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Consiliului de Administraţie nr. 03/01.03.2016 

Consiliul de Administraţie al Universităţii „Valahia" din Târgovişte, constituit în baza: 
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 211, alin 6; 
Cartei Universităţii „Valahia" din Târgovişte, art. 38, alin.2, 

întrunit în şedinţă ordinară în data de O 1.03.2016, hotărăşte: 

1. Se avizează şi se înaintează spre aprobarea Senatului universitar, propunerea ca pe o perioadă 
determinată de 1 an, pentru activitatea desfăşurată la nivelul Senatului universitar, pentru 
Preşedintele Senatului, precum şi pentru Vicepreşedinţii Senatului, să se acorde din veniturile 
proprii ale instituţiei salarii diferenţiate, reprezentand o creştere de maxim 30% a salariilor de 
în~adrare, rară ca aceste sume să constituie baza de calcul pentru stabilirea altor drepturi 
salariale, persoanelor nominalizate în anexa nr. I, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 

2. Se aprobă numirea cu delegaţie în funcţia de decan al Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, începând 
cu data de 1.03.2016, până la validarea concursului pentru ocuparea acestei funcţii, domnul 
conf.univ.dr. Ştefan ISPAS. 

3. Se aprobă numirea cu delegaţie în funcţia de director al ICSTM, începând cu data de 
15.02.2016, până la validarea alegerilor pentru această funcţie, domnul lect.univ.dr. Marius 
BADEA. 

4. Se aprobă numirea cu delegaţie în funcţia de director ştiinţific al ICSTM, începând cu data de 
15.02.2016, până la finalizarea alegerilor în cadrul acestei structuri, doamna prof.univ.dr. 
Viviana FILIP. 

5. Se aprobă numirea domnului conf.univ.dr. Teodor SIMION în calitate de coordonator pentru 
activitatea din cadrul D.l.D.F.C„ începând cu data de 15.02.2016, fără indemnizaţie de · 
conducere. 

6. Se avizează şi se înaintează spre dezbatere şi aprobarea Senatului universitar cererea domnului 
conf.univ.dr. MIEILĂ Mihai, titular la Universitatea „Valahia" din Târgovişte, Facultatea de 
Ştiinţe Economice, de a desfăşura activităţi didactice în regim de plata cu ora la Universitatea 
Europei de Sud-Est Lumina din Bucureşti, în sem. al Ii-lea al anului univ. 2015-2016. 

7. Se aprobă propunerea Biroului de Relaţii Internaţionale privind calendarele concursurilor de 
selecţie a cadrelor didactice şi studenţilor care vor beneficia de mobilităţi ERASMUS+, în anul 
universitar 2016-2017 (Anexele nr. 2 şi 3). 

8. Se aprobă devizele estimative de cheltuieli necesare organizării manifestărilor ştiinţifice, în 
conformitate cu adresa ME.NC.S. nr.424/F/23.02.2016 . 
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'8. Facultăţile din structura UVT enumerate mai jos vor avea sediul în Campusul universitar din 

Târgovişte, Aleea Sinaia, nr.13, astfel: 
Corpul A: Facultatea de lngineria Materialelor şi Mecanică 

Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică şi Tehnologia Informaţiei 
Facultatea de Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor 

Corpul B: Facultatea de Ştiinţe Economice 
Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere şi Comunicare 

Corpul C (investiţie în curs): Facultatea de Ştiinţe Umaniste 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 
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