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Hotărârea SENATULUI nr. 107 
din 27 martie 2012 

Senatul Universităţii "Valahia" din Târgovişte, întrunit în şedinţa din data de 27 martie 2012, 
potrivit Convocatorului din data de 26 martie 2012, 

Urmare a propunerii Preşedintelui Senatului, prof. univ. dr. Ion CUCUI referitoare la 
aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de "Membru de onoare al Senatului 
Universităţii "Valahia" din Târgovişte, prezentată în plenul şedinţei Senatului. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 213 alin.2, lit.n din Legea Educaţiei Naţionale 
nr.l/2011. 

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

HOTĂRĂŞTE 

1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea titlului de "Membru de onoare al Senatului 
Universităţii "Valahia"din Târgovişte ". 

2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Rectoratului Universităţii "Valahia" din Târgovişte, 
Facultăţilor şi Departamentelor din cadrul Universităţii "Valahia" din Târgovişte. 

PREŞEDINTE, 

Prof.univ.dr. Ion CUCUI 
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Hotărârea SENATULUI nr.l07 A 
din 27 martie 2012 

Senatul Universităţii "Valahia" din Târgovişte, întrunit în şedinţa din data de 27 martie 2012, 
potrivit Convocatorului din data de 26 martie 2012, 

- Urmare a memoriului pentru acordarea titlului de "Membru de onoare al Senatului 
UniversităJii "Valahia"din Târgovişte", Î.P.S. prof. univ. dr. Nifon Mihăiţă, depus de 
prof. univ. dr. Ion CUCUI - Preşedinte al Senatului şi prof. univ. dr. Constantin PEHOIU 
la Comisia pentru juristicţie şi resurse umane în data de 21.03.2012, avizat de către aceasta 
şi ţnregistrat la secretariatul Senatului sub nr.0048/22.03 .20 12. 
- In conformitate cu dispoziţiile art.213 alin.2, lit.n din Legea Educaţiei Naţionale 
nr.l/2011. 

• -În baza dispoziţiilor art. 25, pct.37 din Carta Universităţii "Valahia" din Târgovişte. 
In temeiul art.2, 3, 5 şi art.7-9 din Regulamentul privind acordarea titlului de "Membru de onoare 

al Senatului UniversităJii "Valahia"din Târgovişte "în urma dezbaterii punctului 3 de pe Ordinea de zi, 

HOTĂRĂŞTE 

1. Se acordă titlul de "Membru de onoare al Senatului UniversităJii "Valahia "din Târgovişte " 
Î.P.S. prof. univ. dr. Nifon Mihăiţă, în semn de recunoaştere a realizărilor intelectuale şi pentru 
serviciile aduse Universităţii. 

2. Se acordă Î.P.S. prof. univ. dr. Nifon Mihăiţă, diploma de "Membru de onoare al Senatului 
Universităjii "Valahia"din Târgovişte" emisă de Senatul universitar. 

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

Biroului Resurse Umane, Facultăţilor şi Departamentelor din cadrul Universităţii "Valahia" 
din Târgovişte şi Î.P.S. prof. univ. dr. Nifon Mihăiţă. 

PRESEDINTE, 
' 4JŞ!'-' y ~ ~ ţ~ ,! ,f_ ."_,.;;rol> ::e ~ 

Prof.univ.dr. Ion CUC 

Universitatea Valahia rJ>n T~a< • 
SENAT _A;;/. 

Comi_sia pentru~~~9fof;e 
ŞI resurse .umarre 



~ 
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

UNIVERSITATEA "VALAHIA" din TARGOVISTE 
SENATUL UNIVERSITĂŢII 

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

iUN/VERSIT.d.T:: ..... V;.Lt.J-:J.·."" . 
1 REGISTRA-!URi~ 5EI<JAT 

I~RE Nr <J(Jb d ,i'/_c?J. fh; , .. ,~. ' '-'---'-
Hotărârea SENATULUI nr.107 B 

din 27 martie 2012 

Senatul Universităţii "Valahia"din Târgovişte, întrunit în şedinţa din data de 27 martie 2012, 
potrivit Convocatorului din data de 26 martie 2012, 

-Urmare a adresei Rectoratului Universităţii "Valahia"din Târgovişte nr. 2180/22.03.2012 
înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.50/23.03 .2012 privind propunerile de validare 
în Senatul Universităţii, a rezultatelor concursului pentru selecţia decanilor facultăţilor din 
structura Universităţii "Valahia"din Târgovişte. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 211 alin.4 din Legea Educaţiei Naţionale nr.l/2011. 
În baza art. 29 alin.!! şi art.30 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere ale Universităţii "Valahia"din 
Târgovişte. 

