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UNIVERSITATEA VALAHIA din TÂRGOVISTE      

B-dul Regele Carol I, Nr. 2 – 130024 Tîrgovişte, Romania 

Tel: +40-245-206101; Fax: +40-245-217692/211809 

E-mail: rectorat@valahia.ro 

 

ACORD 

CU PRIVIRE LA EFECTUAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE 

ÎN REGIM DE PLATA CU ORA 

Nr. …………./………………… 

 

 1. Prezentul acord se încheie între Universitatea Valahia din Târgoviște, cu sediul în 

Tîrgoviște, b-dul Regele Carol I, nr.2, cod fiscal 4279685, telefon 0245206101, reprezentată legal 

prin Conf. univ. dr. Călin D. OROS, în calitate de Rector, şi cadrul didactic asociat/titular – 

domnul/doamna  ……..…………………….............................., domiciliat(ă) în localitatea 

………..…......, str. .…………………........... nr. ….., bl. ….., et. …., ap. ….., judeţul 

......…..............……, posesor/posesoare al/a B.I/C.I. seria ...….……......, nr. 

.....………..……………., eliberat/eliberată de .......................................... la data de 

......……..........., CNP ………………………………….. 

2. Obiectul acordului îl constituie efectuarea de activități didactice în plata cu ora, din  

statul de funcţiuni al Departamentului ……………………………………………….,    

Facultatea …………………………………………………………………………………., în 

semestrul ……….., având  cursul la disciplinele  

………………………………………………………………………… din postul………..  

…………………………………………………………………………. din postul ……… 

.………………………………………………………………….…..…  din postul …….... 

.………………………………………………………………….…..…  din postul …….... 

.………………………………………………………………….…..…  din postul …….... 

.………………………………………………………………….…..…  din postul …….... 

şi seminarul/laboratorul la disciplinele: 

mailto:rectorat@valahia.ro
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………………………………………………………………………… din postul……..  

…………………………………………………………………………. din postul ……… 

.………………………………………………………………….…..…  din postul …….... 

.………………………………………………………………….…..…  din postul …….... 

.………………………………………………………………….…..…  din postul …….... 

.………………………………………………………………….…..…  din postul …….... 

3. Universitatea Valahia din Târgoviște are obligația: de a asigura permanent condiţiile 

necesare desfășurării activității didactice corespunzătoare, de a informa cadrul didactic 

asociat/titular asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea 

activității didactice, 

4. Cadrul didactic asociat/titular are obligaţia: de a îndeplini atribuţiile ce îi revin în 

privința activității didactice, de a respecta actele normative care reglementează activitatea 

didactică. Nerespectarea acestora dă dreptul Universității la denunțarea unilaterala a acordului 

fără acordarea unui  preaviz. 

5. Activitatea didactică va fi remunerată cu un salariu de încadrare/salariu tarifar orar de: 

a) …………… lei, 

b) ……………. lei, 

c) …………….. lei. 

având un număr de ore: 

a) ……/săptămână, în postul de ……………………., 

b) ……/săptămână, în postul de ……………………., 

c) ……/săptămână, în postul de ……………………., 

conform statului de funcțiuni al departamentului. 

6. Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Universitatea Valahia din Târgoviște                          Cadrul didactic asociat/titular 

Rector, Conf. univ. dr. Călin D. OROS     dl/dna     ….……………. 

 …………………………………..        

                                                                                         

      Decan/Director                  

 

………………………….. 


