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HOTAAAREA 
Consiliului de Administratie nr. 20/30.09.2016 

Consiliul de Administratie al Universitatii ,,Valahia" din Targovi~te, constituit in baza: 
Legii Educatiei Nationale nr. 112011, 
Cartei Universitatii ,,Valahia" din Targovi~te, 

intrunit in ~edintii ordinarii in data de 30.09.2016, hotarii~te: 

1. Se avizeazii ~i se inainteazii spre aprobarea Senatului universitar statele de functii ~i de 
personal didactic pentru anul universitar 2016-2017, precum ~i continuarea raporturilor 
juridice de munca, pe functia didacticii de asistent universitar, pe duratii determinatii, conform 
Legeii Educatiei Nationale nr.112011 ~i Legii 53/2003, Codul Muncii republicat (situatie 
centralizatoare- anexa nr.l). 

2. Se avizeazii ~i se inainteazii spre dezbatere ~i aprobarea Senatului universitar, la propunerile 
facultiitilor, acoperirea orelor in regim de plata cu ora pentru cadrele didactice titulare ~i 
asociate, in anul universitar 2016-2017, conform statelor de functii. 

3. Se avizeazii ~i inainteazii spre dezbatere ~i aprobarea Senatului universitar propunerile 
facultiitilor, IOSUD, DPPD ~i DIDFC privind cadrele didactice asociate in anul universitar 
2016-2017, conform anexei nr.2. 

4. Se avizeazii ~i se inainteazii pentru validare de ciitre Senatul universitar rezultatele concursului 
de admitere 2016 la studii universitare de licenia, masterat ~i doctorat, conform anexelor nr.3, 
4 ~i 5. 

5. Se avizeazii ~i inainteazii spre dezbatere ~i aprobarea Senatului universitar standardele 
minimale necesare ~i obligatorii pentru ocuparea posturilor didactice ~i de cercetare in cadrul 
UVT, incepand cu anul universitar 2016-2017. (Anexa nr.6). 

6. Se avizeazii ~i se inainteazii spre dezbatere ~i aprobarea Senatului universitar, la propunerea 
facultiitilor, formatiile de studiu pentru anul universitar 2016-2017. 

7. Se avizeazii ~i se inainteaza spre dezbatere ~i aprobarea Senatului universitar modificarea 
planului de inviitamant la programul de studii universitare de master Management Financiar 
Bancar din cadrul Facultatii de $tiinte Economice, incepand cu anul I de studiu, an universitar 
2016-2017, prin inlocuirea disciplinei Proiecte financiar bancare cu disciplina 
Macrostabilitate economica. 

8. Se avizeaza ~i se inainteazii spre dezbatere ~i aprobarea Senatului universitar planurile de 
invatamant peptru programele de studii universitare de doctoral din cadrul SDSEU ~i SDSI, ~i 
planurile de inviitamant pentru cursuri de formare continua de Achizifii pub/ice ~i 
Psihopedagogie speciala, incepand cu anul universitar 2016-2017. 

9. Se aproba cererea absolventei APOSTOLESCU I. Claudia- Elena (ORZAN) a Facultiitii de 
$tiinte Umaniste, specializarea Geografie, promotia 2002, privind eliberarea duplicatului foii 
matricole, anexii la Diploma de licenta seria U, nr. 0019800/7957, eliberatii la data de 
26.05.2004, intrucat aceasta a fast declaratii pierduta. 
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10. Se aproba solicitarea absolventei BALOIU I. Ionela (DOJANA) a Universitatii ,,Valahia" din 
Targovi~te, specializarea Pedagogia invafamantului Primar ~i Pre~colar, promotia 2008, 
privind eliberarea unei nou supliment la diploma de licenta intrucat originalul contine unele 
erori. 

11. Se aproba, la propunerea facultatilor, reinmatricularea in anul universitar 2016-2017 a 
urmatorilor studenti, cu conditia achitarii taxei de reinmatriculare, a primei tran~e a taxei de 
~colarizare, precum ~i a eventualelor debite din anii universitari precedenti: 
- Iancu N. Paul Marius - Facultatea de Ingineria Mediului ~i $tiinta Alimentelor, specializarea 
IPMA; 
- Balan P. Ionut Georgian - Facultatea de Ingineria Mediului ~i $tiinta Alimentelor, 
specializarea CSP A; 
- Bogdan N. Irinel - Facultatea de Teologie Ortodoxa ~i $tiintele Educatiei, specializarea 
Teologie Ortodoxa Pastorala; 
- Dinu Gheorghe Ciprian - Facultatea de Teologie Ortodoxa ~i $tiintele Educatiei, 
specializarea Teologie Ortodoxa Pastorala; 
- Bechir Adrian - Claudiu - Facultatea de Teologie Ortodoxa ~i $tiintele Educatiei, 
specializarea Teologie Ortodoxa Pastorala; 
- Neatu Ovidiu - Emil - Facultatea de Teologie Ortodoxa ~i $tiintele Educatiei, specializarea 
Teologie Ortodoxa Pastorala; 
- Neculaescu Dorinel - Romeo - Facultatea de Teologie Ortodoxa ~i $tiintele Educatiei, 
specializarea Doctina sociala ~i ecumenica a Bisericii in contemporaneitate; 
- Bohalteanu Ciprian - Facultatea de Teologie Ortodoxa ~i $tiintele Educatiei, specializarea 
Teologie Ortodoxa Pastorala; 
- Aldea Cezar Alexandru - Facultatea de Teologie Ortodoxa ~i $tiintele Educatiei, 
specializarea Teologie Ortodoxa Pastorala; 
- Cucu Dan Gabriel - Facultatea de Teologie Ortodoxa ~i $tiintele Educatiei, specializarea 
Teologie Ortodoxa Pastorala; 
- Du~a Sarina Madalina (Ilie David) - Facultatea de $tiinte Economice, specializarea 
Contabilitate ~i Informatica de Gestiune; 
- Mindroiu C. Adrian Constantin - Facultatea de $tiinte Economice, specializarea Marketing, 
studii universitare de master; 
- Gagiu G. Adelina Gheorghita - Facultatea de $tiinte Economice, specializarea Contabilitate 
~i Informatica de Gestiune; 
- Covrig Daniel Marius - Facultatea de $tiinte Economice, specializarea Management; 
- Sandu Maria Magdalena - Facultatea de $tiinte Economice, specializarea Management; 
- Popa Valerica Adriana - Facultatea de $tiinte Economice, specializarea Finanate ~i Banci; 
- Dumitru Vasile Daniel - Facultatea de $tiinte Economice, specializarea Contabilitate ~i 
Informatica de Gestiune; 
- Netu Georgiana Mihaela - Facultatea de $tiinte Politice, Litere ~i Comunicare, specializarea 

Jurnalism; 
- Stan I. Diana Nicoleta - Facultatea de Drept ~i $tiinte Administrative, specializarea Drept, 

ID· 
- Rachitan D. Alina Gratiela - Facultatea de Drept ~i ~tiinte Administrative, specializarea 

Drept, ID; 
- Brinzea P. Georgiana Adina - Facultatea de Drept ~i $tiinte Administrative, specializarea 

Administratei Publica; 
- Negulescu Teodor - Facultatea de Drept ~i $tiinte Administrative, specializarea Drept, ZI; 
- Omaciu I. Marius - Facultatea de Drept ~i $tiinte Administrative, specializarea Drept, ID; 
- Logoratu Simona- Facultatea de $tiinte ~i Inginerie Alexandria, specializarea ECTS; 
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- Burcin A. Marian - Adrian - Facultatea de ~tiinte ~i lnginerie Alexandria, specializarea 
ECTS; 
- Stocheci George - Facultatea de ~tiinte ~i Inginerie Alexandria, specializarea ECTS; 
- Puiu Dora - Costinela - Facultatea de ~tiinte ~i Inginerie Alexandria, specializarea 
Administratie Publics.; 
- Ciotea Cristian Alexandru - Facultatea de Drept ~i ~tiinte Administrative, specializarea 
Drept, ID. 

12. Se avizeaza ~i se inainteaza spre aprobarea Senatului universitar propunerea privind structura 
concediului de odihna platit pentru personalu/ didactic incadrat cu fancfia de baza la 
Universitatea ,, Valahia" din Tdrgovi~te, pentru anul universitar 2016-2017, conform anexei 
nr. 7. 

13. Se avizeaza ~i se inainteaza spre aprobarea Senatului universitar statul de functii ~i de personal 
didactic auxiliar ~i nedidactic din UVT, conform prevederilor legale in vigoare (Anexa nr.8). 

14. Se avizeaza ~i inainteaza spre dezbatere ~i aprobarea Senatului universitar modificarea 
contractului de cazare in caminele studente~ti ale UVT. 

15. Se avizeaza ~i inainteaza spre dezbatere ~i aprobarea Senatului universitar criteriile pentru 
acordarea de reduceri sau scutiri de taxe de ~colarizare in Universitatea ,, Valahia" din 
Tdrgovi~te, an univ. 2016-2017 (Anexa nr.9). 

16. Se avizeaza ~i inainteaza spre dezbatere ~i aprobarea Senatului universitar inaintarea dosarului 
studentei TROACA Georgeta Nicoleta la ANPCDEFP cu propunerea de incadrare a cazului 
sau la situatia de ,,forta majora". 

17. Se aproba realizarea unui numar de 50 mobilitati ERASMUS pentru cadre didactice, in anul 
universitar 2016-2017, cu durata de 5 zile pentru fiecare, inclusiv zilele de calatorie, exclusiv 
din fonduri ERASMUS. 

18. Se aproba repartizarea in mod proportional a numarului de mobilitati pe facultati, in functie 
de numarul de candidaturi deouse. astfel 
Nr. crt. Facultatea Numar mobilitati alocate 

1. $tiinte Umaniste 5 
2. lngineria Mediului ~i Stiinta Alimentelor 7 
3. ~tiinte ~i Arte 5 
4. Stiinte Economice 9 
5. Teologie Ortodoxa §i ~tiintele Educatiei 3 
6. Drept ~i Stiinte Administrative 4 
7. Inginerie Electrica, Electronica §i Tehnologia 5 

Informatiei 
8. lngineria Materialelor ~i Mecanica 6 
9. Stiinte Politice, Litere si Comunicare 3 
10. DPPD 1 
11. Stiinte ~i lnginerie Alexandria 2 

Total 50 

Mobilitatile vor fi repartizate cadrelor didactice, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, in 
conformitate cu Metodologia de selec(ie Erasmus a cadre/or didactice. 
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19. Se avizeaza ~i se inainteazii spre dezbatere ~i aprobarea Senatului universitar solicitarea 
doamnei lect.univ.dr. DIACONU Dana Camelia, titular la Universitatea ,,Valahia" din 
Targovi~te, Facultatea de ~tiinte Politice, Litere ~i Comunicare, de a desra~ura activitati 
didactice in regim de plata cu ora la Universitatea Politehnica din Bucure~ti, Facultatea de 
Inginerie Electricii, in anul universitar 2016-2017. 

20. Se avizeazii ~i se inainteazii spre aprobarea Senatului universitar grila de normare/salarizare 
pentru activitiiple didactice in regim plata cu ora, pentru anul univ.2016-2017, conform HG 
582/2011, OUG 20/2016 ~i Legii 11201 l(Anexa nr.10). 

21. Se avizeaza ~i se inainteaza spre aprobarea Senatului universitar propunerea privind 
modalitatea de plata a activitatilor didactice desf'~urate in regim de plata cu ora pentru anul 
universitar 2016-2017, astfel: 

- pentru licen/a $i master - plata orelor din posturile de profesor, conferentiar ~i lector/~ef 
lucriiri la nivelul minim al functiei de lector, respectiv plata orelor din posturile de asistent la 
nivelul minim al functiei de asistent, indiferent de norma postului; 

- pentru ficolile Doctorale - plata orelor din posturile aferente statelor de functii ale 
~colilor Doctorate la nivelul minim al functiei de conferentiar universitar. 

22. Se aprobii, solicitarea domnului Ivan loan Alexandru, conf. univ. dr. la Facultatea de lnginerie 
Electricii, Electronicii ~i Tehnologia Informatiei, Departamentul de Automaticii, Informatica ~i 
lnginerie Electricii, privind acordarea concediului rarii platii, in perioada 01.10.2016 -
30.09.2017, conform art. 54 din Codul Muncii. 

23. Se aprobii, la solicitarea IOSUD, comisiile de speciali~ti pentru sustinerea publicii a tezelor de 
doctorat de catre doctoranzii inmatriculati la domeniile Istorie, Management ~i Ingineria 
Materialelor, conform anexei nr. 11. 

24. Se aprobii, la propunerea IOSUD, solicitiirile studentilor - doctoranzi privind acordarea 
perioadei de grape in anul universitar 2016-2017, conform art. 40 alin. (1) din HG. 68112011 
# Regulamentul institutional de organizare $i desf~urare a programelor de studii 
universitare de doctoral in Universitatea,, Valahia" din Tdrgovi$fe (Anexa nr.12). 

25. Se avizeazii ~i se inainteazii spre aprobarea Senatului universitar, la propunerea IOSUD, 
solicitiirile studentilor-doctoranzi privind acordarea unei perioade suplimentare pentru 
elaborarea ~i sustinerea publicii a tezei de doctorat in anul universitar 2016-2017, in 
conformitate cu Legea nr.49/14.03.2013 (Anexa nr. 13). 

26. Se avizeazii ~i se inainteazii spre aprobarea Senatului universitar, la propunerea IOSUD, 

solicitiirile studentilor-doctoranzi privind prelungirea studiilor universitare de doctorat in anul 

universitar 2016-2017, pentru elaborarea ~i sustinerea publicii a tezei de doctorat, in 
conformitate cu art. 39 alin. (3) ~i (5) din H.G. 68112011 $i Regulamentul institufional de 
organizare $i desf~urare a programelor de studii universitare de doctoral in Universitatea 

,, Valahia" din Tdrgovi$le (Anexa nr.14). 

27. Se aprobii, la propunerea IOSUD, exmatricularea de la studii universitare de doctorat, 
incepand cu anul universitar 2016 - 201 7, a studentilor - doctoranzi cuprin~i in anexa nr. 15, 
conform legislatiei in vigoare. 
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Lista cadrelor didactice propuse pentru continuarea raporturilor juridice de m~,a~~' . 
'., . J.' r t 

anul universitar 2016-2017, pe functia didactica de asistent universitar, pe du~~ta - / 

determinata, cf. Legii 1/2011 ~i Legii 53/2003-Codul Muncii republicat 

Nr. 
Numele ~i prenumele 

crt. 

1 Popa Ioana Adriana 

2 Savu Cristian Florian 

3 Georgescu Andreea-Antonia 

4 Avram Daniela 

5 Vladareanu Mihail Daniel 

6 Istudor Ion 

7 Voichici Oana 
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LISTA NO MIN ALA A CADRELOR DIDACTICE ASOCIA 17'k:·/ . : : , , 
anul universitar 2016 - 2017 - -, ,. 

Facultatea de Teologie Ortodoxa si Stiintele Educatiei 
1. Pr. conf. dr. Stoica Ion 

2. Pr. asist. dr. Puiescu Marian 
3. Prof. univ. dr. Cristea Sorin 
4. Prof. dr. Istrate Gabriela 

Facultatea de Stiinte si Arte 
1. Prof. univ. dr. Popescu V. Ion 
2. Prof. univ. dr. Boghici Constantina 
3. Conf. univ. dr. Marian Boghici 
4. Dr. Ghita Dan 
5. Leet. univ. dr. Panache Dumitru 
6. Dr. Chiose Ionut 
7. Dr. Sirnionides Corina Flavia 
8. Dr. Raducanu Florin 

9. Dr. Gogescu Cornelia 

Facultatea de Stiinte Umaniste 
1. Prof. univ. dr. Dragnea Adrian 
2. Prof. univ. dr. Ciucurel Constantin 

3. Conf. univ. dr. Fieroiu Emil 
4. Lector univ. dr. Tudor Mariana 
5. Lector univ. dr. Iconaru Elene 
6. Lector univ. dr. Dumitru Adrian 

7. Profesor asociat dr. Cristea Dumitru 
8. Profesor asociat dr. Marinescu Susana 
9. Leet. univ. dr. Popovici Dragornir 

10. Prep. drd. Badea Silviu 

Facultatea de Inginerie Electrica, Electronica si Tehnologia In[ormatiei 
1. Prof. dr. Alexandro Adriana 

2. Conf. dr. ing. Dumitrache Cristian 
3. Prof. dr. ing. Gheorghe Stefan 
4. Prof. dr. ing. Dobrescu Radu 

5. Prof. dr. ing. Popescu Dan 

6. Prof. dr. ing. Sirna Ion 
7. Prof. dr. ing. Colµic Daniela 

8. Dr. ing. Magdun Oliver 
9. Dr. ing. Gheorghe Gabriel 
10. Dr. ing. Carciurnarescu Denisa 
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11. Ing. dr. Baditoiu Cristian 
12. Dr. ing. Florescu Victor 

Facultatea de Stiinte Politice, Litere si Comunicare 
1. Prof. univ. dr. Barlea Petre Gheorghe 

2. Prof. univ. dr. Chi~u Lucian 

3. Lector dr. Vasiliu Teodor 

4. Lect.dr. Badea Marius-Mihail 
5. Dr. Ghibanu Ionut 
6. Dr. Cuciureanu Adriana 

7. Drd. Mosor Roxana 

Facultatea de Stiinte Economice 
1. Prof. univ. dr. Ristea Ana Lucia 

2. Prof. univ. dr. Blidaru Gheorghe 

3. Conf. univ. dr. Popescu Constantin 

4. Dr. Deaconeasa Aurora Aurelia 

5. Dr. Paun Sorin 

Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanica 
1. Prof. dr. ing. Ciuca Ion 

2. Prof. dr. ing. Gaba Aurel 

Facultatea de lngineria Mediului si Stiinta Alimentelor 
1. Conf. dr. ing. Danilevici Constantin 

2. CSII dr. ing. Neagoe Aurora 

3. Dr. ing. Preda Costel 

4. Dr. ing. Tolea Sandu 

5. Dr. Manea Roger 

6. CS dr. ing. Nicolescu Cristina 

Facultatea de Drept si Stiinte Administrative 
1. Prof. univ. dr. Neculaescu Sache 

2. Prof. univ. dr. Nastase Adrian 

3. Prof. univ. dr. Barbu Vlad 
4. Prof. univ. dr. Popa Gheorghe 

5. Lector univ. dr. Matei Danil 

6. Lector univ. dr. Ivanoff Ivan Vasile 

7. Dr. Motoroiu Adriana 

8. Dr. Mirescu Nicolae 

9. Dr. Ilie Elena 

Facultatea de Stiinte si lnginerie Alexandria 
1. Lector Dr. Ivanoff Ivan Vasile 
2. Dr. Mitroi Cristian 

~.,. ~·irn---------
~·EP 
,,.-....:ti EUA-lnstilutional Evulu~ti<.)ll Progranunc 

www.eua.be/h."P 

ARAas Calificativ 
2011 

.',I< 

:; . 

\··,''., ... 

"Grad de fncredere ridicat" 

/ 

2. 



MINISTERUL EDUCATIEI ~I CERCETARII ~TIINTIFICE 
UNIVERSITATEA "VALAHIA" din TARGOVISTE 

RECTORAT 
B-dul Regele Carol I, Nr. 2 - 130024 Targovi~te, Romania 

Tel: +40-245-206101; Fax: +40-245-217692/211809 
rectorat@valahia.ro, www.valahia.ro 

3. Dr. Bologa Catalin 
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4. Dr. Gilia Valeriu Florin 
5. Dr. Voicu Ion 
6. Dr. Cemat Sorina 
7. Dr. Untescu Mihaela Elvira 
8. Dr. Titiri~ca Alina Marilena 
9. Drd. Augustin loan 

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic 
1. Prof. Dr. Cristea Sorin 
2. Conf. univ. dr. Boghici Marian 
3. Dr. Cemoiu Elena 
4. Ord. Cristea Dumitru 

IOSUD - Scoala doctorala de Stiinte Economice si Umaniste 
1. Prof. dr. Grigorescu Adriana 
2. Prof. dr. Pargaru Ion 
3. Prof. dr. Jaradat Muhammad 
4. Prof. dr. Munteanu Victor 
5. Prof. dr. Niculescu Maria 
6. Prof. dr. Popa Stefan 
7. Prof. dr. Vasile Emilia 
8. Prof. dr. Carciumaru Marin 
9. Prof. dr. Opri~ loan 
10. Prof. dr. Calafeteanu Ionel 
11. Prof. dr. Sbarna Gheorghe 
12. Prof. dr. Stanciu Ion 
13. Dr. Bllcan Florentina Raluca 

IOSUD - Scoala doctorala de Stiinte Ingineresti 
1. Prof. dr. ing. Gheorghe Gheorghe 
2. Prof. dr. ing. Angelescu Nicolae 
3. Prof. dr. Ionita Gheorghe 

Departamentul de invatamant la distanta si Formare Continua 
1. Prof. Dr. Cristea Sorin 
2. Prof. univ. dr. Coman Lavinia- pian 
3. Prof. univ. dr. Boghici Constantina- practica instrumentala 
4. Conf. univ. dr. Boghici Marian - chitara 
5. Dr. Iancu Stan Catalin - vioara, viola 
6. Dr. Pasare Dumitru - canto popular, acordeon 
7. Dr. Rusu Iulian- saxofon 
8. Dr. Miculi Pop Otilia Alexandra - canto popular 
9. Dr. Zamfir Gheorghe - nai 
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FACULTAT 
EA 

Facultatea de 
$tilnje 

Economice 

Domeniul de studii 
universitare de licentl 

Contabilitate 

Management 

Finanje 

Marketing 

Geografie 

Facultatea de 
$tiinje Umaniste jEducape fizicl fl sport 

Facultatea de 
Drept fi $tilnje 
Administrative 

Facultatea de 
$tiinje fi Arte 

Facultatea de 
Teo/ogle 

Ortodoxl Ji 
~iinje/e 
Educafiei 

Facultatea de 
lnginerie 
Electric/I, 

Electronic/I Ji 
Tehnologia 
lntormafiei 

Facultatea de 

Kinetoterapie 

Specia/izarea (curs de zi, l.D.) 

Contabilitate ,1 informatica de 
estiune 

Management 

Economia comerfulul, tu-rismului 'i 
serviciilor 

FAA>. 
TAX}.. 

27 

28 

27 

27 

28 

Nr. locurl pe facu/tate I 137 

I stone 
Geografie 
Geografia turismului 
Educatie fizica 'i sportivll 
Kinetoterapie 'i motricilate 
s~alll 

24 

19 

19 

25 

20 

Nr. locurl pe facu/tate I 107 

Nr. locurl pe facultate 

iemuzicalll 

Nr. locurl pe facultate 

Teologie ortodox;l pastoral;} 

Nr. locurl pe facultate 

Tehnologii 'i sisteme de 
telecomunica\ii 

Automatica ~ informatica aplicatll 

Energetica industrialii 

Nr. locurl pe facultate 

41 

25 

66 

20 

19 

19 

58 

42 

32 

74 

65 

36 

28 

27 

156 

33 

Locuri ZI 

RROMI 

4 

4 

5 

cu 
TAX}.. 

