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(1) Universitatea ,Valahia" din Targovi~te (denumita Tn continuare Universitatea) 
- acorda titluri onorifice Tn conformitate cu dispozitiile prezentului Regulament ~i cu 

prevederile Cartei Universtare. 
(2) Titlurile onorifice ce pot fi acordate de Universitate sunt urmatoarele: 
~ Doctor Honoris Causa; 
~ Professor Honorificus; 
~ Profesor Emerit; 
~ Membru de Onoare al Senatului Universitatii ,Valahia" din Targovi~te . 

(2) Titlurile onorifice sunt acordate, Tn numele Universitatii , de Senatul Universitar 
(numit Tn continuare Senat!Senatu0. 
(3) Conditiile de editare a bro~urii omagiale sunt prevazute Ia Anexa 1 ce face parte 
integranta din prezentul Regulament. 

Art. 2. Continutul dosarului propunerii. 
(1) Acord area oricarui titlu onorific necesita Tn mod obligatoriu avizul prealabil al 
Comisiilor Senatului (numite, Tn continuare, Comisiile). Tn acest scop, dosarul 
propunerii va fi transmis Secretariatului Senatului , care va Tnregistra propunerea Tntr
un registru special. 
(2) Dosarul propunerii va cuprinde: 
~ Motivarea propunerii de acordare a titlului; 
~ Fundamentarea propunerii de acordare a titlului cuprinzand criteriile de acordare 

considerate a fi Tndeplinite, conform prezentului Regulament; 
~ CV-ul candidatului; 
~ Lista de lucrari a candidatului; 
~ pentru un candidat Ia titlul onorific de Doctor Honoris Causa sau a celui de 

Membru de Onoare a/ Senatului Universitafii , Valahia" din Targovi§te, care nu 
provine din mediul academic, dosarul propunerii va fi contine ~i o prezentare 
explicita a realizarilor acestuia; 

)> Alte documente considerate relevante, conform prezentului Regulament. 

Art. 3. Termene l}i avize prealabile. 
(1) Termenul de solutionare a unui dosar nu va putea depa~i 30 de zile de Ia data 
Tnregistrarii dosarului propunerii Ia secretariatul Senatului. 
(2) Dosarele Tnregistrate dupa data de 15 iunie vor fi solutionate pana Ia data de 30 
septembrie. 
(3) Comisiile pot solicita candidatului/autorului propunerii lamuririi ~i/sau documente 
suplimentare, ce vor fi Tnaintate acestora Tn termen de 10 zile de Ia solicitare. Tn 
acest caz, termenul de solutionare se prelunge~te cu eel mult 20 de zile de Ia data 
transmiterii catre Senat a acestor lamuriri ~i/sau documente. 
(4) Avizul se pronunta cu majoritatea voturilor membrilor pentru fiecare Comisie, 
prezenti Ia ~edinta de analiza, dar Tn niciun caz cu mai putin de '/2 din numarul 
membrilor acesteia . 
(5) Avizul se redacteaza sub forma unei hotarari a Comisiei ce va fi transmisa 
Secretariatului Senatului pentru a fi Tnregistrata. Avizul negativ va fi motivat 
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corespunzator. Opiniile separate, ale membrilor comisiilor, vor fi motivate de catre 
ace~tia ~i anexate avizului. 
(6) In cazul emiterii unui aviz negativ pentru acordarea titlului onorific solicitat, 
Comisiile pot opina In sensul lndeplinirii de catre candidat a conditiilor pentru 
acordarea altui titlu onorific din cele stipulate In prezentul regulament. In acest caz, 
Prel?edintele Senatului va solicita acestuia sa comunice acordul sau dezacordul cu 
privire Ia relncadrarea propunerii. 
(7) In termen de 5 zile de Ia emiterea avizului , dosarul propunerii este transmis 
Pre~edintelui Senatului, spre a fi introdus pe ordinea de zi a primei ~edinte ordinare. 
(8) Acordarea titlului este decisa de Senat, dupa luarea Ia cuno~tinta a avizului 
Comisiilor. Avizul Comisiilor are caracter consultativ. 
(9) In cazul respingerii de catre Senat a propunerii de acordare a unui titlu onorific, o 
noua propunere care vizeaza acela~i candidat va putea fi reluata nu mai devreme de 
un an de Ia data respingerii. 

Art.4. Titlul onorific Doctor Honoris Causa - Conditii ~i criterii. 
(1) Titlul se acorda, In numele Senatului Universitatii, unei personalitati din afara 
sistemului Universitatii, care nu este alumnus al acesteia ~i care: 
);> a marcat, Ia nivel national ~i international, dezvoltarea domeniului In care 

activeaza; 
);> a contribuit semnificativ Ia dezvoltarea cunoa~terii, culturii ~i civilizatiei; 
);> a contribuit sau contribuie Ia afirmarea democratiei ~i a libertatilor individuals, In 

calitate de: autor sau de exponent marcant al unor curente de gandire, lider de 
opinie, sau de personalitate reprezentativa a sistemului social-politic In care l~i 
desfa~oara activitatea. 

