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I/otararea SFNATlll.IH nr. 129 A


Itj1fW3E Nr. O~O din3/. 0t~/:3
IESIRE I din 31 iulie 2013 

Scnalul l lni\CI"siltqii V,llai1ia din l<irgl\\i ~ lc. illlrLlllil ill ~ l'dill\(l elin d,llCl elL- .~I ililie ~()I .~. I'olri\il 
Con\oe(tlorLilui Jill cial" dl' ~9 ililic ~() 1:1. 

l'rmarl' (l (ldrl'sl' i l'miso suh 1lr6~6> ~)'()7~() I~ Lie c{lll'l' COllsriiul ek .· \dminisllalie ,Ii 
l i ni\crsil[l\ii Valahiu dill l,irgl\\ i~ll' rci'crilourl' la solicil<lrca Jlui POP:\ Cj . /\dri,1I1 Ilorill. 
absohcnl (11 I'acullolii dc [)rl'pl ~i Sliin\c Social-I)olilicc. spcciali / (lrcu f)rcpl. I<Hllla dc 
In\[l\8111alll Ii . prolllolia 2013 . din cadrul lini\CI"sil{qii Valahia Jill l(irg()\i~IC rri\ ind sLls\inl'lc<l 
c\<ll1lcnllILii ell' lin<lli / (1rc a sludiilor In eadrLlI l lni\crsil{llii .. Dallllhiu s" · dill C'alali. 1,1l'ul l(l[e(l de 
f)rcpl. 
/\dllel In \cdcrc !\\i/ul cOlllisici dc spccialil'llC (l SCllalllllii lIni\l'rsilar (("2). cmis Sllh m . 
004R/ :1 I Jl7 .20 1:1. pri\ inc! solicil<lrCa Jilli P()Jli\ Cj. /\elriall Ilorill. (lbsol\elll ,Ii laellll{qii cll' 
[)rCI'I 5i )liill\l' Social-Polilicc. spcciali / ;lrc;l f)rcpl. I()rlll<! dc 111\ {q;lIll;] Ilt Ii. prolllo[ia 21') 1:1. din 
c(lelrlll l lni\ crsil{qii Valahia dill iargo\i)IC ek slls\illCrC (I c\(lIllCnUllIi ek lintlli/arl' a sluJiilor III 
caelrlll lJ lli\l'rsil ~l\ii .. [)tllluhius'· dill CjJiali. I'tlelillalCa de I)I'Cpl: 
III conl 'orilliiaic Cll di spOI.iliiic ml. ~ Ii. <1Iill .2. lill n dill I .l'gcu l ,dlle<1liei !\ ,llion"k Ill, I~() II: 
ill IClllcilil dispo/ iliilor art.2.5. pCl.4~ din Car[(l l :ni\l' rsiIO\ii V<llai1i a dill i ;lrgl)\ i ~ ll'. in lIr1lW 
dl'lhalCrii PlIllCllllui () dc pc Ordinl'<l dc I i. 

IIOTARASTF 

I . Sc apmhfl solil' ilmC(l dlui PC)Jl ;\ C;. i\dri(11l Ilorin. ahsohclll al lacull{qii dc I)rcpl :j i ')lii,*, Social 
rolilicl'. spcciali/tlrca I)rcpl. i"orlll<l dc Im8ti1lllanl Ii. prol11o\ia 201:1. Jill cadrul l :lli\crsiIO\ii Val rlhia dill 
i,lrg()\i ~ IC pri\ind sll s\illl'l"C(l l'\dlllcnlllui de limlli/arc a silldiilor In cadrlll l lni\crsiIO\ii .. i)(lllLl hi us" din C',d,qi. 
lacullall' (1 dl' I)rl'pl. 

2. l)rc/ l'nla hOl8ri'trc \ a Ii cOillunical8 COllsilillllli de I\dlllilli slra\ic <ti l :ni\l'rsil:llii V"I"hi,1 dill I [lI'i-!o\i :jk' 
) i \a Ii poslali'! rl' sitc-ul l iVI. sl'qilillca SClla!. 

!hizat, 

Secretarlll Senatului IIni,ersitar 

~ 

As. IIl1i,. drd . .ir. Fmilian IWJ.FA 

http:SFNATlll.IH
http:senat(a,ah-lhia.ro
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UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGO~TE 


REGISTRATU RA SENAT 


INTAARE' Nr, OoJ din ~ /. Or ~/~.
IESIRE Hotadirea SENATULUI nr. 129 B 

din 31 iulie 2013 

Senatul Universitatii Valahia din Targovi~te, intrunit in ~edinta din data de 31 iulie 20 13, potrivit 
Convocatorului din data de 29 iulie 2013, 

Urmare a adresei emisa sub nr.6494/3l.07 .2013 de catre Consiliul de Administra~ie al 
Universitatii Valahia din Targovi~te cu privire la validarea rezultatelor concursului de admitere 
la studii universitare de licenta, sesiunea iulie 2013; 
Avand in vedere A vizul comisiei de specialitate a Senatului universitar eC2), emis sub nr. 
0052/3l.07.2013, cu privire la validarea rezultatelor concursului de admitere la studii 
universitare de licenta, sesiunea iulie 2013; 
In conformitate cu dispozitiile art. 213, alin.2, lin n din Legea Educatiei Nationale nr.U20 11 ; 
In temeiul dispozitii1or art.25 din Carta Universitatii Valahia din Targovi~te, in urma dezbaterii 
punctului 1 de pe Ordinea de zi. 

HOTARA~TE 

1. Se valideaza rezultatele concursului de admitere la studii universitare de licenta, sesiunea iulie 2013. 

2. Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului de Administratie al U niversitatii Valahia din 
Targovi~te ~i va fi postata pe site-ul UVT, sectiunea Senat. 

Avizat, 

secret~versitar 

As. univ. drd. jr. Emilian BULEA 

http:nr.6494/3l.07
http:www.valahia.ro
mailto:senat@valahia.ro
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UNIVERSrTATEA VALAHIA OIN TARGO~TE 


REGISTRATURA SENAT 


I~Nr ~.2l din st.O:t 9PV3, 

IESIRE I HoHirarea SENATULUI nr. 129 C 


din 31 iulie 2013 

Senatul Universitatii Valahia din Targovi$te, intrunit in $edinta din data de 31 iulie 2013 , potrivit 
Convocatorului din data de 29 iulie 2013, 

Urmare a adresei emisa sub nr.57121l0.07.2013 de catre Consiliul de Admini:,tratie al 
Universitatii Valahia din Targovi$te cu privire la repartitia locurilor la studii universitare de 
licenta a candidatilor din Republica Moldova care au diploma de bacalaureat obtinuta in 
Romania $i repartitia locurilor la studii universitare de masterat a romanilor de pretutindeni ; 
A vand in vedere A vizul comisiei de specialitate a Senatului universitar eC2), emis sub 
nr.0048/31.07 .2013, cu privire la repartitia locurilor la studii universitare de I'icenta a 
candidatilor din Republica Moldova care au diploma de bacalaureat obtinuta in Romania $i 
repartitia locurilor la studii universitare de masterat a romanilor de pretutindeni 
In conformitate cu dispozitiile art. 213, alin.2, lin n din Legea Educatiei Nationale nr.1I2011; 
In temeiul dispoziWlor art.25 din Carta Universitatii Valahia din Targovi$te, in urma dezbaterii 
punctului 2 de pe Ordinea de zi. 

HOTARA~TE 

1. Se aproba repartitia locurilor la studii universitare de licen!a a candidatilor din Republica Moldova 
care au diploma de bacalaureat obtinuta in Romania, conform Anexei nr.1 ata$ata prezentei hotanlri. 

2. Se aproba repartitia locurilor la studii universitare de masterat a romanilor de pretutindeni, conform 
Anexei m.1 ata$ata prezentei hotanlri. 

3. Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului de Administratie al Universitatii Vaillhia din 
Targovi~te ~i va fi postata pe site-ul UVT, sectiunea Senat. 

~ 

CUCUI 

Avizat, 

Secretarul S~i universitar 

As. uni~milian BULEA 

PRE~EDINTE, 

~ 

http:nr.0048/31.07
http:www.valahia.ro
mailto:senat@valahia.ro


AneXq n,~,1 /t.l 

. ( MINISTERUl EOUcATlEI NATIONAlE 
UNIV.E.RSITA:r5A.!'YAIAHI~· din TARGOVISTE,;I RECTORAT 

~ul Regele Carol I, Nr. Z ~ 130024 n'IOl/lfta, Romania 
Tel: +40-245-206101; Fax: +40·2450·217692/211809, 

red:orat@valahla.ro.www.vaJahla.ro 

REPARnZAREA CIfREISE ~€DI:ARIZARE 


PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA TN ANUL UNIVERSITAR 2013 - 2014 


-l -
Ofra de $(013rl13r. afn de ~cQl ..ri:are tifr.. de fCOIlrbare 

pentru ~tudll ~n'ru ,tudU penlru 11u611 

Nr.c 

rt. . 

Domenlul 

de studll 

unlveFlltare 

d~lIunl" 

Programul d. studll unlverslure d. 
IlcenfJ 

(locaUa.Keogra.r;"ci d.e cibfa.~uratel 

nnanrate de la flnantll. de la fl'nan\.lte del.. 
Fotma de bugetul de nat bue.'.... de stat penlnl bu(etul de sl.al pentru Ofra de 

invltJmlnt tll'lotit- din-Repubila romJnU eM prelullndenl }GOI.ulure pentru 
, Moldova Q~e -au dlplomi studll cu taxI 

Total 
din tare 

rrom'

·d. bK.alaut'eal ob,Inutl In 
Rom.;t,nla Nr.locurt C8 IHr. locurf FTB 

I 

iJoiai 

FACUlTATEA DE ~TIINTE ECONOMICE 

Connbillate 
Contabllitolte $i I nformati~ de gntiune IF 30 
Contabilltate Ji Informatica de gMtiune 10 

Management 
Managffnl!f'II IF I 30 

M~na8ement 10 

Finance 
!Finante f/ bAnci IF ' ,r' 0 

FlnanJj! ~i blnc::l 10 +--l--
Marketln, 

Marketing IF I 30 

Markedng 10 

Economla com«tulul, tUfismuiul p servlcillod .... ' IF'" !.. i'J" :30: LI '':'. · "/ ~. L , ~ ; . 1, ' 

Admlnlstnuea aracerllor I . I I (, ... .'"!' t....i . 
rconomia comertuliii, tutismi.llul $4 servidUor 
(Ia AlelCandrial 

Admlnistratie pubtld 

~tlln,e administrative IAdrninistJatie publici (Ia A1eundriai 

Adml nistr.l~ie publld 

Drt!pt 0,.,. 
Drept 

IF 30 

180 ' I 0 .'.':j ".. ... 
FACUlTATEA DE DREPT ~I ~TIINTE ADMINISTRATIVE 

IF 
IF 
10 

33 

20 

IF I 27 
10 

5· 

Total ,/IO : .r~o~~r- f - I ·3 . J ···· "'J."l _ 
FACUlTATEA DE INGINERIE ElECTRICA. ElECTRONICA ~I TEHNOlOGIA INFDRMATIEI 

Ing-Jnerla lIstemelor IAutomatid p inlormatidi aplk:.ilt.l IF 35 

'""oerie C!lectronld,1 Oettronld oIIpllat1 . IF 67 

telecomunlcalll Tehnologjl $1 s/stHlle dl! telecomunlcatil IF 

10 Inginerie electrld IEIKtrotehnic;'i IF 26 

111 Inglnerle enere~lld jfnert!!'th:a industriaa IF 30 

Total 

12 

13 

14 

15 

Ingi nerl~ medlulul 

Aeronomic 

Inrlnerle chlmld 

loglnerla produ,elor 

allmentare 

158 01 (C····I":,.-.. .' 1 

FACULTATEA DE INGINERIA MEOIULUI ~I ~TIINTA ALiMENTELOR 

In,giMria ~ protKJj. mediului In agriculturl 

Montanololil, 

COotrolul rI wcurita tea produselor 
aliment')f!!' 

