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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. 106 A 
din 13 martie 2012 

Senatul Universităţii "Valahia"din Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 13 
martie 2012, potrivit Convocatorului din data de 12.03.2012, 

Urmare a adresei Rectorului Universităţii "Valahia" din Târgovişte nr.l881113 .03 .2012 
prin care s-a solicitat spre aprobare Metodologia organizării şi desfăşurării concursului 
public pentru selecţia decanilor 
In conformitate cu dispoziţiile art. 211 alin.4 şi art.213 alin.6 lit.d din Legea Educaţiei 
Naţionale nr.l/2011 
În baza art. 29 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

, structurile şi funcţiile de conducere ale Universităţii "Valahia"din Târgovişte 
In temeiul art. 73 din Carta Universităţii "Valahia"din Târgovişte, în urma dezbaterii punctului 

de pe Ordinea de zi, 

HOTĂRĂŞTE 

1. Se aprobă metodologia specifică de organizare şi desfăşurare a concursului public pentru 
selecţia decanilor facultăţilor din structura Universităţii "Valahia"din Târgovişte în forma în care 
aceasta a fost postată pe site-ul Universităţii spre dezbatere publică. 

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, --1- e· .,_ 
~~·-L '""-n~--

Profuniv.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. 106 B 
din 13 martie 2012 

Senatul Universităţii "V alahia"din Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 13 
martie 2012, potrivit Convocatorului din data de 12.03.2012, 

Având în vedere propunerea privind exprimarea dreptului de opţiune al persoanelor alese 
în mai multe funcţii de conducere, pentru una dintre ele 
În baza art. Il alin. 2 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
pentru structurile şi funcţiile de conducere ale Universităţii "Valahia"din Târgovişte 

În temeiul art. 85 din Carta Universităţii "V alahia"din Târgovişte, în urma dezbaterii punctului 2 -
Diverse de pe Ordinea de zi, 

HOTĂRĂŞTE 

1. Se aprobă propunerea de menţinere a structurii Senatului în forma în care acesta a fost validată 
prin şedinta din 31.01.2012 până la şedinţa din data de 23.03.2012, când se va lua act de opţiunea 
persoanelor alese în mai multe funcţii de conducere, pentru exercitarea unei singure funcţii. 

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, ~L--CJ~ fii Ql':'t.; 

Prof.univ.dr. Ion CUCUI 


