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MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
UNIVERSITATEA "VALAHIA" din TARGOVISTE 

SENATUL UNIVERSITĂŢII 
Str. Mr. Ion Alexandrescu Nr.39, Cod 130021, Târgovişte, Romania 

Hotărârea SENATULUI nr.IOS A 

din 09 martie 2012 

Senatul Universităţii "Valahia" din Târgovişte, întrunit în şedinţa din data de 09 martie 2012, 

potrivit Convocatorului din data de 07.03.2012, 

A vând în vedere faptul că la data prezentei nu a fost încă aprobat Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare a Senatului unde va fi stabilită şi procedura adoptării Hotărârilor Senatului 

În baza propunerii Preşedintelui Senatului Universităţii "Valahia"din Târgovişte, domnul 

Prof. univ. dr. Ion CUCUI privind necesitatea aprobării unei proceduri de adoptare a 

Hotărârilor Senatului 

În temeiul art. 31 din Carta Universităţii "Valahia" din Târgovişte, în urma dezbaterii punctului 6-

Diverse de pe Ordinea de zi, 

HOTĂRĂŞTE 

1. Se aprobă procedura de adoptare a Hotărârilor Senatului Universităţii "Valahia" din 

Târgovişte, valabilă până la adoptarea Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Senatului. 

2. Procedura de adoptare a Hotărârilor Senatului Universităţii "Valahia" din Târgovişte are 

următoarele etape: 

a. Orice document adresat Senatului Universităţii "Valahia" din Târgovişte în vederea finalizării 

conform art.36, alin.!, pct.a-f, se înregistrează Ia secretariatul Senatului. 

b. Comisia de Jurisdicţie şi Resurse Umane verifică în baza atribuţiilor sale dacă documentul 

remis Senatului este de competenţa şi analiza acestui organism. 

c. De la caz Ia caz Preşedintele Senatului solicită un aviz sau un punct de vedere al următoarelor 

structure consultative ale Universităţii "Valahia" din Târgovişte: 

- Consiliul Consultativ pentru Strategii 

- Clubul Doctor Honoris Causa 

-Asociaţia ALUMNI 



d. Documentul se transmite Comisiei de specialitate care întocmeşte un memoriu, notă de 

fundamentare sau chiar un proiect de document conform art.36 din Carta Universităţii "Valahia" 

din Târgovişte. 

e. Senatul dezbate documentul remis de comisia de specialitate şi finalizează conform art.36 din 

Carta Universităţii "Valahia" din Târgovişte. 

f. Comisia de Jurisdicţie şi Resurse Umane avizează documentul pentru conformitate şi legalitate 

la prima sa întâlnire de după şedinţa Senatului. 

g. Materialele redactate se transmit celor interesaţi. 

2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Rectoratului Universităţii "Valahia" din Târgovişte, 

Oficiului Juridic, Biroului Resurse Umane, Facultăţilor şi Departamentelor din cadrul Universităţii 

"V al ahia" din Târgovişte. 

PRESEDINTE, 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
UNIVERSITATEA "VALAHIA" din TARGOVISTE 

SENATUL UNIVERSITĂŢII 
Str. Mr. Ion Alexandrescu Nr.39, Cod 130021, Târgovişte, Romania 

Hotărârea SENATULUI nr. 105 B 
din 09 martie 2012 

Senatul Universităţii "Valahia"din Târgovişte, întrunit în şedinţa din data de 09 martie 2012, 
potrivit Convocatorului din data de 07.03.2012, 

Urmare a adresei Rectorului Universităţii "Valahia" din Târgovişte nr. 1689/05.03.2012 
prin care s-a solicitat modificarea Calendarului alegerilor din Universitatea "Valahia"din 
Târgovişte - Anexa 8 din Regulamentul privind organizarea şi desîaşurarea alegerilor 
pentru structurile şi funcţiile de conducere ale Universităţii "Valahia" din Târgovişte. 
In conformitate cu dispoziţiile art. 21 1 alin.2, alin. 3 şi art.2 13 alin.6 lit.d din Legea 
Educatiei Nationale nr.l/20 1 1 
În baz~ art.2S şi 29 din Regulamentul privind organizarea şi desîaşurarea alegerilor pentru 
structurile şi funcţiile de conducere ale Universităţii "Valahia" din Târgovişte 