Tehnologia prelucr~rii prodllSelor agrico!e 

IF 39 

IF 24 

IF 30 

IF 34 

o 

'Total ''''''' " ........".~,- ~~, - ..~ _..J r ~.l" J '0 1 · 4' T .._....·'f · 
FACUlTATEA DE TEOlOGIE ORTODDXA SI ~IINTElE EDUCATIEI 

16 I Teologie lTl!'Olosie ortodo)(~ ~1to",U IF 43 

17 ! ~tlln\e ale eduQllel Jp@d.rogia jrwll~manlulu l prim.ar ~ pt"e,cobr IF 29 

~o~r 72 i .3 

FACUlTATEA DE FIINTE UMANISTE 

18 I fduuVe n,ld 51 ,port J£duca~e filid Joi sportivl IF 38 l ' 

19 GeografJe Geografie IF I 30 
20 Istori. boorie IF I 30 

'!~~"' .,; 98 ' I ~:T _,, ' 6 . 

FACUlTATEA DE ING INERIA MA1ERIAlElOR SI MECANICA 

------- IJ-.,:rJ tnetncrte-muanla- IEctrtpament@'J)entnrproase:tndustrfal--=l= _ I ~ 1:-=3~t---:.==-=- .2 

22 I Inglnerla materlalelor IStlin~ materialelor IF 30 

42 
50 
67 

50 
43 
75 

68 
50 

67 

45 

·557 

14 

60 
75 

70 

100 
.319 

25 

37 

73 

68 

21 

30 

24 

143 

55 

38 

93 

48 

58 
38 

"144'·_·· .. 

38 

37 

Cifra 

totaU 
de $coI.riur. 

75 

50 
100 
50 
75 

75 

100 
50 

100 

75 

" .7S9" 

50 

80 

75 

100 
100 
405 

40 

95 

65 

40 

.240 

110 

45 

60 

60 

27.5 

100 

70 

. 1'70 

90 

90 
70 

. 250 

70 

70 

!:Wal "·' 60 I --;-0 T~~ 4 o T:'i5 ·:X~ .. ·."::" 140.: 

23 Fldd F/tlcJ 

,1.4 .Chlmle OJ/mle 

25 MatematleJ Malematica informatid 

26 Mudd PMaSogie mutiGllj 

fotal .. 

27 I ~tlln1e ale eomunldrll IJuma/ism 

.28 L.___ S~II~t. PolltJee 

29 UmbJ .lllte~tuti 

>• •.,.~~ 

;lp,T~,l.G~NE,1.lA1i 

StiintePoI/tlc.e 

limba ~ Ifteratura rOmarJ:Umt)a $i 
IiIHatura ef'oIll!lllfrancul 

FACUlTATEA DE ~TIINTE SI ARTE 
If 

IF I 20 

IF I 20 
IF I 20 

:"~'I- :',Q:7 1 . 1 

FACUlTATEA DE ~TIINTE POLITICE, lITERE ~I COMUNICARE 

IF 13 

IF ·" 1- -13: 

IF 34 

',,607 
895 

~I~ - --

o leO 

• 18 locuri pentru candld.tII de etnle roma, repartlzate functle de sollcit.riJe c.andldinUor 

. 4 · .....:~:: ~..' 

2' 

4.-' i ' 
42 .10 

18 
28 

"so . 

34 

36 

39 

109 
·15'63 

40 
50 

25 
. lIS . 

so 
50 

75 

175 

252~ 

I 

...

mailto:red:orat@valahla.ro.www.vaJahla.ro
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MINISTERUl EDUCATIEI NATIONAlE 
UNIVERSITATEA tlVALAHIA" din TARGOVISTE 

RECTO RAT 

.An'
 ~C'J (')1'. ,It. 2. 

B-dul Regele carol I, Nr. 2 - 130024 Targovl~te, Romania 

REPARTIZAREA ClFREt DESCOLARIZARE 

-PENTFfU·STUOHUNIVERSITARE DE MASTER IN ANUL UNIVERSITAR 2013 - 2014 


-- - - - -
Capacitatea Clfra de 

Cifra de ~colarizare Cifr., de 
Pfog[amuUle sfudii universitare de de scolartzare pentru romAni i ~coladzare 

- Nr: Facultate-aF - - Forma de ~colarizareDomeniul master (Iocalia geografica de desfA~rare 51 pentru studll de penlru 
crt Departamenful limba de pradare) 

inv!!!mant (NumArul maxim flnanlate de la pretutlndenl· studU eu 
- -- - _. -  - --- de student; care bug_lui de stal taxi- - - -- - _. -. 

pol fi ~colarlzati ) Total I CB 

--0- 1 2 3 4 5 6 7 8 

Audit"{en/it~lilor publice ~i private IF 
,.. ,_t_ 25 12 13 

2 Contabililale Contabi/i/ate IF 50 12 1 37 
-t'-:J' .-" as/iunea intreprlnderii (Tn limba ffancez~) IF 25 12 " 13 

--J-: .- -

~ Flnanle Management financiar . banear IF 50 12 1 37 

5 ~tiint. Managementul informaliifor IF 50 10 40 

~ Economice 
Management Managementul organilatiei IF 50 12 1 37 

~ Managementu/ biodiversit~W IF 50 5 45 

s- Administrarea afacerilor Managementul organ;zatiiJor de turism si servicti" IF 50 13 1 36 
~ 

9 Marl<eting Marketing IF 50 12 1 37 

TOTAL 400 100 5 0 295 

_ 10 
~tIInlele mot"clt4!11 umane 

Educalie fizicA, turism $i limp liber IF 25 14 1 10 

-~ $Iiin\e Umanisle 
Geograiie - - Cali/atea mediului $i !enomen,;, gecgrafice-de rise IF 30 12 1 17 

I~rua" cu pnvrre a reglUnea t::vropel r.;en fa 
12 

Istorie R~s~ritene (in limba englez~) IF 25 5 1 19 

7 Unilatea istoriei europene IF 40 12 28 

TOTAL 120 43 3 0 74-fH Drept §I $tiinte IDrept Drep/vl afacerilor IF 30 16 2 -12 

15 Administrative I$tiin~e administrative Administratie publicfJ europeanA IF 50 15 35 

TOTAL 80 31 2 0 47 

I 16 Teologie 
- Doctrina sociaJA ~ ecumenica a bisericii in IF 50 15 35 

Teologie 

~ 
Ortodox! §I Doctrin~. $tiintA, Misiune IF 25 15 1 9 
~tiin!ele 

_Strategii didadice de comunicare $i inv~lare
18 Educa!lei Stllnte ale educatlel 

elicienf~ 
IF 50 10 40 

TOTAL - -
125 40 1 0 84 

19 Chlmie Metode-fizk;tx/iimike deanqJi~ P.ep/nlf.;9,ntrolu/ 
~~Ntili;i vil>lil si mMi/Jl/Ji 

IF 50 13 37 

20- $tilnte ~i Arte Matematica MatematicA dklactic~ IF 50 14 36 

~ Muzlca Educalie muzjca/~ IF 20 13 7 r--
22 Fizic! Fizic~ aplicaM IF 30 

TOTAL 150 40 0 0 80 

23 AvtomaficA avansa/~, producticfJ $i informafic~ IF 30 15 15 
-n,;...lri./~

f- Inglno"a slstemelor Ic.omanaa avansala a SIS emeorcompexe 1m 
24 Ing/nerie limba 'rance~) IF 20 12 8 

t-- Electric~. 
Sisteme si echipamenle mocieme in pcooucerea25 Electronica §I Inginerie electrica 

Ioi "hli70~_ ongmi" 
IF 25 15 1 9 

t-- Telecomunicatil Ingine"e electronlca §i Sisteme avansate de te/ecomunic.lii, pre/ucrarea26 
'<i '~M~i<i. inFn,~.1i - -

IF 50 15 3 32 

"27 Ing,inarie energatica Auditul sisternelor anergetice'-__ - - iF 24 15 9 
- TOTAL 149 72 4 0 73 

HHinginerta Inglneria materialelor Materiale avansate IF 25 13 12 
_. - Mato"alelor §I 

In-glno"e mocarilcl Echipamente-$i instalatiipentw indvstria 
29 _ Meca~i_c~ - • cnno'mrlii 

IF 20 13 7 

TOTAL - 45 26 0 0 19 

_2L Inglno"a 
I,!gl,,-~~I,! rne~I'!!..ul Si~teme de cqn(rol $ievaluare a calitAtii mediului IF 50 17Mediulul ~i --  - - 1 32 

~ 1}U/'n\a_ _Inglneda pJDdusolor _
31" i\II)11entoJar __ allmentar. 

Con/rolul ~i axperlila alimante/or IF 50 16 1 33 

TOTAL 100 33 2 0 65 
- ~tiln!,,-Polltlce; - -

._- - ---a-2- Lilere-~I- - - \lUln!. al. comunlcaril Jumalism I$i studii cvUural europene -- , If 50 15 3 32 
1,, . , ' ' ~' .' - • ...... d · 

TOTAL 50 15 3 0 32 

l'Ol'Al-GENERAL - 1219 400 20 0 769 
------ _. --- ---

Cifra totala de 
~colarizare 

9 

25 

50 

25 

50 

50 

50 
50 

50 

50 

400 

25 

30 

25 

40 

120 

30 

50 
80 

50 

25 

50 

125 

50 

50 
20 

0 

120 

30 I 
I 
I 

20 

25 

50 

24 

149 

25 

20 

45 

50 

50 

100 

50 

50 

1189 

-- ·. NrAotal- de-locu~120, din care 5 cu bursa 

---------~---t-:----~------- - -,
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UllNEF.: .· : ' :.• . . :, - i ~ ,.JJN TARGOVIpE 

REG ISn~ AT UF-! ,~ SENAT 

l N~ . oog '2/ f"t )' ~~/'l.. lIotlirarca SI'~NATlll.I : lnr. 129 I)IESI:':-=:: ' ,r _ ._ . ,_din Uf. <.rr, ~ J 
din 31 iulie 20 \3 

Scnarul l 'ni\crsili'qii Valallia dill l clrg,o\ i~lC. inlrul1il ill ~cdill\il dill dal ,1 lk1 I iulie 2() 1'1. I'olri\ il 
C(\Il\()calorului din data de 2() iulie ~Ol 3, 

lJrl11arc a adrcsci Cl11i sfl suh 11r.6263/2.5.07.20 1,1 de cali'L' COl1siliul ek /\dl11il1i slra \ic <11 
lI ni\crsil[l\ii V ,llai1ia din 15rg()\ i~lc rclCriloan: la so licilmca dilli I 0111 a Idlmd. ,lhso hcl1l al 

l 'acuil5[ii dc Mal1 'lgel1h,'l1l-f\,.1'lrkclil1g. spcciali/,II'ca M,lI1agcl11\.:111. I()J'Jml dc il1\ {ll{l l11 al1l Ii. 
prol1lo\ia 20 12, dill cadrul l ini\crsil{i\ii ROIl1,ll1o-!\l11cric<.lnc din l~lIL'urc ~li pri\ind ;>; us\il1crca 
C\aI11L'I1Ului de lilwli ;,II'c ,I sludiilor ill c,\(irul l ' l1i\crsilillii V:II<1i1i,1 din l ,irg()\ islL'. I ,KUll,Il L',1 lk 

$liil1\c l ·conol11icL'. 
!\\,-ll1d in \cdcrc /\\'i / lil cOl11isici de spccialil,llC a SCI1<1llllui lIlli\CI'sildl' ((' 2). cl1lis sllh 111'. 

004R/3 IJl7.2013. pri\ind solicilarC,1 dilliloma Fduard. ,Ihso hcnl al hlclIll[llii dc Managcll1cnl
Markcling. spcci<1li /,l rc,1 M 'lI1agcl11cnl. forma dc ;11\~'il[II11 ,l l1l Ii. pl'Ollloli a ~o 1:2. din L'(lclrlll 
l !l1i\ CI'Sil{qii R0I11 {1I10-.\llwric'lI1c dill HliClIrcsli dc slls\il1crc a L'\(lllh.'nullli de li ll ali/Clrc ,I 
sllldiilor ill c;'Kil'ul lni\ersil,-llii Valahia dinl 'lrgtl\i~lC, 1,IClIll,IlL',1 elL' )liil1\c IUlnOl11icl' : 
In conl'ormilalL' L'U dispOli\iik (\I'l. ~ 1.1. alin.2 , lil1 n din legL'a "dllcCllici '\,Ilionale nr.I :2 0 II: 
In iL'lllCilil ciisj1o / i\iil or 'Irl.25. pCl.-f2 din Carl,1 l 'ni\ersil{i\ii Valai1i,1 dinl,lrg()\ i ~le , ill lIrI1lll 
dClhalcrii punclului 10 dc pc OI'dil1ca de Ii. 