(2) Fac exceptie de Ia prevederile alin. (1), fondatorii Universitatii ,Valahia" din 
Targovil?te. 
(3) Candidatul pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa trebuie sa 
lndeplineasca eel putin unul dintre urmatoarele criterii: 
);> Sa fie laureat al unor premii internationals ori al unor premii sau distinctii care 
sunt acordate In mod regulat unor personalitati din lntreaga lume de catre o entitate 
academica de larga recunoa~tere internationala; 
);> Sa fie membru al Academiei Romane, Academiei Oamenilor de $tiinta din 
Romania, Academiei de $tiinte Agricole l?i Silvice, sau al unor academii 
internationals de prestigiu sau, In tarile In care nu sunt organizate academii, de o 
asociatie academica sau ~tiintifica de anvergura nationala sau internationala cu 
sediulln respectivele tari ; 
);> Sa fie membru al Comitetului Olimpic lnternationai/Comitetului Olimpic ~i Sportiv 
Roman sau al federatiilor de specialitate nationals ~i internationals cu implicare In 
promovarea Romaniei; 
);> Sa fi contribuit In mod hotarator Ia initierea sau strangerea legaturilor academics, 
~tiintifice, culturale sau politice, Ia nivel institutional, dintre tara de origine, 
Universitatea Valahia din Targovi~te, ~i Romania; 
);> Sa fie o personalitate public recunoscuta pe plan national ~i international. 
(4) Acordarea acestui titlu poate fi propusa de Pre~edintele Senatului, de Rector sau 
de decanii facultatilor, In acest ultim caz cu aprobarea prealabila a consiliului 
facultatii . 
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(5) Persoanele prevazute Ia alin . (3) pot formula doua propuneri In cursul unui 
mandat de 4 ani. Sunt exceptate de Ia aceasta limitare, dar fara a se depa~ i un 
numar de trei propuneri/mandat, propunerile formulate de Pre~edintele Senatului sau 
de Rector privitoare Ia candidati care nu fac parte din mediul academic. Evidenta 
numarului propunerilor formulate In decursul mandatului , ~i a propunatorilor, este 
tinuta de Secretariatul Senatului. 
(6) Data ~i locul ceremoniei de acordare a titlului vor fi stabilite de comun acord de 
persoana nominalizata ~i de Pre~edintele Senatului , cu consultarea persoanelor 
implicate In organizarea ceremoniei ~i cu luarea In considerare a calendarulu i 
evenimentelor Universitatii. 

Art. 5. Titlul onorific Professor Honorificus. 
(1) Titlul se acorda persoanei care lntrune~te urmatoarele conditii cumulative: 
);:> are gradul didactic de profesor sau de cercetator ~tiintific principal; 
);:> este specializata lntr-un domeniu care face parte din randul disciplinelor din 

curriculum-ul unei facultati a Universitatii; 
);:> este o personalitate de referinta In domeniul sau de specializare, contribuind , prin 

activitatea sa, In mod semnificativ Ia dezvoltarea, pe plan national ~i/ sau 
international, a domeniului sau de specializare. 

(2) Persoanele propuse pentru acordarea titlului de Professor Honorificus, Ia data 
acordarii acestuia, nu trebuie sa aiba nicio relatie de munca cu Universitatea 
,Valahia" din Targovi~te . 
(3) Acordarea titlului se face Ia propunerea Pre~edintelui Senatului , Rectorului sau 
decanului facultatii In al carei curriculum se afla inclus domeniul principal de activitate 
al candidatului, In acest ultim caz cu aprobarea prealabila a consiliului facultatii . 
(4) Data ~i locul ceremoniei de acordare a titlului sunt stabilite de Pre~edintele 
Senatului. 
(5) Acordarea titlului confera persoanei nominalizate calitatea de membru onorific al 
comunitatii academice a Universitatii. 

Art. 6. Titlul onorific Profesor Emerit. 
(1) Titlul se acorda profesorilor Universitatii, Ia lmplinirea varstei de pensionare , 
pentru realizari deosebite In activitatea didactica ~i de cercetare, recunoscute de 
comunitatea academica din tara ~i din strainatate. 
(2) Candidatul pentru acordarea titlului de Profesor Emerit trebuie sa lndeplineasca 
urmatoarele criterii cumulative: 
);:> Sa fi fost cadru didactic sau de cercetare titular al Universitatii, In baza unui 

contract de munca lncheiat pe durata nedeterminata; 
);:> Anterior pensionarii sa fi activat In calitatea de mai sus timp de eel putin 1 0 ani 

succesivi; 
);:> In ultimii 5 ani sa nu fi suferit sanctiuni disciplinare. 
(3) Criteriile de mai sus reprezinta criterii minimale. Prin regulament specific, 
Consiliile facultatilor pot stabili criterii mai stricte ~i/ sau criterii suplimentare. 
(4) Propunerea pentru acordarea acestui titlu se face de Consiliul facultatii Ia care a 
functionat candidatul. In cazul Tn care propunerea este fundamentata pe criterii 
stabilite In baza unui regulament adoptat de Consiliu potrivit prevederilor art. 6 al in. 
(3), aceasta va fi lnsotita de un extras din regulament cuprinzand aceste criterii . 
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(5) Hotararea Senatului de acordare a titlului de Profesor Emerit se lnainteaza 
Biroului de Comunicare, Imagine ~i Relatii Publice, In vederea realizarii lnsemnelor 
afer~nte (diploma ~i insigna), care leva transmite Consiliului facultatii. 
(6) lnsemnele aferente titlului de Profesor Emerit se lnmaneaza persoanei 
nominalizate in ~edinta Consiliului facultati i, in cadrul unei ceremonii proprii. 