În temeiul art. 25 pct.4, pct.8 din Carta Universităţii "Valahia" din Târgovişte, în urma dezbaterii 
punctului 2 de pe Ordinea de zi, 

HOTĂRĂŞTE 

1. Se aprobă modificarea calendarului alegerilor din Universitatea "Valahia" din Târgovişte -
anexa 8 din Regulamentul privind organizarea şi desîaşurarea alegerilor pentru structurile şi funcţiile 
de conducere ale Universităţii "Valahia" din Târgovişte, după cum urmează: 

09.03.2012 - propunerea şi validarea prorectorilor Universităţii "Valahia" din Târgovişte 
12.03.2012-13.03.2012- depunerea candidaturilor pentru funcţia de decan; 
14.03.2012-16.03.2012- validarea candidaturilor în consiliile facultăţilor; 
19.03.2012-20.03.2012- concursul pentru selecţia decani lor. 

2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Rectoratului Universităţii "Valahia" din Târgovişte, Oficiului 
Juridic, Comisiei electorale nr.3, Facultăţilor şi Departamentelor din cadrul Universităţii "Valahia" din 
Târgovişte. 

PRESEDINTE, 

Prof.univ.dr. Ion CUCUI 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
UNIVERSITATEA "VALAHIA" din TARGOVISTE 

SENATUL UNIVERSITĂŢII 
Str. Mr. Ion Alexandrescu Nr.39, Cod 130021, Târgovişte, Romania 

Hotărârea SENATULUI nr. 105 C 
din 09 martie 2012 

Senatul Universităţii "Valahia" din Târgovişte, întrunit în şedmţa din data de 09 martie 2012, 
potrivit Convocatorului din data de 07.03.2012, 

Urmare a adresei Rectorului Universităţii "Valahia"din Târgovişte nr. 1689/05.03.2012 
prin care s-a solicitat modificarea Anexei 2 din Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere ale Universităţii 
"Valahia"din Târgovişte, în sensul suplimentării cu o poziţie a funcţiei de prodecan în 
structura de conducere a Facultăţilor de Ştiinţe Economice şi de Drept şi Ştiinţe Social
Politice 
În conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin.2, lit.b şi art. 214, alin.3 din Legea Educaţiei 
Naţionale nr.l/20 li 
În baza art.2, alin.2, lit.b, art.30 şi Anexa 2 la Regulamentul privind organizarea şi 
desraşurarea alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere ale Universităţii 
"Valahia"din Târgovişte 

În temeiul art. 88 din Carta Universităţii "Valahia"din Târgovişte, în urma dezbaterii punctului 3 
de pe Ordinea de zi, 

HOTĂRĂŞTE 

1. Se aprobă suplimentarea cu un post de prodecan a numărului de prodecani stabilit pentru 
Facultatea de Ştiinţe Economice din Universitatea "Valahia" din Târgovişte. Ca urmare, Facultatea de 
Ştiinţe Economice din Universitatea "Valahia" din Târgovişte, va avea un număr de 4 (patru) posturi 
de prodecan prin raportare la numărul de studenţi ai Facultaţii. 

2. Se aprobă suplimentarea cu un post de prodecan a numărului de prodecani stabilit pentru 
Facultatea de Drept si Ştiinţe Social-Politice din Universitatea "Valahia" din Târgovişte. Ca urmare. 
Facultatea de Drept si Ştiinţe Social-Politice din Universitatea "Valahia" din Târgovişte, va avea un 
număr de 4 (patru) posturi de prodecan prin raportare la numărul de studenţi ai Facultaţii. 

3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Rectoratului Universităţii "Valahia" din Târgovişte, 
Oficiului Juridic, Comisiei electorale nr.3, Facultăţilor şi Departamentelor din cadrul Universităţii 
"Valahia" din Târgovişte. 