48 

70 

45 

70 

71 

302 

48 

69 

50 

33 

30 

230 

57 

100 

21 

178 

18 

29 

8 

55 

56 

37 

93 

28 

12 

13 

58 

37 

74 27 

99 27 
73 27 

98 27 

99 28 

93 I 32 

41 I 28 

40 I 7 

40 I 16 

i '.'tf4ii ,, " 

70 I 18 

3 

2 

3 

2 

'.CtT1l" 

•• 

3 

7 
6 

30 

5 

30 

29 
28 

30 

30 

33 

29 
12 

17 

19 

17 

2 36 

7 

5 

4 

4 

'•·· 
33 5 

9 2 

21 5 

11 

74 • 1 !l3 

15 6 

18 

38 
8 

6 

4 

39 

11 
28 

... 
61 
18 
38 

~ 

72 

~ 

38 
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lnglneria 
Materiale/or Ji 

Mecan/cjj 

Facu/tatea de 
lngineria 

Mediu/UiJi 
$Uinpi 

Alimentelor 

Facu/tatea de 
$Uinje PoliUce, 

Litere JI 
Comunicare 

$tiinta materialelor 33 38 

Nr. locurl pe facultate I 66 I I 75 

/ngineria mediu/ui 
lngineria !li proteqia mediului in 
agriculture 

lngineria produselor a/imentare I Tehnologia prelucrlirii produselor 
agncole 

/nginerie chimicjj 

Agronomie 

Controlul !li securitatea produselor 
alimentare 

Montanologie 

34 

30 

27 

23 

Nr. /ocurl pe facultate I 114 

$tiinje po/itice 

Limbif Ji literatufij 

$tiinje ale comunicjjrii 

$tiinte polmce 

Limba !li 1neratura romanli - Limba 
!li lneratura englezli/francezli 

Jurnalism 

20 

28 

20 

75 

28 

33 

22 

158 

30 

2 I 43 I 

29 I 

11 1 11 I I r 10 11 I i f 1 f 1s • 
\ :; . ''. '.i> : ;:. >·.: ~xttc' :/,'>· : · :. x,'. ·~ ,g~_J.•,f, ~;:I:~~;yJ,; •· 0 : r •.~ 
110 25 2 I 1:1 10 1 3 14 41 

58 23 23 6 6 ~ 

60 14 14 12 1 13 1:1 

12 12 11 11 23 
f4.·c: : ...• 'I ·l<Yll\ ci'Jt'.• :1·· o. 4fy ,.,,.:, 
10 2 I 12 9 2 11 23 

73 28 4 I 32 2 1 6 9 41 

49 9 9 11 2 13 22 

Nr. locurl pe facultate I 68 2 1102 kr•:l'~\~LL•l·~~itit~rr:y;r~r-:i'1l~•'> 
Administrarea afaceri/or 

administrative 

71.;,.;7:_ - -·:-;-;-: ~'0: TOTAL 

c-·. -. -.·'-'<. .,, ·,;~ 
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Economia come11Ului, turismului 1>i 
serviciilor 
Adminislratie publicli 
Agriculturli 

Nr. locurl pe facultate 

30 45 75 

20 30 50 
21 10 31 
71 85 ·i(f ..... 

.lff • 18 21e& .. 

30 6 36 11 11 47 

20 13 33 1 12 13 I 48 
20 5 25 1 4 5 I 30 
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UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TARGOVl$TE 

Ciclul II Studli unlversltare de masterat 
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Nr. 
crt. 

Programul de studli unlversltare de master 
(loca\iR geograficl de des,._.rwe • limba de predare) 

Clfr• di ........... I Clfr•de 
Forma de pentru atudlt fCOW'Ure 

invltlmAnt l11nan..- d• lll pentru studll 

c;"'.9 ~---:> 
ClfratotllLI din car•: ~--- ~:~'~'_;· .. -Domeniul 
.. otarlZa .. 

bUgetut de cu tut .... ':n~CX: ea;::-;:m bUg•tlromin bUgetlrrom buget/Mokl taxi ~"" 
1 

t:ticontabllttate 
3 

o4 IFitMn\e 

• 
ffiManage.,...t 
• 
9 !Marketing 

TOTAL 

10 i••Hntelemo~I 

""""" 11 IGeograftl: 

..2: I lstorle 
13 

Auditu/ entitltilor pub/ice fl priv•te 

Contabilitate 

Gestiunee intreprinderii (in lilflln frencez•) 

Maneaement financier bancar 

Menaaementul inform.Iii/or 

Manaaementul MJ11nizatie1 

Menaaementul ora1mizatiilor de turism st serv1C11 

Maneartmentu/ blodiversitltii 

Markatina 

Educ•fie fizicf, tunsm fi fjmp /1ber 

Fenomene geografu;e de nsc SI ca/1tatea mediului 

Studli" cu priv1re la regrunea Europet Central!Rlslritena 
(in /1mba englazl) 

Unitete• istoriei eu!_OPfm• 

ZI 
ZI 
ZI 
ZI 
ZI 
ZI 
ZI 
ZI 
ZI 

ZI 

ZI 

ZI 

ZI 

32 40 18 13 

32 40 36 13 

11 30 41 11 

32 '° '" 13 

32 40 :/$' 13 

32 40 3" 13 

32 41 1• 13 

32 41 

32 40 14 
77 ... 313 ']ti 71 

13 37 50 28 12 

13 37 50 I 20 13 

48 48 

13 I 37 I 50 I ~ I 1 I I 14 

TOTAL I I I 41 I 117 I 191 Ef ~.'11.:'"~ ?I 2 I 0 I 39 

14 IOrept (Dreplulefacenlor I ZI I 18 I 32 I 50 I .3Cf I I I 23 

1ifetiinte admlnlstnttve \Administra6'• .oublicl eurooeanf \ ZI I 19 I 31 I 50 I Sl I I 1 I 20 

17 

11 
18 

11 

72 
I i }1' 

:i 1$. 

>O 

19 

11 

TOTAL - -· - - -· -· -·- 37 u 100 ~, - o- i 43 o 1 19 ,w···c·:r· 

~
. Doctri.na social_• ti .c. umenicf • bisencli In Zl 13 37 50 4 · m,.,.,'Cf "iY 
T eologte contemnnrane1tate , 

Doctnnl, ftiinfl, nvsiune ZI 13 37 50 24 19 5 . ''" -~A 

1alsu1ntealeeduc.atlel Strategiididecticedecomunicerefilnvftere•ficientl ZI 14 36 SO 82 2 19 2 29 ~:,':'.,~,/;;! 
TOTAL 40 110 1IO ' )t:< 2 0 H 2 0 34 ''"'" ;74".tl''. 

19 !Chlmle Molodefi•icii chimiCede•n•U•lpontruc.ntro/ul -] - - I 1 -1 1-· - I ( I I I I 1.···~.{.1;·c.:::.::-.. , "/;llif'i "Of>' • .-•• ., ZI I 13 20 33 5 : ' "!'·. : 
20 Matel'NIUCll Matemeticl dldecticl ZI 13 20 33 18 

21 Muzk:I Educ• muzicall ZI 13 20 33 1 15 

TOTAL 31 10 ff f O 33 ~ 

22 
H1no1ner1. •l•t.meeor 

23 

24 Unglnerie Mcb1ca 

25 11nglnerie Mctrordcl fl 
telecomunk:atll 

26 llnglnerie energetlca 

TOTAL 

27 1 lnglnerla materiai.lor 

28 \lnglnerie mecanlel 

TOTAL 

29 I lnglnerla medlulul 

30 I lnglnerla produselor 
allmenblr• 

TOTAL 

Automaticl avenutf, producticl fi irrformeticl 
industrialf 
Comande evansetl a sist1t1T1elor comp/axe (in limbe 
francezl) 

Sisteme si achi,,.ment• modeme in producerea SI 
utilizare• enerriei 
Sisteme avansete de telecomunfca~·i, prelucrarea fi 
transmlsie infonnetie1 

Auditul sistemelor eneTrJBtice 

Meteria/e avansete 

Echipamente pentru industna material•lor de 
constructli 

Sistema de control si evaluara a calitatii mediu/ui 

Contro/u/ ti axpertiza al•mentelor 

31 /Stllnte ale comunk:lril IJuma/1sm,; studi1 culturala aurooene 

32 lrno1og1e Multilingv1sm SI intercultura/itata in context auropean 

TOTAL 

TOTAL GENERAL 

ZI 

ZI 

ZI 

ZI 

ZI 

ZI 

ZI 

ZI 

ZI 

ZI 

ZI 

15 I 35 I 50 I :12 I I 1 I 18 I I I 1 I -Y+•hv · 

11 15 28 

15 35 50 I 18 17 

16 35 51 27 18 -~ 
15 35 50 20 18 }ij' 

72 m 227 '.IJ>' 71 ,. ···£· 
20 30 50 23 20 '""'' 
19 30 49 20 19 '1t .. .. " .. lit: 
19 30 49 2& 20 

lf"?t" __ _ 

19 30 49 :12 24 f#f 
31 •• .. ,·:~taL---·" 44 a 
18 30 48 19 rs Jr· 

16 30 48 32 24 12 11; :i 
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ANEXA~ 

Nr 
crt 

1. 

2. 
3. 

OCUPAREA GRANTURILOR DOCTORALE iN URMA 
ADM/TERI/ LA STUD/I UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 
- sesiunile I §i II, septembrie 2016 -

Domenii de doctorat 
DOCTORANZI ADMISI 

buget cu taxa TOTAL 

L $COALA DOCTORALA DE $TIINTE ECONOMICE $1 UMANISTE 

DOMENIUL MANAGEMENT 4 31 35 
DOMENIUL CONTABILITATE 1 10 11 
DOMENIUL !STORIE 1+ 1 10 12 

(Republ.Moldova) 

TOT AL LOCURI SDSEU: 7 51 58 

IL $COALA DOCTORALA DE $TIINTE INGINERE$Tl 

1. DOMENIUL INGINERIE 
ELECTRICA 

2. DOMENIUL INGINERIA 
MATERIALELOR 

3. DOMENIUL INGINERIE MECANICA 

TOTAL LOCURI SDSI: 
TOTAL LOCURI: 
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STANDARDE MINIMALE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 
DIN UNIVERSITATEA "V ALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE 

Anexa 1 

STANDARDE MINIMALE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 
DIN UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI INGINERIE - ALEXANDRIA 
Domeniul de concurs: Ştiinţe Economice 

1. Asistent universitar pe durată determinată/nedeterminată 
• Deţinerea calităţii de doctorand (pentru Asistent, durată determinată)/ deţinerea titlului de 

doctor (pentru Asistent, durată nedeterminată) în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, 
în legătură cu disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Obţinerea unui punctaj de minim 20 puncte, În raport cu criteriile prevăzute în Anexa nr.9 
(Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor) din OMECTS nr.4204/15.07.2013 publicat 
în M.O., artea I, nr.440-18.07.2013, du ă cum urmează: 

Activitatea didactică şi 
rofesională Al 

Standarde minimale UVT: 

Activitatea de cercetare 
A2 

• 1 carte (Publicarea tezei de doctorat); 
• 1 articol publicat în reviste sau jurnale cotate/indexate ISI; 

Recunoaşterea şi impactul 
activită ii A3 

• 2 articole publicate în proceeding-uri la conferinţe internaţionale; 
• 2 artici ări la conferinţe cu caracter internaţional. 

2. Lector universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Obţinerea unui punctaj de minim 35 puncte, în raport cu criteriile prevăzute în Anexa nr.9 

(Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor) din OMECTS nr.4204/15.07.2013 publicat 
în M.O., partea I, nr.440-18.07.2013, după cum urmează: 

Activitatea didactică şi Activitatea de cercetare Recunoaşterea şi impactul 
rofesională Al A2) activităţii A3 

Minim 24 uncte 
Standarde minimale UVT: 

• 2 carţi (autor sau coautor) publicate în edituri recunoscute; 
• 2 articole publicate în reviste sau jurnale cotate/indexate ISI; 
• 2 articole publicate în proceeding-uri la conferinţe internaţionale; 
• 2 artici ări la conferin e cu caracter interna ional. 

3. Conferenţiar universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
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STANDARDE MTNTMALE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 
DIN UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE 

Anexa 1 

Obţinerea unui punctaj de minim 50 puncte, în raport cu criteriile prevăzute în Anexa nr.9 
(Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor) din OMECTS nr.4204115.07.2013 publicat 
. MO rt I 440 18 07 2013 d m ., pa ea , nr. -

' 
upa cum urmeaza: 

Activitatea didactică şi Activitatea de cercetare Recunoaşterea şi impactul 
profesională (Al) (A2) activităţii (A3) 
Minim 10 puncte Minim 35 puncte Minim 5 puncte 

Standarde minimale UVT: 

• Atingerea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului 
didactic de conferenţiar universitar în învăţământul superior prevăzute în Anexa nr.9 
(Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor) din OMECTS nr.4204115.07.2013 
publicat in M.O., partea I, nr.440-18.07.2013; 

• 3 articole publicate în reviste sau jurnale cotate/indexate ISI; 

• 2 carţi publicate în edituri recunoscute . 

4. Profesor universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Obţinerea unui punctaj de minim 100 puncte, în raport cu criteriile prevăzute în Anexa 

nr.9 (Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor) din OMECTS nr.4204/15.07.2013 
ublicat in M.O., artea I, nr.440-18.07.2013, du ă cum urmează: 

Activitatea didactică şi Activitatea de cercetare Recunoaşterea şi impactul 
rofesională Al A2 activită ii A3 

Standarde minimale UVT: 
• Atingerea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului 

didactic de conferenţiar universitar în învăţământul superior prevăzute în Anexa nr.9 
(Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor) din OMECTS nr.4204115 .07 .20 I 3 
publicat in M.O., partea I, nr.440-18.07.2013; 

• 4 articole publicate în reviste sau jurnale cotate/indexate ISI; 
• 3 cărţi ublicate în edituri recunoscute. 

• Susţinerea tezei de abilitare I Avizarea Anexei 3 (fişa de verificare a standardelor minimale 
de ocupare a posturilor didactice din UNIVERSITATEA "V ALAHIA" DIN 
T ÂRGOVJŞTE) de către un membru CNA TOCU, prin care se atestă faptul că sunt 
îndeplinite de către candidat standardele de abilitare. 

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE, 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI INGINERIE - ALEXANDRIA 
Domeniul de concurs: Drept, ŞtiinJe administrative 

1. Asistent universitar pe durată determinată/nedeterminată 
• Deţinerea calităţii de doctorand (pentru Asistent, durată determinată)/ deţinerea titlului de 

doctor (pentru Asistent, durată nedeterminată) în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, 
în legătură cu disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 



STANDARDE MINIMALE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 
DIN UNIVERSITATEA "V ALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE 

Anexa 1 

• publicaţie la o editură recunoscută în domeniu, în calitate de autor sau prim autor 
(monografie, curs, note de curs sau caiet de seminar); 

• 2 articole publicate în reviste cotate/indexate JSI/BDI recunoscute în domeniu, sau în 
reviste de prestigiu recunoscut în domeniu ; 

• 2 articole publicate în proceeding-uri la conferinţe naţionale sau internaţionale; 
• Obţinerea unui punctaj total mai mare sau egal cu 20 de puncte pentru indicatorii I1 -

124 (pentru domeniul Ştiinţe juridice), respectiv I1 - 123 (pentru domeniul Ştiinţe 
administrative) prevăzuţi în anexele O.M.E.C.T.S. nr. 6560/2012, modificat prin O.M.E.N. 
nr. 4204/2013 pentru domeniile ştiinţifice aferente - Comisia Ştiinţe juridice (Anexa 6), 
Comisia Sociologie, ştiinţe politice şi administrative (Anexa 7). 

2. Lector universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• 2 publicaţii la o editură recunoscută în domeniu, în calitate de autor sau prim autor 

(monografie, curs, note de curs sau caiet de seminar); 
• 8 articole publicate în reviste reviste cotate/indexate ISI/BDI recunoscute în domeniu sau 

în reviste de prestigiu recunoscut în domeniu; 
• 2 articole publicate în proceeding-uri la conferinţe naţionale sau internaţionale. 
• Obţinerea unui punctaj total mai mare sau egal cu 40 de puncte pentru indicatorii 11 -

124 (pentru domeniul Ştiinţe juridice), respectiv 11 - 123 (pentru domeniul Ştiinţe 
administrative) prevăzuţi în anexele O.M.E.C.T.S. nr. 6560/2012, modificat prin O.M.E.N. 
nr. 4204/2013 pentru domeniile ştiinţifice aferente - Comisia Ştiinţe juridice (Anexa 6), 
Comisia Sociologie, ştiinţe politice şi administrative (Anexa 7). 

3. Conferenţiar universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului , în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Atingerea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic 

de conferenţiar universitar în învăţământul superior prevăzute în anexele O.M.E.C.T.S. nr. 
6560/2012, modificat prin O.M.E.N. nr. 4204/2013 pentru domeniile ştiinţifice aferente -
Comisia Ştiinţe juridice (Anexa 6), Comisia Sociologie, ştiinţe politice şi administrative 
(Anexa 7). 

4. Profesor universitar 
• 

• 

• 

Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 
disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
Atingerea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic de 
profesor universitar în învăţământul superior prevăzute în anexele 0.M.E.C.T.S. nr. 6560/2012, 
modificat prin O.M.E.N. nr. 4204/2013 pentru domeniile ştiinţifice aferente - Comisia Ştiinţe 
juridice (Anexa 6), Comisia Sociologie, ştiinţe politice şi administrative (Anexa 7). 
Susţinerea tezei de abilitare I Avizarea Anexei 3 (fişa de verificare a standardelor minimale 
de ocupare a posturilor didactice din UNIVERSITATEA "V ALAHIA" DIN 
TÂRGOVIŞTE) de către un membru CNA TOCU, prin care se atestă faptul că sunt 
îndeplinite de către candidat standardele de abilitare. 
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Anexa I 

FACUT_,TATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, LITERE ŞI COMUNICARE 
Domeniul de concurs: Filologie (Limbă şi literatură română/străină) 

1. Asistent universitar pe durată determinată/nedeterminată 
• Deţinerea calităţii de doctorand (pentru Asistent, durată determinată)/ deţinerea titlului de 

doctor (pentru Asistent, durată nedeterminată) în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, 
în legătură cu disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Obţinerea unui punctaj de minim 40 puncte, în raport cu criteriile prevăzute în Anexa nr. I I 
(Comisia Filologie) din OMECTS nr.4204115.07.2013 publicat in M.O., partea I, nr.440-
I8.07 .20 I 3, după cum urmează: 

Activitatea didactică şi Activitatea de cercetare Recunoaşterea şi impactul 
profesională (Al) (A2) activităţii (A3) 

Publicare teză de doctorat Minim 40 puncte -
(pentru asistent pe durată 

nedeterminată) 

Standarde minimale UVT: 

• Minimum 3 lucrări ştiinţifice în extenso, prezentate la sesiunile ştiinţifice (inclusiv 
studenţeşti) şi/sau publicate în reviste de specialitate (pentru ocuparea unui post de 
asistent pe durată determinată); 

• Publicarea tezei de doctorat într-o editură acreditată (pentru ocuparea unui post de 
asistent pe durată nedeterminată). 

2. Lector universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Obţinerea unui punctaj de minim 100 puncte, în raport cu criteriile prevăzute în Anexa 
nr.11 (Comisia Filologie) din OMECTS nr.4204115.07.2013 publicat in M.O., partea I, 

440 18 07 2013 d ~ ~ nr. - ' 
upa cum urmeaza: 

Activitatea didactică şi Activitatea de cercetare Recunoaşterea şi impactul 
profesională (Al) (A2) activităţii (A3) 

Publicare teză de doctorat Minim 85 puncte Minim 5 puncte 
Minim 10 puncte 

Standarde minimale UVT: 

• Publicarea unui suport de curs într-o editură acreditată (Indicatorul 1.1.2.); 

• Publicarea tezei de doctorat într-o editură acreditată . 

3. Conferenţiar universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Obţinerea unui punctaj de minim 180 puncte, în raport cu criteriile prevăzute în Anexa 

nr. I I (Comisia Filologie) din OMECTS nr.4204/15.07.2013 publicat in M.O., partea I, 
nr.440-18.07.2013, după cum urmează: 
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Activitatea didactică şi Activitatea de cercetare Recunoaşterea şi impactul 
profesională (Al) (A2) activităţii (A3) 
Minim 50 puncte Minim 120 puncte Minim 10 puncte 

Standarde minimale UVT: 

• Publicarea unui suport de curs într-o editură acreditată (Indicatorul 1.1.2.); 

• Publicarea tezei de doctorat într-o editură acreditată . 

4. Profesor universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Obţinerea unui punctaj de minim 370 puncte, în raport cu criteriile prevăzute în Anexa 

nr.11 (Comisia Filologie) din OMECTS nr.4204115.07.2013 publicat în M.O., partea I, 
440 18 07 2013 d nr. - ' 

upa cum urmeaza: 
Activitatea didactică şi Activitatea de cercetare Recunoaşterea şi impactul 

profesională (Al) (A2) activităţii (A3) 
Minim 100 puncte Minim 240 puncte Minim 30 puncte 

Standarde minimale UVT: 

• Publicarea unui suport de curs într-o editură acreditată (Indicatorul 1.1.2.); 

• Publicarea tezei de doctorat într-o editură acreditată . 
• Susţinerea tezei de abilitare I Avizarea Anexei 3 (fişa de verificare a standardelor minimale 

de ocupare a posturilor didactice din UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN 
TÂRGOVIŞTE) de către un membru CNATDCU, prin care se atestă faptul că sunt 
îndeplinite de către candidat standardele de abilitare. 

Domeniul de concurs: Sociologie, Ştiinţe Politice, Ştiinţele Comunicării 

1. Asistent universitar pe durată determinată/nedeterminată 
• Deţinerea calităţii de doctorand (pentru Asistent, durată determinată)/ deţinerea titlului de 

doctor (pentru Asistent, durată nedeterminată) în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, 
în legătură cu disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Obţinerea unui punctaj de minim 20 puncte, în raport cu criteriile prevăzute în Anexa nr.7 
(Sociologie, Ştiinţe politice si administrative) din OMECTS nr.4204/15.07.2013 publicat 
in M.O., partea I, nr.440/18.07.2013, pentru activităţile prevăzute la indicatorii 11- f23 în 
standardul pe domeniul corespunzător (cu obligativitatea ca minimum 2 puncte să fie 
realizate prin îndeplinirea unuia dintre indicatorii II, 12, I7, I8). 

• Standarde minimale UVT: 
• Minim 1 articol publicat în reviste de specialitate sau jurnale cotate/indexate ISI; 
• Minim 1 carte publicată (ex. teza de doctorat în cazul ocupării unui post de asistent pe 

durată nedeterminată). 

2. Lector universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 



STANDARDE MINIMALE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 
DIN UNIVERSITATEA "VALAITTA" DIN TÂRGOVIŞTE 

Anexa I 

• Obţinerea unui punctaj de minim 45 puncte, în raport cu criteriile prevăzute în Anexa nr.7 
(Sociologie, Ştiinţe politice si administrative) din OMECTS nr.4204/ 15.07.2013 publicat 
in M.O., partea I, nr.440-18.07.2013 , pentru activităţile prevăzute la indicatorii Il- 123 în 
standardul pe domeniul corespunzător (cu obligativitatea ca minimum 6 puncte să fie 
realizate prin îndeplinirea unuia dintre indicatorii Il , 12, 17, 18). 

• Standarde minimale UVT: 
• Minim 3 articole publicate în reviste de specialitate sau jurnale cotate/indexate ISI; 
• Minim 2 carti publicate (ex. teza de doctorat, suport de curs etc.). 

3. Conferenţiar universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Obţinerea unui punctaj de min im 60 puncte, în raport cu criteriile prevăzute în Anexa nr.7 
(Sociologie, Ştiinţe politice si administrative) din OMECTS nr.4204/ 15.07.2013 publicat 
in M.O. , partea I, nr.440-18.07.2013, pentru activităţile prevăzute la indicatorii Il- 123 în 
standardul pe domeniul corespunzător (cu obligativitatea ca minimum 8 puncte să fie 
realizate prin îndeplinirea unuia dintre indicatorii 11 , 12, 17, 18, iar minimum 20 de puncte 
să fie realizate prin îndeplinirea cerinţelor indicatorilor 13-14). 

• Standarde minimale UVT: 
• Minim 4 articole publicate în reviste de specialitate sau jurnale cotate/indexate ISI; 
• Minim 2 carti publicate (ex. teza de doctorat, suport de curs, monografie etc.). 

4. Profesor universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Obţinerea unui punctaj de minim 100 puncte, în raport cu criteriile prevăzute în Anexa 

nr.7 (Sociologie, Ştiinţe politice si administrative) din OMECTS nr.4204/15.07.2013 
publicat in M.0., partea I, nr.440-18 .07.2013, pentru activităţile prevăzute la indicatorii 11-
123 în standardul pe domeniul corespunzător (cu obligativitatea ca minimum 12 puncte să 
fie realizate prin îndeplinirea unuia dintre indicatori i 11 , 12, 17, 18, iar minimum 30 de 
puncte să fie realizate prin îndeplinirea cerinţelor indicatorilor 13-14). 

• Standarde minimale UVT: 
• Minim 6 articole publicate în reviste de specialitate sau jurnale cotate/ indexate ISI; 
• Minim 3 carti publicate (ex. teza de doctorat, suport de curs, monografie etc.). 

• Susţinerea tezei de abilitare I Avizarea Anexei 3 (fişa de verificare a standardelor minimale 
de ocupare a posturilor didactice din UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN 
TÂRGOVIŞTE) de către un membru CNA TOCU, prin care se atestă faptul că sunt 
îndeplinite de către candidat standardele de abilitare. 

