
MINlSTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI ~I SPORTULUI 
UNIVERSIT ATEA "V ALA HI A" din TARGOVISTE 

SENAT 
Str. Mr. Ion Alexandrescu Nr.39, Cod 130021, Targovi~te, Romania 
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Hotadirea SENATULUI nr. 117 A 
din 3 octombrie 2012 

UNIVERSITATEA VALAH!A DIN TARGO~TE 
REGISTRATURA SENAT 

INTRARE 0p1 0'). ~0 . 
IESIRE Nr din ;.;_ • 

Senatul Universitatii "Valahia" din Targovi$te, intrunit in $edinta din data de 3 octombrie 
2012, potrivit Convocatorului din data de 2 octombrie 2012, 

Urmare a adresei Rectoratului Universitatii "Valahia" din Targovi$te 
nr. 7213/27.09.2012 referitoare la solicitarile unor cadre didactice titulare ale 
Universitatii "Valahia"din Targovi$te pentru desfa$urare de activitati didactice in 
regim de plata cu ora la alte universitati, in anul anul universitar 2012-2013 
In conformitate cu dispozitiile art. 287 $i art. 288, alin 1 $i 3 din Legea Educatiei 

Nationale nr.l /2011. 
In temeiul dispozitiilor art.25 din Carta Universitatii "Valahia" din Targovi$te, in urma 

dezbaterii punctului 2 de pe Ordinea de zi 

HOTARA~TE 

1. Se aproba solicitarea dornnului prof. univ. dr. Nicolae Vasile, titular la Facultatea de 
Inginerie Electrica, Electronica $i Telecomunicatii, pentru desfa$urarea de activitati didactice in 
regim de plata cu ora la Universitatea Politehnica din Bucure$ti, in anul universitar 2012-2013 , cu 
mentiunea respectarii intocmai a prevederilor art. 288, alin.1 din Legea Educatiei Nationale 
nr.l/2011. 

2. Se aproba solicitarea domnului lect. univ. dr. Bretcan Petre, titular la Facultatea de Stiinte 
Umaniste, pentru desfa$urarea de activitati didactice in regim de plata cu ora la Universitatea din 
Bucure$ti, in anul universitar 2012-2013 , cu mentiunea respectarii intocmai a prevederilor art.288 
alin.l din Legea Educatiei Nationale nr.l /2011. 

3. Se aproba solicitarea domnului conf. univ. dr. Vemescu Andrei, titular la Facultatea de 
Stiinte $i Arte, pentru desfa$urarea de activitati didactice in regim de plata cu ora la Universitatea 
din Bucure$ti, in anul universitar 2012-2013, cu mentiunea respectarii intocmai a prevederilor 
art.288 alin.l din Legea Educatiei Nationale nr.1 /2011. 

4. Prezenta hotarare va fi comunicata Rectoratului Universitatii "Valahia" din Targovi$te, 
Facultatii de Inginerie Electrica, Electronica $i Telecomunicatii, Facultatii de Stiinte $i Arte, 
Facultatii de Stiinte Umaniste din cadrul Universitatii "Valahia" din Targovi$te, Biroului Resurse 
Umane $i Salarizare. 

PRE~EDINTE, 

Avizat, 
, .. ·~·-··---s: 

Uni~~rsitatea V;lahia din Targovi~te 
•. SENAT 
Comi~ia pentru jurisdictie 

~~ resurse umane 



MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI 
UNIVERSITATEA "V ALAHIA" din TARGOVISTE 

SENAT 
Str. Mr. Ion Alexandrescu Nr.39, Cod 130021, Targovi~te, Romania 

Telefon/Fax 0040245222013, senat@valahia.ro; www.valahia.ro 

Hotararea SENATULUI nr. 117 B 
din 3 octombrie 2012 

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGO~TE 

REGISTRATUR.~. SENAT 

INTRARE Nr OJ.'t din03,/Q 
IESIRE 

Senatul Universita-tii "Valahia" din Targovi~te, intrunit in ~edinta din data de 3 octombrie 
2012, potrivit Convocatorului din data de 2 octombrie 2012, 

Urmare a adresei Rectoratului Universitatii "Valahia" din Targovi~te 

nr.7213/27.09.2012 prin care s-a solicitat aprobarea cererii doamnei Chivu Mariana, 
doctorand inmatriculat la 01.10.2009, domeniul Management, privind prelungirea 
activitatii de doctorat pentru o perioada de 6luni, incepand cu data de 01.10.2012. 
Avand in vedere adresa IOSUD nr.1663/01.10.2012 prin care s-a solicitat 
prelungirea studiilor universitare de doctorat pentru doctoranzii inmatriculati la 
datele de 01.10.2008 ~i respectiv 01.10.2009. 
In conformitate cu dispozitiile art. 213 , alin.2, lit.n, din Legea Educatiei Nationale 
nr.l/2011. 

In temeiul dispozitiilor art.25 din Carta Universitatii "Valahia" din Targovi~te, in urma 
dezbaterii punctului 3 ~i respectiv 8.2 de pe Ordinea de zi 

HOTARA~TE 

1. Se aproba solicitarea doamnei Chivu Mariana doctorand, inmatriculat la 01.10.2009, 
domeniul Management, privind prelungirea activitatii de doctorat pentru o perioada de 6 luni, 
incepand cu data de 01.10.2012 

2. Se aproba solicitarea I.O.S.U.D de prelungire cu un an a studiilor universitare de doctorat, 
toate domeniile, pentru doctoranzii inmatriculati la data de 01.10.2008 ~i pentru doctoranzii 
inmatriculati la data de 01.10.2009- studii :Iara frecventa/cu taxa. 