1I0T;\I~;\~TF 

I. Sc aproha solicilarca clilli IOl11a Idumd. ahso hcl1l al 1',IClI l[{i[ii dc r'v1'1I1 (lge l11clll-f'vt\I-kcling. 
spcciali/arca Managemcnt. ronml dc il1\{l\UIll<1l1l Ii. Pl'OlllO\ia 2012, dill cadrlll l'lli\crsilCqii R(lI11,lno
/\l11cricallc dill l~lIcurc~li dc sus\illcrc a c \ an1L'l1l1lui lk lillali/arc a sludiilm ill c;'lehul l !ni\crsiLqii V,II,ll1in dill 
larg()\i~lc. Facliltalca dc )liill\c I 'COI1()l11icL', 

2. PrclL'llla hOlZlr,lrc \ ,1 Ii cOl11Lll1icalJ COllsilillllli dc Ad l11ini slrdliL' ,II l :ni\L' I'silCqii Va lahia dill l'lrg(l\i~lL' 
-:; 1 \;,1 Ii pO Slma pc silc-ul l iVI. SCq illllL'd SCI1'Il. 

A\' il.l:lt , 

unin.' rsitar 

As. LIlli,. drd. jr. ~~rnilian HLlI.I'~A 

http:11r.6263/2.5.07.20
http:w\\w.\alahia.ro
http:scnat(a',alahia.ro


MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 

UNIVERSITATEA VALAHIA din TARGOVISTE 


SENATUL UNlVERSITAR 

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


Telefon0766187766, Fax 0040 245 222013, senat@valahia.ro; www.valahia.ro 


VNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGO~TE 

REGISTRATURA SENAT 

ltilJ.AAe Nr i!?iOJ din 54, o~ 2tVJ. 
IES IRE ' Ho61rarea SENATULUI nr. 129 E 

din 31 iulie 2013 

Senatul Universitatii Valahia din Targovi~te, intrunit in ~edinta din data de 31 iulie 2013 , potrivit 
Convocatorului din data de 29 iulie 2013, 

Urrnare a adresei emisa sub m.S7121l0.07.2013 de catre Consiliul de Administratie al 
UniversiUitii Valahia din Targovi~te cu privire la rectificarea cifrei de ~colarizare pentru anul 
universitar 2013-2014, in conforrnitate cu precizarile MEN privind capacitatea de ~colarizare 
(numarul maxim de studenti care pot fi ~colarizati); 
Avand in vedere, Avizul comisiei de specialitate a Senatului universitar (C2), emis sub 
m.0048/31.07.2013, cu privire la rectificarea cifrei de ~colarizare pentru anul universitar 2013
2014, in conforrnitate cu precizarile MEN privind capacitatea de ~colarizare (numarul maxim de 
studenti care pot fi ~colarizati); 
In conforrnitate cu dispozitiile art. 213, alin.2, lin n din Legea Educatiei Nationale m.l/2011; 
In temeiul dispozitiilor art.2S din Carta Universitatii Valahia din Targovi~te, in urma dezbaterii 
punctului 3 de pe Ordinea de zi. 

HOTARA~TE 

1. Se aproba rectificarea cifrei de ~colarizare pentru anul universitar 2013-2014, in conformitate cu 
precizarile MEN privind capacitatea de ~colarizare (numarul maxim de studenti care pot fi ~colarizati) , conform 
Anexei m.1 ata~ata prezentei hotarari. 

2. Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului de Administratie al Universitatii Valahia din 
Targovi~te ~i va fi postata pe site-ul UVT, seqiunea Senat. 

Avizat, 

Secretarul Senatului universitar 

~ 

As. univ. drd. jr. Emilian BULEA 

http:www.valahia.ro
mailto:senat@valahia.ro


AneXq n,~,1 /t.l 

. ( MINISTERUl EOUcATlEI NATIONAlE 
UNIV.E.RSITA:r5A.!'YAIAHI~· din TARGOVISTE,;I RECTORAT 

~ul Regele Carol I, Nr. Z ~ 130024 n'IOl/lfta, Romania 
Tel: +40-245-206101; Fax: +40·2450·217692/211809, 

red:orat@valahla.ro.www.vaJahla.ro 

REPARnZAREA CIfREISE ~€DI:ARIZARE 


PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA TN ANUL UNIVERSITAR 2013 - 2014 


-l -
Ofra de $(013rl13r. afn de ~cQl ..ri:are tifr.. de fCOIlrbare 

pentru ~tudll ~n'ru ,tudU penlru 11u611 

Nr.c 

rt. . 

Domenlul 

de studll 

unlveFlltare 

d~lIunl" 

Programul d. studll unlverslure d. 
IlcenfJ 

(locaUa.Keogra.r;"ci d.e cibfa.~uratel 

nnanrate de la flnantll. de la fl'nan\.lte del.. 
Fotma de bugetul de nat bue.'.... de stat penlnl bu(etul de sl.al pentru Ofra de 

invltJmlnt tll'lotit- din-Repubila romJnU eM prelullndenl }GOI.ulure pentru 
, Moldova Q~e -au dlplomi studll cu taxI 

Total 
din tare 

rrom'

·d. bK.alaut'eal ob,Inutl In 
Rom.;t,nla Nr.locurt C8 IHr. locurf FTB 

I 

iJoiai 

FACUlTATEA DE ~TIINTE ECONOMICE 

Connbillate 
Contabllitolte $i I nformati~ de gntiune IF 30 
Contabilltate Ji Informatica de gMtiune 10 

Management 
Managffnl!f'II IF I 30 

M~na8ement 10 

Finance 
!Finante f/ bAnci IF ' ,r' 0 

FlnanJj! ~i blnc::l 10 +--l--
Marketln, 

Marketing IF I 30 

Markedng 10 

Economla com«tulul, tUfismuiul p servlcillod .... ' IF'" !.. i'J" :30: LI '':'. · "/ ~. L , ~ ; . 1, ' 

Admlnlstnuea aracerllor I . I I (, ... .'"!' t....i . 
rconomia comertuliii, tutismi.llul $4 servidUor 
(Ia AlelCandrial 

Admlnistratie pubtld 

~tlln,e administrative IAdrninistJatie publici (Ia A1eundriai 

Adml nistr.l~ie publld 

Drt!pt 0,.,. 
Drept 

IF 30 

180 ' I 0 .'.':j ".. ... 
FACUlTATEA DE DREPT ~I ~TIINTE ADMINISTRATIVE 

IF 
IF 
10 

33 

20 

IF I 27 
10 

5· 

Total ,/IO : .r~o~~r- f - I ·3 . J ···· "'J."l _ 
FACUlTATEA DE INGINERIE ElECTRICA. ElECTRONICA ~I TEHNOlOGIA INFDRMATIEI 

Ing-Jnerla lIstemelor IAutomatid p inlormatidi aplk:.ilt.l IF 35 

'""oerie C!lectronld,1 Oettronld oIIpllat1 . IF 67 

telecomunlcalll Tehnologjl $1 s/stHlle dl! telecomunlcatil IF 

10 Inginerie electrld IEIKtrotehnic;'i IF 26 

111 Inglnerle enere~lld jfnert!!'th:a industriaa IF 30 

Total 

12 

13 

14 

15 

Ingi nerl~ medlulul 

Aeronomic 

Inrlnerle chlmld 

loglnerla produ,elor 

allmentare 

158 01 (C····I":,.-.. .' 1 

FACULTATEA DE INGINERIA MEOIULUI ~I ~TIINTA ALiMENTELOR 

In,giMria ~ protKJj. mediului In agriculturl 

Montanololil, 

COotrolul rI wcurita tea produselor 
aliment')f!!' 

Tehnologia prelucr~rii prodllSelor agrico!e 

IF 39 

IF 24 

IF 30 

IF 34 

o 

'Total ''''''' " ........".~,- ~~, - ..~ _..J r ~.l" J '0 1 · 4' T .._....·'f · 
FACUlTATEA DE TEOlOGIE ORTODDXA SI ~IINTElE EDUCATIEI 

16 I Teologie lTl!'Olosie ortodo)(~ ~1to",U IF 43 

17 ! ~tlln\e ale eduQllel Jp@d.rogia jrwll~manlulu l prim.ar ~ pt"e,cobr IF 29 

~o~r 72 i .3 

FACUlTATEA DE FIINTE UMANISTE 

18 I fduuVe n,ld 51 ,port J£duca~e filid Joi sportivl IF 38 l ' 

19 GeografJe Geografie IF I 30 
20 Istori. boorie IF I 30 

'!~~"' .,; 98 ' I ~:T _,, ' 6 . 

FACUlTATEA DE ING INERIA MA1ERIAlElOR SI MECANICA 

------- IJ-.,:rJ tnetncrte-muanla- IEctrtpament@'J)entnrproase:tndustrfal--=l= _ I ~ 1:-=3~t---:.==-=- .2 

22 I Inglnerla materlalelor IStlin~ materialelor IF 30 

42 
50 
67 

50 
43 
75 

68 
50 

67 

45 

·557 

14 

60 
75 

70 

100 
.319 

25 

37 

73 

68 

21 

30 

24 

143 

55 

38 

93 

48 

58 
38 

"144'·_·· .. 

38 

37 

Cifra 

totaU 
de $coI.riur. 

75 

50 
100 
50 
75 

75 

100 
50 

100 

75 

" .7S9" 

50 

80 

75 

100 
100 
405 

40 

95 

65 

40 

.240 

110 

45 

60 

60 

27.5 

100 

70 

. 1'70 

90 

90 
70 

. 250 

70 

70 

!:Wal "·' 60 I --;-0 T~~ 4 o T:'i5 ·:X~ .. ·."::" 140.: 

23 Fldd F/tlcJ 

,1.4 .Chlmle OJ/mle 

25 MatematleJ Malematica informatid 

26 Mudd PMaSogie mutiGllj 

fotal .. 

27 I ~tlln1e ale eomunldrll IJuma/ism 

.28 L.___ S~II~t. PolltJee 

29 UmbJ .lllte~tuti 

>• •.,.~~ 

;lp,T~,l.G~NE,1.lA1i 

StiintePoI/tlc.e 

limba ~ Ifteratura rOmarJ:Umt)a $i 
IiIHatura ef'oIll!lllfrancul 

FACUlTATEA DE ~TIINTE SI ARTE 
If 

IF I 20 

IF I 20 
IF I 20 

:"~'I- :',Q:7 1 . 1 

FACUlTATEA DE ~TIINTE POLITICE, lITERE ~I COMUNICARE 

IF 13 

IF ·" 1- -13: 

IF 34 

',,607 
895 

~I~ - --

o leO 

• 18 locuri pentru candld.tII de etnle roma, repartlzate functle de sollcit.riJe c.andldinUor 

. 4 · .....:~:: ~..' 

2' 

4.-' i ' 
42 .10 

18 
28 

"so . 

34 

36 

39 

109 
·15'63 

40 
50 

25 
. lIS . 

so 
50 

75 

175 

252~ 

I 

...

mailto:red:orat@valahla.ro.www.vaJahla.ro


MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 

UNIVERSITATEA VALAHIA din TARGOVISTE 


SEN ATUL UNIVERSIT AR 

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


Telefon0766187766, Fax 0040 245 222013, senat@valahia.ro; www.valahia.ro 


UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVl~TE 


REGISTRATURA SENAT 


~Nr, <1201 din '3,/,o:t'H li.. 
IESIRE 

Hotararea SENATULUI nr. 129 F 
din 31 iulie 2013 

Senatul Universitatii Valahia din Targovi~te, intrunit in ~edinta din data de 31 iulie 2013, potrivit 
Convocatorului din data de 29 iulie 2013, 

Urmare a adresei emisa sub nr.5712/10.07.2013 de catre Consiliul de Administratie al 
Universitatii Valahia din Targovi~te cu privire la criteriile de acordare a gradatiilor de merit 
cadrelor didactice in anul 2013; 
A vllild in vedere Avizul comisiei de specialitate a Senatului universitar (C2), emis sub 
nr.0048/31.07.20 13, cu privire la criteriile de acordare a gradatiilor de merit cadrelor didactice in 
anu12013; 
in conformitate cu dispozitiile art. 213, alin.2, lin n din Legea Educatiei Nationale m.lI20 11; 
In temeiul dispozitiilor art.25, pct.28 din Carta Universitatii Valahia din Targovi~te, in urma 
dezbaterii punctului 4 de pe Ordinea de zi. 