Domeniul de concurs: Filozofie 

1. Asistent universitar pe durată determinată/nedeterminată 
• Deţinerea calităţii de doctorand (pentru Asistent, durată determinată)/ deţinerea titlului de 

doctor (pentru Asistent, durată nedeterminată) în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, 
în legătură cu disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
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• Obţinerea unui punctaj de minim 20 puncte, în raport cu criteriile prevăzute în Anexa nr.12 
(Filozofie) din OMECTS nr.4204/15.07 .2013 publicat în M.O., partea I, 
nr.440/18.07.2013, pentru activităţile prevăzute la indicatorii 11.1- 11.7 în standardul pe 
domeniul corespunzător (cu obligativitatea ca minimum 20 puncte să fie realizate prin 
îndeplinirea unuia dintre indicatorii I 1.4, 11 .5). 

• Standarde minimale UVT: 
Criteriul Cl: Criteriul C2: Suma Criteriul C3: Suma Criteriul C4: Suma 

Numărul cărţilor punctajului pentru punctajului pentru punctajului pentru 
prevăzute la indicatorii 1.1. - 1.3. indicatorii 1.4. - 1.5. indicatorii 1.6. -1.7. 

indicatorul 1.1. 
Minim 1 punct - Minim 20 puncte Minim 15 puncte 

2. Lector universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Obţinerea unui punctaj de minim 96 puncte, în raport cu criteriile prevăzute în Anexa nr.12 

(Filozofie) din OMECTS nr.4204/15.07.2013 publicat în M.O., partea l, 
nr.440/18.07.2013 , pentru activităţile prevăzute la indicatorii 11.1- 11.7 în standardul pe 
domeniul corespunzător (cu obligativitatea ca minimum 40 puncte să fie realizate prin 
îndeplinirea unuia dintre indicatorii 11.4, Il.5). 

• Standarde minimale UVT: 
Criteriul Cl: Criteriul C2: Suma Criteriul C3: Suma Criteriul C4: Suma 

Numărul cărţilor punctajului pentru punctajului pentru punctajului pentru 
prevăzute la indicatorii 1.1. - 1.3. indicatorii 1.4. - 1.5. indicatorii 1.6. -1.7. 

indicatorul 1.1. 
Minim 1 punct Minim 30 puncte Minim 40 puncte Minim 25 puncte 

3. Conferenţiar universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Obţinerea unui punctaj de minim 141 puncte, în raport cu criteriile prevăzute în Anexa 

nr.12 (Filozofie) din OMECTS nr.4204/15 .07.2013 publicat în M.O., partea I, 
nr.440118.07.2013, pentru activităţile prevăzute la indicatorii 11.1- 11.7 în standardul pe 
domeniul corespunzător (cu obligativitatea ca minimum 60 puncte să fie realizate prin 
îndeplinirea unuia dintre indicatorii I I .4, 11.5). 

• Standarde minimale UVT: 
Criteriul Cl: Criteriul C2: Suma Criteriul C3: Suma Criteriul C4: Suma 

Numărul cărţilor punctajului pentru punctajului pentru punctajului pentru 
prevăzute la indicatorii 1.1. - 1.3. indicatorii 1.4. - 1.5. indicatorii 1.6. -1.7. 

indicatorul 1.1. 
Minim 1 punct Mfoim 50 puncte Minim 60 puncte Minim 30 puncte 

4. Profesor universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
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• Obţinerea unui punctaj de minim 232 puncte, în raport cu criteriile prevăzute în Anexa 
nr.12 (Filozofie) din OMECTS nr.4204/15.07.2013 publicat în M.O., partea I, 
nr.440118.07.2013, pentru activităţile prevăzute la indicatorii I 1.1- I I. 7 în standardul pe 
domeniul corespunzător (cu obligativitatea ca minimum 100 puncte să fie realizate prin 
îndeplinirea unuia dintre indicatorii II .4, 11.5). 

• Standarde minimale UVT: 
Criteriul Cl: Criteriul C2: Suma Criteriul C3: Suma Criteriul C4: Suma 

Numărul cărţilor punctajului pentru punctajului pentru punctajului pentru 
prevăzute Ia indicatorii 1.1. - 1.3. indicatorii 1.4. - 1.5. indicatorii 1.6. -1.7. 

indicatorul 1.1. 
Minim 2 puncte Minim 90 puncte Minim 100 puncte Minim 40 puncte 
• Susţinerea tezei de abilitare I Avizarea Anexei 3 (fişa de verificare a standardelor minimale 

de ocupare a posturilor didactice din UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN 
TÂRGOVIŞTE) de către un membru CNA TOCU, prin care se atestă faptul că sunt 
îndeplinite de către candidat standardele de abilitare. 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 
Domeniul de concurs: Teologie 

1. Asistent universitar pe durată determinată/nedeterminată 
• Deţinerea calităţii de doctorand (pentru Asistent, durată determinată)/ deţinerea titlului de 

doctor (pentru Asistent, durată nedeterminată) în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, 
în legătură cu disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• În cazul participării la concurs pe un post de asistent pe durată determinată, este obligatorie 
prezentarea a minim 3 lucrări ştiinţifice în extenso prezentate la sesiunile ştiinţifice 

(inclusiv studenţeşti) şi/sau publicate în reviste de specialitate. 
• În cazul participării la concurs pe un post de asistent pe durată nedeterminată, este necesară 

obţinerea unui punctaj de minim 20 puncte, în raport cu criteriile prevăzute în Anexa nr.32 
(Teologie) din OMECTS nr.6560/20.12.2012 publicat în M.O. , partea I, nr.890 bis-
27.12.2012, cu respectarea următoarelor standarde minimale UVT: 
• deţinerea titlului de doctor în teologie în disciplina/disciplinele înscrise în postul 

didactic pentru care se concurează; 
• 1 carte publicată 
• 3 lucrări publicate în proceeding-urile unor conferinţe naţionale şi I lucrare publicată 

în proceeding-ul unei conferinţe internaţionale; 
• 2 articole publicate în reviste de specialitate recunoscute şi/sau 2 comunicări la 

conferinţe din care una internaţională. 

2. Lector/Şef lucrări universitar pe durată nedeterminată 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Obţinerea unui punctaj de minim 40 puncte, în raport cu criteriile prevăzute în Anexa nr.32 

(Teologie) din OMECTS nr.6560/20.12.2012 publicat in M.O., partea I, nr.890 bis-
27.12.2012, cu respectarea următoarelor standarde minimale UVT: 
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• deţinerea diplomei de doctor în teologie în disciplina/disciplinele înscrise în postul 
didactic pentru care se concurează; 

• Publicarea tezei de doctorat; 
• Publicarea unui suport de curs la o editură recunoscută în domeniu, 
• 9 lucrări publicate în proceeding-uri ale unor conferinţe din care 2 lucrări publicate în 

proceeding-uri ale unor conferinţe internaţionale; 
• 3 articole publicate în reviste de specialitate recunoscute şi/sau 4 comunicări la 

conferinţe din care 2 internaţionale. 

3. Conferenţiar universitar pe durată nedeterminată 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Atingerea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic 

de conferenţiar universitar în învăţământul superior prevăzute în anexele OMECTS nr. 
6560/20.12.2012 publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 890 bis/27.12.2012 pentru 
domeniile ştiinţifice aferente - Comisia Teologie (Anexa 32) - Punctaj minim: 69 puncte. 

4. Profesor universitar pe durată nedeterminată 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Atingerea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic 

de profesor universitar în învăţământul superior prevăzute în anexele OMECTS nr. 
6560/20.12.2012 publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 890 bis/27.12.2012 pentru 
domeniile ştiinţifice aferente-Comisia Teologie (Anexa 32) - Punctaj minim: 106 puncte. 

• Susţinerea tezei de abilitare I Avizarea Anexei 3 (fişa de verificare a standardelor minimale 
de ocupare a posturi lor didactice din UNIVERS IT A TEA "V ALAHIA" DIN 
TÂRGOVIŞTE) de către un membru CNA TOCU, prin care se atestă faptul că sunt 
îndeplinite de către candidat standardele de abilitare. 

Domeniul de concurs: Ştiin/e ale educa/iei 

1. Asistent universitar pe durată determinată/nedeterminată 
• Deţinerea calităţii de doctorand (pentru Asistent, durată determinată)/ deţinerea titlului de 

doctor (pentru Asistent, durată nedeterminată) în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, 
în legătură cu disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Obţinerea unui punctaj de minim 30 puncte, in raport cu criteriile prevăzute in Anexa nr.28 
(Psihologie şi Ştiinţe comportamentale) din OMECTS nr.6560/20.12.2012 publicat in 
MO I 890b" 27122012d ., partea , nr. IS-

' 
upă cum urmează: 

Domeniul A. Criterii si Domeniul B. Criterii si Domeniul C. Criterii si 
indicatori de performanţă indicatori de performanţă indicatori de performanţă 
în cercetarea ştiinţifică: privind formarea privind serviciile 

profesională şi ştiinţifică a instituţionale: 

studenţilor/cercetătorilor: 

Minim 27 puncte, din care: Minim 3 puncte, din care: Nu este cazul 
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Criteriul Cl 2: 2 puncte Criteriul C6 2: 3 puncte 
Criteriul C2 2: 3 puncte Criteriul C7 2: O puncte 
Criteriul C3 2: 6 puncte 
Criteriul C4 2: 11 puncte 
Criteriul C5 2: 5 puncte 

2. Lector/şef lucrări 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului , în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Obţinerea unui punctaj de minim 80 puncte, in raport cu criteriile prevăzute in Anexa nr.28 

(Psihologie şi Ştiinţe comportamentale) din OMECTS nr.6560/20.12.2012 publicat in 
MO I 890b' 27122012 d „ partea , nr. IS- , upa cum urmeaza: 

Domeniul A. Criterii si Domeniul B. Criterii si Domeniul C. Criterii si 
indicatori de performanţă indicatori de performanţă indicatori de performanţă 
în cercetarea ştiinţifică: privind formarea privind serviciile 

profesională şi ştiinţifică a instituţionale: 

studenţilor/cercetătorilor: 

Minim 52 puncte, din care: Minim 15 puncte, din care: Minim 13 puncte, din care: 
Criteriul CI 2: 9 puncte Criteriul C6 2: 6 puncte Criteriul C8 2: 13 puncte 
Criteriul C2 2: 7 puncte Criteriul C7 2: 9 puncte 
Criteriul C3 2: 14 puncte 
Criteriul C4 2: 12 puncte 
Criteriul C5 2: 1 O puncte 

3. Conferenţiar universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului , în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Obţinerea unui punctaj de minim 109 puncte, in raport cu criteriile prevăzute în Anexa 
nr.28 (Psihologie şi Ştiinţe comportamentale) din OMECTS nr.6560/20.12.2012 publicat 
. MO I 890 b' 27 12 2012 d ~ m „ partea , nr. IS- , upa cum urmeaza: 

Domeniul A. Criterii si Domeniul B. Criterii si Domeniul C. Criterii si 
indicatori de performanţă indicatori de performanţă indicatori de performanţă 
în cercetarea ştiinţifică: privind formarea privind serviciile 

profesională şi ştiinţifică a instituţionale: 

studenţilor/cercetătorilor: 

Minim 67 puncte, din care: Minim 24 puncte, din care: Minim 18 puncte, din care: 
Criteriul CI 2: 1 O puncte Criteriul C6 2: 4 puncte Criteriul C8 2: 18 puncte 
Criteriul C2 2: 1 O puncte Criteriul C7 2: 20 puncte 
Criteriul C3 2: 20 puncte 
Criteriul C4 2: 10 puncte 
Criteriul C5 2: 17 puncte 

4. Profesor universitar pe durată nedeterminată 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
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• Obţinerea unui punctaj de minim 200 puncte, în raport cu criteriile prevăzute în Anexa 
nr.28 (Psihologie şi Ştiinţe comportamentale) din OMECTS nr.6560/20. 12.2012 publicat 
. MO rt I 890 b" 27 12 2012 d ~ ~ m ., pa ea , nr. IS-

' 
upa cum urmeaza: 

Domeniul A. Criterii si Domeniul B. Criterii si Domeniul C. Criterii si 
indicatori de performanţă indicatori de performanţă indicatori de performanţă 
în cercetarea ştiinţifică: privind formarea privind serviciile 

profesională şi ştiinţifică a instituţionale: 

studenţilor/cercetătorilor: 

Minim 124 puncte, din care: Minim 46 puncte, din care: Minim 30 puncte, din care: 
Criteriul CI ~ 20 puncte Criteriul C6 ~ 1 O puncte Criteriul C8 ~ 30 puncte 
Criteriul C2 ~ 18 puncte Criteriul C7 ~ 36 puncte 
Criteriul C3 ~ 40 puncte 
Criteriul C4 ~ 17 puncte 
Criteriul C5 ~ 29 puncte 

• Susţinerea tezei de abilitare I A vizarea Anexei 3 (fişa de verificare a standardelor minimale 
de ocupare a posturilor didactice din UNIVERS ITA TEA "VALAH IA" DIN 
TÂRGOVIŞTE) de către un membru CNA TOCU, prin care se atestă faptul că sunt 
îndeplinite de către candidat standardele de abilitare. 

FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR ŞI MECANICĂ 
Domenii de concurs: Ingineria materialelor, Inginerie mecanică 

1. Asistent universitar pe durată determinată/ nedeterminată 
• Deţinerea calităţii de doctorand (pentru Asistent, durată determinată)/ deţinerea titlului de 

doctor (pentru Asistent, durată nedeterminată) în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, 
în legătură cu disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Minim 2 articole publicate în reviste cotate ISI şi in volumele indexate ISI proceedings, 
din care minim 1 ca autor principal ; 

• Minim 2 articole publicate în reviste şi volumele unor manifestări indexate în alte baze de 
date internaţionale ; 

• Minim 5 lucrari de laborator concepute. 

2. Lector/Şef lucrări universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Minim 6 articole publicate în reviste cotate IST şi în volumele indexate ISI proceedings, 
din care minim 1 în reviste cu FI ~0, 5 şi minim 2 ca autor principal indiferent de FI; 

• Minim 2 articole publicate în reviste şi volumele unor manifestări indexate în alte baze de 
date internaţionale; 

• Minim I grant sau proiect câştigat prin competiţie; 
• Minim 5 lucrari de laborator concepute; 
• 2 publicaţii din următoare le categori i: carte, curs publicat cu ISBN, suport de curs, culegere 

de probleme, îndrumar de laborator, dintre care una sa fie teza de doctorat publicată; 
• Minim 1 O citari. 
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• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 
disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Atingerea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic 
de conferenţiar universitar în învăţământul superior prevăzute în anexele OMECTS nr. 
6560/20.12.2012 publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 890 bis/27.12.2012 pentru 
domeniile ştiinţifice aferente - Comisia Ingineria Materialelor (Anexa 7) şi Comisia 
Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Robotică (Anexa 17). 

4. Profesor universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Atingerea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic 

de profesor universitar în învăţământul superior prevăzute în anexele OMECTS nr. 
6560/20.12.2012 publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 890 bis/27.12.2012 pentru 
domeniile ştiinţifice aferente - Comisia Ingineria Materialelor (Anexa 7) şi Comisia 
Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Robotică (Anexa 17); 

• Susţinerea tezei de abilitare I Avizarea Anexei 3 (fişa de verificare a standardelor minimale 
de ocupare a posturilor didactice din UNIVERSITATEA "V ALAHIA" DIN 
TÂRGOVIŞTE) de către un membru CNATDCU, prin care se atestă faptul că sunt 
îndeplinite de către candidat standardele de abilitare. 

FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI ŞI ŞTIINŢA ALIMENTELOR, 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI INGINERIE - ALEXANDRIA 
Domeniul de concurs: Ştiinţe inginereşti (Ingineria resurselor vegetale şi animale) 

1. Asistent universitar pe durată determinată/ nedeterminată 
• Deţinerea calităţii de doctorand (pentru Asistent, durată determinată)/ deţinerea titlului de 

doctor (pentru Asistent, durată nedeterminată) în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, 
în legătură cu disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Specializarea candidaţilor să fie în concordanţă cu structura disciplinelor din post, referitor 
la studiile universitare de licenţă şi/sau de masterat şi/sau de doctorat, situaţie confirmată 
de către Comisia de concurs, în urma luării în considerare inclusiv a continuării studiilor şi 
a specializărilor. 

• Minim 1 îndrumar de laborator/carte/manual universitar (inclusiv teza de doctorat) 
publicat(ă) în domeniul disciplinelor din postul în concurs; 

• Minim 1 articol publicat în reviste cotate/indexate ISI; 
• Minim 2 articole publicate în reviste indexate BDI sau autor/coautor al unui brevet de 

invenţie. 

• Valoarea indicatorului de merit (A) calculat conform Anexei nr. 14 (Comisia Ingineria 
Resurselor Vegetale şi Animale) a O.M.E.C.T.S nr. 6560/2012 privind aprobarea 
standardelor minimale şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul 
superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare să fie de minim 50 puncte (A I 
- minim 20 puncte, A2 - minim 30 puncte, A3 - fără restricţii). 
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*Pentru ocuparea postului de asistent universitar, vor fi recomandaţi doar candidaţii care, în urma 
derulării concursului, au obţinut cel puţin media 8,00 şi nici o notă sub 7,00. 
** Pentru candidaţii care concurează pentru acelaşi post didactic, se propune drept criteriu de 
departajare, în caz de egalitate, valoarea indicatorului de merit (A) calculat conform Anexei nr. 
14 (Comisia Ingineria Resurselor Vegetale şi Animale) a O.M.E.C.T.S nr. 6560/2012 privind 
aprobarea standardelor minimale şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din 
învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare. 

2. Lector/Şef lucrări universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Specializarea candidaţilor să fie în concordanţă cu structura disciplinelor din post, referitor 

la studiile universitare de licenţă şi/sau de masterat şi/sau de doctorat, situaţie confirmată 
de către Comisia de concurs, în urma luării în considerare inclusiv a continuării studiilor şi 
a specializărilor. 

• Minim 2 îndrumare de laborator/cărţi/manuale universitare (inclusiv teza de doctorat), 
publicate în domeniul disciplinelor din postul în concurs; 

• Minim 5 lucrări noi de laborator elaborate în domeniul disciplinelor din postul în concurs 
care au în structură aplicaţii practice; 

• Minim 2 articole publicate în reviste cotate/indexate ISI; 
• Minim 6 articole publicate în reviste indexate BOI sau autor/coautor al unui brevet de 

invenţie; 

• Membru în echipa cel puţin a unui grant/proiect câştigat prin competiţie, inclusiv proiecte 
de cercetare/consultanţă; 

• Valoarea indicatorului de merit (A) calculat conform Anexei nr. 14 (Comisia Ingineria 
Resurselor Vegetale şi Animale) a O.M.E.C.T.S nr. 6560/2012 privind aprobarea 
standardelor minimale şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul 
superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare să fie de minim 130 puncte (A 1 
- minim 35 puncte, A2 - minim 85 puncte, A3 - minim I O puncte). 

* Pentru ocuparea postului de şef lucrări universitar, vor fi recomandaţi doar candidaţii care, au 
obţinut calificativul de minimum "bine" în urma prelegerii de specialitate (curs), cu tematica 
stabilită de Comisia de concurs, referitoare la specificul postului în concurs. 
** Pentru candidaţii care concurează pentru acelaşi post didactic, se propune drept criteriu de 
departajare, în caz de egalitate, valoarea indicatorului de merit (A) calculat conform Anexei nr. 14 
(Comisia Ingineria Resurselor Vegetale şi Animale) a O.M.E.C.T.S nr. 6560/2012 privind 
aprobarea standardelor minimale şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din 
învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare. 

3. Conferenţiar universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Specializarea candidaţilor să fie în concordanţă cu structura disciplinelor din post, referitor 

la studiile universitare de licenţă şi/sau de masterat şi/sau de doctorat, situaţie confirmată 
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de către Comisia de concurs, în urma luării în considerare inclusiv a continuării studiilor şi 
a specializărilor. 
Atingerea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic 
de conferenţiar universitar în învăţământul superior prevăzute în Anexa nr. 14 (Comisia 
Ingineria Resurselor Vegetale şi Animale) a O.M.E.C.T.S nr. 6560/2012, publicat în 
Monitorul Oficial, partea I, nr. 890 bis/27.12.2012, privind aprobarea standardelor 
minimale şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a 
gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, care se completează cu publicarea a minim 
2 cărţi/manuale universitare în domeniul disciplinelor din postul în concurs, din care minim 
una în calitate de prim sau unic autor. 

* Pentru candidaţii care concurează pentru acelaşi post didactic, se propune drept criteriu de 
departajare, în caz de egalitate, valoarea indicatorului de merit (A) calculat conform Anexei nr. 
14 (Comisia Ingineria Resurselor Vegetale şi Animale) a O.M.E.C.T.S nr. 6560/2012 privind 
aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din 
învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare. 

4. Profesor universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Specializarea candidaţilor să fie în concordanţă cu structura disciplinelor din post, referitor 

la studiile universitare de licenţă şi/sau de masterat şi/sau de doctorat, situaţie confirmată 
de către Comisia de concurs, în urma luării în considerare inclusiv a continuării studiilor şi 
a specializărilor. 

• Atingerea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic 
de profesor universitar în învăţământul superior prevăzute în Anexa nr. 14 (Comisia 
Ingineria Resurselor Vegetale şi Animale) a O.M.E.C.T.S nr. 6560/2012, publicat în 
Monitorul Oficial, partea I, nr. 890 bis/27.12.2012, privind aprobarea standardelor 
minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul 
superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, care se completează cu 
publicarea a minim 3 cărţi/manuale universitare în domeniul disciplinelor din postul în 
concurs, din care minim una în calitate de prim sau unic autor. 

• Susţinerea tezei de abilitare I Avizarea Anexei 3 (fişa de verificare a standardelor minimale 
de ocupare a posturilor didactice din UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN 
TÂRGOVIŞTE) de către un membru CNA TOCU, prin care se atestă faptul că sunt 
îndeplinite de către candidat standardele de abilitare. 

* Pentru candidaţii care concurează pentru acelaşi post didactic, se propune drept criteriu de 
departajare, în caz de egalitate, valoarea indicatorului de merit (A) calculat conform Anexei nr. 14 
(Comisia Ingineria Resurselor Vegetale şi Animale) a O.M.E.C.T.S nr. 6560/2012 privind 
aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din 
învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare. 
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Anexa 1 

STANDARDE MINIMALE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 
DIN UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE 

FACULTATEA DE INGINERIE 
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

ELECTRICĂ, ELECTRONICĂ SI . 

Domenii de concurs: Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii, Ingineria Sistemelor 

1. Asistent universitar pe durată determinată/ nedeterminată 
• Deţinerea calităţii de <loctorand (pentru Asistent, durată determinată)/ deţinerea titlului de 

doctor (pentru Asistent, durată nedeterminată) în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, 
în legătură cu disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Minim 2 articole publicate în reviste cotate/indexate ISI şi proceeding-uri indexate JSI; 
• Minim 3 articole publicate în reviste indexate BOI (altele decât cele din ISI) 
• Valoarea indicatorului de merit (A) calculat conform Anexei nr. 11 (Comisia 

Electronică, Telecomunicaţii şi Nanotehnologie) şi Anexei nr. 15 (Comisia Calculatoare, 
Tehnologia informaţiei, Ingineria sistemelor) a O.M.E.C.T.S nr. 6560/2012 privind 
aprobarea standardelor minimale şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din 
învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare să fie de minim 
30 puncte (fără restricţii minimale specifice pentru fiecare din criteriile Al, A2 şi A3). 

2. Lector/Şef lucrări universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Minim 2 cărţi/materiale didactice publicate în domeniul disciplinelor din postul în concurs; 
• Minim 4 articole publicate în reviste cotate/indexate ISI şi proceeding-uri indexate ISI; 
• Minim 4 articole publicate în reviste de specialitate indexate BOI (altele decât cele din ISI); 
• Valoarea indicatorului de merit (A) calculat conform Anexei nr. 11 (Comisia Electronică, 

Telecomunicaţii şi Nanotehnologie) şi respectiv Anexei nr. 15 (Comisia Calculatoare, 
Tehnologia informaţiei, Ingineria sistemelor) la O.M.E.C.T.S nr. 6560/2012 privind aprobarea 
standardelor minimale şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul 
superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare să fie de minim 175 puncte (din 
care, A 1 - minim 40 puncte, A2 - minim 125 puncte, A3 - minim 1 O puncte). 