În temeiul art.75 alin.4 şi art.76 din Carta Universităţii "Valahia"din Târgovişte, în urma 
dezbaterii punctului 1 de pe Ordinea de zi, 

HOTĂRĂŞTE 

1. Se validează rezultatele concursului pentru selecţia decanilor facultăţilor din structura 
Universităţii "Valahia"din Târgovişte, persoanele care urmează să ocupe aceste funcţii în 
perioada 2012-2016, fiind următoarele: 

prof. univ. dr. Ion STEGĂROIU pentru Facultatea de Ştiinţe Economice; 
prof. univ. dr. ing. Ştefania Felicia IORDACHE pentru Facultatea de Ingineria Mediului 
şi Biotehnologii; 
conf. univ. dr. ing. Vasile BRA TU pentru Facultatea de Ingineria Materialelor, 
Mecatronică şi Robotică ; 
pr. conf. univ. dr. Marian VÎLCIU pentru Facultatea de Teologie; 
conf. univ. dr. Cristinel MORTICI pentru Facultatea de Ştiinţe şi Arte; 
conf. univ. dr. ing. Henri-George COANDĂ pentru Facultatea de Inginerie Electrică; 
prof. univ. dr. Constantin PEHOIU pentru Facultatea de Ştiinţe V maniste; 
conf. univ. dr. Li via MOCANU pentru Facultatea de Drept şi Ştiinţe Social-Politice. 

2. Se validează propunerile de prodecani, formulate de decanii facultăţilor din structura 
Universităţii "Valahia" din Târgovişte, persoanele care urmează să ocupe funcţiile de 
prodecani în perioada 2012-2016, fiind următoarele: 



praf. univ. dr. Constanţa POPESCU, conf. univ. dr. Valerică TOPL!CIANU, lect. univ. dr. 
Valentin RADU, lect. univ. dr. Maria Cristina ŞTEFAN, pentru Facultatea de Ştiinţe 
Economice; 
şl.dr. Alexandru STOICA, conf. univ. dr. Cezarina Necula pentru Facultatea de Ingineria 
Mediului şi Biotehnologii; 
şl. dr. ing. Adrian CAT ANGIU pentru Facultatea de Ingineria Materialelor, 
Mecatronică şi Robotică; 

conf. univ. dr. Florea ŞTEFAN pentru Facultatea de Teologie; 
conf. dr. Cristiana RĂDULESCU pentru Facultatea de Ştiinţe şi Arte; 
conf. univ. dr. Paul Ciprian PA TIC şi conf. dr. Florin Mihail STAN pentru Facultatea de 
Inginerie Electrică; 
conf. univ. dr. Tatiana FLUIERARU şi lect. univ. dr. Dwnitru Dănuţ T ANISLA V pentru 
Facultatea de Ştiinţe V maniste; 
prof. univ. dr. Petre MAREŞ, conf. univ. dr. Dan ŢOP, lect. univ. dr. Ilioara GENOIU şi 
lect. univ. dr. Olivian MASTACAN pentru Facultatea de Drept şi Ştiinţe Social-Politice. 

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

PREŞEDfNTE, 

Prof.univ .dr. Ion CUCUI 
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Hotărârea SENATULUI nr. 107 C 
din 27 martie 2012 

Senatul Universităţii "Valahia" din Târgovişte, întrunit în şedinţa din data de 27 martie 2012. 
potrivit Convocatorului din data de 26 martie 2012, 

Având în vedere Hotărârea Senatului Universităţii "Valahia"din Târgovişte nr.l06 B din 
data de 13 martie 2012 
În baza art. Il alin. 2 din Regulamentul privind organizarea şi desfiişurarea alegerilor 
pentru structurile şi funcţiile de conducere ale Universităţii "Valahia" din Târgovişte 

În temeiul art.28 alin.2, art.85 şi art.86 din Carta Universităţii "Valahia" din Târgovişte, în urma 
dezbaterii punctului 4 de pe Ordinea de zi, 

HOTĂRĂŞTE 

1. Se ia act de opţiunea membrilor Senatului, şi anume, a persoanelor alese în mai multe funcţii de 
conducere (director de departament, decan, prodecan, prorector) pentru exercitarea unei singure 
funcţii, aceasta fiind exprimată în plen, după cum urmează: 
- prof.univ.dr.ing. Valentin DOGARU- membru al Senatului şi director al D.P.P.D. din Universitatea 
Valahia din Târgovişte optează pentru funcţia de preşedinte al Comisiei de Învăţământ, Cercetare şi 
Formare Permanentă; 
- prof.univ.dr. Cristinel MORTICI - membru al Senatului şi decan al Facultăţii de Ştiinţe şi Arte 
optează pentru funcţia de decan. 
- prof.univ.dr. Constantin PEHOIU- membru al Senatului şi decan al Facultăţii de Ştiinţe Umaniste 
optează pentru funcţia de decan 
- prof.univ.dr. Vasile HORGA- membru al Senatului şi director de department la Facultatea de Ştiinţe 
Economice optează pentru funcţia de director de departament. 
- conf.univ.dr. Livia MOCANU - membru al Senatului şi decan al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe 
Social-Politice optează pentru funcţia de decan. 
- conf.univ.dr. Tatiana FLUIERARU - membru al Senatului şi prodecan al Facultăţii de Ştiinţe 