PRESEDINTE, 

Prof.univ.dr. Ion CUCUI 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
UNIVERSITATEA "VALAHIA" din TARGOVISTE 

SENATUL UNIVERSITĂŢII 
Str. Mr. Ion Alexandrescu Nr.39, Cod 130021, Târgovişte, Romania 

Hotărârea SENATULUI nr. 105 D 
din 09 martie 2012 

Senatul Universităţii "Valahia"din Târgovişte, întrunit în şedinţa din data de 09 martie 2012, 

potrivit Convocatorului din data de 07.03.2012, 

Urmare a adresei Rectorului Universităţii "Valahia"din Târgovişte nr. 1689/05.03.2012 

prin care s-a solicitat iniţierea demersurilor legale privind înfiinţarea Instituţiei 

Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.); 

În conformitate cu dispoziţiile art. 213 alin.6, lit. b şi art. 214, alin.6 din Legea Educaţiei 

Naţionale nr.l/2011 şi cu precizările M.E.C.T.S. nr. 180/CB/14.07.2011; 

În baza art.8 alin.2, art.12 şi art.14 din Codul studiilor universitare de doctorat aprobat prin 

HG nr.681/200; 

În temeiul art. 165 din Carta Universităţii "Valahia"din Târgovişte şi a art. 5 şi 6 din 

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în urma dezbaterii 

punctului 4 de pe Ordinea de zi, 

HOTĂRĂŞTE 

1. Se aprobă înfiinţarea Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat 

(I.O.S.U.D.) din cadrul Universităţii "Valahia" din Târgovişte. 

2. Se aprobă reorganizarea I.O.S.U.D. al Universităţii "Valahia" din Târgovişte după cum 

urmează: 

a. Şcoala Doctorală de Ştiinţe Economice şi Umaniste cu domeniile de doctorat: 

- contabilitate; 

- management; 

- istorie. 

b. Şcoala Doctorală de Ştiinţe Inginereşti cu domeniile de doctorat: 

inginerie electrică; 

- inginerie mecanică; 

- ştiinţa materialelor. 



3. Se aprobă următoarea structură de conducere a I.O.S.U.D. cu statut de interimat, după 

cum urmează: 

a. Prof. univ. dr. Marius PETRESCU- Director al Consiliului pentru studiile universitare 

de Doctorat (C.S.U.D.); 

b. Prof. univ. dr. Delia Mioara POPESCU- Director Şcoală Doctorală Ştiinţe Economice 

şi Umaniste; 

c. Prof. univ. dr. ing. Dinu COL ŢUC- Director Şcoală Doctorală Ştiinte Inginereşti. 

4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Rectoratului Universităţii "Valahia" din Târgovişte, Oficiului 

Juridic, Biroului Resurse Umane, Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat 

(I.O.S.U.D.) şi persoanelor interesate. 

PRESEDINTE, 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
UNIVERSITATEA "VALAHIA" din TARGOVISTE 

SENATUL UNIVERSITĂŢII 
Str. Mr. Ion Alexandrescu Nr.39, Cod 130021, Târgovişte, Romania 

Hotărârea SENATULUI nr. 105 E 
din 09 martie 2012 

Senatul Universităţii "Valahia"din Târgovişte, întnmit în şedinţa din data de 09 martie 2012, 
potrivit Convocatorului din data de 07.03.2012, 

Urmare a adresei Rectorului Universităţii "Valahia"din Târgovişte nr. 1689/05.03.2012 
prin care s-a solicitat modificarea Calendarului alegerilor din Universitatea "Valahia"din 
Târgovişte - Anexa 8 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
pentru structurile şi funcţiile de conducere ale Universităţii "Valahia" din Târgovişte 
Având în vedere propunerile domnului conf. univ. dr. Călin OROS, rectorului Universităţii 
"V al ahia" din Târgovişte, privind persoanele care urmează să fie supuse procesului de 
validare pentru ocuparea funcţiilor de prorector 
În conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin.2 !it. b, art.21l, alin.2, art. 214, alin.3 din 
Legea Educaţiei Naţionale nr.l/2011; 
În baza art.28 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
structurile şi funcţiile de conducere ale Universităţii "Valahia" din Târgovişte 

În temeiul art. 72 din Carta Universităţii "Valahia"din Târgovişte, în urma dezbaterii punctului 5 
de pe Ordinea de zi, 

HOTĂRĂŞTE 

!. Se validează propunerile formulate de Rectorului Universităţii "Valahia" din Târgovişte, domnul 
Conf. univ. dr. Călin OROS, privind persoanele care urmează să ocupe funcţiile de prorector, după cum 
urmează: 