3. Conferenţiar universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Atingerea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic 

de conferenţiar universitar în învăţământul superior prevăzute în Anexa nr. 11 (Comisia 
Electronică, Telecomunicaţii şi Nanotehnologie) şi respectiv Anexa nr. 15 (Comisia 
Calculatoare, Tehnologia informaţiei, Ingineria sistemelor) la 0.M.E.C.T.S nr. 6560/2012, 
publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 890 bis/27.12.2012, care se completează cu 
publicarea a minim 3 cărţi/manuale universitare în domeniul disciplinelor din postul în 
concurs şi minim 6 articole publicate în reviste cotate/indexate ISI şi proceeding-uri 
indexate ISI. 
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• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 
disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Atingerea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic 
de profesor universitar în învăţământul superior prevăzute în Anexa nr. 11 (Comisia 
Electronică, Telecomunicaţii şi Nanotehnologie) şi respectiv Anexa nr. 15 (Comisia 
Calculatoare, Tehnologia informaţiei , Ingineria sistemelor) la O.M.E.C.T.S nr. 6560/2012, 
publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 890 bis/27.12.2012, care se completează cu 
publicarea a minim 6 cărţi/manuale universitare în domeniul disciplinelor din postul în 
concurs şi minim 12 articole publicate în reviste cotate/indexate TSI şi proceeding-uri 
indexate ISI. 

• Susţinerea tezei de abilitare I Avizarea Anexei 3 (fişa de verificare a standardelor minimale 
de ocupare a posturilor didactice din UNIVERS ITA TEA "VALAHIA" DIN 
TÂRGOVIŞTE) de către un membru CNA TOCU, prin care se atestă faptul că sunt 
îndeplinite de către candidat standardele de abilitare. 

Domenii de concurs: Inginerie Energetică şi Inginerie electrică 

1. Asistent universitar pe durată determinată/ nedeterminată 
• Deţinerea calităţii de doctorand (pentru Asistent, durată determinată)/ deţinerea titlului de 

doctor (pentru Asistent, durată nedeterminată) în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, 
în legătură cu disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Minim 1 articol publicat în reviste cotate/indexate ISI şi proceeding-uri indexate ISI; 
• Minim 2 articole publicat în reviste indexate BDI (altele decât cele din ISI) 
• Valoarea indicatorului de merit (A) calculat conform Anexei nr. 10 (Comisia Inginerie 

Energetică) la O.M.E.C.T.S nr. 6560/2012 şi Anexei nr. 3 (Comisia Inginerie Electrică) la 
O.M.E.C.T.S nr. 4204/2013 privind aprobarea standardelor minimale şi obligatorii pentru 
conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de 
cercetare-dezvoltare să fie de minim 30 puncte (fără restricţii minimale specifice pentru 
fiecare din criteriile A 1, A2 şi A3). 

2. Lector/Şef lucrări universitar 
• 

• 
• 
• 

Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 
disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
1 carte cu ISBN publicată în concordanţă cu disciplinele din postul scos la concurs; 
1 manual/suport de curs în concordanţă cu disciplinele din postul scos la concurs; 
1 îndrumar laborator/aplicaţii în concordanţă cu disciplinele din postul scos la concurs; 

• Minim 3 articole publicate în reviste cotate/indexate ISI şi proceeding-uri indexate ISI; 
• Minim 4 articole publicate în reviste de specialitate indexate BDT (altele decât cele din ISI); 
• Valoarea indicatorului de merit (A) calculat conform Anexei nr. 1 O (Comisia Inginerie 

Energetică) la O.M.E.C.T.S nr. 6560/2012 şi Anexei nr. 3 (Comisia Inginerie Electrică) la 
O.M.E.C.T.S nr. 4204/2013 privind aprobarea standardelor minimale şi obligatorii pentru 
conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de 
cercetare-dezvoltare să fie de minim 100 puncte (din care, Al - minim 20 puncte, A2 -
minim 65 puncte, A3 - minim 15 puncte). 
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• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 
disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Atingerea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic 
de conferenţiar universitar în învăţământul superior prevăzute în Anexa nr. 1 O (Comisia 
Inginerie Energetică) la O.M.E.C.T.S nr. 6560/2012 şi Anexa nr. 3 (Comisia Inginerie 
Electrică) la O.M.E.C.T.S nr. 4204/2013, care se completează cu publicarea a minim 1 
carte/manual universitar în domeniul disciplinelor din postul în concurs, minim 5 articole 
publicate în reviste cotate/ indexate lSl şi proceeding-uri indexate ISI şi minim 8 articole 
publicate în reviste indexate BDI (altele decât cele din ISI). 

4. Profesor universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului , în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Atingerea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic 
de profesor universitar în învăţământul superior prevăzute în Anexa nr. 1 O (Comisia 
Inginerie Energetică) la O.M.E.C.T.S nr. 6560/2012 şi Anexa nr. 3 (Comisia Inginerie 
Electrică) la O.M.E.C.T.S nr. 4204/2013, care se completează cu publicarea a minim 2 
cărţi/manuale universitare în domeniul disciplinelor din postul în concurs, minim 8 articole 
publicate în reviste cotate/indexate ISI şi proceeding-uri indexate ISI şi minim 16 articole 
publicate în reviste indexate BDI (altele decât cele din ISI). 

• Susţinerea tezei de abilitare I Avizarea Anexei 3 (fişa de verificare a standardelor minimale 
de ocupare a posturilor didactice din UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN 
TÂRGOVIŞTE) de către un membru CNATDCU, prin care se atestă faptul că sunt 
îndeplinite de către candidat standardele de abilitare. 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI ARTE 
Domeniul de concurs: Matematică 

1. Asistent universitar pe durată determinată/ nedeterminată 
• Deţinerea calităţii de doctorand (pentru Asistent, durată determinată)/ deţinerea titlului de 

doctor (pentru Asistent, durată nedeterminată) în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în 
legătură cu disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Minim 2 articole publicate în reviste cotate ISI de specialitate sau 3 articole publicate în 
reviste indexate BDI de specialitate; 

• Îndeplinirea unor criterii minimale privind indicatorii prevăzuţi în Anexa nr. 1 (Comisia 
Matematică) la O.M.E.C.T.S nr. 6560/2012 publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 890 
bis/27.12.2012, privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru 
conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de 
cercetare-dezvoltare, du ă cum urmează: 

I~ 1 Ireceut ~ 0,5 C ~O Cărţi ublicate - nu este cazul 



ST AN DARDE MINIMALE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 
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2. Lector universitar 

Anexa 1 

• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 
disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Minim 3 articole publicate in reviste cotate IST de specialitate sau 5 articole publicate în 
reviste indexate BDI; 

• Îndeplinirea unor criteri i minimale privind indicatorii prevăzuţi în Anexa nr. 1 (Comisia 
Matematică) la O.M.E.C.T.S nr. 6560/201 2 publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 890 
bis/27.12.2012, privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru 
conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de 
cercetare-dezvoltare, du ă cum urmează: 

I 2:: 1,75 Irecent 2:: 1,25 C 2:: 2 Minim 2 cărţi publicate, din următoarele categorii: 
carte, curs ublicat cu ISBN, cule ere de robleme 

3. Conferenţiar universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic 

de conferenţiar universitar în învăţământul superior prevăzute în Anexa nr. l la OMECTS 
nr. 6560/20.12.2012 publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 890 bis/27.12.2012, care se 
corn letează cu următoarele criterii minimale: 

I 2:: 2,5 Irecent 2:: 1,5 C 2:: 6 Minim 2 cărţi publicate, din următoarele categorii: 
carte, curs ublicat cu ISBN, cule ere de robleme 

4. Profesor universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic 
de conferenţiar universitar în învăţământul superior prevăzute în Anexa nr. 1 la OMECTS 
nr. 6560/20.12.2012 publicat în Monitorul Oficial , partea I, nr. 890 bis/27.12.2012, care se 
corn letează cu următoarele criterii minimale: 

I 2:: 5 Irecent 2:: 2,5 C 2:: 12 Minim 2 cărţi publicate, din următoarele categorii: 
carte, curs ublicat cu ISBN, cule ere de robleme 

• Susţinerea tezei de abilitare I A vizarea Anexei 3 (fişa de verificare a standardelor minimale 
de ocupare a posturilor didactice din UNIVERSITATEA "V ALAHIA" DIN 
TÂRGOVIŞTE) de către un membru CNATDCU, prin care se atestă faptul că sunt 
îndeplinite de către candidat standardele de abilitare. 

Domeniul de concurs: Informatică 

1. Asistent universitar pe durată determinată/ nedeterminată 
• Deţinerea calităţii de doctorand (pentru Asistent, durată determinată)/ deţinerea titlului de 

doctor (pentru Asistent, durată nedeterminată) în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în 
legătură cu disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Minim 2 articole publicate BDI în reviste indexate BDI; 
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• Minim 1 îndrumar de laborator publicat; 
• Îndeplinirea unor criterii minimale privind indicatorii prevăzuţi în Anexa nr. 2 (Comisia 

Informatică) la O.M.E.C.T.S nr. 6560/2012 publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 890 
bis/27.12.2012, privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru 
conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de 

d 1 d cercetare- ezvo tare, upa cum urmeaza: 
Perspectiva a - Perspectiva b - Perspectiva c - Perspectiva d -

respectarea producţia ştiinţifică impactul performanţa 

normelor de etică a rezultatelor academică 

cercetării 

Îndeplinire cerinţe Indicator P2: 8 din Indicator C2: 5 din Valoare minimală 
care O puncte din care O puncte În pentru perspectiva 
lucrări de cel puţin forumuri d=3 

cate2oria B de minim tip B 

2. Lector universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Minim 2 articole publicate in reviste cotate lSl sau echivalent 4 articole publicate în reviste 

indexate BDI; 
• Minim 2 cărţi publicate, din următoarele categorii : carte de specialitate, curs publicat cu 

ISBN, culegere de probleme, îndrumar de laborator; 
• Minim 2 citari (fara autocitari) în reviste indexate BDI; 
• Îndeplinirea unor criterii minimale privind indicatorii prevăzuţi în Anexa nr. 2 (Comisia 

Informatică) la O.M.E.C.T.S nr. 6560/2012 publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 890 
bis/27.12.2012, privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru 
conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de 

t d lt d cerce are- ezvo are, upa cum urmeaza: 
Perspectiva a - Perspectiva b - Perspectiva c - Perspectiva d -

respectarea producţia ştiinţifică impactul performanţa 

normelor de etică a rezultatelor academică 

cercetării 

Îndeplinire cerinţe Indicator P2: 16 din Indicator C2: 20 din Valoare minimală 
care 8 puncte din care 6 puncte În pentru perspectiva 
lucrări de cel puţin forumuri d=20 

categoria B de minim tip B 

3. Conferenţiar universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului , în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic 
de conferenţiar universitar în învăţământul superior prevăzute în Anexa nr. 2 la OMECTS 
nr. 6560/20.12.2012 publicat în Monitorul Oficial , partea I, nr. 890 bis/27.12.2012, după 
cum urmează: 
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DrN UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE 

Perspectiva a - Perspectiva b - Perspectiva c - Perspectiva d -
respectarea producţia ştiinţifică impactul performanţa 

normelor de rezultatelor academică 

etică a cercetării 
Indeplinire Indicator P 2'. 32 din Indicator C 2'. 48 din Valoare minimală 

cerinţe care 16 puncte din care 12 puncte În pentru perspectiva 
lucrări de cel puţin forumuri d =36 

categoria B de minim tip B 

4. Profesor universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic de 
profesor universitar în învăţământul superior prevăzute în Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 
6560/20 12 2012 bi" t A M •t 1 Oft ·a1 art I 890 b·s127 12 2012 d ~ pu 1ca m orn oru ICI , p ea , nr. l 

' 
upa cum urmeaza: 

Perspectiva a - Perspectiva b - Perspectiva c - Perspectiva d -
respectarea producţia ştiinţifică impactul performanţa 

normelor de rezultatelor academică 

etică a cercetării 
Indeplinire Indicator P 2'. 56 din Indicator C 2'. 120 Valoare minimală 

cerinţe care 24 puncte din din care 40 puncte pentru perspectiva 
lucrări de categoria A şi În forumuri d=60 
16 puncte din lucrări de de minim tip B 

cel puţin categoria B 
• Susţinerea tezei de abilitare I Avizarea Anexei 3 (fişa de verificare a standardelor minimale 

de ocupare a posturilor didactice din UNIVERSITATEA "V ALAHIA" DIN 
TÂRGOVIŞTE) de către un membru CNA TOCU, prin care se atestă faptul că sunt 
îndeplinite de către candidat standardele de abilitare. 

Domeniul de concurs: Fizică 

1. Asistent universitar pe durată determinată/ nedeterminată 
• Deţinerea calităţii de doctorand (pentru Asistent, durată determinată)/ deţinerea titlului de 

doctor (pentru Asistent, durată nedeterminată) în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în 
legătură cu disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Îndeplinirea unor criterii minimale privind indicatorii prevăzuţi în Anexa nr. 1 (Comisia 
Fizică) la O.M.E.C.T.S nr. 4204/2013 publicat în Monitorul Oficial nr. 440/18.07.2013, 
privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor 
didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, după 
cum urmează : 

Activitatea didactică şi Activitatea de cercetare Recunoaşterea şi impactul 
profesională (Al) (A2) activităţii (A3) 
Minim 0,5 puncte Minim 0,5 puncte Minim 0,2 puncte 
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STANDARDE MINIMALE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 
DIN UNIVERSITATEA " V ALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE 

2. Lector universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului , în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Îndeplinirea unor criterii minimale privind indicatorii prevăzuţi în Anexa nr. I (Comisia 
Fizică) la O.M.E.C.T.S nr. 4204/2013 publicat în Monitorul Oficial nr. 440/18.07.2013, 
privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor 
didactice din învăţământu l superior ş i a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, după 
cum urmează: 

Activitatea didactică şi Activitatea de cercetare Recunoaşterea şi impactul 
profesională (Al) (A2) activităţii (A3) 

Minim 1 punct Minim 1,25 puncte Minim 0,5 puncte 

3. Conferenţiar universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Îndeplinirea standardelor minimale necesare ş i obligatorii pentru conferirea titlului didactic 

de conferenţiar universitar în învăţământul superior prevăzute în Anexa nr. 1 (Comisia 
Fizică) la O.M.E.C.T.S nr. 4204/2013 publicat în Monitorul Oficial nr. 440118.07.2013, 
du ă cum urmează: 

Activitatea didactică şi 
rofesională Al 

4. Profesor universitar 

Activitatea de cercetare 
A2 

Recunoaşterea şi impactul 
activităţii A3 

• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului , în legătură cu 
disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Îndepl inirea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic 
de profesor universitar în învăţământul superior prevăzute în Anexa nr. 1 (Comisia Fizică) 
la O.M.E.C.T.S nr. 4204/2013 publicat în Monitorul Oficial nr. 440/ 18.07.2013, după cum 
urmează: 

Activitatea didactică şi Activitatea de cercetare Recunoaşterea şi impactul 
profesională (Al) (A2) activităţii (A3) 
Minim 2 puncte Minim 4 puncte Minim 2 puncte 

• Susţinerea tezei de abi 1 itare I A vizarea Anexei 3 (fişa de verificare a standardelor minimale 
de ocupare a posturilor didactice din UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN 
TÂRGOVIŞTE) de către un membru CNA TOCU, prin care se atestă faptul că sunt 
îndeplinite de către candidat standardele de abilitare. 

Domeniul de concurs: Chimie 

1. Asistent universitar pe durată determinată/ nedeterminată 
• Deţinerea calităţii de doctorand (pentru Asistent, durată determinată)/ deţinerea titlului de 

doctor (pentru Asistent, durată nedeterminată) în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în 
legătură cu disciplina/discipl inele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
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• Îndeplinirea unor criterii minimale privind indicatorii prevăzuţi în Anexa nr. 4 (Comisia 
Chimie) la OMECTS nr. 6560/20.12.2012 publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 890 
bis/27.12.2012, privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru 
conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de 

d 1 d cercetare- ezvo tare, upa cum urmeaza: 
Activitatea didactică şi Activitatea de cercetare Recunoaşterea şi impactul 

profesională (Al) (A2) activităţii (A3) 
- Minim 7 puncte Minim 2 puncte 

2. Lector universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Îndeplinirea unor criterii minimale privind indicatorii prevăzuţi în Anexa nr. 4 (Comisia 

Chimie) la OMECTS nr. 6560/20.12.2012 publicat în Monitorul Oficial , partea I, nr. 890 
bis/27.12.2012, privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru 
conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de 
cercetare-dezvoltare, du ă cum urmează: 

Activitatea didactică şi Activitatea de cercetare Recunoaşterea şi impactul 
rofesională Al A2 activită ii A3 

3. Conferenţiar universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic 

de conferenţiar universitar în învăţământul superior prevăzute în Anexa nr. 4 (Comisia 
Chimie) la OMECTS nr. 6560/20.12.2012 publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 890 
bis/27.12.2012, după cum urmează: 

Activitatea didactică şi Activitatea de cercetare 
rofesională Al A2 

4. Profesor universitar 

Recunoaşterea şi impactul 
activităţii (A3) 

Minim 15 uncte 

• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 
disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic 
de profesor universitar în învăţământul superior prevăzute în Anexa nr. 4 (Comisia Chimie) 
la OMECTS nr. 6560/20.12.2012 publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 890 
bis/27.12.2012, după cum urmează: 

Activitatea didactică şi Activitatea de cercetare Recunoaşterea şi impactul 
profesională (Al) (A2) activităţii (A3) 
Minim 9 puncte Minim 41 puncte Minim 50 puncte 

• Susţinerea tezei de abilitare I Avizarea Anexei 3 (fişa de verificare a standardelor minimale 
de ocupare a posturilor didactice din UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN 
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""j STANDARDE MINIMALE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 
DIN UNIVERSITATEA "V A LABIA" DIN TÂRGOVIŞTE 

Anexa 1 

TÂRGOVIŞTE) de către un membru CNA TDCU, prin care se atestă faptul că sunt 
îndeplinite de către candidat standardele de abilitare. 

Domeniul de concurs: Inginerie Chimică 

1. Asistent universitar pe durată determinată/ nedeterminată 
• Deţinerea calităţii de doctorand (pentru Asistent, durată determinată)/ deţinerea titlului de 

doctor (pentru Asistent, durată nedeterminată) în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în 
legătură cu disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Publicarea a minim 2 articole în reviste cotate ISI; SRirevista cumulat trebuie sa fie între 0,2 
- 0,7, conform criteriilor din http://www.cnatdcu.ro/wp-content/uploads/2012/05/chimie
si-inginerie-chimica2.pdf. 

*Punctajele corespunzătoare criteriilor minimale pentru domeniul de concurs Inginerie Chimica 
sunt calculate exclusiv pe baza scorului relativ de influenta al revistelor. 

2. Lector/Şef lucrări universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• 1 publicaţie din următoarele categorii: carte, curs publicat cu ISBN, culegere de probleme 

sau îndrumar de laborator; 
• Publicarea a minim 4 articole în reviste cotate lSI; SRirevista cumulat trebuie sa fie intre 0,5 

- 1,8, conform criteriilor din http://www.cnatdcu.ro/wp-content/uploads/2012/05/chimie
si-inginerie-chimica2.pdf; 

• Minim 5 citări. 
*Punctajele corespunzătoare criteriilor minimale pentru domeniul de concurs Inginerie Chimica 
sunt calculate exclusiv pe baza scorului relativ de influenta al revistelor. 

3. Conferenţiar universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic 

de conferenţiar universitar în învăţământul superior prevăzute în Anexa nr. 8 (Comisia 
Inginerie Chimică, inginerie medical, ştiinţa materialelor şi nanomateriale) la OMECTS 
nr. 6560/20.12.2012 publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 890 bis/27.12.2012; 

• Minim 2 publicaţii din următoarele categorii: monografie, carte, capitol de carte, curs 
publicat cu ISBN, culegere de probleme sau îndrumar de laborator, cu condiţia ca una din 
acestea să fie curs publicat în domeniul disciplinelor din postul scos la concurs. 

4. Profesor universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic 

de profesor universitar în învăţământul superior prevăzute în Anexa nr. 8 (Comisia 
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Inginerie Chimică, inginerie medical, ştiinţa materialelor şi nanomateriale) la OMECTS 
nr. 6560/20.12.2012 publicat în Monitorul Oficial, partea J, nr. 890 bis/27.12.2012; 

• Minim 3 publicaţii din următoarele categorii: monografie, carte, capitol de carte, curs 
publicat cu ISBN, culegere de probleme sau îndrumar de laborator, cu condiţia ca două 
dintre acestea să fie cursuri publicate în domeniul disciplinelor din postul scos la concurs; 

• Susţinerea tezei de abilitare I A vizarea Anexei 3 (fişa de verificare a standardelor minimale 
de ocupare a posturilor didactice din UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN 
TÂRGOVIŞTE) de către un membru CNA TDCU, prin care se atestă faptul că sunt 
îndeplinite de către candidat standardele de abilitare. 

Domeniul de concurs: Arte (Categoria TEORETICIENI; INTERPREŢI ŞI 
COMPOZITORI) 

1. Asistent universitar pe durată determinată/ nedeterminată 
• Deţinerea calităţii de doctorand (pentru Asistent, durată determinată)/ deţinerea titlului de 

doctor (pentru Asistent, durată nedeterminată) în ramura de ştiinţă corespunzătoare 

postului, în legătură cu disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se 
concurează (pentru ambele categorii de participanţi TEORETICIENI sau INTERPREŢI ŞI 
COMPOZITORI); 

• Pentru categoria TEORETICIENI 
• 1 Manual/tratat/suport de seminar publicat în calitate de autor/coautor sau 1 Studiu 

sau articol publicat în reviste de specialitate clasificate de CNCS în categoria B sau 
1 studiu publicat în volume colective de specialitate sau volume ale conferinţelor, 
enciclopedii ori dicţionare apărute în edituri clasificate de CNCS în categoria B; 

• 1 Comunicare la conferinţe organizate de centre de cercetare sau de societăţi de nivel 
academic din România. 

• Pentru categoria INTERPREŢI Sf COMPOZITORI 
• 1 Concert/Recital/Spectacol în calitate de compozitor, dirijor, solist, membru în 

formaţie camerală până la 1 O persoane, susţinute în străinătate şi/sau în România în 
stagiuni organizate de societăţi filarmonice, primării, asociaţii, muzee (din care cel 
puţin unul în străinătate) - pentru interpreţi 

• 1 DVD cu înregistrare live a producţiei artistice proprii (25 de minute), pentru 
candidaţii din domeniul interpretării muzicale - pentru interpreţi 

• 1 Carte de teorii ale interpretării/compoziţiei ca si autor/coautor, publicată la edituri 
clasificate de CNCS în categoriile A ori BI 1 Studiu sau articol publicat în reviste de 
specialitate indexate ISI ori ERJH sau în volume colective de specialitate sau volume 
ale conferinţelor, enciclopedii ori dicţionare apărute în edituri clasificate de CNCS în 
categoria A sau B I 1 Partitură publicată de edituri internaţionale sau 1 partitură 
comandată de instituţii/asociaţii muzicale de prestigiu (internaţionale si naţionale) sau 
1 partitură achiziţionată de Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România -
pentru interpreti/compozitori. 

* Pentru ocuparea postului de asistent universitar, vor fi recomandaţi doar candidaţii care, în 

urma derulării concursului, au obţinut cel puf in media 8, 00 şi nici o notă sub 7, 00. 

**Pentru candidaţii care concurează pentru acelaşi post didactic, criteriul de departajare, în caz 

de egalitate, va fi punctajul obţinut în urma completării Grilei de punctaj pentru evaluarea--.._ 
.. \ 
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STANDARDE MINIMALE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 

DIN UNfVERSIT ATEA "V ALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE 

Anexa 1 

candida/ilor elaborată la nivelul Universităţii VALAHIA din Târgovişte, care cuantifică 

activitatea didactică, activitatea ştiinţifică, recunoaşterea naţională şi internaţională, activitatea 
cu studenţii precum şi activitatea în comunitatea academică. 

2. Lector universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează (pentru ambele 
categorii de participanţi TEORETICIENI sau INTERPREŢI ŞI COMPOZITORI); 

• Pentru categoria TEORETICIENI 
• 1 Carte/Manual/ tratat/ suport de curs publicat în calitate de coautor/autor 
• 2 Studii sau articole publicate în reviste de specialitate clasificate de CNCS în 

categoria B sau 2 studii publicate în volume colective de specialitate sau volume ale 
conferinţelor, enciclopedii ori dicţionare apărute în edituri clasificate de CNCS în 
categoria B; 

• 2 Comunicări la conferinţe organizate de un centru de cercetare sau de o societate 
academică din România. 