HOTA.RA~TE 

1. Se aproba criteriile de acordare a gradatiilor de merit cadre Ior didactice in anul 2013, conform Anexei 
A 3 la Metodologia ~i criteriile de acordare a gradatiei de merit in UVT- Centralizatorul a(~tivitatilor 

desIa~urate. 

2. Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului de Administratie al Universitatii Valahia din 
Targovi~te ~i va fi postata pe site-ul UVT, sectiunea Senat. 

PRE~EDIN~' 
y..0 MANI-1 


~~* -J p.,LAH1"l o*-'-?.>I 

~<J-. ~o,:;r ~ Prof.uU\~JJ~ on CUCUI 
:x;,~ ~o 

Avizat,aUl _~~SENAT2~ 
~?: ~~ Secretarul Senatului universitar ~~ ,?y t;-~ 

~ ~~ 

, c~RCETAR\\.\~ 
 ~ ~ 

As. univ. drd. jr. Emilian BULEA 

http:nr.0048/31.07.20
http:www.valahia.ro
mailto:senat@valahia.ro
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UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TARGOVI~TE 
Facultatea--------------------------

AnexaA.3 

1. Cadrul didactic -----------------------------------------

-"" 

CENTRALIZATORUL ACTIVITATILOR DESFA~URATE 
- - - .-

.~ ':c§;..'.':...:' Activitatea " ~""," ".;!y..Grupa de activitatl'" Evaluarea 
DenumireaTipul Denumirea Puncte I Pe ce se acorda I PuncteNr·1 

acordateI 
Cursuri publicate in edituri ree. CNCSIS paginaActivitate 1. 0.50A 

Autori I Titlul I Editura I AnullPgdidactica Nr. 
1 I I I 

2. Culegeri/indrumarepublicate in edituri CNCSIS pagina0.40 
Autori I Titlul I Editura I AnullPgNr. 

1. I I I 
Culef(eri/indrumare pe plan local 3. 0.20 pa~ina 

Autori I Titlul I Editura I AnullPgNr. 
1. II I I 

ndrumare proiect, Lucrare de licenlli, diserta(ie (max 25 Lucrliri/an universitar) 4. 5 student I 

Nume student I Anul/Sec~ia I INr. 
1. I I I 

Indrumare student strain in staf(iul de practicli5. student15 
Nr. I 
1. I 

Conducerea unei Lucrari de cercetare !ftiin(ificli studenteascli, sus(inutli in cadrul sesiunilor 6. 2 lucrare 
~tiinlijice studenle~ti 

Autori I TitluNr. 
1. I 

7. Indrumare studenti premiati La concurs profesionalfaza localli student5I 
Nume student I Denumire concurs I AnJsectieN.-. 

1. I I 
lndrumare studen(i yremia{i.la concurs JJ!ofesionallaza na{ionaiii 8. 10 student 
Nume student I Denumire concurs AnJseqieNr. 

1. I 
9. Indrumare an 5 an univ. 

-.:--;:.~ Specializareaiprogramul de studii -." AnNr. 
1. I - I 

" 

F 347, 2012. Ed,2 SMQIFORMULARE.. :,(:, .. ~ 
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SMQ/FORMULARE ~'" 

-

TOTAL A 

B Cercetar~~" 
~tiinlifidi 

F 347. 2012. Ed.2 

-l9-. 

11. 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

- im/ramarl!--prffctictNincmsa la ,a1te meiifiiini" 'in Statui de Func(ii) 
Nr. I Specializareaiprogramul de studii I An 
1. I I 

Conducerea unor cercuri ~tiinpfice studente$ti 
Nr. I Specializareaiprogramul de studii J Denumirea cercului studentesc 
1. I I 

M4iiPf!rajii tratate publicate in editu;I~"#'ecunoscute in striiinatate ~~~'" 
Nr. Autori I Titlul I Editura I AnullPg 
I J I J 
Articole in publicap; cotate lSI (pentru reviste cotate lSI, cujactorul de impact publicat 

anual de catre Thompson Reuters in Jornal Citation Report) 
Nr. Autori I Titlul I Revista 
1. J 1 

Articole in publica{ii cotate +BIB CNCSIS 
Nr. Autori I Titlul I Revista 
1. I I 

Articole incluse in revisteliurnalelpublicafii indexate lSI 
Nr. Autori I Titlul I Baza de date 
1. I I 

Articole incluse in baze de date indexate internaponaie 
Nr. Autori I Titlul I Baza de date 
1. I I 
Articole publicate in aile reviste din striiiniitate, neindexate in baze de date internaJjoJlale 
Nr. Autori I Titlul I Revista 
1. L I 

Articole publicate in proceedinf!s-uri ale unor conjerinle interna{ionale indexate lSI 
Nr. Autori I Titlul I Publicatie/Conferin\A I ISBN sau ISSN/AnlPag. 
1. J I L 
Articole publicate in procp.edings-uri nle unor conjerinle interna{ionale neindex.ote BDI 

Nr. Autori I Titlul I Publica~ie/Conferintl!. I ISBN sau ISSN/AniPag. 
1. I I I 

Articole publicate in proceedinf!s-uri ale unor conferin(e na{ionale 
Nr. Autori I Titlul I Publica~ie/Conferinta I ISBN sau ISSN/AnlPag. 
1. J ! I 

Ciiari in reviste cotate lSI ({ara autocitari) 
Nr. Autorii lucrarii Lucrarea In care se Lucrarea citatl!. Autorii lucrl!.rii 

care cit.eaza citeazalRevista citate .,. 

1. 

10 an univ. 

20 cere studentesc 

1 pagina ~~':,'. 

100 lucrare 

60/40 lucrare 

80 lucrare 

60 lucrare 

50 lucrare 

50 lucrare 

30 lucrare 

15 !ucrare 

25 citare 



IE· j'p :-
.. ;Jt .,.- .' .

! f _" '; 
1!,7." 

-1-1-. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Gfifligarea-unui-grant-sau-contrtlct-de-cercetare-ftiinpfica international cu parteneri 
multiplii la care Universitatea" Valahia" din Tiirgovi~te are calitate de promotor-

Director (responsabil) 
Nr. I Denumire contract Finantator I Valoare contract/UVT 
1. I I 

Cll~tigarea unui grant sau contract de cercetare ~tiinpflCli internaponal cu parteneri 
multiplii la care Universitatea" Valahia" din Tllrgovi~te are calitate de partener-

Director (responsabil) 
Nr. I DeIl¥mire contract Fina~or I Valoare contract/Uv.::r 
I. I I 

CIl~tigarea unui grant sau contract de cercetare ~tiinpficli internaponal cu parteneri 
multiplii La care Universitatea" Valahia" din Tiirgovi~te are calitate de promotor

(membru in echipli) 
Nr. j Denumire contract Finan~tor 1 Valoare contractlUVT 
I. I I 

Cii~tigarea unui grant sau contract de cercetare ~tiinpficli international cu parteneri 
multiplii la care U niversitatea " Valahia" din T lirgovi~te are calitate de partener

(membru in echipli) 
Nr. I Denumire contract Finantator I Valoare contract/UVT 
I. I I 

Cii~tigarea unui grant sau contract de cercetare ~t;;npficli national cu parteneri multiplii la 
care Universitatea" V alahia" din Tiirgovi$te are calitate de promotor - Director (responsabil) 

Nr. I Denumire contract Fina~tor 1 Valoare contractlUVT 
I. I I 

CIi~tigarea unui grant sau contract de cercetare ~t;;npflCli naponal cu parteneri multiplii la 
care U niversitatea " Valahia" din Tiirgovi$te are calitate de partener --- Director (responsabil) 
Nr. I Denumire contract Finantator J Valoare contractlUVT 
I. I I 

.CIl~tigarea unui grant sau contract de cercetare ~tiinlificli naponal cu parteneri multiplii la 
care Universitatea " Valahia "din Tiirgov4te are calilate de promotor  (membru in ecllipli) 
Nr. I Denumire contract Finan~ator ! Valoare contractlUVT 
I. I I 

Cii~tigarea unui grant sau contract de cercetare ~tiinpficli nafionai cu parteneri multipiii la 
care Univer!>itatea "Valahia "din Tiir!!.ov4te are calitate de partener  (membru in echipa l 

Nr. I Denumire contract I Finan@tor I Valoare contractlUVT 
I. I I I 

Direcior (responsabil) de grant (inclusiv graniUrile cu parteneri multipii, proiecie POSDRU, 
,~au aile proiecte din fonduri structurale) sau contract de cercelare ,5tiintifici'i cu terti 

Nr. I Denumire contract I Finantator I Valoare contractlUVT 
I. I I 

", 

I -. 

150 contract 

100 contract 

~..,.,.: . 

50 contract 

25 contract 

50 contract 

30 contract 

30 contract 

15 contract 

2& contrllct 

-

F 347. 2012 . Ed.2 SMQIFORMULARE '-
"" 



~, 1f: -:lit j, .;, 
~ ~ "I~ . .~. ' ~ "' .' .' .' .

7. Participare in comisie sus(inere examen doctorat 4 examen 
Nr. I Anu! I Candidat 
1. I I 

8. Participare in comisie sus(inere referat doctorat 4 referat 
Nr. J Anu! I Candidat 
1. I I 

9. Participare in comisie concurs titularizare cadre didactice 5 concurs 

I II Nr. I Nr. decizie/Anu! I Disciplina 
"",:,. 

1. I ~ :. i .~::; .,."'...... '-, 
t-';';' .;."... ""' 

10. Pa.rtkiR,are in comisie orare 2 an de studii 
Nr. I Anul universitar I Anu! de studii pentru care s-a intocmit orarul 
1. I I 

11. Participare in comisia pentru elaborarea jJlanurilor de invillamlint 10 program 
Nr. 1 Anul I Special izarea 
1. I I 

12. Persoana de contact din partea UVT pentru autorizarea provizorie / acreditarea/evaLuarea 50 program 
periodica a unuifJ!ogram stu diu 

Nr. I Anu! I Programul de studii 
1. I I 

13. Participare in comisia de eLaborare a raportului de autoevaluare in vederea autorizarii 20 Comisie I 

provizoriilacreditariilevaiuariiperiodice a unui program stu diu 
Nr. J Anul I Programul de studii 
1. I I 

14. Verificarea fn caLitate de auditor intern a raportuLui de autoevaLuare in vederea autorizarii 10 program 
provizoriilacreditariilevaiuarii periodice a unui program stu diu 

Nr. J Anul J Programul de studii 
1. I I 

15. Participare in comise C!ade didactice 3 comisie 
Nr. J Decizia! Anul I Gradul didactic/Candi dat 
1. I I 

16. Participare in comisie La nivel de MEN 10 participare 
Nr. I Data I Comisia MECTS 
1. I I 

17. Membru in comisii de acreditare ARACIS 10 comisie 
Nr. I Data I Decizia comisiei ARACIS/ProgramullUniversitatea -
1. I I 

~- - --. 

18. Cursant La activitii(i de perfec(ionare cu durata de minim 3 zile in (ara/strainiitate 10/20 activitate 
Nr. I Data I Denumil'ea cursului I Organizatorul 
1. I J J -,. 