Art.7. Titlul onorific Membru de Onoare a/ Senatului. 
(1) Titlul se acorda persoanei care intrune~te urmatoarele criterii cumulative: 
- indepline~te conditiile prevazute Ia art. 5 pet. 1, 3 ~i 5 sau numai pet. 3 ~i 5; 
- a contribuit in mod semnificativ Ia cre~terea prestigiului Universitatii pe plan 
international sau Ia dezvoltarea raporturilor de cooperare academica dintre 
Universitate ~i institutii prestigioase din strainatate. 
(2) Acordarea titlului se face cu respectarea dispozitiilor art. 4 alin . (6). 

Art.8. Retragerea titlului onorific. 
(1) Un titlu onorific conferit in baza prezentului Regulament poate fi retras in cazul in 
care, ulterior acordarii acestuia: 
);>- lnformatiile esentiale sau documentatia cuprinse in dosarul propunerii s-au 

dovedit a fi nereale, in tot sau in parte; 
);>- Lucrari care au stat Ia baza reputatiei ~tiintifice a persoanei nominalizate au fast 

constatate, prin hotarare definitiva ~i irevocabila, ca reprezentand plagiate; 
);>- Prin actiunile sale intentionate, persoana nominalizata a produs, in rnod direct 

sau indirect, prejudicii grave Universitatii; 
);>- Persoana nominalizata a fast condamnata definitiv ~i irevocabil pentru crime 

impotriva umanitatii. 
(2) Retragerea titlului este decisa de Senat, cu majoritatea prevazuta Ia art. 12 alin. 
(5) din Regulamentul de functionare a Senatului. 
(3) lnvestirea Senatului cu cererea de retragere a unui titlu onorific este facuta de 
Pre~edintele Senatului sau de Rector, din oficiu sau Ia sesizarea oricarei persoane 
interesate, ~iva fi documentata corespunzator. 

Art. 9. Dispozitii finale. 
(1) Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile Legii Educatiei 
Nationale nr. 1/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i ale Cartei 
Universitare. 
(2) La data aprobarii prezentului Regulament orice dispozitii contrare se abroga. 
(3) Prezentul Regulament a fast aprobat in ~edinta Senatului Universitatii "Valahia" 
din Targovi~te din data de 09 mai 2017 ~i intra in vigoare Ia data aprobarii sale. 
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ANEXA 1 

PROCEDURA DE ORGANIZARE A CEREMONIEI DE ACORDARE A TITLULUI 
DE DOCTOR HONORIS CAUSA- CONDITII PRIVIND EDIT AREA BRO~URII 

OMAGIALE 

In vederea editarii bro~urii omagiale initiatorul nominalizarii va tine cant de existenta 
In interiorul acesteia a urmatoarelor materiale: 

);> Fotografie reprezentativa pentru coperta , care sa respecte urmatoarele cerinte: 
• Pentru coperta bro~urii este necesara o fotografie aleasa ~i aprobata de 

persoana nominalizata Ia titlul onorific; 
• Calitatea fotografiei trebuie sa fie superioara, cu o rezolutie potrivita 

(minimum 2 MB). 
);> Hotarlrea Senatului prin care s-a aprobat acordarea titlului de DHC; 
);> Mesaj din partea Senatului ; 
);> Laudatio bilingv: 

• Acest capitol este implementat bilingv- 2 (doua) documente; 
• Este recomandat ca ambele documente sa nu depa~easca 10.000 de 

caractere cu spatii ~i sa nu cantina note de subsol. 
);> Referatele membrilor comisiei: 

• Este recomandat ca documentele sa nu depa~easca 7500 de caractere cu 
spatii ~i sa nu cantina note de subsol. 

);> CV-ul personalitatii invitate ~if sau lista de lucrari publicate: 
• Acest capitol este de cele mai multe ori campus din doua subcapitole: 

Curriculum Vitae ~i Lista selectiva de Publicatii- 2 (doua) documente; 
• Este recomandat ca ambele documente sa nu depa~easca 10.000 de 

caractere cu spatii ~i sa nu cantina note de subsol. 

);> lnterviu/ articol/ consideratii autobiografice, un material Ia alegerea candidatului : 
• Acest capitol poate fi lnlocuit, In cazul In care nu exista raspuns din 

partea candidatului Ia titlul onorific, cu un articol scris de acesta, ales de 
catre comisia de acordare a titlului; 

• Este recomandat ca acest document sa nu depa~easca 20.000 de 
caractere cu spatii. 

);> Alte documente relevante pentru nominalizat- diplome, fotografii, etc. 
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