• Pentru categoria INTERPREŢI SJ COMPOZITORI 
• 4 Concerte/Recitaluri/Spectacole în calitate de compozitor, dirijor, solist, membru în 

formaţie camerală până la 1 O persoane, susţinute în străinătate şi/sau în România în stagiuni 
organizate de societăţi filarmonice, primării, asociaţii, muzee (din care cel puţin unul în 
străinătate) - pentru interpreti 

• 1 DVD cu înregistrare live a producţiei artistice proprii (45 de minute), pentru candidaţii 
din domeniul interpretării muzicale - pentru interpreti 

• 1 Carte de teorii ale interpretării/compoziţiei ca şi autor/coautor, publicată la edituri 
clasificate de CNCS în categoriile A ori B I 2 Studii sau articole publicate în reviste de 
specialitate indexate ISI ori ERIH sau în volume colective de specialitate sau volume ale 
conferinţelor, enciclopedii ori dicţionare apărute în edituri clasificate de CNCS în categoria 
A sau B I 1 Partitură publicată de edituri internaţionale sau 1 partitură comandată de 
instituţii/asociaţii muzicale de prestigiu (internaţionale si naţionale) sau 1 partitură 
achiziţionată de Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - pentru 
interpreti/com pozitori 

• 2 Înregistrări pe suport (cu ISBN sau alt cod de autentificare) ale lucrărilor 
muzicale/prestaţiilor interpretative (CD, DVD s.a.) I 2 Premii la competiţii de creaţie sau 
interpretare, premii acordate de foruri profesionale/ştiinţifice de prestigiu (uniuni de 
creaţie, fundaţii, reviste de specialitate, SRR, SRTV) - pentru compozitori 

3. Conferenţiar universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează (pentru ambele 
categorii de participanţi TEORETICIENI sau INTERPREŢI ŞI COMPOZITORI); 

• Îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic de 
conferenţiar universitar în învăţământul superior prevăzute în anexele OMECTS nr. 

6560/20.12.2012 publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 890 bis/27.12.2012 pentru 
domeniile ştiinţifice aferente - Comisia Artele spectacolului (Anexa 35). 
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Anexa 1 

STANDARDE MINIMALE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 
DIN UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE 

• Pentru capitolul Recunoasterea şi Impactul Activită/ii (RIA), punctajele aprobate prin 

Metodologia de concurs proprie UVT pentru categoriile cuprinse în tabelul 3 din standardele 

minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic de conferenţiar universitar 

în învăţământul superior prevăzute în anexele OMECTS nr. 6560/20.12.2012 publicat în 

Monitorul Oficial, partea I, nr. 890 bis/27.12.2012 pentru domeniile ştiinţifice aferente -

Comisia Artele spectacolului (Anexa 35) sunt următoarele: 

Tipul activitatilor 
1. Experienta in management 
didactic stiintific sau 
institutional 

2. Premii si distinctii 

3.Recunoastere profesionala 
m mediul academic s1 de 
specialitate 

Categorii si restrictii 
I. I Functii de management detinute 
1.2 Director coordonator/grant 
1.3 Membru în colectivele de redactie /recenzor al 
unor publicatii sau edituri indexate BOI 

Punctaj 
10 · n* 
10 · n* 
10 · n* 

1.4 Organizator al unor manifestari stiintifice de 10 · n* 
nivel intemational 
1.5 Organizator al unor manifestari stiintifice de 10 · n* 
nivel national 
1.6 Coordonator de programe de studii 10 · n* 
2.1. Distinctii sau premii de stat 10 · n* 
2.2 Distinctii s1 premii acordate de oragnizatii 10 · n* 
profesionale, media (national) s.a. 
2.3 Premii obtinute la concursuri de 10 · n* 
creatie/interpretare de prestigiu, nationale sau 
intemationale 
3.1 Membru in academii, organizatii si asociatii 10 · n* 
profesionale nationale sau internationale de prestigiu 
3.2. Deţinător al unor funcţii in Academii, oragnizaţii 10 · n* 
si asociaţii profesionale naţionale sau internaţionale 
de prestigiu 
3.3 Participari în jurii de concursuri nationale/ 10 · n* 
internationale sau pentru atribuirea de distinctii 
nationale/intemationale 
3.4.Participare individuală sau în echipe de 10 · n* 
creaţie/interpretare, având contract cu instituţii 

profesioniste din ţară sau străinătate 
3.5 Lucrări achiziţionate de UCMR-ADA sau de alte 10 · n* 
organisme de prestigiu/compoziţii editate in edituri 
de profil din ţară sau străinătate (compozitori) 
3.6 Înregistrare pe suport (cu ISBN sau alt cod de 10 · n* 
autentificare) a lucrărilor muzicale, respectiv a 
prestaţiilor interpretative (interpreţi şi compozitori 
3.7 Cursuri, master classuri, conferinte sustinute in 10 · n* 
alte institutii de profil sau in cadrul unor manifestari 
din tara/strainatate 
3.8 Portrete/interviuri ca invitat unic in media scrisa 10 · n* 
sau audio-vizuala cu difuzare nationala sau 
internationala 
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STAl\'DARDE MINIMALE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 

DIN UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE 

13.9 Key note speaker la manifestari sti intifice de 
nivel national/intemational 

Punctaj cumulativ per criteriu, minim =Conferentiar 100 p 
*- n reprezintă numărul de activităţi din aceeaşi categorie 

4. Profesor universitar 

Anexa 1 

10 · n* 

• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 
disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează (pentru ambele 
categorii de participanţi TEORETICIENI sau INTERPREŢI ŞI COMPOZITORI); 

• Îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic de 

profesor universitar în învăţământul superior prevăzute în anexele OMECTS nr. 

6560/20.12.2012 publicat în Monitorul Oficial , partea I, nr. 890 bis/27.12.2012 pentru 

domeniile ştiinţifice aferente - Comisia Artele spectacolului (Anexa 35). 

• Susţinerea tezei de abilitare I Avizarea Anexei 3 (fişa de verificare a standardelor minimale de 
ocupare a posturilor didactice din UNIVERS IT A TEA "V ALAHIA" D JN TÂRGOVIŞTE) de 
către un membru CNA TOCU, prin care se atestă faptul că sunt îndeplinite de către candidat 
standardele de abilitare. 

• Pentru capitolul Recunoasterea şi Impactul Activităţii (RIA), punctajele aprobate prin 

Metodologia de concurs proprie UVT pentru categoriile cuprinse în tabelul 3 din standardele 

minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic de conferenţiar universitar 

în învăţământul superior prevăzute în anexele OMECTS nr. 6560/20.12.2012 publicat în 

Monitorul Oficial , partea I, nr. 890 bis/27.12.2012 pentru domeniile ştiinţifice aferente -

Comisia Artele spectacolului (Anexa 35) sunt următoarele: 

• 
Tipul activitatilor Categorii si restrictii Punctaj 

1. Experienta în management 1.1 Functii de management detinute 10 · n* 
didactic stiintific sau 1.2 Director coordonator/grant 10 · n* 
institutional 1.3 Membru in colectivele de redactie /recenzor al 10 · n* 

unor publicatii sau edituri indexate BDI 
1.4 Organizator al unor manifestari stiintifice de 10 · n* 
nivel international 
1.5 Organizator al unor manifestari stiintifice de 10 · n* 
nivel national 

1.6 Coordonator de programe de studii 10 · n* 
2. Premii si distinctii 2.1. Distinctii sau premii de stat 10 · n* 

2.2 Distinctii si premii acordate de oragnizatii 10 · n* 
profesionale, media (national) s.a. 
2.3 Premii obtinute la concursuri de creatie/interpretare 10 · n* 
de prestigiu, nationale sau internationale 

3 .Recunoastere profesionala 3.1 Membru in academii, organizatii si asociatii 10 · n* 
in mediul academic St de profesionale nationale sau internationale de prestigiu 
specialitate 3.2. Deţinător al unor funcţii in Academii, oragnizaţii 10 · n* 

si asociaţii profesionale naţionale sau internaţionale 
de prestigiu /. 



STANDARDE MINrMALE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 
DIN UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVJŞTE 

Anexa 1 

3 .3 Participari in jurii de concurs un nationale/ 10 · n * 
internationale sau pentru atribuirea de distinctii 
nationale/internationale 
3.4.Participare individuală sau în echipe de 10 · n* 
creaţie/interpretare , având contract cu instituţii 

profesioniste din ţară sau străinătate 
3.5 Lucrări achiziţionate de UCMR-ADA sau de alte 10 · n* 
organisme de prestigiu/compoziţii editate in edituri 
de profil din ţară sau străinătate (compozitori) 
3.6 Înregistrare pe suport (cu ISBN sau alt cod de 10 · n* 
autentificare) a lucrărilor muzicale, respectiv a 
prestaţiilor interpretative (interpreţi şi compozitori 
3.7 Cursuri , master classuri , conferinte sustinute in 10 · n* 
alte institutii de profil sau in cadrul unor manifestari 
din tara/strainatate 
3.8 Portrete/interviuri ca invitat unic in media scrisa 10 · n* 
sau audio-vizuala cu difuzare nationala sau 
internationala 
3.9 Key note speaker la manifestari stiintifice de 10 · n* 
nivel national/international 

Punctaj cumulativ per criteriu, minim =Profesor 200 p 
*- n reprezintă numărul de activităţi din aceeaşi categorie 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE 
Domeniul de concurs: Istorie 

1. Asistent universitar pe durată determinată/ nedeterminată 
• Deţinerea calităţii de doctorand (pentru Asistent, durată determinată)/ deţinerea titlului de 

doctor (pentru Asistent, durată nedeterminată) în ramura de ştiinţă corespunzătoare 
postului, în legătură cu disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se 
concurează; 

• Îndeplinirea unor criterii minimale privind indicatorii prevăzuţi în Anexa nr. 13 (Comisia 
Istorie şi studii culturale) la OMECTS nr. 6560/20.12.2012 publicat în Monitorul Oficial, 
partea I, nr. 890 bis/27.12.2012, privind aprobarea standardelor minimale necesare şi 
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor 

fi . 1 d d 1 d w pro es1ona e e cercetare- ezvo tare, upa cum urmeaza: 
Criteriul Cl - Carte de unic Criteriul C2 - Suma Criteriul C3 - Punctajul 

autor bazata pe teza de punctajelor pentru total pentru indicatorii 11-
doctorat indicatorii 12-19 I 19 

Publicarea cărţii (pentru asistent Minim 20 puncte Minim 75 puncte 
pe durată nedeterminată) 

2. Lector universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; ·;;.---~ 
I 
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Anexa 1 

STANDARDE MINIMALE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 
DIN UNIVERSlTATEA " VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE 

• Îndeplinirea unor criterii minimale privind indicatorii prevăzuţi în Anexa nr. 13 (Comisia 
Istorie şi studii culturale) la OMECTS nr. 6560/20.12.2012 publicat în Monitorul Oficial, 
partea I, nr. 890 bis/27.12.2012, privind aprobarea standardelor minimale necesare şi 
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor 

fi . 1 d d I d - -pro estona e e cercetare- ezvo tare, upa cum urmeaza: 
Criteriul Cl - Carte de unic Criteriul C2 - Suma Criteriul C3 - Punctajul 

autor bazata pe teza de punctajelor pentru total pentru indicatorii 11-
doctorat indicatorii 12-19 I 19 

2 cărţi publicate Minim 40 puncte Minim 150 puncte 

3. Conferenţiar universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Îndeplinirea standardelor minimale necesare ş i obligatorii pentru conferirea titlului didactic 
de conferenţiar universitar în învăţământul superior, prevăzute în în Anexa nr. 13 (Comisia 
Istorie şi studii culturale) la OMECTS nr. 6560/20.12.2012 publicat în Monitorul Oficial, 

I 890 b" /27 12 2012 I partea , nr. IS , care se comp eteaza cu: 
Criteriul Cl - Carte de unic autor Criteriul C2 - Suma Criteriul C3 - Punctajul 

bazata pe teza de punctajelor pentru total pentru indicatorii 11-
doctorat indicatorii 12-19 I 19 

2 cărţi publicate Minim 60 puncte Minim 200 puncte 

4. Profesor universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului , în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Îndeplinirea standardelor minimale necesare ş i obligatorii pentru conferirea titlului didactic 

de profesor universitar în învăţământul superior, prevăzute în în Anexa nr. 13 (Comisia 
Istorie şi studii culturale) la OMECTS nr. 6560/20.12.2012 publicat în Monitorul Oficial, 

rt 1 890 b" /27 12 2012 I t pa ea , nr. IS , care se comp e eaza cu: 
Cri~riulCl-Cartedeunic Criteriul C2 - Suma Criteriul C3 - Punctajul 

autor bazata pe teza de punctajelor pentru total pentru indicatorii 11-
doctorat indicatorii 12-19 I 19 

3 cărţi publicate Minim 100 puncte Minim 300 puncte 
• Susţinerea tezei de abilitare I A vizarea Anexei 3 (fişa de verificare a standardelor minimale 

de ocupare a posturilor didactice din UNIVERS IT A TEA "V ALAHIA" DIN 
TÂRGOVIŞTE) de către un membru CNATDCU, prin care se atestă faptul că sunt 
îndeplinite de către candidat standardele de abilitare. 

Domeniul de concurs: Educajie fizică 

1. Asistent universitar pe durată determinată/nedeterminată 
• Deţinerea calităţi i de doctorand (pentru Asistent, durată determinată)/ deţinerea titlului de 

doctor (pentru Asistent, durată nedeterminată) în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, 
în legătură cu disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

,... -~ 
/ • I 

!„~ 29 I 3 3 , 
1

: „ \ 
1 ~~ -:--„1 „~ 
I ~ -;. : li. ,... I I 

\ ~. ~ -,: ) § ~!: } 
1- / "' ""'t - " v' .~ _' ,,. ,,, 

"' I '• Z, •• ,,-V .;. I 
/' li \f{\ . ' // 
- 1J r „ . , · \ \··_,;/ 



Anexa 1 

STANDARDE MINIMALE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 
\-:Y DlN UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE 

• Obţinerea unui punctaj de minim 30 puncte, in raport cu criteriile prevăzute in Anexa nr.28 
(Psihologie şi Ştiinţe comportamentale) din OMECTS nr.6560/20.12.2012 publicat in 
MO I 890b' 27122012d ~ ., partea , nr. IS-

' 
upa cum urmeaza: 

Domeniul A. Criterii si Domeniul B. Criterii si Domeniul C. Criterii si 
indicatori de performanţă indicatori de performanţă indicatori de performanţă 
în cercetarea ştiinţifică: privind formarea privind serviciile 

profesională şi ştiinţifică a instituţionale: 

studenţilor/cercetătorilor: 

Minim 27 puncte, din care: Minim 3 puncte, din care: Nu este cazul 
Criteriul C 1 2: 2 puncte Criteriul C6 2: 3 puncte C8 2: O puncte 
Criteriul C2 2: 6 puncte Criteriul C7 2: O puncte 
Criteriul C3 2: 1 O puncte 
Criteriul C4 2: 7 puncte 
Criteriul C5 2: 2 puncte 

care se completează cu standardele minimale UVT: 
• Minim I carte publicată în calitate de autor/coautor, din următoarele categorii: teza de 

doctorat, monografie, carte de specialitate, capitol de carte, curs publicat cu ISBN, culegere 
de probleme sau îndrumar de laborator; 

• Minim 2 articole publicate în reviste cotate/indexate IST şi/sau proceeding-uri ale unor 
conferinţe indexate ISI. 

2. Lector/şef lucrări 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Obţinerea unui punctaj de minim 65 puncte, in raport cu criteriile prevăzute in Anexa nr.28 

(Psihologie şi Ştiinţe comportamentale) din OMECTS nr.6560/20.12.2012 publicat m 
M.O., partea I, nr.890 bis-27.12.2012, după cum urmează: 

Domeniul A. Criterii si Domeniul B. Criterii si Domeniul C. Criterii si 
indicatori de performanţă indicatori de performanţă indicatori de performanţă 
în cercetarea ştiinţifică: privind formarea privind serviciile 

profesională şi ştiinţifică a instituţionale : 
studenţilor/cercetătorilor: 

Minim 45 puncte, din care: Minim 10 puncte, din care: Minim 10 puncte, din care: 
Criteriul CI 2: 5 puncte Criteriul C6 2: 1 O puncte Criteriul C8 2: 1 O puncte 
Criteriul C2 2: 8 puncte Criteriul C7 2: O puncte 
Criteriul C3 2: 20 puncte 
Criteriul C4 2: 8 puncte 
Criteriul C5 2: 4 puncte 

care se completează cu standardele minimale UVT: 
• Minim 2 cărţi publicate în calitate de autor/coautor, din următoarele categorii: teza de 

doctorat, monografie, carte de specialitate, capitol de carte, curs publicat cu ISBN, culegere 
de probleme sau îndrumar de laborator; 

• Minim 3 articole publicate în reviste cotate/indexate ISI şi/sau proceeding-uri ale unor 
conferinţe indexate ISI. 
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Anexa 1 

STANDARDE MINIMALE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 
DIN UNIVERSITATEA "VALAHlA" DIN TÂRGOVIŞTE 

3. Conferenţiar universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Obţinerea unui punctaj de minim 93 puncte, în raport cu criteriile prevăzute in Anexa nr.28 

(Psihologie şi Ştiinţe comportamentale) din OMECTS nr.6560/20.12.2012 publicat in 
MO rt l 890 b. 27 12 2012 d ., pa ea , nr. IS- , upa cum urmeaza: 

Domeniul A. Criterii si Domeniul B. Criterii si Domeniul C. Criterii si 
indicatori de performanţă indicatori de performanţă indicatori de performanţă 
în cercetarea ştiinţifică: privind formarea privind serviciile 

profesională şi ştiinţifică a instituţionale : 
studenţilor/cercetătorilor: 

Minim 51 puncte, din care: Minim 24 puncte, din care: Minim 18 puncte, din care: 
Criteriul C 1 2: 7 puncte Criteriul C6 2: 14 puncte Criteriul C8 2: I 8 puncte 
Criteriul C2 2: 7 puncte Criteriul C7 2: 10 puncte 
Criteriul C3 2: 20 puncte 
Criteriul C4 2: 9 puncte 
Criteriul C5 2: 8 puncte 

care se completează cu standardele minimale UVT: 
• Minim 2 cărţi publicate în calitate de autor/coautor, din următoarele categorii: teza de 

doctorat, monografie, carte de specialitate, capitol de carte, curs publicat cu ISBN, culegere 
de probleme sau îndrumar de laborator. 

4. Profesor universitar pe durată nedeterminată 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Obţinerea unui punctaj de minim 146 puncte, în raport cu criteriile prevăzute în Anexa 

nr.28 (Psihologie şi Ştiinţe comportamentale) din OMECTS nr.6560/20.12.2012 publicat 
. MO I 890 b. 27 12 2012 d m ., partea , nr. IS- , upa cum urmeaza: 

Domeniul A. Criterii si Domeniul B. Criterii si Domeniul C. Criterii si 
indicatori de performanţă indicatori de performanţă indicatori de performanţă 
în cercetarea ştiinţifică: privind formarea privind serviciile 

profesională şi ştiinţifică a instituţionale : 
studenţilor/cercetătorilor: 

Minim 91 puncte, din care: Minim 35 puncte, din care: Minim 20 puncte, din care: 
Criteriul CI 2: 12 puncte Criteriul C6 2: 20 puncte Criteriul C8 2: 20 puncte 
Criteriul C2 2: 1 O puncte Criteriul C7 2: 15 puncte 
Criteriul C3 2: 40 puncte 
Criteriul C4 2: I 3 puncte 
Criteriul C5 2: 16 puncte 

care se completează cu standardele minimale UVT: 
• Minim 3 cărţi publicate în calitate de autor/coautor, din următoarele categorii: teza de 

doctorat, monografie, carte de specialitate, capitol de carte, curs publicat cu ISBN, culegere 
de probleme sau îndrumar de laborator. 

• Susţinerea tezei de abilitare I A vizarea Anexei 3 (fişa de verificare a standardelor minimale 
de ocupare a posturilor didactice din UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN 
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STANDARDE MINIMALE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 
DIN UNIVERSITATEA "VALAIDA" DIN TÂRGOVIŞTE 

Anexa 1 

TÂRGOVIŞTE) de către un membru CNATDCU, prin care se atestă faptul că sunt 
îndeplinite de către candidat standardele de abilitare. 

Domeniul de concurs: Geografie (Comisia ŞtiinJele Pământului) 

1. Asistent universitar pe durată determinată/ nedeterminată 
• Deţinerea calităţii de doctorand (pentru Asistent, durată determinată)/ deţinerea titlului de doctor 

(pentru Asistent, durată nedeterminată) în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură 
cu disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 

• Obţinerea unui punctaj total minim de 10,5 puncte din completarea indicatorilor Il-121 
prevăzuţi în Anexa nr. 2 (Comisia Ştiinţele Pământului) la O.M.E.C.T.S nr. 4204/2013 
publicat în Monitorul Oficial nr. 440/18.07.2013, privind aprobarea standardelor minimale 
necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a 
gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, care se completează cu standardele 
minimale UVT: 
• Minim 1 carte publicată în calitate de autor/coautor, din următoarele categorii: teza de 

doctorat, monografie, carte de specialitate, capitol de carte, curs publicat cu ISBN, 
culegere de probleme sau îndrumar de laborator, în concordanţă cu disciplinele postului; 

• Minim 1 articole publicate în reviste cotate/indexate ISI sau 2 articole indexate în BDI. 

2. Lector universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Obţinerea unui punctaj total minim de 19,5 puncte din completarea indicatorilor Il-121 

prevăzuţi în Anexa nr. 2 (Comisia Ştiinţele Pământului) la O.M.E.C.T.S nr. 4204/2013 
publicat în Monitorul Oficial nr. 440/18.07.2013, privind aprobarea standardelor minimale 
necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a 
gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, care se completează cu standardele 
minimale UVT: 
• Minim 2 cărţi publicate în calitate de autor/coautor, din următoarele categorii: teza de 

doctorat, monografie, carte de specialitate, capitol de carte, curs publicat cu ISBN, 
culegere de probleme sau îndrumar de laborator, în concordanţă cu disciplinele postului; 

• Minim 1 articol publicat în reviste cotate/indexate ISI; 
• Minim 1 articol publicat în proceedings-uri indexate ISI sau 2 articole indexate în BOI. 

3. Conferenţiar universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic 

de conferenţiar universitar în învăţământul superior prevăzute în Anexa nr. 2 (Comisia 
Ştiinţele Pământului) la O.M.E.C.T.S nr. 4204/2013 publicat în Monitorul Oficial nr. 
440/18.07.2013, prin obţinerea unui punctaj total minim de 26,5 puncte din completarea 
indicatorilor 11-121, care se completează cu standardele minimale UVT: 

---1 • 
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A11exa 1 

.,„ STANDARDE MINIMALE DE OCUPARE A POSTURil,OR DIDACTICE 
\:j DIN UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE 

• Minim 2 cărţi publicate în calitate de autor/coautor, din următoarele categorii: teza de 
doctorat, monografie, carte de specialitate, capitol de carte, curs publicat cu ISBN, 
culegere de probleme sau îndrumar de laborator, în concordanţă cu disciplinele postului; 

• Minim 3 articole publicate în reviste cotate/indexate lSI; 

4. Profesor universitar 
• Deţinerea titlului de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, în legătură cu 

disciplina/disciplinele înscrise în postul didactic pentru care se concurează; 
• Îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului didactic 

de profesor universitar în învăţământul superior prevăzute în Anexa nr. 2 (Comisia Ştiinţele 
Pământului) la O.M.E.C.T.S nr. 4204/2013 publicat în Monitorul Oficial nr. 
440/18.07.2013, prin obţinerea unui punctaj total minim de 61,5 puncte din completarea 
indicatorilor I 1-121, care se completează cu standardele minimale UVT: 
• Minim 3 cărţi publicate în calitate de autor/coautor, din următoarele categorii: teza de 

doctorat, monografie, carte de specialitate, capitol de carte, curs publicat cu ISBN, 
culegere de probleme sau îndrumar de laborator, în concordanţă cu disciplinele postului; 

• Minim 5 articole publicate în reviste cotate/indexate ISI; 
• Susţinerea tezei de abilitare I Avizarea Anexei 3 (fişa de verificare a standardelor minimale 

de ocupare a posturilor didactice din UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN 
TÂRGOVIŞTE) de către un membru CNATDCU, prin care se atestă faptul că sunt 
îndeplinite de către candidat standardele de abilitare. 
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Anexa2 

STANDARDE MTNlMALE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE DIN 
Q UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE 

STANDARDE MINIMALE DE OCUPARE A POSTURILOR ÎN 
CERCETARE DIN UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE 

1. Asistent de cercetare ştiinţifică (ACS) 
Toate domeniile de concurs: 

• Calitatea de doctor/doctorand în domeniul postului 

2. Cercetător ştiinţific (CS) 
Toate domeniile de concurs: 

• Doctor în domeniu postului; 
• Indeplinirea standardelor minimale echivalente prevăzute pentru ocuparea funcţia de 

asistent universitar pe durată nedeterminată în domeniul postului scos la concurs, cu 
excepţia obligativităţii publicării de materiale didactice (suporturi de curs, îndrumare de 
laborator, culegeri de probleme). 