- - L.1.9-"_ StagU de predare La universitali f1.artenere din lariilstriUniitate {min. 5 zile} 
-

20/40 stagiu 
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Nr. 1 Anul I Universitatea l Perioada 
1. I I I 

20. Membru in comitete ~tiinfijice ale unor mani/estiiri ~tiinfiflce nafionaielinternalionaie 5110 manifestare 
Nr. I Anul L Denumire manifestare 
1. I I 

21. Membru in comitete de organizare sesiuni $tiinliflCe na(ionalelinterna(ionale 5110 manifestare 
Nr. I Anul J Denumire manifestare 
1. I I , 

22. 
":.. Evaluatori pentru fii;piecte de cercetare $tiin(ijicii :t" 5 ~~proiect:;.; ~ . ,..;( ". 

Nr. I Anul l Nr. proiecteipanelul I Autoritatea de cercetare ~tiintifica ~i tipul proiectului I 

1. I I I : 

23. Referent in comisii pentru acordarea titlului de doctor lariilstriiiniiiate lOllS eomisie I 

Nr. I Doctor I Conducatoqtiintific 1 Decizia de numire In comisie 
1. I I I 

24. Director de workshop ob(inut prin competi(ie 30 workshop 
Nr.1 Denumire contract I Finan@tor 
1. I I 

25. PremiaI Academiei RottWneialte Academii 120/100 dis tinetie 
Nr. I Denumirea premi ului I Data/Cine 0 acorda 
1. I I 

26. Membru in Senatul Universitii(ii/Consiliul de AdministrafIe 15 an 
Nr. I Legislatura I Anii 
1. 1 I 

27. Membru in Consiliul Facultii(ii 10 an 
Nr. I Legislatura I Anii 
1. I I 

28. Membru in colective de redac(ie 10 publieatie 
Nr. l Denumire revistalpublicatiej>eriodica 
1. I 

29. Recenzor la un curs publicat in lariilstriiinlitate 0.1/0.3 pagina 
Nr. I Autori I Denumire curs I Pagini 
1. I I I 

30. Recenzor La un tratat $tiin(ijic pub/icat in {ariilSlriiiniitate 0.2/0.4 pagina 
Nr·1 Autori I Denumire curs 1 Pagini 
1. I I I 

31. Recenzor la lin articoL in reviste cotatelinfieJrote lSI 30/15 articoI 
Nr. 1 Autori 1 Denumire articol I Publicatia 
1. I I I 

32. Recenzor la un articol in revisteimanijestare"ftiintiflCii na(ionaielinterna(ionaJe aJtele deciit lSI 5110 artieol 
Nr. I Autori _I Denumire articol 1 Publicatie 

- -
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33. Membru In conducerea unor Asocia{ii_$tiintif~e - ProfesionaJe nap.onaiel internap.onale 10/20 asociafje 

Nr. 1 Denumirea asociatiei ~tiintifice-profesionale 
1. I 

34. Membru In Asociatii $tiintifice  Pro/esionaie Na(ionaielInternationaie 3/5 asociatie 
Nr. I Denumirea asociaHei 3tiintifice-Qrofesionale 
1. I 

35. Tiilui de doctor (numai in anul sustinerii tezei) 50 teza 
". ~.r;- I '\-r: '" Titlul tezei '. . 
x:.J{ ' .•/.:; "~-

1. I 
36. Con/eren(iar In plen invitat la mani/estliri $tiin(ifice in striiiniitatel(arii 50125 conferinta 

Nr. I Denumire manifestare 
1. 1 

37. Membru ai unei Academii de $tiin{e recunoscute leJ(al 100 academie 
Nr. I Denumire Academie 
1. 1 

38. Activitiiti permanente specijice (manageriat buletine $tiintifice, director centru de cercetare) 50 an 
sus{inute in colectivele academice 

Nr. I Denumire activitate jJermanenta 
1. I 

39. Realizarea de documente de analizii $i imbuniitli!ire a calitiitii proceselor didactice sau de 10 actiune 
cercetare (elaborare reguiamente, metodologii # proceduri speciflCe, analize, rapoarte de 

activitate etc.) sus(inute in colectivele academice 
Nr. I Denumirea actiunii 
1. 1 

40. Participliri in aile comisii 4 comisie 
Nr. I Denumire comisie 
1. 1 

41. Alte activitii(i ce nu se reglisesc in document $i care sunt evaluate de ciitre Decanul/aculta(ii / 
Rectorui universitii/ii 

- pentru implicare in activita!i organizate la niveiuiJacuiJiitii; 10 acfjune 
- pentru implicarea/acultii/ii in activitii(i organizate la nivel naponal $i internaponal; 15/20 actiune 
- pentru implicare'in activitii(i organizate la nivelui universitii(ii; 20 actiune 

I- pentru implicarea universitii/ii in activitii{i organizate la nivel nu{ionai $i international 25/30 actiune 
Nr. I Denumire actiune 
1. I 

TOTALC 
c..lOTAL GENERAL = TOTALA+ TOTAL B + TOTAL C 

Declar pe proprie raspundere, sub sanciiunea falsului In declaratii ~i Inscrisuri oficiale, ca cele Inregistrate mai sus sunt adevarate:' 
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Data Intocmirii 

Director Departamament, Cadrul didactic, 

··' i • r ,' ..... . 
': .... •W" CO ~~~:- ~" 
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~ MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 

UNIVERSITATEA VALAHIA din T ARGOVISTE 


SENATUL UNIVERSITAR 

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


Telefon0766187766, Fax 0040 245 222013, senat@valahia.ro; www.valahia.ro 


UNIVERSITATEA VALAHIA OlN TARGOV1~TE 


REGISTRATURA SENAT 


IN~Nr, .Jo.J di 3(.d Qo~ ,IESIRE n, ____ 
Hotadirea SENATULUI nr. 129 G 

din 31 iulie 2013 

Senatul Universitatii Valahia din Targovi$te, intrunit in $edinta din data de 31 iulie 20B, potrivit 
Convoeatorului din data de 29 iulie 2013, 

Urrnare a adresei emisa sub nr,6263/25.07.2013 de eatre Consiliul de Administratie al 
Universita!ii Valahia din Targovi~te eu privire la ealendarul de desIa$urare a eoneursurilor de 
aeordare a gradatiilor de merit in anu12013; 
A vand in vedere Avizul eomisiei de speeialitate a Senatului universitar eC2), emis sub 
nr.0048/31.07.2013, eu privire la ealendarul de desIa~urare a eoneursurilor de a<o;ordare a 
gradatiilor de merit in anuI2013; 
In eonformitate eu dispoziriile art. 213 alin.l lit. n $i art. 311 alin.l din Legea Eduea!iei 
Narionale nr.lI20 11; 
In temeiul dispozi!iilor art.25, pet.28 din Carta Universitatii Valahia din Targovi$te, in urma 
dezbaterii punetului 5 de pe Ordinea de zi. 

HOTARA~TE 

1. Se aproba ealendarul de desIa$urare a eoneursurilor de aeordare a gradatiilor de merit in aJ'lUl 2013, 
conform Anexei nr.3 ata$ata prezentei hotarari. 

2. Prezenta hotarare va fi eomunieata Consiliuluj de Administratie al Universita!ii Valahia din 
Targovi$te $i va fi postata pe site-ul UVT, sectiunea Senat. 

Avizat, 

Secretarul ~ universitar 

As. univ. drd. jr. Emilian BULEA 

http:www.valahia.ro
mailto:senat@valahia.ro


MINlSTERUL EDUCATIEI NATIONALE 
UNIVERSlTATEA "VALAHIA" din TARGOV 

RECTORAT 

Anexa nr.3 

Avizat in C.A. din 25.07.2013 

CALENDAR DE DESF A~URARE A CONCURSURILOR DE 


ACORDARE A GRADATIILOR DE MERIT 


incepand cu 1 octombrie 2013, pe 0 perioada determinata de 5 ani 


ETAPE CONCURS DATA 

Depunerea dosarelor la nivelul departamentului 9 septembrie 2013, ora 16uU 

Dezbaterea ~i aprobarea dosarelor in departament ~i 

validarea in Consiliul facuWitii 

10  13 septembrie 2013 

T ransmi terea dosarelor spre dezbaterea ~i validarea 

Comisiilor de concurs 

16- 20 septembrie 2013 

Dezbaterea ~i validarea in Consiliul de Administratie 

Validare de Senatul UVT 

23 septembrie 2013 

27 - 30 septembrie 2013 

I 

--I 

I 

--1 
Decizie de acordare a gradatiilor de merit 01 octombrie 2013 

I 



MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 

UNIVERSIT ATEA V ALAHIA din T ARGOVISTE 


SENATUL UNIVERSITAR 

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


Telefon0766187766, Fax 0040 245 222013, senat@valahia.ro; www.valahia.ro 


UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVl~TE 

REGffiTRATURlSENAT 

~ Nr. iJO/; din 5/ ok. ~ I)..
IESIRE 

Hotararea SENATULUI nr. 129 H 
din 31 iulie 2013 

Senatul Universitapi Valahia din Targovi~te, intrunit in ~edinla din data de 31 iulie 2013, potrivit 
Convocatoru!ui din data de 29 iulie 2013 , 

Urmare a adresei emisa sub nr.6263/25.07.2013 de catre Consiliul de Administra!ie al 
Universita!ii Valahia din Targovi~te cu privire la calendarul cadru de desIa~urare a COrlcursurilor 
de ocupare a posturilor didactice vacante, in anu! universitar 2012-2013, etapa a II-~ publicate 
in M.O. 277119.07.2013 ; 
A vand in vedere Avizul comisiei de specialitate a Senatului universitar eC2), emis sub 
nr.0048/31.07.2013, cu privire la calendarul cadru de desIa~urare a concursurilor de ocupare a 
posturilor didactice vacante, in anu! universitar 2012-2013, etapa a II-a, publicate: in M.O. 
277119.07.2013 ; 
In conformitate cu dispozi!iile art. 213, alin.2, lit. n din Legea Educa!iei Nationale nr. 1I2011; 
In temeiul dispozitiilor art.25 din Carta Universitatii Valahia din Targovi~te, in urma dezbaterii 
punctului 6 de pe Ordinea de zi. 

'-... ~ ~ 

HOTARA~TE 

1. Se aproba calendarul cadru de desIa~urare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice ~Iacante in 
anul universitar 2012-2013, etapa a II-a, publicate in M.O. 277119.07.2013, conform Anexei nr.l ata~ata 

prezentei hotC:trari. 

2. Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului de Administratie al Universita!ii Valahia din 
Targovi~te ~i va fi postata pe site-ul UVT, sectiunea Senat. 

~RE~EDIN1E, 

*?-OMANI-1 ~ 

~ ~~H14 ,~
ff,,<JProf.uI1~-P'f;, on CUCUI 


!lJ~ ~'6 

Avizat,~~SENATg~ 

Secretarul Senatului universitar ~% ~~ 
~ ~ ,,?Y ¢~ 

~c ~~ 


~RCET'Ap..\\,\\'ti dP 
~ As. univ. drd. jr. Emilian BULEA 

http:www.valahia.ro
mailto:senat@valahia.ro


B-dul Regele Carol I, Nr. 2 - 130024 Targovi~te, Romania 
Tel: +40-245-206101; Fax: +40-245-217692/211809 

rectorat@valahia.ro; www.valahia.ro 

Anexa nr.t 

Avizat in C.A. din 25.07.2013 

CALENDARUL DESFA.SURARII CONCURSULUI DE OCUPARE PE 
PERIOADA. NEDETERMINATA. A POSTURILOR DIDACTICE 

VACANTE iN ANUL 2012-2013, ETAPA A II-A, PUBLICATE IN M.O. 
277119.07.2013 SI A POSTURILOR DIDACTICE OCUPATE PRIN 

CONCURS PE PERIOADA. DETERMINATA. 

