţie de îndeplinirea a cât mai multe din standardele prevăzute de 
Regulament. Evaluarea se va face pe baza unui dosar care să cuprindă CV-ul şi Lista de 
lucrări, întocmită după standardele impuse de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 
 
 (2) Evaluarea are în vedere activitatea de ansamblu, acordându-se totuşi o 
pondere crescută celei desfăşurate în ultimii cinci ani, în măsura în care, în general,  
procesele de apreciere ale calităţii individuale şi instituţionale se referă la această 
perioadă.   

 
 (3) Rectorul Universităţii va emite decizia. Cuantumul premiului este stabilit anual 
de Senatul Universităţii. Decernarea premiului se face într-una din Şedinţele Senatului, 
într-un cadru festiv. Primirea premiului este consfinţită prin decernarea unei diplome 
tipizată.  

CAPITOLUL II. TITLURI ONORIFICE 
 
 Art.1 Precizări de conferire 
  
(1) Titlul DHC se acordă în şedinţă festivă a Senatului universităţii, în urma unei 

solicitări nominale, în scris, din partea Consiliului Facultăţii, care a fost aprobată 
prin votul Senatului într-o şedinţă anterioară; 

(2) Titlul DHC se acordă cetăţenilor români şi străini, ce nu sunt absolvenţi ai 
Universităţii „Valahia” din Târgovişte şi care în principiu îndeplinesc următoarele condiţii: 

• deţin titlul de doctor în ştiinţe; 
• are activitate profesională de excepţie, materializată prin lucrări ştiinţifice, 

tehnologii aplicate, contribuţii recunoscute pe plan naţional şi internaţional; 
• să fi sprijinit prin acţiuni concrete, în beneficiul Universităţii Valahia, procesul 

educaţional, de cercetare şi inovare, de transfer tehnologic către comunitate, sporind 
prestigiul şi vizibilitatea universităţii noastre.  
 

 
Art.2  
  
(1) Nominalizarea persoanei în vederea conferirii titlului DHC se face la propunerea 

unui Departament, care prezintă un raport cu date generale despre activitatea didactică, 
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de cercetare ştiinţifică, împreună cu motive – argumente, raport ce se aprobă în Consiliul 
Facultăţii; 

(2) La propunerea decanului facultăţii privind persoana şi Comisia de analiză şi 
evaluare a persoanei, Senatul Universităţii aprobă conferirea titlului şi comisia formată din 
preşedinte (de regulă Rectorul), 5-7 membri, personalităţi din domeniu, incluzând decanul 
facultăţii ce face propunerea; 

Art. 3  

După aprobarea Comisiei de evaluare în senat, se emite decizia Rectorului privind 
componenţa Comisiei, se întocmesc adresele de înştiinţare a preşedintelui şi membrilor 
Comisiei, care au obligaţia să elaboreze rapoartele de apreciere. 

Art. 4 

Realizarea Broşurii de prezentare a laureatului revine facultăţii, Editurii Valahia 
University Press şi Serviciului de Relaţii Internaţionale. Totodată, facultatea va asigura 
asistenţa în şedinţa publică de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa.  

 
 
Art. 5 Descrierea procedurii 
  
(1) Nominalizarea persoanei în vederea conferirii titlului DHC se face la propunerea 

unui Departament, care prezintă un raport cu date generale despre activitatea didactică, 
de cercetare ştiinţifică, împreună cu motive – argumente, raport ce se aprobă în Consiliul 
Facultăţii; 

(2) La propunerea decanului facultăţii privind persoana propusă şi Comisia de 
analiză şi evaluare a persoanei, Senatul Universităţii aprobă conferirea titlului şi Comisia 
formată din preşedinte (de regulă Rectorul), 5-7 membri, personalităţi din domeniu, 
incluzând decanul facultăţii ce face propunerea; 

(3) După aprobarea Comisiei de evaluare în Senat, se emite Decizia Rectorului 
privind componenţa Comisiei, se întocmesc adresele de înştiinţare a preşedintelui şi 
membrilor Comisiei, care au obligaţia să elaboreze rapoartele de apreciere şi Laudatio. 

(4)  Realizarea broşurii de prezentare a laureatului revine facultăţii, editurii Valahia 
University Press şi Serviciului de Relaţii Internaţionale. Totodată, facultatea va asigura 
asistenţa în şedinţa publică de decernare a titlului DHC. 

(5) Data şedinţei festive a Senatului pentru conferirea titlului se stabileşte de comun 
acord facultate, rectorat şi persoana în cauză, va fi comunicată în scris de facultate la 
Rectorat, Secretariatul general face convocarea membrilor Senatului. 