3. Cercetător ştiinţific gradul ID (CS III) 
Toate domeniile de concurs: 

• Doctor în domeniu postului; 
• lndeplinirea standardelor minimale echivalente prevăzute pentru ocuparea funcţia de 

lector universitar în domeniul postului scos la concurs, cu excepţia obligativităţii 

publicării de materiale didactice (suporturi de curs, îndrumare de laborator, culegeri de 
probleme). 

4. Cercetător ştiinţific gradul II (CS II) 
Toate domeniile de concurs: 

• Îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea gradului 
profesional de cercetare dezvoltare de cercetător ştiinţific gradul II prevăzute în anexele 

OMECTS nr. 6560/20.12.2012 publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 890 

bis/27.12.2012 şi respectiv O.M.E.C.T.S nr. 4204/2013 publicat în Monitorul Oficial nr. 
440/18.07.2013, pentru domeniile ştiinţifice aferente. 

5. Cercetător ştiinţific gradul I (CS I) 
Toate domeniile de concurs: 

• Îndeplinirea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea gradului 

profesional de cercetare dezvoltare de cercetător ştiinţific gradul I prevăzute în anexele 
OMECTS nr. 6560/20.12.2012 publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 890 

bis/27.12.2012 şi respectiv O.M.E.C.T.S nr. 4204/2013 publicat în Monitorul Oficial nr. 
440/18.07.2013, pentru domeniile ştiinţifice aferente. 



Anexa 3 

FIŞA DE VERIFICARE A STANDARDE MINIMALE DE OCUPARE A POŞTURILOR 
DIDACTICE/DE CERCETARE DIN UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TARGOVIŞTE 

Documentul nr. Sa - Pentru posturi didactice 

Concurs pentru ocuparea postului poz .. ......... . , ... ....... ....... ... ........... universitar, 
Departamentul: ...... .... ....... ... ..... ........ .. ..... ... .... .... ... .... ........ ....... ......... .... .. ... „.„ .. „ .. , 
Disciplinele: . . . ...... . . ... .. ..... ..... . ....... .. .... ..... . ... ... ... .. .. .. . . . . .... .. ........... , 
Domeniul .. ..... .. .. .. ............ ......... . ....... ......... . . ... . .. .. ..... .. . . ... . .. .... .. ... , 
post publicat în Monitorul Oficial al României nr ...... ... .. . din ......... .... ..... .. .. ..... . 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor de înscriere la concurs pentru postul de 