19 iulie-4 sept. 2013 Inscrierea candidatilor cu avizul Biroului Juridic 

4 - 6 sept. 2013 lnformarea candidatului privind Indeplinirea 

conditiilor legale de prezentare la concurs 

9 sept. 2013 Afi~area listei candidati10r cu dosare admise 

4-9 sept. 2013 Transmiterea dosarelor candidati1or, cu avizul 

Biroului Juridic, catre membrii comisiilor de 

concurs 

12 sept. 2013 Publicarea pe pagina web a anuntului privind 

ziua, ora ~i locul desfii~urarii probelor de concurs 

19-20 sept. 2013 Desfii~urarea probelor de concurs 

19-20 sept. 2013 Raportul pre~edintelui comisiei de concurs 

21 sept. 2013 Publicarea pe pagina web a rezultatulu:; 

concursului 

23 sept. - 27 sept. 2013 Depunere contestatii 

27 sept. 2013 Rezolvare contestatii 

27 sept. 2013 	 Avizarea raportului asupra concursului de catre 

consiliul facultatii 

27 sept. 2013 	 Validarea rezultatelor concursului de catre 

Consiliul de Administratie 

30 sept. 2013 	 Validarea rezultatelor concursului de catre 

Senatul UVT 



MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 

UNIVERSITATEA VALAHIA din TARGOVISTE 


SENATUL UNIVERSITAR 

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


Telefon0766187766, Fax 0040245222013, senat@valahia.ro; www.valahia.ro 


UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGO~TE 

REG ISTRATURA SENAT 

I ~ tQ?J din V.rO Y . gp f..$ 
IESIRE - Hotararea SENATULUI nr. 129 I 

din 31 iulie 2013 

Senatul Universitatii Valahia din Targovi~te, intrunit in ~edinta din data de 31 iulie 20 13, potrivit 
Convocatorului din data de 29 iulie 2013 , 

Urmare a adresei emisa sub nr.6263/2S.07.2013 de catre Consiliul de AdmiIllistrarie al 
Universitatii Valahia din Targovi~te referitoare la propunerile inaintate de faculmri privind 
componen!a comisiilor de concurs in vederea ocuparii posturilor didactice vacante in anul 
universitar 2012-2013, etapa a II-a; 
A vand in vedere, A vizul comisiei de specialitate a Senatului universitar (C2), emis sub 
nr.0048/31.07.2013, privitor la propunerile inaintate de facultari privind componenra comisiilor 
de concurs 'in vederea ocuparii posturilor didactice vacante in anul universitar 2012-2013 , etapa 
a II-a; 
In conformitate cu dispozitiile art. 213, alin.2, lit. n din Legea Educatiei Narionale nr. 1l20 11; 
In temeiul dispozi!iilor art.2S , pctAO din Carta Universitatii Valahia din Targovi~te: , in urma 
dezbaterii punctului 7 de pe Ordinea de zi. 

HOTARA~TE 

1. Se aproba propunerile inaintate de facultati privind componenta comisiilor de concurs in vederea 
ocuparii posturilor didactice vacante 'in anul universitar 2012-2013, etapa a II-a, conform Anexei nr.2 ata~ata 
prezentei hotiirari. 

2. Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului de Administra!ie al Universita!ii Valahia din 
Targovi~te ~i va fi postata pe site-ul UVT, sectiunea Senat. 

Avizat, 

Secretarul Senatului universitar 

As. uni~Emilian BULEA 

http:www.valahia.ro
mailto:senat@valahia.ro


-. 
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rectorat@valahia.ro; www.valahia.ro 

Aneu nr.2 
Avizate In C.A. din 25.07.2013 

ComisiiJe de concurs propuse pentru 
posturile didactice vacante publicate In 


Monitorul Oficial al Romaniei nr. 277/19.07.2013, 

Parte a am-a, pentru UNIVERSIT A TEA "V ALAHIA" DIN T ARGOVI~TE 


Facultatea de $tiin{e Economice 

Departamentul Contahilitate-Finanfe-Biinci 


Profesor universitar, pozitia 3, 
1. Pre~edinte: Prof. univ. dr. Ion STEGARoru - Universitatea "Valahia" din Targovi~te 
2. Membru: Prof. univ. dr. Vasile COCRl$ - Universitatea "AI. r. Cuza" din Ia~i 
3. Membru: Prof. univ. dr. Marilen Pirtea - Universitatea de Vest din Timi~oara 
4. Membru: Prof. univ. dr. Ion Stancu - Academia de Studii Economice Bucure~ti 
5. Membru: Prof. univ. dr. Petre Brezeanu - Academia de Studii Economice Bucure~ti 
1. Membru supleant: Prof. univ. dr. loan Talpo~ - Universitatea de Vest din Timi~oara 
2. Membru supleant: Prof. univ. dr. Aristotel Ungureanu - Universitatea Romano-Americana BucJre~ti 

Conferentiar universitar, pozitia 12, 
1. Pre~edinte: Prof. univ. dr. Ion STEGARoru - Universitatea "Valahia" din Targovi~te 
2. Membru: Prof. univ. dr. Dinu Airinei - Universitatea "AI. r. Cuza" din la~i 
3. Membru: Prof. univ. dr. Gheorghe Popescu - Academia de Studii Economice Bucure~ti 
4. Membru: Conf. univ. dr. Veronica $tefan - Universitatea "Valahia" din nrgovi~te 
5. Membru: Conf univ. dr. Mirela Oancea - Academia de Studii Economice Bucure~ti 
I. Membru supleant: Prof. univ. dr. Vasile Borga - Universitatea "Valahia" din Targovi~te 
2. Membru supleant: Prof. univ. dr. Vasile Burja - Universitatea " I Decembrie 1918", Alba Iulia 

Conferentiar universitar, pozitia 13, 
I. Pre~edinte: Prof. univ. dr. Ion STEGARoru - Universitatea "Valahia" din Targovi~te 
2. Membru: Prof. univ. dr. Gheorghe Blidaru - Universitatea "Valahia" din Targovi~te 
3. Membru: Prof. univ. dr. Dorin Jula - Universitatea Ecologica Bucure~ti 
4. Membru: Prof. univ. dr. Cristian Silviu Banacu - Academia de Studii Economice Bucure~ti 
5. Membru : Conf. univ. dr. Mirela Matei - Universitatea Petrol ~i Gaze Ploie~ti 
I . Membru supleant: Conf. univ. dr. Claudiu Cicea - Academia de Studii Economice Bucure~ti 
2. Membru supleant: Conf. univ. dr. Constantin Duguleanii - Universitatea "Transilvania" Bra~ov 

Conferentiar universitar, pozitia 14, 
1. Pre~edinte: Prof. univ. dr. Ion STEGAROru - Universitatea "Valahia" din Targovi~te 
2. Membru: Prof. univ. dr. Liliana Ni~ulescu - Academia de Studii Economice Bucure~ti 
3. Membru: Prof. univ. dr. Elena Zaharciuc - Universitatea Romano-Americana Bucure~ti 
4. Membru: Prof. univ. dr. Corina Ioana~ - Academia de Studii Economice Bucure~ti 
5. Membru: Prof. univ. dr. Vasile Riiileanu - Academia de Studii Economice Bucure~ti 
I. Membru supleant: Prof. univ. dr. Elena Dobre - Universitatea "Ovidius" din Constanta 
2. Membru supleant: Prof. univ. dr. Nicolae Todea - Universitatea ,, 1 Decembrie 1918", Alba Iulia 



-. 


Departamentul Management-Marketing 

Lector universitar, pozitia 26, 

Facultatea de Drept ~i $tiinle Social-Politice 

Departamentul $tiinle Social-Politice 


Conferenpar universitar, pozitia 9, 
I. Pre~edinte: Conf univ. dr. Livia MOCANU - Universitatea "Valahia" din Targovi~te 
2. Membru: Prof univ. dr. Smaranda ANGHENT- Universitatea "Titu Maiorescu" Bucure~ti 
3. Membru: Prof. univ. dr. Eugen CHELARU - Universitatea din Pite~ti 
4. Membru: Conf. univ. dr. Gheorghe GHEORGHru - Universitatea "Valahia" din Targovi~te 
5. Membru: Conf univ. dr. Vasile NEME~ - Universitatea "Titu Maiorescu" Bucure~ti 
1. Membru supleant: Prof univ. dr. Ovidiu PREDESCU- Universitatea "George Baritiu" Bra~ov 
2. Membru supleant: Conf univ. dr. loan CHELARU - Universitatea Cre~tina ,,Dimitrie Cantemir" 
Bucure~ti 

Lector universitar, pozitia 18, 
1. Pre~edinte: Conf univ. dr. Danuti Cristin TOP - Universitatea "Valahia" din Targovi~te 
2. Membru: Conf univ. dr. Alexandrina ~erban - Universitatea din Bucure~ti 
3. Membru: Lect. univ. dr. Constanta MATU~ESCU - Universitatea "Valahia" din Targovi~te 
4. Membru: Lect. univ. dr. Claudia GILIA - Universitatea "Valahia" din Targovi~te 
5. Membru: Lect. univ. dr. Mihai GRIGORE - Universitatea "Valahia" din Targovi~te 
1. Membru supleant: Lect. univ. dr. Eusebiu sAVESCU - Universitatea Romano-Americana Bucure~ti 
2. Membru supleant: Lect. univ. dr. Claudiu Teucan - Universitatea Romano-Americana Bucure~ti 

Facultatea de $tiinJe Umaniste 

Departamentul [storie §i Litere 


Profesor universitar, pozitia 1, 
1. Pre~edinte: Profuniv.dr. Sorin Liviu Damean, Universitatea din Craiova 
2. Membru: Profuniv.dr. Adrian Cioroianu, Universitatea din Bucure~ti 
3. Membru: Profuniv.dr. Adrian Pop, ~coala Nationala de ~tiinte Politice ~i Administrative Bucure~t; 
4. Membru: Cercetator ~t. principal gr. I Citalin Turliuc, Institutul de Istorie A.D. Xenopol al Academiei 
Romane, la~i 
5. Membru: Prof.univ.dr. Constantin Hlihor, Universitatea Cre~tina "Dimitrie Cantemir", Bucure~ti 
1. Membru supleant: Prof. univ. dr. Gheorghe On.i~oru, Universitatea "Spiru Haret" Bucure~ti 
2. Membru supleant: Profuniv.dr. Mihai Retegan, Universitatea din Bucure~ti 

http:Profuniv.dr
http:Prof.univ.dr
http:Profuniv.dr
http:Profuniv.dr
http:Profuniv.dr


Departamentul Educa(ie Fizicii 

Conferentiar universitar, pozipa 3, 

Facultatea de Inginerie Electrica, Electronicii ~i Tehnologia Informa{iei 
Departamentul Automaticii, Informatica $i Inginerie Electricii 

~ef de lucrari, pozipa 19, 
1. Pre~edinte: Conf univ.dr.ing. Florin STAN - Universitatea "Valahia" din Targovi~te 
2. Membru: Prof.univ.dr.ing. Horia ANDREI - Universitatea "Valahia" din Targovi~te 
3. Membru: ~.l.univ.dr.ing. Cornel SALISTEANU - Universitatea "Valahia" din Targovi~te 
4. Membru: ~.l.univ.dr.ing. Elena Otilia VIRJOGHE - Universitatea "Valahia" din n.rgovi~te 
5. Membru: ~.l.univ.dr.ing. Adela HUSU - Universitatea "Valahia" din Targovi~te 
1. Membru supleant: Conf univ.dr.ing. Iulian BREZEANU - Universitatea "Valahia" din Tiirgovi~te 
2. Membru supleant: Conf univ.dr.ing. Henri George COANDA - Universitatea "Valahia" din Targovi~te 

Facultatea de Ingineria Materialelor fi Mecanicii 
Departamentul Materiale, Echipamente, InstalaJii $i RoboJi 

~ef de lucrari, pozipa 15, 
1. Pre~edinte: Confuniv.dr.ing. Vasile BRA TV - Universitatea "Valahia" din Tiirgovi~te 
2. Membru: Prof.univ.dr.ing. Zorica BACINSCHI - Universitatea "Valahia" din Tiirgovi~te 
3. Membru: ~.l.univ.dr.ing. Cristiana ENESCU - Universitatea "Valahia" din Tiirgovi~te 
4. Membru: ~.I.univ.dr.ing. Adrian CATANGIU - Universitatea "Valahia" din Tiirgovi~te 
5. Membru: ~.l.univ.dr.ing. Drago~ BREZOI - Universitatea "Valahia" din Tiirgovi~te 
1. Membru supleant: ~.l.univ.dr.fiz. Violeta ANGHELINA - Universitatea "Valahia" din Tiirgovi~te 
2. Membru supleant: ~.l.univ.dr.ing. Nicoleta POPESCU - Universitatea "Valahia" din Tiirgovi~te 