 
(6) Diploma de DHC se elaborează de Serviciul Relaţii Internaţionale cu însemnele, 

motivele specifice Universităţii Valahia şi domeniului în care activează laureatul (model 
Anexa 1). 
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(7) În şedinţa festivă Rectorul pregăteşte un dosar ce conţine: diploma de doctor, 
broşura de prezentare a laureatului, medalia jubiliară a Universităţii Valahia din Târgovişte, 
ce se înmânează sărbătoritului, după ce s-au prezentat rapoartele membrilor Comisiei, 
după ce s-a primit răspunsul laureatului. 

 
(8) În cadrul şedinţei festive, membri Comisiei de decernare a titlului DHC vor purta 

robe, aflate în inventarul Centrului Internaţional de Conferinţe. În aceeaşi ţinută  se va 
prezenta şi laureatul. 

 
Art. 6  Conferirea titlului onorific Professor Honorificus 
(1) Titlul onorific Professor Honorificus (PH) se acordă unei personalităţi din ţară, ori 

străinătate, care s-a evidenţiat prin contribuţii esenţiale la creşterea prestigiului 
Universităţii Valahia. Persoana trebuie să fie cadru didactic, ori cercetător ştiinţific, cu 
merite didactice şi ştiinţifice deosebite, atestate şi recunoscute, dintre care: 

! Este organizator de manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale ; 
! De-a lungul carierei a elaborat cursuri universitare, cu înalt grad de originalitate şi 

monografii ştiinţifice, pe direcţii neelaborate şi cu impact în procesul de formare a 
specialiştilor, în conformitate cu normele Uniunii europene ; 

! Formator de şcoală în domeniul în care este specialist, având contribuţii 
importante la dezvoltarea bazei materiale pentru cercetare din Universitatea 
Valahia şi formare a tinerilor din cadrul Centrelor de cercetare din structura 
ICSTM. 

(2) Procedura de aprobare, acordare şi festivitatea de decernare, urmează în formă 
simplificată paşii conferirii titlului DHC. 

 Art. 7  Conferirea titlului Professor Emerit 
(1)  Titlul onorific de Professor Emerit (PE) se acordă unei personalităţi din 

Universitatea Valahia, ajuns la vârsta senectuţii, care s-a evidenţiat prin contribuţii 
esenţiale la creşterea prestigiului Universităţii Valahia. Persoana trebuie să fie cadru 
didactic, ori cercetător ştiinţific, în pragul pensionării, cu deosebite merite didactice şi 
ştiinţifice, atestate şi recunoscute  de comunitatea academică a universităţii. 

(2) In şedinţă festivă se înmânează diploma şi bastonul cu însemnele universităţii, 
cuantumul unui premiu fiind stabilit în Senatul Universităţii, suportat din venituri proprii. 

 
CAPITOLUL III . PREMIUL MERITUL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
 
Art. 8  
(1) Premiul Meritul Cercetării ştiinţifice se atribuie tinerilor care în anul precedent au 

desfăşurat cercetare ştiinţifică în cadrul proiectelor finanţate de organisme naţionale sau 
internaţionale (CNCSIS, ANSTI, COPERNICUS etc.), au obţinut rezultate recunoscute la 
nivel naţional şi internaţional. Vârsta maximă este de 35 de ani. 

(2) Propunerile sunt făcute de directorii de proiecte, şefii de catedre sau 
departamente, pe baza unui referat de susţinere care trebuie să cuprindă : numele-
prenumele, data naşterii, gradul didactic sau ştiinţific, denumirea proiectului sau temei care 
a făcut obiectul cercetării din anul precedent, instituţia care este beneficiarul contractului şi 
a finanţat proiectul, valoarea contractului, contribuţia efectivă a candidatului la realizarea 
cercetării. 
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(3) Propunerile sunt înaintate Institutului de cercetare ştiinţifică şi tehnologică 
multidisciplinară al Universităţii « Valahia » din Târgovişte, care va organiza o Comisie 
pentru evaluarea propunerilor făcute şi va înainta spre aprobare Senatului rezultatele şi 
ierarhizarea propunerilor. Senatul Universităţii va valida câştigătorul/câştigătorii 
concursului. Rectorul Universităţii va emite decizia. Cuantumul premiului este stabilit anual 
de Senatul Universităţii « Valahia ». Consfinţirea premiului se face printr-o diplomă emisă 
de Serviciul de diplome al Universităţii şi înmânată de Rector într-un cadru festiv. 
 

 CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 9 
 
Cheltuielile prilejuite de decernarea unui titlu DHC, Professor Honorificus, Professor 

emerit sunt suportate din venituri proprii de către Universitate. 
 
Art. 10 
 
Păstrarea şi manipularea tuturor actelor referitoare la acordarea titlului DHC, 

Professor Honorificus, Professor emerit se asigură de Serviciul Relaţii Internaţionale, 
respectiv Secretariatul Central al Universităţii. 

 
Art. 11 
 
Prezentul regulament intră în vigoare după aprobarea în Senatul Universităţii 

Valahia. 
 
 
 
5.08.2011.  
 
 
 
 

 
 
 