- Conf. univ. dr. Laura Monica GORGHIU - Activităţi didactice şi asigurarea calităţii 
universitare 

- Prof. univ. dr. Gabriela TEODORESCU- Cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică 
- Conf. univ. dr. Leonardo BADEA- Dezvoltare instituţională şi relaţii internaţionale 
- ŞI. univ. dr. Ioan Corneliu Sălişteanu- Probleme sociale şi studenţeşti 

2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Rectoratului Universităţii "Valahia" din Târgovişte, Oficiului 
Juridic, Biroului Resurse Umane, Facultăţilor şi Departamentelor din cadrul Universităţii "Valahia" din 
Târgovişte. 

PRESEDINTE, 

Prof.univ.dr. Ion CUCUI 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

UNIVERSITATEA "VALAHIA" din TARGOVISTE 
SENATUL UNIVERSITĂŢII 

Str. Mr. Ion Alexandrescu Nr.39, Cod 130021, Târgovişte, Romania 

Hotărârea SENATULUI nr. 105 F 
din 09 martie 2012 

Senatul Universităţii "Valahia"din Târgovişte, întrunit în şedinţa din data de 09 martie 2012, 
potrivit Convocatorului din data de 07.03.2012, 

Urmare a adresei Rectorului Universităţii "Valahia" din Târgovişte nr. 1689/05.03.2012 
prin care s-a solicitat modificarea Ca1endarului alegerilor din Universitatea "Valahia"din 
Târgovişte - Anexa 8 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
pentru structurile şi funcţiile de conducere ale Universităţii "Valahia"din Târgovişte 
Având în vedere propunerile Rectorului Universităţii "Valahia"din Târgovişte, domnul 
Conf. univ. dr. Călin OROS, privind schimbarea sediului Comisiei de concurs nrJ şi 

referitoare la componenţa Comisiei de concurs; 
În conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin.2 lit.b şi alin.5 din Legea Educaţiei Naţionale 
nr.l/2011; 
În baza art.29 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
structurile si funcţiile de conducere ale Universităţii "Valahia" din Târgovişte 

În temeiul art. 73 .şi art. 74 din Carta Universităţii "Valahia"din Târgovişte, în urma dezbaterii 
punctului 6 - Diverse de pe Ordinea de zi, 

HOTĂRĂŞTE 

1. Se aprobă componenţa Comisiei de concurs nr.3 pentru selectarea decanilor Facultăţilor din 
cadrul Universităţii "Valahia" din Târgovişte, după cum urmează: 

- Conf. univ. dr. Călin OROS -Preşedinte 
- Conf. univ. dr. Laura Monica GORGHIU- Membru 
- Prof. univ. dr. Gabriela TEODORESCU- Membru 
- Conf. univ. dr. Leonardo BADEA- Membru 
- ŞI. univ. dr. Ioan Corneliu Sălişteanu- Membru 

2. Se aprobă schimbarea sediului Comisiei de concurs nr.3 de la adresa Târgovişte, strada Maior 
Alexandrescu, nr. 39 la adresa Rectoratul Universităţii "Valahia" din Târgovişte- B-dul Regele Carol I, 
nr.2, Târgovişte. 

3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Rectoratului Universităţii "Valahia" din Târgovişte, Oficiului 
Juridic, Facultăţilor şi Departamentelor din cadrul Universităţii "Valahia" din Târgovişte . 
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MINISTERUL EDUCA ŢI El, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
UNIVERSITATEA "VALAHIA" din T ARGOVISTE 

SENATUL UNIVERSITĂŢII 
Str. Mr.lon Alexandrescu Nr.39, Cod 130021, Târgovişte, Romania 

Hotărârea SENATULUI nr. 105 G 
din 09 martie 2012 

Senatul Universităţii "Valahia" din Târgovişte, întrunit în şedinţa din data de 09 martie 2012, 
potrivit Convocatorului din data de 07.03.2012, 

Urmare a cererii nr. 1443/24.02.2012 domnului Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Valerică 
CIMPOCA, director al Institutului de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică 