Facultatea de Ingineria Mediului $i $tiinJa Alimentelor 

Departamentul Ingineria Produselor Alimentare 


Conferentiar universitar, pozitia 6 
1. Pre~edinte: Prof.univ.dr.ing. $tefania IORDACHE - Universitatea "Valahia" din Tiirgovi~te 
2. Membru: Prof.univ.dr.ing. Petru ALEXE - Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati 
3. Membru: Cercetator ~t. grd. I, dr.ing. Nastasia BELC - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Bioresurse Alimentare Bucure~ti 
4. Membru: Profuniv.dr.ing. Mona POPA - Universitatea de $tiinte Agronomice ~i Medicina Veterinara 

Bucure~ti 

5. Membru: Prof.univ.dr.ing. Anca NICOLAU - Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati 
1. Membru supleant: Cercetator ~t. grd. II dr. Enuta IORGA - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Bioresurse Alimentare - Bucure~ti 

2. Membru supleant: Confuniv.dr.ing. Felicia TUTULESCU - Universitatea din Craiova 



'

Conferen!iar universitar, pozi!ia 7 

"Valahia" din 

Conferen!iar universitar, pozi!ia 8 

I. Pre~edinte: Prof.univ.dr.ing. ~tefania rORDACHE - Universitatea "Valahia" din Targovi~te 
2. Membru: Prof.univ.dr.ing. Petru ALEXE - Universitatea "Dunarea de Jos" din Galat..i 
3. Membru: Prof.univ.dr.ing. Mona POPA-Universitatea de ~tiinte Agronomice ~i Medicina Veterinara 

Bucure~ti 

4. Membru: Prof.univ.dr.ing. Anca NICOLAU - Universitatea "Dunarea de los" din Galat..i 
5. Membru: Prof.univ.dr.ing. Lavinia BURULEANU - Universitatea "Valahia" din Targovi~te 
I. Membru supleant: Cercetator ~t. grd. II dr. Enuta rORGA -lnstitutul National de Cercetare-Dtzvoltare 

pentru Bioresurse Alimentare - Bucure~ti 

2. Membru supleant: Conf.univ.dr.ing. Felicia TUTULESCU - Universitatea din Craiova 

Departamentul Ingineria Mediului 

Conferen!iar universitar, pozi!ia 9 

I. Pre~edinte: Prof.univ.dr.ing. ~tefania IORDACHE - Universitatea "Valahia" din Targovi~te 
2. Membru: Prof.univ.dr.ing.Nicolae DOBRESCU - Universitatea de ~tiinte Agronomice ~i Medicina 

Veterinara Bucure~ti 
3. Membru: Prof.univ. dr. ing. Mihaela OPREA - Universitatea Petrol-Gaze din Ploie~ti 
4. Membru: Conf. univ.dr.ing. Ana vIRSTA- Universitatea de ~tiinte Agronomice ~i Medicina Veterinara 

Bucure~ti 
5. Membru: Conf. univ. dr. ing. Nicolae PETRESCU, Universitatea "Valahia" din Targovi~te 
I. Membru supleant: Prof. univ. dr. Aurelian PENESCU, Universitatea de ~tiinte Agronomice ~I 

Medicina Veterinara Bucure~ti 
2. Membru supleant: Conf. univ. dr. ing. Cristiana RADULESCU - Universitatea "Valahia" din 

Targovi~te 

Profesor universitar, pozitia 3 

I. Pre~edinte: Prof. univ. dr. ing. ~tefania IORDACHE - Universitatea "Valahia" din Targovi~te 
2. Membru: Prof. univ. dr. ing. Elena DELIAN, Universitatea de ~tiinte Agronomice ~i Medicina 

Veterinara Bucure~ti 
3. Membru: Prof. univ. dr. Maria Magdalena ZAMFlRACHE, Universitatea "AI. 1. Cuza" din la~i 
4. Membru: Cercetator ~t. grd. I, dr. ing. Ovidiu BADEA, lnstitutul de Cercetari ~i Amenajari Silvice 
5. Membru: Cercetiltor ~t. grd. I, dr. ing. Elena PETCU -lnstitutul National de Cercetare Dezvoltare 

Agricola Fundulea 



l. Membru supleant: Prof. univ. dr. Aurelia DOBRESCU, Universitatea de ~tiinte 
Medicina Veterinara Bucure~ti 

2. Membru supleant: Prof. univ. dr. NICOLESCU Carmen-Leane, Universitatea "Valahia" din Targovi~te 

Comisia de concurs propusa pentru 
postul didactic de asistent universitar pe durata determinata 

Facultatea de Inginerie Electricii, Electronidi ~i Tehnologia Informafiei 
Departamentul Electronicii, TelecomunicaJii ~i Inginerie Energeticii 

Asistent universitar, pozipa 25 
1. Pre~edinte: Confuniv.dr.ing. Henri George COANDA - Universitatea "Valahia" din Tiirgovi~te 
2. Membru: Profuniv.dr.ing. Dinu COLTUC - Universitatea "VaJahia" din Targovi~te 
3. Membru: $.l.univ.dr.ing. Nicoleta ANGELESCU - Universitatea "Valahia" din Targovi~te 
4. Membru: $.l.univ.dr.ing. Florian ION - Universitatea "Valahia" din Targovi~te 
5. Membru: $.I.univ.dr.ing. Gabriel PREDU$CA - Universitatea "Valahia" din Targovi~te 
1. Membru supleant: $.I.univ.dr.ing. Dan Constantin PUCHIANU - Universitatea "Valahia" din Targovi~te 
2. Membru supleant: $.I.univ.dr.ing. Marin MAINEA - Universitatea "Valahia" din Targovi~te 



-------

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 

UNIVERSIT ATEA V ALAHIA din T ARGOVISTE 


SENATUL UNIVERSITAR 

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


Telefon0766187766, Fax 0040 245 222013, senat@valahia.ro; www.valahia.ro 


UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOV1{iTE 

REGISTRATURA SENAT 

INTRARE Nr. <DO~ din 0;,t (Jf. ~1?J 
IESIRE 

Hotararea SENATULUI nr. 129 J 
din 31 iulie 2013 

Senatul Universitatii Valahia din Targovi~te, intrunit in ~edinta din data de 31 iulie 2013, potrivit 
Convocatorului din data de 29 iulie 2013, 

Urmare a adresei emisa sub nr.6263/2S.07.2013 de catre Consiliul de Administra!ie al 
Universita!ii Valahia din Targovi~te cu privire la structura Faculta!ii de Stiin!e Politice, Litere ~i 
Comunicare infiintata conform HG nr. 493117.07.2013 pe Departamente; 
A vand In vedere, A vizul comisiei de specialitate a Senatului universitar (C 1 ,C2), emis sub 
nr.0048/31.07.2013, privitor la structura Facultatii de Stiin!e Politice, Litere ~i Cotnunicare 
mfiintata conform HG nr. 493117.07.2013 pe Departamente; 
In conformitate cu dispozitiile art. 213, alin.2, lit. n din Legea Educatiei Nationale nr.lnOl1; 
In temeiul dispozitiilor art.2S din Carta Universitatii Valahia din Tfugovi~te, In urma dezbaterii 
punctului 8 de pe Ordinea de zi. 

HOTARA~TE 

1. Se aproba structura Facultatii de $tiinte Politice, Litere ~i Comunicare infiintata conform HG nr. 
493117.07.2013, pe Departamente, astfel: 

- Departamentul de $tibt{e Politice $i Jurnalism; 

- Departamentul de Litere. 

2. Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului de Administratie al Universiti'itii Valahia din 
Targovi~te ~i va fi postata pe site-ul UVT, sectiunea Senat. 

P~SEDINTE' 

~oMANI-'t ~ 
~~P~ilAfd!~ n CUCUI 
~«J- ~~ 

;;: " .A t Avizat,~~ ~o-

~~SENAT8~ Secretarul Senatului universitar 
au.! "s
C,?: -q"" 
~ ~ ~y j2
~ ~ .. 

'/ ~~ ~ 
, cCRCET~R\\'\'\ As. univ. drd. jr. Emilian BULEA 

http:www.valahia.ro
mailto:senat@valahia.ro


0:1. o MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 
UNIVERSITATEA VALAHIA din TARGOVISTE 


SEN A TUL UNlVERSIT AR 

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


j Te1efon07661877tj6, Fax 0040 245 222013, senat@valahia.ro; www.valahia.ro 
UNIVERSrTAlE A VALAHIA Difl TARGO~TE 


REG ISTRATURA SENAT 


INTRARE (yO! 3/cl: <.:b ill, _ 
A 

IESIRE Nr. din " , - Hotararea SENATULUI nr. 129 K 

din 31 iulie 2013 


Senatul Universitatii Valahia din Targovi~te, intrunit in ~edinta din data de 31 iulie 201 3, potrivit 
Convocatorului din data de 29 iulie 2013 , 

Urmare a adresei emisa sub nr.6263/25 .07.20 13 de catre Consiliul de Admini6tratie al 
Universitatii Valahia din Targovi~te cu privire la participarea Universitatii Valahia din 
Targovi~te cu proiecte in competitia din cadrul Programului Operational Cre~terea 
Competitivitatii Economice, Axa priori tara 2 - CD, operatiunea 2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii 
CD existente ~i crearea de noi infrastructuri CD; 
A vand in vedere A vizul comisiilor de specialitate ale Senatului universitar (C 1 ,C2), emis sub 
nr.0048/31.07.2013, cu privire la participarea Universitatii Valahia din Targovi~te cu proiecte in 
competitia din cadrul Programului Operational Cre~terea Competitivita!ii Economice, Axa 
prioritara 2 - CD, operatiunea 2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii CD existente ~i crearea de noi 
infrastructuri CD; 
In conformitate cu dispozitiile art. 213, alin.2, lit. n din Legea Educa!iei Nationale nr. 112011; 
In temeiul dispozitiilor art.25 din Carta Universitatii Valahia din Targovi~te, in urma dezbaterii 
punctului 11 de pe Ordinea de zi. 

HOTARA~TE 

1. Se aproba participarea Universita!ii Valahia din Targovi~te in competitia din cadrul Programului 
Operational Cre~terea Competitivitatii Economice, Axa priori tara 2 - CD, operatiunea 2.2.1 De~:voLtarea 

infrastructurii CD existente # crearea de noi infrastructuri CD, cu urmatoarele proiecte: 

- " Sisteme ~i metode avansate pentru cercetare ~tiintifica in domeniile flexibile ~i al tehnologiilor avansate 
pentru conversia energiei - SIMETACEF" - director proiect conf.univ.dr. lonel Marcel. 

- " Centrul regional multidisciplinar ~i interdisciplinar de cercetare - dezvoltare in geologia mediului" 
director proiect conf.univ.dr. Alexandru Istrate. 

2. Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului de Administratie al Universitatii Valahia din 
Targovi~te ~i va fi postata pe site-ul UVT, sectiunea Senat. 

Avizat, 

secretarul~universitar 

As. uni~Emilian BULEA 

http:conf.univ.dr
http:conf.univ.dr
http:www.valahia.ro
mailto:senat@valahia.ro


MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 

UNIVERSIT A TEA V ALAHIA din T ARGOVISTE 


SENATUL UNIVERSITAR 

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


Telefon0766187766, Fax 0040 245 222013, senat@valahia.ro; www.valahia.ro 


UNIVERSITATEA VALAHIA OIN TARGO~TE 


REGISTRATURA SEN AT 


IN T~ OoA din ~/·o~ Hotararea SENATULUI nr. 129 L ?iEs'"iRE NI, 

din 31 iulie 2013 

Senatul Universitatii Valahia din Targovi~te, intrunit in ~edinta din data de 31 iulie 2013, potrivit 
Convocatorului din data de 29 iulie 2013, 

Urmare a adresei emisa sub nr.5031126.06.2013 de catre Consiliul de Administratie al 
Universitatii Valahia din Targovi~te cu privire la Regulamentul de organizare ~i func!ionare al 
Institutului de Cercetare $tiin!ifica ~i Tehnologica Multidisciplinara ~i a Statutului Institutului de 
Cercetare $tiintifica ~i Tehnologica Multidisciplinara. 
A vand in vedere A vizul comisiei de specialitate a Senatului universitar eC2), emis sub 
nr.0049/31.07.2013 ~i nr. 0050/3l.07.2013, referitor la Regulamentul de organizare ~i 
funqionare al Institutului de Cercetare $tiintifica ~i Tehnologica Multidisciplinara ~i a Statutului 
Institutului de Cercetare $tiintifica ~i Tehnologica Multidisciplinara; 
In conformitate cu dispozitiile art. 213, alin.2, lit. h din Legea Educa!iei Nationale nr.1I20 11; 
In temeiul dispozitiilor art.25, pct 8 din Carta Universitatii Valahia din Targovi~te. in urma 
dezbaterii punctului 8 de pe Ordinea de zi. 