universitar 
~~~~~~~~~~ 

Candidat: . ........ . ... . . . .. . ... . ... . ................... . .. - Drd./Dr./ din ..• „, ........... ... .. ./din . .. . 
(NUME, iniţială şi prenume) (anul) (Titlul didactic/echiv.) (anul) 

Cerinţa legală 

Deţinerea adeverinţei de doctorand* I 
Deţinerea diplomei de doctor 

Publicaţii din următoarele categorii: teză de 
doctorat, monografie, carte, capitol de carte, 
curs publicat cu ISBN, culegere de probleme 
sau îndrumar de laborator; 

Articolele ştiinţifice, conform standardelor 
aprobate. 

Dovada îndeplinirii cerinţei le2ale 
Se completează cu nr. şi data adeverinţei*/ 
Se completează cu seria şi nr. diplomei de 
doctor 
Se completează: autorii, titlul publicaţiei, 
editura, oraşul, anul publicării, ISBN, nr. 
pagini 
Pentru domeniile la care se specifică 

obţinerea unui punctaj minim, pentru 
fiecare publicaţie se va completa şi 

punctajul obţinut, acesta fiind calculat pe 
baza indicatorilor prevăzuţi în standardul 
pe domeniul corespunzător publicat în 
Monitorul Oficial, partea L nr. 890 
bis/27. 12.2012 sau Monitorul Oficial, 
parteaL nr. 440 1 18.07. 2013. 
Se completează: autorii, titlul articolului, 
revista în care a fost publicat articolul, 
volumul/ numărul revistei, anul, pag. , ISSN, 
factorul de impact/cotaţia CNCSIS pentru 
revistele româneşti, baza de date în care 
articolul este indexat. 
Pentru domeniile la care se specifică 
obţinerea unui punctaj minim, pentru 
fiecare articol se va completa şi punctajul 
obf inut, acesta fiind calculat pe baza 
indicatorilor prevăzuţi în standardul pe 
domeniul corespunzător publicat în 
Monitorul Oficial, partea L nr. 8_9,.()_ 
bis/27. 12.2012 sau Monitorul @ficiiJ-!- ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~---1.Lp~a~r~re~a~l~, ~nr~·-4~4~0~'/1~8~. ~0~7.~2~0~13~.~__,hl ~'~-~-"r_· ~~. {\î':~. ' 
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Anexa 3 

FIŞA DE VERIFICARE A STANDARDE MINIMALE DE OCUPARE A POSTURILOR 
DIDACTICE/DE CERCETARE DIN UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE 

Cerinţa legală 

Alte criterii prevăzute în standardele minimale 
necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului 
didactic de conferenţiar I profesor universitar 
în învăţământul superior prezentate în anexele 
OMECTS nr. 6560 I 20.12.2012 publicat în 
Monitorul Oficial, partea I, nr. 890 bis I 
27.12.2012 sau OMECTS nr. 4204 I 
15.07.2013 publicat în Monitorul Oficial , 
partea I, nr. 440 I 18.07.2013 pentru domeniile 
ştiinţifice aferente. 

Dosarul conţine toate elementele de la art. 18 
alin. (1) din Metodologia pentru ocuparea 
posturilor didactice vacante din cadrul UVT. 

Dovada îndeplinirii cerinţei legale 
Se completează date explicite privind 
autenticitatea îndeplinirii criteriilor 
respective, prin menţionarea - acolo unde 
este cazul - a calităjii de autor/coautor la 
brevetul I diploma I premiul obţinut, 

specificându-se titlul brevetului, anul, nr. , 
colectivul de autori sau manifestarea şi 

anul în care a fost obţinută diploma I 
premiul. Pentru domeniile la care se 
specifică objinerea unui punctaj minim din 
aceste criterii, pentru fiecare criteriu se va 
completa şi punctajul obţinut, acesta fiind 
calculat pe baza indicatorilor prevăzuţi în 
standardul pe domeniul corespunzător 

publicat fn Monitorul Oficial, partea L nr. 
890 bis/27. 12.2012 sau Monitorul Oficial, 
partea L nr. 440118.07.2013. 
DA/NU 

* pentru postul de asistent universitar pe durată determinată 

Data ...................................... . 

Semnătura ............................ . 



Anexa 3 

FIŞA DE VERIFICARE A STANDARDE MINIMALE DE OCUPARE A POSTURILOR 
DIDACTICE/DE CERCETARE DIN UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE 

Documentul nr. Sb - Pentru posturi de cercetare 

Concurs pentru ocuparea postului de. „„„„„ . .... „ „.„„„„„„„„„„„.„„„„„„„„ gradul ....... „ .. „ 

Domeniul ...... ... „ .... . . ... ... ..... . . . „ . . .. „ ...... . . .... . . .. ............................... „„.„.„„.„ „ 

post publicat în Monitorul Oficial al României nr ..... „ ...... „ . . din . „ . . . „.„„ .„.„.„ . . .. . .. .. . . „ . .. . ... . 

FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor de înscriere la concurs pentru postul de ___ _ _ _ , gradul_ 

Candidat: . „ .. ... . ...••••.................... „ •........ „ - Drd./Dr./ din • „ .„ ... „ ... „ „ .. „./ din „ „ 
(NUME, iniţială şi prenume) (anul) (Titlul/echiv.) (anul) 

Cerinţa legală 

Deţinerea adeverinţei de doctorand* I 
Deţinerea diplomei de doctor. 

Publicaţii din următoarele categorii: teză de 
doctorat, monografie, carte, capitol de carte 
etc. 

Articolele ştiinţifice, conform standardelor 
aprobate. 

Dovada îndeplinirii cerinţei legale 
Se completează cu nr. şi data adeverinţei*/ 
Se completează cu seria şi nr. diplomei de 
doctor. 
Se completează: autorii, titlul publicajiei, 
editura, oraşul, anul publicării, ISBN, nr. 
pagini. 
Pentru domeniile la care se specifică 

obţinerea unui punctaj minim, pentru 
fiecare publicaţie se va completa şi 
punctajul obfinut, acesta fiind calculat pe 
baza indicatorilor prevăzuţi în standardul 
pe domeniul corespunzător publicat în 
Monitorul Oficial, partea L nr. 890 bis I 
27.12.2012 sau Monitorul Oficial, partea L 
nr. 440 1 18.07.2013. 
Se completează: autorii, titlul articolului, 
revista în care a fost publicat articolul, 
volumul/ numărul revistei, anul, pag„ JSSN, 
factorul de impact/cotaţia CNCSIS pentru 
revistele româneşti, baza de date în care 
articolul este indexat. 
Pentru domeniile la care se specifică 

obţinerea unui punctaj minim, pentru 
fiecare articol se va completa şi punctajul 
obţinut, acesta fiind calculat pe baza 
indicatorilor prevăzuţi în standardul pe 
domeniul corespunzător publicat în 
Monitorul Oficial, partea L nr. 890,~\· · 

~ ll · ,. \1 
bis/27.12.2012 sau Monitorul 0ficiâ[ ~ "' 
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Anexa 3 

FIŞA DE VERIFICARE A STANDARDE MLNIMALE DE OCUPARE A POSTURILOR 
DIDACTICE/DE CERCETARE DIN UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE 

Cerinţa legală 

Deţinerea calităţii de membru în echipa de 
implementare a unm contract de cercetare 
ştiinţifică la nivel naţional/ internaţional sau a 
unui proiect cu mediul economic. 
Alte criterii prevăzute în standardele minimale 
necesare ş1 obligatorii pentru conferirea 
gradului profesional de cercetare-dezvoltare de 
cercetător ştiinţific gradul I/II prezentate în 
anexele OMECTS nr. 6560 I 20.12.2012 
publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 890 
bis I 27.12.2012 sau OMECTS nr. 4204 I 
15.07.2013 publicat în Monitorul Oficial, 
partea I, nr. 440 I 18.07.2013, pentru domeniile 
ştiinţifice aferente. 

Dosarul conţine toate elementele de la art. 18 
alin. (I) din Metodologia pentru ocuparea 
posturilor didactice vacante din cadrul UVT. 
* pentru postul de asistent de cercetare ştiinţifică 

Data .. „ . .. „„„ ... . .. ... . „ .. „ .... .. .. „ 

Dovada îndeplinirii cerinţei legale 
Numele contractului, numărul contractului, 
durata contractului, autoritatea 
contractantă, funcţia în echipa de 
implementare a contractului/proiectului. 
Se completează date explicite privind 
autenticitatea îndeplinirii criteriilor 
respective, prin menf ionarea - acolo unde 
este cazul - a calităţii de autor/coautor la 
brevetul I diploma I premiul obţinut, 

specificându-se titlul brevetului, anul, nr. , 
colectivul de autori sau manifestarea şi 

anul în care a fost obf inută diploma I 
premiul. Pentru domeniile la care se 
specifică obţinerea unui punctaj minim din 
aceste criterii, pentru fiecare criteriu se va 
completa şi punctajul obţinut, acesta fiind 
calculat pe baza indicatorilor prevăzu/i în 
standardul pe domeniul corespunzător 
publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 
890 bis/27. 12.2012 sau Monitorul Oficial, 
partea I, nr. 440118.07.2013. 
DA/NU 

Semnătura ...... .... ........ .... ...... . 



Nr. crt. 

1 

2 

3 

4 

5 

-A()e~q ~ 

Structura concediului de odihna platit pentru personalul didactic incadrat 
cu functia de baza la Universitatea ,,Valahia" din Targovi9te pentru 

anul universitar 2016-2017 

"' 
- ... 

~ 
~··.~, 

Perioada 
Obs.(zile libere) ~ 

Perioada corespunzatoare 
corespunzatoare 

Durata CO (zile Lg.53/2003, CCM 
vacantelor studentilor 

concediului de odihna 
lucratoare) nr.118/06.08.2015 

26 dec.2016 - 06 ian.2017 28-30 dec.2016 3 26,27dec. - Craciunul 

3-6 ian.2017 4 02 ian. - Anul N ou 

13-17 febr. 2017 13-17 febr.2017 5 

17 - 21 aprilie 2017 19-21aprilie2017 3 17, 18 aprilie 2017 
-Sf.Pasti 

august 2017 1-14, 16-31 august2017 22 15 aug. - Adormirea Maicii 
Domnului 

septembrie 1,4,5 septembrie 3 

Total 40 

',~ \ 



UNIVERSITATEA "VALAHIA"' DIN TARGOVISTE 
Targoviste, Bulevardul REGELE CAROL I, Nr. 2 

HOT. SENAT 
HOT. CONSILIU ADMINISTRATIE 

Aprobat, 

STAT DE FUNCTll - PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR, NEDIDACTIC SI CERCETARE 
1-oct.-2016 

Legea 1/2011, OUG 20/2016, HG 582/2016, Legea 284/2010 
Nr. crt. Functia Gradul Nivelul Total posturi aprobate 

profesional stud iii or in stat 
1 Bibliotecar IA s 1 
2 Bibliotecar II s 4 
3 Bibliotecar II SSD 3 
4 Bibliotecar Ill SSD 2 
5 Bibliotecar II M 1 
6 Secretar IA s 1 
7 Secretar I s 7 
8 Secretar II s 19 
9 Secretar Ill s 26 
10 Secretar I SSD 2 
11 Secretar II SSD 3 
12 Secretar IA M 1 
13 Secretar I M 2 
14 Secretar Ill M 2 
15 Tehnician IA M 1 
16 Tehnician I M 1 
17 Labo rant II s 1 
18 Laborant I M 9 
19 Labo rant II M 4 
20 lnainer IA s 4 
21 lnginer I s 4 
22 lnainer II s 18 
23 Subinainer II SSD 1 
24 Subinainer Ill SSD 2 
25 Ana list IA s 1 
26 lnformatician I s 1 
27 Operator control date I M 2 
28 Muzeoaraf IA s 1 
29 Muzeoaraf II s 1 
30 Muzeoaraf Ill SSD 1 
31 Administrator financiar I s 24 
32 Administrator financiar II s 9 
33 Administrator financiar Ill s 7 
34 Administrator financiar I SSD 2 
35 Administrator financiar II SSD 1 
36 Administrator financiar I M 3 
37 Administrator oatrimoniu I s 1 
38 Administrator patrimoniu II s 4 
39 Administrator patrimoniu Ill s 6 
40 Administrator oatrimoniu I SSD 1 
41 Administrator patrimoniu I M 2 

TOT AL didactic auxiliar 186 

1 Auditor I s 1 
2 Consilier juridic IA s 2 
3 Referent I s 7 
4 Referent II s 6 
5 Referent Ill s 1 
6 Referent I SSD 1 
7 Referent IA M 1 
8 easier M 1 
9 Paznic 30 
10 lngrijitor 5 
11 Sofer 1 
12 Muncitor calificat I 3 
13 Muncitor calificat IV 1 

TOTAL nedidactic 60 

1 Cercetare (CS/ACS) 33 
TOTALUVT 279 

flnexc, <f' 

1. 



UNIVERSITATEA "VALAHIA"' DIN TARGOVISTE 
Targoviste, Bulevardul REGELE CAROL I, Nr. 2 

Aprobat, 
HOT.SENAT 
HOT. CONSILIU ADMINISTRATIE 

STAT DE FUNCTll DIDACTICE AUXILIARE DE CONDUCERE- octombrie 2016 

Legea 1/2011, OUG 20/2016, HG 582/2016, Organigrama UVT 
Nr. crt. Functia Nivelul Directia/Departament/Serviciu/Birou 

stud iii or 
1 DIRECTOR s Directia Economica 
2 DIRECTOR s Directia Servicii Sociale 
3 DIRECTOR s Directia Tehnico- Administrativa 
4 DIRECTOR s Directia Secretariatul General al UVT 
5 DIRECTOR s Departamentul de Comunicare, Imagine si Relatii cu Publicul 
6 DIRECTOR s Biblioteca 
7 SEF SERVICIU s Cancelaria UVT 
8 SEF SERVICIU s Serviciul Financiar si Bugete 
9 SEF SERVICIU s Serviciul Contabilitate 
10 SEF SERVICIU s Serviciul Carnine-Cantine 
11 SEF SERVICIU s Serviciul Control Intern/Managerial 
12 SEF SERVICIU s Serviciul Gestiune si lntretinere Patrimoniu 
13 SEF SERVICIU s Serviciul Achizitii si Aprovizionare 
14 SEF SERVICIU s Serviciul Resurse Umane si Salarizare 
15 SEF SERVICIU s Serviciul Tehnologia lnformatiei 
16 SEF BIROU s Biroul Programe si Proiecte 
17 SEF BIROU s Biroul lnvestitii 
18 SEF BIROU* s Biroul Imagine si Relatii Publice 
19 SECRETAR-SEF FACULTATE s Fae. de Drept si Stiinte Administrative 
20 SECRETAR-SEF FACUL TATE s Fae. de Stiinte Economice 
21 SECRETAR-SEF FACULTATE s Fae. de lnQineria Mediului si Stiinta Alimentelor 
22 SECRETAR-SEF FACUL TATE s Fae. de Teologie Ortodoxa si Stiintele Educatiei 
23 SECRETAR-SEF FACULTATE s Fae. de Stiinte si Arte 
24 SECRETAR-SEF FACUL TATE s Fae. de lngineria Materialelor si Mecanica 
25 SECRETAR-SEF FACULTATE s Fae. de Stiinte Umaniste 
26 SECRETAR-SEF FACULTATE s Fae. de lnoinerie Electrica, Electronica si Tehnolooia lnformatiei 
27 SECRETAR-SEF FACUL TATE s Fae. de Stiinte Politice, Litere si Comunicare 
28 SECRETAR-$EF FACULTATE s IOSUD 

1 Coordonare administrativa s Biroul de Orientare in Cariera si Leoatura cu Mediul Economic 
2 Coordonare administrativa s Biroul Relatii Internationale si Erasmus+ 
3 Coordonare administrativa s Biroul de Evaluarea si Asigurarea Calitatii 
4 Coordonare administrativa s Dep. Studii in Limbi Straine 
5 Coordonare administrativa s DIDFC 

*func\ie nedidactica de conducere 
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PENTRU ACORD AREA DE REDUCER! SAU SCUTIRI DE TAXE ! .:: .'. ·~, -~ ,::_ 

iN UNIVERSITATEA "VALARIA" TARGOVI~TE, AN UNIVERSITAR 2016-201\7~:, :~< ;{:YE 
\ ~;. I/ ' .- )\, / j 

1. iNvATAMANT/CERCETARE 
1.1. Scutire la plata taxei de inscriere la concursul de admitere la studii universitare, pentru: 

angajatii UVT sau ai S.C. Valahia Servicii de Dezvoltare SRL; 
copiii angajatilor UVT sau ai S.C. Valahia Servicii de Dezvoltare SRL; 
persoanele cu dizabilitati, atestate de certificat de incadrare in grad de handicap; 

'1 · /', '"/...: / 

', ::,~~~~~?{t~)~; 

copiii personalului didactic §i didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul 
de invatamant, precum §i copiii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de 
invatamant. 

1.2. Scutire la plata taxei de sustinere a tezei de doctorat pentru angajatii UVT, doctoranzi ai IOSUD 
-UVT. 

1.3. Scutire la plata taxei de §Colarizare §i a taxei pentru examenul de finalizare a studiilor, pentru: 
a) studentii orfani de ambii parinti, studentii proveniti din plasament familial sau din 

casele de copii care nu au implinit varsta de 26 ani; 
b) studentii cu afectiuni foarte grave, atestate de medici sau clinici de specialitate (H.G. 

558/1998 art.12); 
c) studentii cu dizabilitati din cadrul Proiectului POSDRU ,,Dezvoltarea §i 

implementarea unui program pilot integrat pentru cre~terea accesului la invatamantul 
superior pentru persoanele cu dizabilitati - ID 63951 ", ce nu au obtinut bursa sociala. 

1.4. Reducere cu 50% a taxei de §Colarizare §i a cuantumului taxei pentru examenul de finalizare a 
studiilor pentru urmatoarele categorii de studenti: 

studentii posesori ai certificatului de handicap gradul I sau II, care nu au obtinut 
bursa sociala. 

angajati ai UVT sau ai S.C. Valahia Servicii de Dezvoltare SRL; 
copiii angajatilor UVT sau ai S.C. Valahia Servicii de Dezvoltare SRL; 
sotfsotie al angajatului UVT sau al S.C. Valahia Servicii de Dezvoltare SRL; 
studentii ale§i in Senatul UVT, Consiliul de Administratie §i Consiliile facultatilor. 

1.5. Beneficiaza de reducere cu 150 lei a taxei de §Colarizare: 
fiecare din cei doi sau mai multi membri ai acelea§i familii, studenti ai UVT care nu 

au implinit varsta de 26 ani; 
studentul care urmeaza concomitent doua programe de studii ale UVT; 
studentii de la studii universitare de licenta platitorii ai taxei de §Colarizare integral 

pana la data de 15 octombrie a anului universitar. 
1.6. Beneficiaza de reducere cu 200 lei a taxei de §colarizare studentii de la studii universitare de 

masterat care achitii integral taxa pana la data de 15 octombrie a anului universitar, exceptie 
facand anul II pentru programele de studii de master cu durata de 3 semestre. 

1. 7. Angajatii UVT beneficiaza de scutire la plata taxei de sustinere publicii a tezei de doctorat. 
1.8. Cuantumul taxei de §Colarizare pentru modulul DPPD este de 1.000 lei/ modul pentru studentii 

unui program de studii universitare de licenta sau de masterat al Universitatii "Valahia" din 
Targovi§te §i absolventii unui program de studii autorizat/acreditat ARACIS. 

1.9. Pentru folosirea sistemului anti-plagiat de catre studentii Universitatii "Valahia" din Targovi§te 
se aplica urmatorul sistem de reducere de taxa: 
a) Pentru studentii ciclului I (licenta), taxa are urmatoarele valori: 

• prima ~i a doua verificare a aceluia~i document - gratuit 

• a treia verificare a aceluia~i document - 50 lei 

• de la a patra verificare a aceluia~i document - 100 lei/verificare 
b) Pentru studentii ciclului II (master), taxa are urmiitoarele valori: 

• prima verificare - gratuit 

• a doua verificare a aceluia~i document - 50 lei 

• de la a treia verificare a aceluia§i document - 100 lei/verificare 

1 
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c) Pentru student• c1clulm III (doctorat), taxa are urmatoarele valo.rt: -~ "-;\'-;_ 
• prima verificare - gratuit \ ~; :; -~ i: ! 

• a doua verificare a aceluia~i document - 100 lei \: ~-,,,.,' ,,, . "~~~/ 
• de la a treia verificare a aceluia~i document - 200 lei/verificare \<_/'-:~<~~'1_1_~2_\~~<~;;;;1 

d) Personalul didactic ~i de cercetare titular al Universitatii ,,Valahia" dfu~eneficiaza de 
. utilizarea gratuita a sistemului de verificare anti-plagiat pentru verificarea lucriirilor ~tiintifice 
proprii, in vederea publiciirii acestora. 

1.10. Personalul didactic ~i de cercetare titular al Universitatii ,,Valahia" din Targovi~te beneficiaza 
de scutire la plata taxei de susti_nere a abilitiirii, in cadrul ~colilor doctorale. 

2. SOCIAL/CAMINE 
2.1. Beneficiaza de scutire la plata taxei de ciimin: 

a) copiii personalului didactic ~i didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de 
invatfilnant, precum ~i copiii orfani de unul sau ambii piirinti ce au activat in sistemul de 
inviitfilnant; 

b) studentii orfani de ambii parinti, studentii proveniti din plasament familial sau din 
casele de copii care nu au implinit varsta de 26 ani; 

c) studentii cu afectiuni foarte grave, atestate de medici sau clinici de specialitate (H.G. 
558/1998 art.12). 

2.2. Beneficiaza de scutire la plata taxei de ciimin studentii ale~i in Senatul UVT ~i Consiliul de 
Administratie. 

2.3. Beneficiaza de reducere a taxelor de ciimin: 
- 100% reducere pentru ~efii de ciimin; 
- 50% pentru ~efii de palier. 

2.4. Beneficiaza de reducere a taxei de camin cu 50%: 
a) copiii personalului angajat al UVT sau al S.C. Valahia Servicii de Dezvoltare SRL; 
b) studentii posesori ai certificatului de handicap gradul I sau II (Legea 448/2006 art. 16 
alin.8), care solicita acest lucru. 

3. ADMINISTRATIV 
3 .1. Reducerea cu 50% a cuantumului taxei de piistrare ~i arhivare a actelor de studii - diplome, 

certificate, atestate ridicate dupa expirarea duratei de 5 ani de la absolvire, pentru angajatii UVT 
sau ai S.C. Valahia Servicii de Dezvoltare SRL. 

3.2. Scutirea la plata taxei de acces auto in Campusul Universitar, Aleea Sinaia, nr. 13, pentru 
angajatii UVT sau ai S.C. Valahia Servicii de Dezvoltare SRL. 

Notii: 1. in cazuri speciale, Consiliul de Administratie poate aproba in conditiile previizute de lege, reduceri ~i 
scutiri de taxii, altele decat cele previizute in prezentul document. 

2. Reducerile corespunzatoare aceluia~i articol din prezentul document, acordate unei singure persoane, nu 
se pot cumula. 
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Universitatea "Valahia" din Tirgovi.,te 

Regele Carol I, Nr. 2 Tirgovi~te 

Hotararea Senatului nr. din 
Hotararea Consiliului de Administra\ie nr._ din __ 
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Grila normare/salarizare cf. HG 582/2016 ~i Leg ii 1/2011,pentru anul universitar 2016-2017, cu 01.10.2016, 

~ ;:<:i l "'1" ' 
·-..;~~ l/;~~~- ,-: 

··--~~.~_-/~ 

Tarife orare (lei/ora) 

Functla Vechimea in Sal.baza grlla 
didactica invatamant HG 582/2016 7*4 8*4 9•4 10*4 11•4 12•4 13*4 14*4 15*4 16*4 

Profesor peste 40 ani 6901 246.5 215.7 191.7 172.5 156.8 143.8 132.7 123.2 115.0 107.8 
universitar 35-40 ani 6421 229.3 200.7 178.4 160.5 145.9 133.8 123.5 114.7 107.0 100.3 

30-35 ani 5970 213.2 186.6 165.8 149.3 135.7 124.4 114.8 106.6 99.5 93.3 
25-30 ani 5549 198.2 173.4 154.1 138.7 126.1 115.6 106.7 99.1 92.5 86.7 
20-25 ani 5230 186.8 163.4 145.3 130.8 118.9 109.0 100.6 93.4 87.2 81.7 
15-20 ani 4760 170.0 148.8 132.2 119.0 108.2 99.2 91.5 85.0 79.3 74.4 
10-15 anl 4284 153.0 133.9 119.0 107.1 97.4 89.3 82.4 76.5 71.4 66.9 
6-10 ani 3127 111.7 97.7 86.9 78.2 71.1 65.1 60.1 55.8 52.1 48.9 

Conferentiar peste 40 ani 4348 155.3 135.9 120.8 108.7 98.8 90.6 83.6 77.6 72.5 67.9 
universitar 35-40 ani 4269 152.5 133.4 118.6 106.7 97.0 88.9 82.1 76.2 71.2 66.7 

30-35 ani 4024 143.7 125.8 111.8 100.6 91.5 83.8 77.4 71.9 67.1 62.9 
25-30 ani 3901 139.3 121.9 108.4 97.5 88.7 81.3 75.0 69.7 65.0 61.0 
20-25 ani 3698 132.1 115.6 102.7 92.5 84.0 77.0 71.1 66.0 61.6 57.8 
15-20 ani 3420 122.1 106.9 95.0 85.5 77.7 71.3 65.8 61.1 57.0 53.4 
10-15 ani 3051 109.0 95.3 84.8 76.3 69.3 63.6 58.7 54.5 50.9 47.7 
6-10 ani 2590 92.5 80.9 71.9 64.8 58.9 54.0 49.8 46.3 43.2 40.5 
3-6 ani 2437 87.0 76.2 67.7 60.9 55.4 50.8 46.9 43.5 40.6 38.1 

Sef lucrari 35-40 ani 3292 117.6 102.9 91.4 82.3 74.8 68.6 63.3 58.8 54.9 51.4 
(lector 30-35 ani 3157 112.8 98.7 87.7 78.9 71.8 65.8 60.7 56.4 52.6 49.3 

universitar) 25-30 ani 2963 105.8 92.6 82.3 74.1 67.3 61.7 57.0 52.9 49.4 46.3 
20-25 ani 2904 103.7 90.8 80.7 72.6 66.0 60.5 55.8 51.9 48.4 45.4 
15-20 ani 2760 98.6 86.3 76.7 69.0 62.7 57.5 53.1 49.3 46.0 43.1 
10-15 ani 2619 93.5 81.8 72.8 65.5 59.5 54.6 50.4 46.8 43.7 40.9 
6-10 ani 2483 88.7 77.6 69.0 62.1 56.4 51.7 47.8 44.3 41.4 38.8 
3-6 ani 2340 83.6 73.1 65.0 58.5 . 53.2 48.8 45.0 41.8 39.0 36.6 

Asistent 35-40 ani 2715 97.0 84.8 75.4 67.9 61.7 56.6 52.2 48.5 45.3 42.4 
universitar 30-35 ani 2699 96.4 84.3 75.0 67.5 61.3 56.2 51.9 48.2 45.0 42.2 

25-30 ani 2683 95.8 83.8 74.5 67.1 61.0 55.9 51.6 47.9 44.7 41.9 
20-25 ani 2667 95.3 83.3 74.1 66.7 60.6 55.6 51.3 47.6 44.5 41.7 
15-20 ani 2565 91.6 80.2 71.3 64.1 58.3 53.4 '49.3 45.8 42.8 40.1 
10-15 ani 2467 88.1 77.1 68.5 61.7 56.1 51.4 47.4 44.1 41.1 38.5 
6-10 ani 2254 80.5 70.4 62.6 56.4 51.2 47.0 43.3 40.3 37.6 35.2 
3-6 ani 2121 75.8 66.3 58.9 53.0 48.2 44.2 40.8 37.9 35.4 33.1 

pana la 3 ani 1974 70.5 61. 7 54.8 49.4 44.9 41.1 38.0 35.3 32.9 30.8 

Nota: Numarul maxim de ore platite in regim de plata cu ora nu poate depasi norma didactica minima: prof - 28 ore/luna, conf - 32 ore/luna, lector/sl -40 ore/luna, asistenl- 44 ore/luna 
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I Nr. I Nume ;;i prenume Data Nume ;;i prenume 

I crt. \ doctorand inmatr. conducator ;;tiintific 

f DOMENIUL !STORIE 
\, I BALAN I. Gabriela 1.10.2013 Prof univ.dr. . 1. 

i (NISTOR) CALAFETEANU 

I Ion el 
2. BANUTA N. 1.10.2013 Prof.univ.dr. 

Nicolae SBARNA Gheorghe 

,., 
DEA CO NU I. 1.10.2013 Prof. univ .dr. -'. 
Maria (SOARE) SBARNA Gheorghe 

DOMENIUL MANAGEMENT 
4. POROJAN G. l.10.2013 Prof.univ.dr. 

Ileana (MILEA) PARGARU Ion 

INGINERIA MATERIALELOR 
5. I IORDACHE P. 1.10.2010 Prof. univ .dr. 

I Iulian BACINSCHI Zorica 

-~ fJ:l'J,.:~\!;.:,):!li;,;~,;:i;~----------
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Pre~edinte 

Prof umv. dr. 
POPESCU Delia 
Mioara 
Prof. umv. dr. 
POPESCU Delia 
Mioara 
Prof. umv. dr. 
POPESCU Delia 
Mioara 

Prof. umv. dr. 
POPESCU Delia 
Mioara 

Prof. umv. dr. 
BRA TU Vasile 

Comisia propusa 
Referent ~tiintific Referent 

;;tiintific 

Profuniv.dr. Prof. univ. dr. 
ONI~ORU LUNGU 
Gheorghe Comeliu Mihai 
Prof.univ.dr. Prof. univ. dr. 
ONI~ORU LUNGU 
Gheorghe Comeliu Mihai 
Prof.univ.dr. Conf. univ. dr. 
LUNGU Comeliu NEAGOE 
Mihai Claudiu Ion 

Prof.univ.dr. Prof. univ. dr. 
ANDREICA Marin DOBRIN 

Cosmin 

Prof. univ .dr. Prof. univ. dr. 
KAPPEL Wilhelm BUZATU Mihai 

Calificativ 
ARACTS 

2011 
,,Grad de incredere ridicat" 

Referent ~tiintific 

Prof. univ. dr. 
SB ARNA 
Gheorghe 
Prof. univ. dr. 
CALAFETEANU 
Ionel 
Prof. univ. dr. 
OPRI~ loan 

Prof. univ. dr. 
GRIGORESCU 
Adriana 

Prof. univ. dr. 
!ONITA Gheorghe 
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Lista doctoranzilor care au solicitat acordarea perioadei de gratie fn anul universitar 2016-2017, pentr{~bbttlfiiii:f" .c..J/...0~ 
~i susfinerea publica a tezei de doctorat, fn conformitate cu legislafia fn vigoare (H.G.68112011-Art.40, Juj/; ~;,~ 1-r1"~"·~·· -;!f/ 
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Nr. Numele ~i prenumele doctorandului Numele ~i prenumele conducatorului Domeniul de Anul 
crt. ~tiintfic doctorat inmatricularii 

1. BROJBOIU C. Luiza (TOMSA) Prof.univ.dr. STANCIU Ion Istorie 2011 
2. LUCESCU A. Corina Prof.univ.dr. OPRIS loan Istorie 2011 
.., 

STROE A. Mihail-Alin Prof.univ.dr. STANCIU Ion Istorie 2011 .) . 
4. 1 TANASE N. Florina-Crinuta Prof.univ.dr. OPRIS loan Istorie 2011 
5. POPA C. Ion Prof.univ.dr. STANCIU Ion Istorie 2011 
6. STURZU M. Diana Iuliana (BARBU) Prof. univ. dr. OPRI$ loan Istorie 2011 
7. LUP$0R I. Iuliana (NEAGOS) Prof. univ. dr. SBARNA Gheorghe Istorie 2011 
8. DUMITRACHE D. Laurentiu Gabriel Prof.univ.dr. OPRIS loan Istorie 2010 
9. FRANCU C. Emilian Valentin Prof.univ.dr. OPRI$ loan Istorie 2010 
10. MIELCESCU S. Gabriel Prof.univ.dr. STANCIU Ion Istorie 2010 
11. COSOR N. Margareta (PENEOASU) Prof.univ.dr. MUNTEANU Victor Contabilitate 2011 
12. ZORLESCU G. Bica Prof.univ.dr. POPA Stefan Contabilitate 2011 
13. GRUIA P. Danut Petri~or Prof.univ.dr. VASILE Emilia Contabilitate 2010 
14. BAICOIANU V. Gratiela Pompilia (GA VRILA) Prof. univ. dr. POPESCU Delia Mioara Management 2011 
15. MOCANU V. Adrian Prof. univ. dr. POPESCU Constanta Management 2011 
16. MOHAMAD H. Talal Prof. univ. dr. STEGAROIU Ion Management 2011 
17. RIZEA N. Raducu Prof. univ. dr. PETRESCU Marius Management 2011 
18. SOUSI M. Nedaa Prof. univ. dr. STEGAROIU Ion Management 2011 
19. TOUMEH A. Mohammad Prof. univ. dr. GRIGORESCU Adriana Management 2011 
20. ANGHEL L. Gabriel-Robert (ANGHEL- Prof. univ. dr. POPESCU Constanta Management 2010 

BLIDARU) 
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Calificativ 

~ruf\ .. !n<,titt;tlr)n,1l "Grad de incredere ridicat" 

ARA OS d. 
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! 21. ! BADE~t\-1. Octavian-Alexandru 
22.iCoMAN I. Catalin-Nicolae 

TProf univ. dr. GRIGORESCU Adriana 
i Prof. univ. dr. p ARGARll Ion -------1 

23. I CRISU C. Stefan 1 Prof univ. dr. PETRESCU Marius 
24. I CUC G. Vincentiu-Relu-Lucian Prof. univ. dr. PETRESCU Marius 
25. I DICU I. Ionut-Mihai Prof. univ. dr. JARADAT Mohammad 
26. I GROZA S.-V.-V. Elena Prof. univ. dr. PARGARU Ion 
27. I HAGIESCU M.Razvan Prof. univ. dr. JARADAT Mohammad 
28. I SA VU G. Mihaela (BADEA) Prof. univ. dr. PETRESCU Marius 
29. I TIGANILA I. Cristian-Elvis Prof. univ. dr. POPESCU Constanta 
30. I TUDOSE E. Georgian Prof. univ. dr. POPESCU Constanta 
31. I WEBERG. Mihai Prof. univ. dr. PARGARU Ion 
32. ! TENE I. Bogdan Ionut Prof.univ.ctr. COLTUC Dinu 
33. I NASTASE G. Lucian Gheorghe Prof.univ.ctr. ANDREI Horia Leonard 
34. I IORDACHE D. Iulian Prof. univ. dr. BACINSCHI Zorica 
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Management 
Management 
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2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2010 
2011 
2010 
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Nr. 
crt. 

1. 
2. 
.., 
.) . 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
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Lista doctoranzilor care au solicitat o perioada suplimentara pentru elaborarea (f1g &~:.; .. -~:~.;;;t! 1 ~·\ 
5i sus/inerea publicii a tezei de doctorat, acordatii in conformitate cu Legea nr.49114 martie 2013:\;.?>;, \:-2'::.:::'..~;· ,/:J~;~l 

Numele ~i prenumele doctorandului Numele ~i prenumele conducatorului 
~tiintfici 

1 COVLEA I. Marian Prof.univ.dr. MUNTEANU Victor 
BUSUIOC F. Ioana Prof.univ.dr. CUCUI Ion 

; GALES V. Gabriel-Ovidiu Prof. univ. dr. PETRESCU Marius 
I ALZOUBI I. Ammar Prof. univ. dr. STEGAROIU Ion 

MANDA S. Iulian-Claudiu Prof. univ. dr. PETRESCU Marius 
MARIN G. Sorina-Cristina Prof. univ. dr. PARGARU Ion 
MIHAI C. Madalina (CUC) Prof. univ. dr. PETRESCU Marius 
PEHOIU I. Constantin Prof. univ. dr. POPESCU Delia-Mioara 
SCAUNASU F. Ionel Prof. univ. dr. PARGARU Ion 
TOTH $. Leonard Prof. univ. dr. P .ARGARU Ion 
V ARA$CANU M. Constantin Prof. univ. dr. STANCIU Ion 
BRA TU $. Cornelia (RADU) Prof. univ. dr. OPRIS loan 
BUTNARU C. Daniel Prof. univ. dr. OPRIS loan 
IORDACHE I. Nicolae Prof. univ. dr. OPRIS loan 
CLADOVEANU I. Nicolae 
PREDA M. Crenguta-Elena (OPREA) Prof. univ. dr. STANCIU Ion 

Domeniul de doctorat 

Contabilitate 
Contabilitate 
Management ! 

Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 
Management 

Istorie 
Istorie 
Istorie 
Istorie 
Istorie 
Istorie 

~
>::.~;, ,.';!/ .·· 

,,_ ~"l',\f~".' ..... ,./ 

":_,1?f~- t;d:)}/ 
Anul --=-e-

inmatricularii 
2008 I 

2008 
2008 
2009 
2009 
2009 
2009 I 
2009 
2009 
2009 
2008 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 

17. 1 STEFAN V. Daniela (AVRAM) Prof. univ. dr. ANGELESCU Nicolae Ingineria materialelor 2009 

...... J/11111> OC'-'IC~lli'!X.mi3 __ _ 

~· 
Calificativ 
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Lista doctoranzilor care au solicitat prelungirea studiilor universitare de doctorat in anul universitar 2016-2~tru 

elaborarea ~i susfinerea publica a tezei de doctoral, in conformitate cu legis/a/ia in vigoare (H.G.68112011 -Art.39, alin (3) $i (5)): 

Nr. Numele ~i prenumele doctorandului 
crt. 
1. BATE G.T. Teodor Mihai 
2. i BALAN I. Gabriela (NISTOR) 
,., 

BANUT AN. Nicolae -'. 
i 4. CALIN I. Florin-Gerard 

LS. I CHIVU I. Octavia Lorena (DINA) 
! 6. DEACONU I. Maria (SOARE) 

~7. DIHORU P. Mihaela (DUDU) 
~ 8. DRAGOMIR P. Gabriela 

9. GANGA V. Nicolae 
10. GHEORGHE A. Simona Violeta 
11. ILIE I. Lenuta Elena (STILPEANU) 
12. MACAMETE I. Marian 
13. NECULA M. Elena Teodora 
14. POGACIAN M.C. Adrian 
15. POPESCU I. Anca Beatrice 

(TODIREANU) 
16. RADUTOIU N. Ionela Vasilica 

(BAN GALA) 
17. RUMEGA I. Vlad 
18. TURAICHE V. Vasile Liviu 
19. ~TEF AN DUI CU I. Adrian 

,,,,...,,~ Cv-~hL~tii>n Prn'..~1-a~i~\i<r 

Numele ~i prenumele conducatorului 
~tiintfici 

prof. univ. dr. OPRI~ loan 
prof. univ. dr. CALAFETEANU Ionel 

. prof. univ. dr. SBARNA Gheorghe 
prof. univ. dr. OPRI~ loan 
prof. univ. dr. SBARNA Gheorghe 
prof. univ. dr. SBARNA Gheorghe 
prof. univ. dr. SBA.RNA Gheorghe 
prof. univ. dr. OPRI$ loan 
prof. univ. dr. SBARNA Gheorghe 
prof. univ. dr. OPRI$ loan 
prof. univ. dr. CALAFETEANU lonel 
prof. univ. dr. SBARNA Gheorghe 
prof. univ. dr. OPRI~ loan 
prof. univ. dr. CALAFETEANU lonel 
prof. univ. dr. OPRI~ loan 

prof. univ. dr. SBA.RNA Gheorghe 

prof. univ. dr. OPRI$ loan 
prof. univ. dr. OPRI~ loan 
Prof.univ.dr. MUNTEANU Victor 

ARA OS 
1011 

Domeniul de doctorat Anul inmatricularii 

IS TORIE 2013 
IS TORIE 2013 
IS TORIE 2013 
I STORIE 2013 
!STORIE 2013 
I STORIE 2013 
I STORIE 2013 
IS TORIE 2013 
I STORIE 2013 
I STORIE 2013 
IS TORIE 2013 
I STORIE 2013 
I STORIE 2013 
I STORIE 2013 
IS TORIE 2013 

I STORIE 2013 

I STORIE 2013 
IS TORIE 2013 

Contabilitate 2012 

Calificativ 

"Grad de fncredere ridicat" 

! 



I 0 I 2 . 
i 21~ 
! 22. 
123. 

24. 

25. 
. 26. 

i\ IIMSTERl L EDl iCATIEI NATIOl\ALE SI CERCET,\RII STIIl'q'IFICE 
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Str. Lt. Stancu Ion. Nr. 35- 130105, Targovi~te, Romania 
Tel/Fax: +40-245-206104 
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·-----,-
I CRISTEA R. Valentin Gabriel Prof.univ.dr. POPA Stefan -----t NICOLAU C. Adrian Nicolae Catalin Prof.univ.dr. POPA Stefan 
j ZAROSCHI I. Marian Prof.univ.dr. POPA Stefan I 

. COPCINSCHI V. Lavinia Prof.univ.dr. MUNTEANU Victor 
STANCIOIU L. Mihaela Anda Prof.univ.dr. MUNTEANU Victor 
(LACEANU) 
TROTEA C. Carmen Luiza (LUSCHI) Prof.univ.dr. MUNTEANU Victor 
CAIT A TU I. Alin Prof.univ.dr. POPA Stefan 

27 :_l MUNTEANU C. Ciprian Castel Prof.univ.dr. POPA Stefan 

I 28. I TINCU I. Carmen (BENA) 
i 29. BARBU G. Ilie Mircea 
I 3o. i MARIN D. Roxana Maria 

31. i COJOCARU G.Elena-Laura (ILIESCU) 
32. GHEORGHE l.V. Ana-Maria 

(RON CEA) 
33. SALI$TEANU I. loan Comeliu 
34. SANDU R. Florina (UDROIU) 
35. ST AN M. Mihail Florin 
36. $TEF AN S. Sarina Luminita 

(BU CURA$) 
37. TRUFELEA C. Constantin Cosrnin 
38. AL ZINK M. Fawaz 
39. A VCI $. Gulay (KAKILLIOGLU) 
40. BANI CA M. Delia-Juliana 

(MIHALCEA) 
41. BARGAU G. Marian-Aurelian 
42. BOGDAN T. Alexandru 
43. CIUPERCA N. Tiberiu-Mihai 
44. DRAGAN G. George-Bogdan 

>,,"<·\"'< ·.v.<.-u,>.ho;, ,ep 

Prof.univ.dr. POPA $tefan 
Prof.univ.dr. POPA $tefan 
Prof.univ.dr. CUCUI Ion 
Prof.univ.dr. PETRESCU Marius 

Prof.univ.dr. STEGAROIU Ion 

Prof.univ.dr. PETRESCU Marius 
Prof.univ.dr. STEGAROIU Ion 
Prof.univ.dr. PETRESCU Marius 

Prof.univ.dr. PETRESCU Marius 

Prof.univ.dr. PARGARU Ion 
Prof.univ.dr. GRIGORESCU Adriana 
Prof.univ.dr. POPESCU Constanta 

Prof.univ.dr. PARGARU Ion 
Prof.univ.dr. STEGAROIU Ion 
Prof.univ.dr. STEGAROIU Ion 
Prof.univ.dr. GRIGORESCU Adriana 
Prof.univ.dr. STEGAROIU Ion 

ARA OS 
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Contabilitate 
Contabilitate 
Contabili tate 
Contabilitate 
Contabilitate 

Contabilitate 
Contabilitate 
Contabilitate 
Contabilitate 
Contabilitate 
Contabili tate 
Management 
Management 

Management 
Management 
Management 
Management 

Management 
Management 
Management 
Management 

Management 
Management 
Management 
Management 

Calificativ 

"Grad de fncredere ridicat" 
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2013 
2012 
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2012 
2012 
2012 

2012 
2013 
2013 
2013 

2013 
2013 
2013 
2013 
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45._j_DRAGAN N.M. Alexandru-Mihail ! Prof.univ.dr. PARGARU Ion -==--L Management - - - ~ 

' 
46. DUMITRESCU N. Hrisanta-Cristina ' 1 

2013 

(UNGUREANU) 
47. DUMITRU P. Ana-Maria 
48. GHEORDUNESCU M. Miruna-Irina 
49. IA CO BUT A M. Georgiana-Gabriela 
50. ISTRA TE I. Ciprian 
51. LIXANDRU E. Marius 
52. MARIN M. Ana-Maria 

(SALI$TEANU) 
53. MIHALCEA F. Sorin el 
54. OLTEANU G. Cristina (VO ICU-

OLTEANU) 
55. PADUREAN P. Petru 
56. PAUN N. Constanta (FUNIERU) 
57. PAUN N. Maria (PAUN) 
58. PETRIS OR G. Alina-Georgiana 

(IANCU) 
59. POPESCU C. Ciprian-Gheorghe 
60. POROJAN G. Ileana (MILEA) 
61. RUSENESCU G. Maria-Magdalena 

(DORCIOMAN) 
62. STOENICA G. Juliana-Camelia 

(CO PO RAN) 
63. $ERBANOIU P. Carmen (ORBAN) 
64. TEACA P. Mihail 
65. TENEN. Ionel 
66. 

STANCU I. Marian Laurentiu 

~ f&'""l:tWM~ll;ta:J'~-.--------

~ I ,,.-:-==......, fUA-in'>ti-1.:unn-iL'tl 
~'V W\N.1;'U•~ b<;; 'ii, p 
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Prof.univ.dr. PETRESCU Marius 
Prof.univ.dr. POPESCU Constanta 
Prof.univ.dr. PETRESCU Marius 
Prof.univ.dr. POPESCU Constanta 
Prof.univ.dr. STEGAROIU Ion 
Prof.univ.dr. GRIGORESCU Adriana 

Prof.univ.dr. STEGAROIU Ion 
Prof.univ.dr. PARGARU Ion 

Prof.univ.dr. STEGAROIU Ion 
Prof.univ.dr. PARGARU Ion 
Prof.univ.dr. POPESCU Constanta 
Prof.univ.dr. POPESCU Constanta 

Prof.univ.dr. STEGAROIU Ion 
Prof.univ.dr. POPESCU Constanta 
Prof.univ.dr. PARGARU Ion 

Prof.univ.dr. JARADAT Mohammad 

Prof.univ.dr. PETRESCU Marius 
Prof.univ.dr. PETRESCU Marius 
Prof.univ.dr. JARADAT Mohammad 
Prof.univ.dr. PETRESCU Marius 
Prof.univ.dr. DOGARU ULIERU 
Valentin 

AR<\OS 
?.flll 

Management 2013 

Management 2013 
Management 2013 
Management 2013 
Management 2013 
Management 2013 
Management 2013 

Management 2013 
Management 2013 

Management 2013 
Management 2013 
Management 2013 
Management 2013 

Management 2013 
Management 2013 
Management 2013 

Management 2013 

Management 2013 
Management 2013 
Management 2013 

Inginerie Electrica 2012 

Calificativ 

"Grad de incredere ridicat" 
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I 67. MIRON ALEXE B. Vioref ___ - -- - - - - -I Profuniv,dr. VASILE Nico Jae 

68. 
OPRESCU V. Ciprian Virgil 

69. I D INU V. Ramona Adriana 
(CHIRESCU) 

70. NEDELSCHI D. Andrei Virgil 
71. SALI~TEANU I. Paul Bogdan 
72. VASILE~· Ion 
73. : GEORGESCU D. Cristina-Anamaria 
74. l PLE~CA I. Mirela (LEAHU) 

t mm:rw ~ EPZ:'..W..'l'i'.lW1" 
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Prof.univ.dr. DOGARU ULIERU 
Valentin 

Prof.univ.dr. VASILE Nicolae 

Prof.univ.dr. VASILE Nicolae 
Prof.univ.dr. VASILE Nicolae 
Prof.univ.dr. ANDREI Horia - Leonard 
Prof.univ.dr. ANGELESCU Nicolae 
Prof.univ.dr. ION Rodica Mariana 

ARA OS 
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Inginerie Electrica 

• 

lnginerie Electrica 

Inginerie Electrica 
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2013 

2013 

Inginerie Electrica 2013 
Inginerie Electrica 2013 
Inginerie Electrica 2013 

Ingineria Materialelor 2012 
I Ingineria Materialelor 2012 

Calificativ 
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- larii 

2007 
2. I I DRAGULIN M. Ilie I prof. univ. dr. CALAFETEANU lone! 2007 

2007 3. DUMlTRESCU A.N. Bogdan Mihai prof. univ. dr. CALAFETEANU Ione! 
[ 4~-~===~~~=- FEDELES V. Dumitru prof. univ. dr. CALAFETEANU lone! I 2007 

L ______ AMBARUS Cristian prof. univ. dr. SBARNA Gheorghe I 2008 
6. CIOBANU I. Gheorghe prof. univ. dr. CALAFETEANU Ione! 

r--~- ---------- MIHAILA C. Malvina Fiorica prof. univ. dr. ST ANCIU lon 
8.----- NITU G. Marius lulian prof. univ. dr. SBARNA Gheorghe 
9:- RADU D. Daniela Liana prof. univ. dr. CARCIUMARU Marin 
I 0.1 I V ASILESCU l. Cosmin I prof. univ. dr. CALAFETEANU lone I 

+M BROTAC N. Stefania Alina prof. univ. dr. CALAFETEANU Ione! 

f---.. _1_?~- -=~--~-~~-=- BULE~ Emilian A_l~andru prof. univ. dr. CALAFETEANU Ione! 
___ l}:j_________ _ ___ PRUtJ_A_~gen________ prof. univ. dr. CALAFETEANU Ione! 
__ J4:f----------- --~REOTEASA D.C. _Cristian Augustin prof. univ. dr. CALAFETEANU Ione! 

15.~ STEREA S. Siminel prof. univ. dr. STANClU Ion 
f--

16. STOICA G. Marin prof. univ. dr. STANClU Ion 
--C7. VLADACENCO C. F\9rian loan prof. univ. dr. STANCIU Ion 

18.I I BRINZA S. Daniel I prof. univ. dr. CALAFETEANU Ione! 

'
~H---- FICUTA G. Dumitru prof. univ. dr. STANClU Ion 

2 TOMA I. Alexandru prof. univ. dr. ST ANClU Ion 
I---- ~~~·~-- ----1-------------------->~---------

2 AMARlEI D. Vasile prof. univ. dr. STANCIU lon 
2 CAZAN C\audiu Dumitru prof. univ. dr. CALAFETEANU Ione! 
23.I Contabilitate I USURELU P. Valentin loan I prof.univ.dr. CUCUI Ion 
24.I I POPESCU I. Ion Alexandru I prof.univ.dr. CUCUI Ion 
~~~· SERBAN F.N. Alexandra Ana Mar!a orof.univ.dr. CUCUI Ion 
26. BARBU I. Larisa Florentina (PANA) prof.univ.dr. CUCUI Ion ,____ 
27. CRISTEA V. Florentina (TINCU) prof.univ.dr. CUCUI Ion 
28.I I ZAMFIR C. Simona I prof.univ.dr. CUCUI Ion 