Multidisciplinară din cadrul Universităţii "Valahia" din Târgovişte de a desfăşura 
activitate didactică de predare, pe parcursul semestrului al doilea, în cadrul Universităţii 
Ovidius din Constanţa, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.13/29 .02 .2012 
Având în vedere adresa nr.21/09.03.2012 a doamnei prof. univ. dr. Maria NICULESCU 
referitoare la continuarea activităţii în cadrul proiectului 
POSDRU/CPP107/DMII.5/S/77497, cu titlul "Pregătire doctorală de excelenţă pentru 
societatea cunoaşterii - PREDEX", organizat în cadrul Şcolii doctorale, a unui număr de 
şapte persoane în calitate de experţi pe termen lung conducători de doctorat, persoane care 
au statut de pensionari 
În conformitate cu prevederile adresei nr.30662/04.03.20ll a MECTS- Direcţia Generală 
Învăţământ Superior Echivalarea şi Recunoaşterea Studiilor şi Diplomelor şi ale adresei 
Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti - Direcţia Stabiliri şi Plăţi Prestaţii 
nr.42835/22.11.2011 

În temeiul art. 25 pct.42 din Carta Universităţii "Valahia"din Târgovişte, în urma dezbaterii 
punctului 6 -Diverse de pe Ordinea de zi, 

HOTĂRĂŞTE 

l. Se aprobă cererea domnului Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Valerică CIMPOCA, director al 
departamentului Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară din cadrul 
Universităţii "Valahia" din Târgovişte de a desfăşura activitate didactică de predare, pe parcursul 
semestrului al doilea, în cadrul Universitătii Ovidius din Constanta. . . 

2. Se aprobă continuarea activităţii în cadrul proiectului POSDRU/CPPI 07/DMII.5/S/77497. cu 
titlul "Pregătire doctorală de excelenţă pentru societatea cunoaşterii - PREDEX", organizat în cadrul 
Şcolii doctorale, a unui număr de şapte persoane în calitate de experţi pe termen lung conducători de 
doctorat, persoane care au statut de pensionari: 

Prof. univ. dr. Gheorghe JONIŢĂ 
Prof. univ. dr. Marin CÂRCJUMARU 
Prof. univ.dr. Ion STANCIU 
Prof. univ. dr. Ion CALAFETEANU 



Prof. univ. dr. Ştefan TRÎMBACIU 
Prof. univ. dr. Ioan OPRIŞ 
Prof. univ. dr. Gheorghe SBÎRNĂ 

3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Rectoratului Universităţii "Valahia" din Târgovişte, 

Oficiului Juridic, Biroului Resurse Umane, Departamentul Proiecte Europene, Prof. univ. dr. ing. 
Gheorghe Valerică CIMPOCA - director al Institutului de Cercetare ŞtiillJ.ifică şi Tehnologică 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
UNIVERSITATEA "VALAHIA" din TARGOVISTE 

SENATUL UNIVERSITĂŢII 
Str. Mr. Ion Alexandrescu Nr.39, Cod 130021, Târgovişte, Romania 

Hotărârea SENATULUI nr. 105 H 
din 09 martie 2012 

Senatul Universităţii "Valahia"din Târgovişte, întrunit în şedinţa din data de 09 martie 2012, 
potrivit Convocatoru1ui din data de 07.03.2012, 

Având în vedere propunerea Preşedintelui Senatului Universităţii "Valahia"din Târgovişte 
domnul Prof. univ. dr. Ion CUCUI privind introducerea permanentă pe Ordinea de zi a 
tuturor şedinţelor de Senat a punctului "Interpelări şi răspunsuri"; 

În temeiul art. 31 din Carta Universităţii "Valahia" din Târgovişte, în urma dezbaterii punctului 6 -
Oi verse de pe Ordinea de zi, 

HOTĂRĂŞTE 

1. Se aprobă introducerea cu caracter permanent pe Ordinea de zi a tuturor şedinţelor de Senat a 
punctului "Interpelări şi răspunsuri"; 

2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Rectoratului Universităţii "Valahia" din Târgovişte, 

Oficiului Juridic, Biroului Resurse Umane, Facultăţilor şi Departamentelor din cadrul Universităţii 

"Valahia" din Târgovişte. 

PRESEDINTE, 

Prof.univ.dr. Ion CUCUI 
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