Umaniste optează pentru funcţia de prodecan. 
- conf.univ.dr.ing. Henri-George COANDĂ- membru al Senatului şi decan al Facultăţii de Inginerie 
Electrică optează pentru funcţia de decan. 
- conf.univ.dr. Nicolae PETRESCU- membru al Senatului şi director de departament la Facultatea de 
Ingineria Mediului şi Biotehnologii optează pentru funcţia de director. 
- conf.univdr. Eugenia MINCĂ- membru al Senatului şi director de department la Facultatea de 
Inginerie Electrică optează pentru funcţia de director. 
-lect.dr. Ioana PANAGOREŢ- membru al Senatului şi director la Departamentul de studii economice 
şi administrative Alexandria optează pentru funcţia de director. 



- lect.dr. Valentin RADU- membru al Senatului ~i prodecan la Facultatea de Ştiinţe Economice 
optează pentru funcţia de prodecan. 
- lect.dr. Olivian MASTACAN- membru al Senatului şi prodecan la Facultatea de Drept şi Ştiinţe 
Social-Politice optează pentru funcţia de prodecan. 
- şl.dr.ing. Corneliu SĂLIŞTEANU- membru al Senatului şi prorector al Universităţii "Valahia"din 
Târgovişte optează pentru funcţia de prorector. 

2. Persoanele enumerate la art.l urmează să-şi confirme în scris opţiunile exprimate în plen prin 
depunerea declaraţiilor în acest sens, până la data de 10 mai 2012. 

Prof.dr.ing. Lavinia Buruleanu director de departament la Facultatea de Ingineria Mediului şi 

Biotehnologii, membru al Senatului Universităţii "Valahia"din Târgovişte, absentă motivată de la 
prezenta şedinţă urmează să-şi exprime opţiunea în scris pâna la termenul menţionat anterior. 

3. Se aprobă calendarul alegerilor parţiale pentru completarea locurilor rămase vacante, ca urmare 
a exprimării opţiunilor persoanelor validate în mai multe funcţii, după cum urmează: 

-pentru completarea funcţiilor vacante la nivelul facultăţilor din structura Universităţii "Valahia" 
din Târgovişte, data stabilită pentru organizarea scrutinului este 12 aprilie 2012. 

- pentru completarea locurilor vacante la nivelul Senatului Universităţii "Valahia" din Târgovişte, 
data stabilită pentru organizarea scrutinului este Il mai 2012. 

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

Prof.univ.dr. lan 

Avizat, 

.LJ.o.Wefut~fea Valahia din Târgovişte 
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Hotărârea SENATULUI nr.107 D 
din 27 martie 2012 

Senatul Universităţii "Valahia" din Târgovişte, întrunit în şedinţa din data de 27 martie 2012, 
potrivit Convocatorul ui din data de 26 martie 20 12, 

A vând în vedere: 
adresa Rectoratului nr. 1918/13.03.2012 înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 

31/13.03.2012 referitoare la aprobarea închirierii unor spaţii situate în incinta clădirii în 
care funcţionează Clubul Studenţilor; 
referatul Facultăţii de Ingineria Materialelor, Mecatronică şi Robotică nr.ll6/14.03.2012 şi 
adresa de înaintare a acestuia, emisă de Rectoratul Universităţii "Valahia"din Târgovişte 
sub numărul nr. 2187/23.03.2012, privitoare la aprobarea efectuării de acivităţi didactice în 
regim de plata cu ora de către prof. univ. dr. ing. Alexandru Traian DUMITRESCU 

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

HOTĂRĂŞTE 

1. Se aprobă solicitarea Clubului Studenţilor privind închirierea spaţiilor aferente clădirii în care 
aceasta funcţionează, după cum urmează: 

sala de spectacole- preţ închiriere 200lei/oră 
sala de balet- preţ închiriere 50 lei/oră 

2. Se aprobă efectuarea orelor din postul de profesor poziţia 1 din Statul de Funcţiuni şi Personal 
Didactic al Departamentului de Materiale, Echipamente, Instalaţii şi Roboţi, Facultatea de 
Ingineria Materialelor, Mecatronică şi Robotică de către prof. univ. dr. ing. Alexandru Traian 
DUMITRESCU în regim de plata cu ora (P.O.) începând cu data de 16 martie 2012 până la 
sfârşitul semestrului al doilea al anului universitar 2011-2012. 

3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Rectoratului Universităţii "Valahia" din Târgovişte, Biroului 
Resurse Umane, Oficiului Juridic, Clubului Studenţilor, Facultăţii de Ingineria Materialelor, 
Mecatronică şi Robotică şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE, 

Prof.univ.dr. Ion CUCUI 

! i_iniversilatea V aiaM(il[r:H-a-rgovişte 
'1 SENAT 
1: Cornisiu pentru jurisdicţie 

··- ~""'" 