r-.J-~J_ ___________ TA TU $. Maria___ prof.univ.dr. MUNTEANU Victor 
30.1 GORN EA$. Adriana Mihaela prof.univ.dr. MUNTEANU Victor 

----[-·- ·------··· ·-

___ 3__1_:~----- ___ MUNTEANU G. Florentina-Cerasela prof.univ.dr. NICULESCU Maria 
,____1_4---- CHIMOIU 1. Victoria (FIRESCU) prof.univ.dr. NlCULESCU Maria 

33.1 NECULA D. Riizvan Sergiu prof.univ.dr. NlCULESCU Maria 
34.I I DRAGUSIN C. Virgil I prof.univ.dr. POPA Stefan 
35.I I FUMEA C. Vasile I prof.univ.dr. POPA Stefan 

_3_~~f-------- BENT AC. Constantin Adrian prof.univ.dr. POPA Stefan 
37. CHELARU C. Mihaela (BENTA) prof.univ.dr. POPA Stefan 

'---38. BULATA E. Doru Bebe prof.univ.dr. POPA Stefan 
39. VLASE R. Camelia (GAFITANU) prof.univ.dr. POPA Stefan 
40. LOGHIN G. Daniela prof.univ.dr. VASILE Emilia 
41. Management DONE I. Silvia (MARES) prof.univ.dr. PARGARU Ion 
42. LAZA V. Ariana-Maria prof.univ.dr. PARGARU Ion 
43. RUSU A.N. loan prof.univ.dr. PARGARU Ion 

2008 
2008 
2008 
2008 
2008 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2009 
2010 
2010 
2010 
2010 
2014 
2009 
2010 
2012 
2013 
2015 
2015 
2010 
2011 
2007 
2008 
2011 
2009 
2012 
2013 
2013 
2014 
2015 
2009 
2013 
2013 
2013 

44.l tALEXANDRESCU M.-R. Cristian-Emil rof.univ.dr. PARGARU Ion I 2014 
___ 45;_____ ________ ~QBOC V. Maria~De_!j~IO~ESCU) Prof. univ. dr. PETRESCU Marius 2007 
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9Kf,,:~ - :i Nt TEANU Daniel 
%I7:-. --~ .. - CS)bl$TANTIN Marian 

- -bPOI A. Mirela (GHEORGHE-
·.' ..... ~.,,,ASE) 

prof. univ. dr. ION Rodica Mariana 
prof. univ. dr. BACINSCHI Zorica 
Prof.univ.dr. ANGELESCU Nicolae 

2008 
2009 
2009 

1-------'i~~ 

BOTARU C. Lucica Grigora (TOMA) I Prof.univ.dr. ION Rodica Mariana I 2009 
99: ~~fPOPA Ion prof. univ. dr. ANGELESCU Nicolae 2009 
101 MUSAT C. Dorian prof. univ. dr. GABA Aurel 2010 
lof-- UDRISTE A. Mihai prof. univ. dr. GABA Aurel 2010 

1------1-------- -

1 O_ _______ JILA VU I. Dan Emil prof. univ. dr. GABA Aurel 20 l 0 
__ JQ_~·-------- RIZEA Valentin Coste! prof. univ. dr. GABA Aurel 2010 

10 STROESCU I. Durnitru prof. univ. dr. GABA Aurel 2011 
lo MARINESCU F. Mariana Madalina prof. univ. dr. BACINSCHI Zorica 2014 

1 Od lnginerie 
Electrica 

RADULESCU C. Stefan prof.univ.dr. ANDREI Horia Leonard 2011 

3 



MINISTERUL EDUCATIEI ~I CERCETARII ~TIINTIFICE 
UNIVERSIT ATEA "V ALAHIA" din T ARGO VISTE 

RECTORAT 
B-dul Regele Carol I, Nr. 2 - 130024 Tiirgovi~te, Romania 

Tel: +40-245-206101; Fax: +40-245-217692/211809 
rectorat@valahia.ro, www.valahia.ro 

Calendar concurs 

.,4 ne-xo '' 

pentru ocuparea unui post vacant de muzeograf SSD ~i doua posturi de administrator financiar S 
C.A. 30.09.2016 - aproba propunerea conducerii ICSTM ~i a Directiei General Administrative privind organizarea ~i 
des:fa~urarea concursurilor, astfel: 

- componenta comisiilor de concurs ~i contesta\ii 
- tematica, bibliografia ~i tipul probelor de concurs 
- fi~a postului 

Nr. Etapa concurs Data/Perioada 
crt. 

1 Depunere dosare 14 - 28 octombrie 

2 Selecfia dosarelor de concurs 31 octombrie 

Afi~area rezultatelor selectiei dosarelor 1 noiembrie 

Depunerea contestatiilor 2 noiembrie 
Afi~area rezultatelor contestatiilor 3 noiembrie 

3 Proba scrisii 7 noiembrie 

Afi~area rezultatelor la proba scrisa 8 noiembrie 
Depunerea contestatiilor 9 noiembrie 
Afi~area rezultatelor contestatiilor 10 noiembrie 

4 lnterviu 11 noiembrie 
(conform planului stabilit de comisia de concurs) 
Afi~area rezultatelor de la interviu 14 noiembrie 

Depunerea contestatiilor 15 noiembrie 

Afi~area rezultatelor contestatiilor 16 noiembrie 

5 Afi~area rezultatelor finale 17 noiembrie 

6 Validare CA ~i Senat 21- 30 noiembrie 

7 Numire pe post 1 decembrie 

J. 



Aprobare in CA / ___ _ 

Anexa: Propunerea ICSTM (Centrul de Cercetare a Relatiilor Internationale ~i 

Studii Culturale ,,Grigore Gafencu") ~i a Directiei General Administrative (Ser. 
Financiar ~i Bugete), comisii concus-posturi didactic auxiliare 

] post muzeograf- Centrul de Cercetare a Rela/iilor Internationale ifi Studii Culturale ,, Grigore Gafencu" 

Comisia de concurs Comisia de contestatii 
Presedinte: prof.univ.dr. Silviu MILOIU Presedinte: conf.univ.dr. Monica MARGARIT 
Membru: conf.univ.dr. Marian COSAC Membru: conf.univ.dr. Iulian ONCESCU 
Membru: muz.dr. Loredana NITA-Bala~escu Membru: lect.univ.dr. Cezar STANCIU 
SRU: ing. Cristina SOARE SRU: ing. Cristina SO ARE 
Reprezentanti Sindicate: Reprezentanti Sindicate: 
2 posturi administrator financiar - Casieria UVT 

Comisia de concurs Comisia de contestatii 
Pre~edinte: sef serv.fin Aurora DIACONEASA Presedinte: dir. ec. Nicoleta MANEA 
Membru: sef serv.cont. Mihaela CARUNTU Membru: adm.fin. Maria STEFAN 
Membru: adm.fin. Sorina IV ANO VICI Membru: adm.fin. Laura PLE$A 
SRU: ing. Cristina SOARE SRU: ing. Cristina SOARE 
Reprezentanti Sindicate: Reprezentanti Sindicate: 

---
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Taxele si cuantumurile acestora pentru anul universitar 2016/ 2017 
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TIPURI DE ACTIVITATI 
Cuantum taxli ·, 

2016-2017 

Inscrierea la concursul de admitere (licentA. continuare de studii) 100 lei 
Inscrierea la concursul de admitere - studii univesitare de master 180 lei 
Inscriere la concursul de admitere - studii universitare de doctorat 600 lei 
Inscrierea la concursul de admitere - studii postuniversitare de formare ~i dezvoltare profesionalli continui1, 

100 lei 
cursuri de conversie orofesionaUi 

inscriere la concursul de admitere - pregiitire psihopedagogici1, regim postuniversitar Nivelul I, Nivelul II 150 lei 

inscriere la gradul didactic !!radul I 150 lei 
gradul II 100 lei 

INMA TRICULARE, REINMATRICULARE 
Inmatricularea (studenti anul I, studenti continuare de studii) 150 lei 
lnscriere In anul de studii (studenti anii II -IV) 150 lei 
Inscriere In anul de studii suolimentar 200 lei 
Relnmatricularea 500 lei 
Reluarea studiilor dupii perioada de lntrerupere 500 lei 

SCOLARIZARE 

Scolarizare studii universitare de licentii 2500 lei/an 

Scolarizare studii universitare de masterat 2900 lei/an 

Scolarizare studii universitare de doctorat 5000 lei/an 

Scolarizare studii universitare de doctorat - perioada de prelungire a activitlitii, perioada de gratie 3500 lei/an 

2500 lei/an sau 60 

Scolarizare programe de conversie profesionala si programe de formare si dezvoltare continuii 
lei/credit (pentru 

programele cu numar de 
credite mai mic de 60) 

Dep~irea duratei normale de ~colarizare a programului de studii universitare de licentii 2500 lei/an 

Dep~irea duratei normale de ~colarizare a programului de studii universitare de master 2900 lei/an 

scolarizare an suplimentar, inclusiv discipline program pregiitire <20ECTS 200 lei/evaluare 

psihopedagogicii >20ECTS c/val taxa ~colarizare 

Scolarizare cursuri DPPD 2500 lei/ modul 

Disciolinii amanatii 50 lei/ credit 
TRANSFER 

Transferul la cerere de la alte institutii de lnvll.tllmant suoerior la UVT 100 lei 
Transferul la cerere de la UVT la alte institutii de lnviitiimant suoerior 1200 lei 

Transferul la cerere In cadrul UVT 250 lei 
REFACERI DISCILINE, REFACERI LUCR.iRI LABORATOR, ALTE REST ANTE 

Refacerea unei discipline la care nu s-a obpnut numArul de puncte de credit, inclusiv disciplinele din cadrul 75 lei 
I orogramului de nrel!ltire nsihopedagogicl 
Refacerea, in sesiuni de examinare suplimentare, de cltre studentii din anii terminali a unei discipline la care nu s-a 100 lei 
obtinut numlrul de nuncte de credit. 
Examene de diferentii 75 lei 

Particioarea si examinarea la o disciolinii facultativii din nlanul de lnvlitiimant 75 lei/credit 

Refacerea unei lucriiri laborator 100 lei 

Sustinerea unui ranort de cercetare/raport de orogres al cercetarii doctorale restant 150 lei 
EXAMENE FINALIZARE STUDII 

Sustinerea examenului de finalizare a studiilor (licentii, diplomi1, absolvire, disertatie) de catre absolventii 350 lei pentru Licenta 
Universitlltii V alahia din Tiirgovi~te care au studiat In regim de stud ii cu taxii ~i repetarea examenului de 400 lei pentru Master 
finalizare a studiilor 

Sustinerea examenui de finalizare a studiilor (licentii, diplomi1, absolvire) de ciitre absolventii altor institutii 1500 lei 
de lnviitiimant superior 

Sustinere tezii de doctorat 2000 lei 

Evaluarea finalii a nro!!famului de pregiitire osihooedagogicii 150 lei 

Sustinerea atestatului de abilitare 6000 lei** 
INTOCMIRE DOCUMENTE LA CERERE 

Diolome In regim de urgentii ( 14 zile lucriitoare) In prime le 12 I uni de la absolvire 350 lei 

Pro!!rama comoletii de studii 550 lei 

Programa incomnletii de studii In vederea echivaliirii de discioline 75 lei/nrogramii 

Duolicat dinlomi1, certificat , atestat 350 lei 

Duolicat suoliment la dinlomii/foie matricoli1, plan individual de oregiitire la doctorat 350 lei 

:.. ;::,, .;' .. "";."1t 
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JOO EUR 

50EUR 
100 EUR 
200EUR 
200EUR 
200 EUR 

2800 EUR!an - T* 
2300 EUR!an - S* 
4200 EUR!an- M* 

2800 EUR!an - T* 
2300 EUR!an - S* 
4200 EUR!an- M* 
2900 EUR!an - T* 
2400 EUR/an - S* 
2900 EUR!an - T* 
2400 EUR!an · s• 

I 0 EUR/credit 

2800 EUR-T* 
2300 EUR- S* 
4200 EUR-M* 
2800 EUR!an - T* 
2300 EUR!an - S* 
4200 EUR!an- M* 

200 EUR/evaluare 

50EUR 
500EUR 
50EUR 

50EUR 

75EUR 

20EUR 
15 EUR/credit 

70EUR 
100 EUR 

270 EUR-T* 
220 EUR- S* 
420EUR-M* 
1000 EUR-T* 
900 EUR- S* 
1500 EUR- M* 
540 EUR-T* 
440 EUR- S* 

2000EUR 

300EUR 
250EUR 
100 EUR 
150EUR 
150 EUR 

1 
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Duplicat al adeverintei de examen de licenta/diolomli/absolvire 

Confirmliri ale actelor de studii (adeverinte sau documente in plic sigilat). Expedierea o face titularul. 

Situatie scolara oentru studentii exmatriculati 

Situatie ~colarli solicitatli inainte de eliberarea suplimentului la diploma, inclusiv situatie ~colarli pentru 
cursurile de pregiitire psihopedagogicii ( exceptie studentii care pleacli la stud ii prin programele 
intemationale ale Universitlitii) 

Duplicat al actului de legitimare (carnet de student, legitimatie de callitorie, camin, bibliotecli etc.) 

Adeverinte intocmite pe baza documentelor din arhiva universitlitii (exceptie adeverintele pentru 
constituirea dosarelor de calculare a pensiilor) 

Adeverintli privind alocarea un numlir de credite de studiu transferabile disciplinelor de curs urmate de 
absolvent anterior introducerii sistemului de credite transferabile, necesarli echivallirii, continulirii sau 
finalizlirii studiilor ~i recuno~terea In strliinlitate a unor diplome eliberate, conform art. 149 (1) ~i (2) din 
L.E.N. nr.1/2011. 

P lSTRARE SI ARHIV ARE DOCUMENTE 
Plistrarea ~i arhivarea actelor de studii- diplome, certificate, atestate ridicate dupli expirarea duratei de 
5( cinci) ani de la absolvire 

ALTETAXE 
Testarea la cerere a cuno~tintelor de limba romanli sau limbli strliinli ~i 
eliberarea atestatului 

angaiati UVT 
lnersoane din afara UVT 

Echivalarea studiilor de scurtli duratli cu ciclul I de studii universitare de licentli pentru cadrele didactice din 
sistemul de invlitlimiint preuniversitar 

absolventi ciclul I (licentli) 

150 lei 

150 lei 

350 lei 

150 lei 

100 lei 

200 lei 

200 lei/an de studiu 

250 lei 

50 lei 
300 lei 

200 lei 

gratis/prima si a II a 
verificare 

50 lei/a III a verificare 
TUU-Tel7lf1Vlf 

·-
gratis/prima verificare 

50EUR 

100 EUR 

200EUR 

100 EUR 

50EUR 

100 EUR 

100 EUR/an 

lOOEUR 

100 EUR 

50 I Verificarea lucrarilor de finalizare a studiilor pe platforma antiplagiat 
absloventi ciclul II (master) I 50 lei/a II a verificare I I 

100 ie11 a m a 

gratis/prima verificare 

absloventi ciclul III (doctorat) j 100 l~t0a1~11aa~~[i~carej I 
persoane din afara universitlitii 200 lei 

asistent 100 lei 

sef lucrari/ lector 150 lei 
51 I inscrierea la concursul pentru ocuparea unui post didactic 

conferentiar 200 lei 

lnrofesor 300 lei 
loost cu studii medii 50 lei 

52 linscrierea la concursul pentru ocuparea unui alt post decat eel didactic 100 lei post studii superioare 

53 IEliberare documente solicitate In baza Legii 544/2001 10 lei/oaginli 

54 ICertificarea, conform OUG nr.41/2016, a documentelor depuse la UVT 2 lei/paginli 

CERCETARE 

55 ICuantum regie pentru granturile ~i contractele de cercetare* 
20% din cheltuielile 

directe 

B. Administrativ si Social 

Nr.Crt. 

2 

3 

Taxa pentru 

Sala mare 

Solicitanti din state 
membre U.E. 

Solicitanti din state 
non U.E. 

500 lei/orli (min. 1 orli)l 150 €/orli (min. I orli) 

Punere la dispozitie temporar unor persoane juridice exteme a ~patiului de Slilile mici 300 lei/orli (min. 1 orli) 80 €/orli (min. 1 orli) 

invatamant corp K (Centrul International de Confermte Targovi~te) Bar/Restaurant 350 lei/orli (min. 1 orli) 100 €/orli (min. I orli) 

:unere la dis~ozitie temp.orar unor persoane juridice exteme a spatiului de IAula 
mvatamant dm Alexandna 

Amfiteatrul Mare 

450 lei - I orli 150 € - I orli 
600 lei - 2 ore 225 €- 2 ore 
750 lei - 3 ore I 300 € - 3 ore 

750 lei+ 100 - pentru I 300 €+50 €-pt. 
fiecare orli peste 3 ore fiecare orli peste 3 ore 

300 lei pt. l ora 
500 lei pt. 2 ore 
650 lei pt. 3 ore 

650 lei + I 00 lei pt. 

Punere la dispozitie temporar unor persoane juridice exteme a spatiilor de I I fiecare ora peste 3 ore I I 
invatamant Campus Universitar - corpul A, corpul B 150 lei pt. lora 

250 lei pt. 2 ore 

Amfiteatrul Mic 

Amfiteatru 

325 lei pt. 3 ore 
325 lei + 75 lei pt. fiecare 

ora peste 3 ore 

Punere la dispozitie temporar unor persoane iuridice exteme a spatiilor din '------------~===:..=.p=~=~:,llft--..;::;""",--.,..,:,-:,-i 
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l.C.S.T.M. 

Sala mica 

e) Camin Alexandria 

Cazare Camin studenti ln regim finantare de la bugetul de stat 

Cazare ciimin ln regim hotelier (studenti ln periada de practicii, studenti ln perioada vacantei) 

Cazare ciimin ln regim hotelier 

Eliberare duolicat cartelli control-acces ciimine studentesti 
lntrare Camous 
Parcare Camous - Ciimine 
• exceptie granturi/e ~i contractele care au stabilitd o regie mai micli de 20% 

** scutiti titularii uvr 

150 lei pt. lora 
250 lei pt. 2 ore 
325 lei pt. 3 ore 

325 lei + 75 lei pt. fiecare 
ora peste 3 ore 

tariful de cazare 
diminuat cu 10% 
15 lei/ noaote 
100 lei/15 zile 
25 lei/ noaote 
150 lei/15 zile 

50 lei 
5 lei 

20 lei 

20 EUR/noaote 
50 EUR/15 zile 
30 EUR/ noaote 
200 EUR/15 zile 

,-<':,-' \~Q\f ,' 
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* * * utilitatile se calculeaza pentru intreaga scara si se vor imparti la numarul de persoane locatare; copiii sub 14 ani nu p/atesc utilitati 

T* tehnic, agonomic, ~tiinte, matematici ~i matematici aphcate, sport ~:~~ '1;]~'f] S* Sociouman, psihologie, economic 
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M* Muzica ~i arte 
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