3. Se aproba solicitarea I.O.S.U.D de prelungire cu trei luni a studiilor universitare de 
doctorat, toate domeniile, pentru doctoranzii inmatriculati la data de 01.10.2009, studii cu frecventa/ 
:Iara taxa- bursieri POSDRU. 

4. Se aproba scutirea de la plata taxei de ~colarizare, aferenta studiilor universitare de 
doctorat, toate domeniile, pentru anul universitar 2012-2013, numai pentru doctoranzii care au 
depus teza de doctorat, la secretariatul Scolii Doctorale pana la data de 30 septembrie 2012, in 
vederea sustinerii publice. 

5. Prezenta hotarare va fi comunicata Rectoratului Universitatii "Valahia" din Targovi~te, 
I.O.S.U.D. 

Avizat, 

Comisia pentru jurisdictie 
~i resurse umane 



MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI Sl SPORTULUI 
UNIVERSITATEA "VALAHIA" din TARGOVISTE 

SENAT 
Str. Mr. Ion Alexandrescu Nr.39, Cod 130021, Targovi~te, Romania 

Telefon/Fax 0040245222013, senat@valahia.ro; www.valahia.ro 

Hotadirea SENATULUI nr. 117 C 
din 3 octombrie 2012 

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGO~TE 

REGISTR/-tTURA SENAT 

INTRARE Nr ()t/. ,/JjJOr ;,a~ J 
IESIRE ~----d ' -·~.;..;...:;.-T-

Senatul Universitatii "Valahia" din Targovi~te, intrunit in ~edinta din data de 3 octombrie 
2012, potrivit Convocatorului din data de 2 octombrie 2012, 

Urmare a adresei Rectoratului Universitatii "Valahia" din Targovi~te 

nr.7213/27.09.2012 prin care s-a solicitat aprobarea cererii doamnei asist. univ. drd. 
Stan Suzana Mariana, cadru didactic titular la Facultatea de Drept ~i $tiinte Social
Politice, privind acordarea de concediu :f'ara plata incepand cu data de 24.09.2012, pe 
o perioada de un an; 
In conformitate cu dispozitiile art. 213, alin.2, lit.n, din Legea Educatiei Nationale 
nr.l /2011; 

In temeiul dispozitiilor art.25 din Carta Universitatii "Valahia" din Targovi~te, in urma 
dezbaterii punctului 4 de pe Ordinea de zi 

HOTARA$TE 

1. Se aproba solicitarea doamnei asist. univ. drd. Stan Suzana Mariana, cadru didactic titular 
la Facultatea de Drept ~i $tiinte Social-Politice, privind acordarea de concediu rara plata incepand 
cu data de 24.09.2012, consecutiv incetarii concediului de cre~tere copil, pe o perioada de un an; 

2. Prezenta hotanlre va fi comunicata Rectoratului Universitatii "Valahia" din Targovi~te , 

Facultatii de Drept ~i $tiinte Social-Politice, Biroului Resurse Umane ~i Salarizare, Biroului Juridic 
~i Documente Arhivate. 

Avizat 

~r 
./ 

,:>../ Universitatea Valahia din Targovi~te 
SEN AT 

Comi_sia pentru jurisdictie 
~~ resurse umane 



MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI ~I SPORTULUI 
UNIVERSITATEA "VALAHIA" din TARGOVISTE 

SENAT 
Str. Mr. Ion Alexandrescu Nr.39, Cod 130021, Targovi~te, Romania 

Telefon/Fax 0040245222013, senat@valahia.ro; www.valahia.ro 

Hotararea SENATULUI nr.117 D 
din 3 octombrie 2012 

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGO~TE 
REGISTRATURA SENAT 

INTRARE N {)It . os ,ll ,; , . 
IESIRE r. dtn . f.-' .• 

Senatul Universitatii "Valahia" din Targovi~te, intrunit in ~edinta din data de 3 octombrie 
2012, potrivit Convocatorului din data de 2 octombrie 2012, 

Avand in vedere adresa IOSUD m.1663/01.10.2012 prin care s-a solicitat validarea 
rezultatelor admiterii la studii universitare de doctorat, sesiunea septembrie 20 12; 
In conformitate cu dispozitiile art. 213 , alin.2, lit.n, din Legea Educatiei Nationale 
m.l/2011. 

In temeiul dispozitiilor art.25 din Carta Universitatii "Valahia" din Targovi~te, in urma 
dezbaterii punctului 5 de pe Ordinea de zi 

HOTARA~TE 

1. Se valideaza rezultatele admiterii la studii universitare de doctorat, sesiunea septembrie 
2012, conform anexei la adresa IOSUD m.l663/01.10.2012. 

2. Prezenta hotarare va fi comunicata Rectoratului Universitatii "Valahia" din Targovi~te, 

I.O.S.U.D. 

Avizat, 

- · IVe-rs~;t;; Valah~di~1i~govi~te 
SENAT 

Comisia pentru jurisdictie 
~ i resurse umane 


