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Consiliul de Administraţie al Universităţii „Valahia" din Târgovişte, constituit în baza: 
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 
Cartei Universităţii „Valahia" din Târgovişte, 

întrunit în şedinţă ordinară în data de 04.10.2016, hotărăşte: 

1. Se aprobă repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat rămase vacante, pentru 
admiterea 2016, la studii universitare de licenţă, după cum urmează: 

FIE - 1 loc - Automatică şi informatică aplicată 

FIM - 1 loc - Echipamente pentru procese industriale 

FSI Alexandria 1 loc - Administraţie Publică 

2. Se aprobă repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat rămase vacante, pentru 
admiterea 2016, la studii universitare de master, după cum urmează: 

FSE - 1 loc - Managementul organizaţiilor de turism şi servicii 
FTE - 1 loc - Strategii didactice de comunicare şi învăţare eficientă 
FSA - 1 loc - Educaţie muzicală 

FIE - 1 loc - Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi transmisia 
informaţiei 

FIM - 1 loc - Materiale avansate 
FMA - 1 loc - Sisteme de control şi evaluare a calităţii mediului 

3. Se aprobă propunerile facultăţilor privind desemnarea responsabililor pentru gestionarea 
programului antiplagiat, conform anexei nr. 1. 

4. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Drept ş1 Ştiinţe Administrative privind 
înmatricularea/reînmatricularea sau, după caz, reînscrierea la programele de . studii cu 
frecvenţă (IF) a studenţilor din următoarele categorii: 

- studenţi exmatriculaţi sau care repeată anul de studiu şi care au urmat programele de 
studii organizate la distanţă (ID) pentru care nu mai există an de studiu corespunzător; 
- studenţi care au participat la concursul de admitere la învăţământ la distanţă (ID) şi 
solicită înmatricularea într-un an superior pentru care nu mai există an de studiu 
corespunzător. 
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5. Se aprobă cererea de reînmatricualare a studentei TĂNASĂ Cristina Ionela (TEODORESCU) 
la Facultatea de Ştiinţe şi Inginerie Alexandria, specializarea Administraţie Publică, în anul 
universitar 2016-2017, cu condiţia achitării taxei de reînmatriculare, a primei tranşe a taxei de 
şcolarizare, precum şi a eventualelor debite din anii universitari precedenţi. 

6. Se aprobă cererea studentului STANCU I. Marius Bogdan din cadrul Facultăţii de Drept şi 
Ştiinţe Administrative, specializarea Drept, învăţământ la distanţă, privind înscrierea în an 
suplimentar, an universitar 2016-2017. 

7. Se aprobă referatul S.G:I.P. nr. 138/28.09.2016 privind demararea procedurilor având ca 
obiect verificarea, întreţinerea şi reparaţiile necesare centralelor termice şi instalaţiilor aferente 
pentru punerea în funcţiune, având în vedere sezonul rece. 

8. Se aprobă referatul D.T.A. nr. 147/04.10.2016, privind demararea procedurilor de achiziţie 
lucrări de hidroizolaţie pentru spaţii de învăţământ şi de cazare în Campusul universitar, situat 
în Târgovişte, Aleea Sinaia, nr.13. 

9. Se aprobă referatul D.T.A. nr. 136/21.09.2016, privind demararea procedurilor pentru 
amenajarea Amfiteatrului în aer liber în Campusul universitar, situat în Târgovişte, Aleea 
Sinaia, nr.13. 

10. Se aprobă referatul D.T.A. nr. 127/12.09.2016, privind demararea procedurilor de achiziţie 
lucrări de reabilitare Corp B3 din Campusul universitar , situat în Târgovişte, Aleea Sinaia, 
nr.13. 

11. Se aprobă referatul D.T.A. nr. 116/05 .09.2016, privind demararea procedurilor de achiziţie, 
având ca obiect continuare lucrări Spaţii de învăţământ Corp C - Facultatea de Ştiinţe 

Umaniste şi Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din Campusul universitar, situat în 
Târgovişte, Aleea Sinaia, nr.13, conform H.G. nr 432/1997. 

12. Se aprobă, la propunerea Facultăţii de Ştiinţe Economice, devizul de cheltuieli pentru 
desfăşurarea conferinţei internaţionale „Interferences globales de la Societe de la 
connasissance", în perioada 7-8 octombrie 2016. 
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