HOTARA$TE 

1. Se aproba Regulamentul de organizare ~i funqionare al Institutului de Cercetare $tiintifica ~i 

Tehnologica Multidisciplinara, in forma propusa de Consiliul de Administratie al UVT ~i amendata de comisia 
de specialitate a Senatului Universitar -C2. 

2. Se aproba Statutul Institutului de Cercetare $tiintifica ~i Tehnologica Multidisciplinara in forma 
propusa de Consiliul de Administratie al UVT ~i amendata de comisia de specialitate a Senatului Universitar
C2. 

3. Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului de Administra!ie al Universita!ii Valahia din 
Targovi~te ~i va fi postata pe site-ul UVT, sectiunea Senat. 

Avizat, 

secretarul~Ui universitar 

As. univ. drd. jr. Emilian BULEA 

http:www.valahia.ro
mailto:senat@valahia.ro


MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 

UNIVERSITATEA V ALAHIA din T ARGOVISTE 


SENATUL UNIVERSITAR 

r-_ _ ___ ......;;;: tr•....:~. Ion Alexandrescu Nr.39, Cod 130021, Targovi~te, Romania
S..:.;~ Mr.:....::.:;

IUNIVERSITATEA VA1NIt!~ri~6j:8r766, Fax 0040 245 222013, senat@valahia.ro; www.valahia.ro 


REGISTRATURA SENAT 
~ rIl"O'i) y 
- - - Nr ~" A din ~. 0-;.. 9?j/-:!, HoHirarea SENATULUI nr. 129 M 

IESIRE 
din 31 iulie 2013 

Senatul Universiti'itii Valahia din Targovi~te, intrunit in ~edinta din data de 31 iulie 2013, potrivit 
Convocatorului din data de 29 iulie 2013, 

Urmare a adresei emisa sub nr.761124.07.2013 de catre IOSUD al UniversiUitii Valahia din 
Targovi~te cu privire la aprobarea prelungirii cu trei luni a studiilor universitare de doctorat 
incepand cu data de 01.07.20l3, pana la 01.10.2013, pentru doctoranzii inmatricula!i la data de 
01.10.2009, studii cu frecven!a, lara taxa, bursieri POSDRU, domeniile Management, 
Contabilitate, lstorie, Ingineria Materialelor . 
Avand in vedere Avizul comisiei de specialitate a Senatului universitar (C2), emis sub 
nr.0048/31.07.2013, referitor la aprobarea prelungirii cu trei luni a studiilor unive:rsitare de 
doctorat incepand cu data de 01.07.2013, pana la 01.10.2013, pentru doctoranzii inmatriculati la 
data de 01.10.2009, studii cu frecven!a, lara taxa, bursieri POSDRU, domeniile Management, 
Contabilitate, lstorie, Ingineria Materialelor; 
In conformitate cu dispozitiile art. 213, alin.2, lit. n din Legea Educa!iei Na!ionale nr.l 12,0 11; 
In temeiul dispozi!iilor art.2S din Carta Universitatii Valahia din Targovi~te, in urma dezbaterii 
punctului 13 de pe Ordinea de zi. 

HOTARA~TE 

1. Se aproba solicitarea 1.O.S.U.D de prelungire cu 3 luni a studiilor universitare de doctorat, incepand 
cu data de 01.07.2013, pana la 01.10.2013 pentru urmatorii doctoranzi, inmatriculati la data de 0 l.0 l.2009, 
studii cu frecventa rara taxa, bursieri POSDRU, domeniile Management, Contabilitate, lstorie, Ingineria 
Materialelor: 

Domeniul Management: 
drd. CHlSA.ROIU-OlOARTU N. Alina (CORNESCU) 

drd. DINESCU M. Roxana Mihaela 

drd. MILOSTEANU D. Constantin 

drd. SCA.UNA~U F. lonel 


Domeniul Contabilitate: 
drd. ILIE 1. Daniela 

DomeniuL Istorie: 
drd. PREDA M. Crenguta Elena (OPREA) 

DomeniuL Ingineria MateriaLeLor: 
drd. COMAN T. Emilia Maria (CIOVICA.) 

drd . CONSTANTIN N. Marian. 


3. Prezenta hotarare va fi comunicata IOSUD al Universitatii Valahia din Targovi~te ~i va fi postata pe 
site-ul UVT, sectiunea Senat. 

Avizat, 

Secretarul Senatului universitar ~ 
As. univ. drd. jr. Emilian BULE~ 

http:www.valahia.ro
mailto:senat@valahia.ro


MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 

UNIVERSITATEA V ALAHIA din T ARGOVISTE 


SENA TUL UNIVERSIT AR 

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


Telefon0766187766, Fax 0040 245 222013, senat@valahia.ro; www.valahia.ro 


UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGO~TE 

REGISTRATURA SENAT 

~r tf20l. din '6 f. O:t ?O~ 
IE SIRE Hotararea SENATULUI nr. 129 N 

din 31 iulie 2013 

Senatul Universitatii Valahia din Targovi~te, intrunit in ~edinta din data de 31 iulie 2013, potrivit 
Convocatorului din data de 29 iulie 2013, 

Urmare a adresei emisa sub ill.6494/31.07 .2013 de c~itre Consiliul de Administra!ie al 
Universita.-tii Valahia din Targovi~te cu privire la scutirea de la plata taxei de prelungire a 
studiilor universitare de doctorat ~i a taxei de sustinere publica a tezei de doctorat pentru 
doctoranzii bursieri POSDRU in proiectul PREDEX care vor intra in prelungire:a studiilor 
doctorale in perioada octombrie-decembrie 2013; 
Avand in vedere Avizul comisiei de specialitate a Senatului universitar eC2), emis sub 
ill.0048/31.07.20 13, referitor la scutirea de la plata taxei de prelungire a studiilor universitare de 
doctorat ~i a taxei de sustinere publica a tezei de doctorat pentru doctoranzii bursieri POSDRU 
in proiectul PREDEX care vor intra in prelungirea studiilor doctorale in perioada octombrie
decembrie 2013; 
In conformitate cu dispozitiile art. 213, alin.2, lit. n din Legea Educatiei Nationale ill.lI20 11; 
In temeiul dispozitiilor art.2S din Carta Universitatii Valahia din Targovi~te, In urma dezbaterii 
punctului 14 de pe Ordinea de zi. 

HOTARA~TE 

1. Se aproba scutirea de la plata taxei de prelungire a studiilor universitare de doctorat ~i a taxei de 
sustinere publica a tezei de doctorat pentru doctoranzii bursieri POSDRU in proiectul PREDEX, care vor intra 
in prelungirea studiilor doctorale in perioada octombrie-decembrie 2013. 

2. Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului de Administratie al Universitatii Valahia din 
Targovi~te ~i va fi postata pe site-ul UVT, sectiunea Senat. 

__~PRE~EDIN[E' 

...?oMAtv/ ~ 

~*~h'lf~ on CUCUI 

~~ ~.~ 
~ J..:: .1",,....
c:;.... ,..,0::r-C/JSEN "p'Ogffi 'AT~~C'l~ 1'1 0<1). Avizat, 

~ ~ .,..§' ~ 

~ ~V" -$' 
 Secretarul Senatului unive~ 

'C'6'; ~<5 
-9~~~ 

As. univ. drd. jr. Emilian BULEA 

http:ill.0048/31.07.20
http:ill.6494/31.07
http:www.valahia.ro
mailto:senat@valahia.ro


1.3 .1. 
V MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 

UNIVERSITATEA VALAHIA din TARGOVISTE 

SEN A TUL UNIVERSITAR 


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

Telefon0766187766, Fax 0040 245 222013, senat@valahia.ro; www.valahia.ro 


UNIVERSITAT EA VALAHIA DIN TARGOVl~TE 

REGISTRATURA SENAT 

1 1~~r cOoJ din ~ (. o!:!' r:(:;>~ 
It::S IRE Hotararea SENATULUI nr. 129 0 

din 31 iulie 2013 

Senatul Universitatii Valahia din Targovi~te, intrunit in ~edinta din data de 31 iulie 2013, potrivit 
Convocatorului din data de 29 iulie 2013 , 

Urrnare a adresei emisa sub nr.6494/31.07 .2013 de catre Consiliul de Administra~ie al 
Universitatii Valahia din Targovi~te cu privire la ini~ierea procedurilor de restruoturare ~i 
eficientizare economlCa a serviciilorlbirourilor/compartimentelor administrative: ~i a 
secretariatelor/departamentelor facultatilor ; 
Av§.nd in vedere A vizul comisiei de specialitate a Senatului universitar (C 1), emis sub 
nr.0053!31.07.2013, referitor la initierea procedurilor de restructurare ~i eficientizare eoonomica 
a serviciilorlbirourilor/compartimentelor administrative ~i a secretariatelor/departamentelor 
facul tati1or; 
In conforrnitate cu dispozitiile art. 213, alin.2, lit. n din Legea Educatiei Nationale nr.1 /2011; 
In temeiul dispozitiilor art.25 din Carta Universitatii Valahia din Targovi~te, in urrna dezbaterii 
punctului 15 de pe Ordinea de zi . 

HOTARA~TE 

1. Se aproba initierea de ditre Consiliul de Administratie al Universitatii Valahia din Targovi~te a 
procedurilor de restructurare ~i eficientizare economica a serviciilorlbirourilorlcompartimentelor administrative 
~i a secretariatelor/departamentelor facultatilor. 

2. Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului de Administratie al Universitatii Valahia din Targovi~te ~i 
va fi postata pe site-ul UVT, seqiunea Senat. 

Avizat, 


Secretarul Senatului unive~ 


As. univ. drd. jr. Emilian BULEA 

http:nr.6494/31.07
http:www.valahia.ro
mailto:senat@valahia.ro


MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 

UNIVERSIT ATEA V ALAHIA din T ARGOVISTE 


SEN A TUL UNIVERSITAR 

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


Telefon0766187766, Fax 0040 245 222013, senat@valahia.ro; www.valahia.ro 


UNIVERSITATEA VALAHIA DIN T.ARGO~TE 

REGISTRATURA SENAT 
Hotararea SENATULUI nr. 129 P 

~Nt, 002 din 3(, tX/.tJol 
IESIRE din 31 iulie 2013 

Senatul Universitatii Valahia din Targovi~te, intrunit in ~edinta din data de 31 iulie 2013, potrivit 
Convocatorului din data de 29 iulie 2013 , 

Unnare a adresei emisa sub nr.6497/31.07.2013 de catre Consiliul de Adminis1ratie al 
Universitatii Valahia din Targovi~te cu privire la infiintarea unei societati comerciale (SC 
VALAHIA SERVICII DE DEZVOLTARE SRL) la care Universitatea Valahia din Targovi~te 
va fi asociat mile; 
Avand in vedere Avizul comisiilor de specialitate a Senatului universitar (Cl~i C5), emis sub 
nr.0051131.07.20 13, referitor la infiintarea unei societafi comerciale la care Uniwrsitatea 
Valahia din Targovi~te va fi asociat unic; 
In conformitate cu dispozitiile art. 129 ~i art.213, alin. 2, lit.n din Legea Educatiei Nationale 
nr.1I20 11 republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
A vand in vedere prevederile Legii nr. 3111990 pri vind societati1e comerciale, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 
In temeiul dispozitiilor art.25, pct.33 din Carta Universitatii Valahia din Targovi~te , In urma 
dezbaterii punctului 17.1 de pe Ordinea de zi. 

HOTARA~TE 

1. Se aproba infiintarea SC VALAHIA SERVICII DE DEZVOLTARE SRL la care Universitatea 
Valahia din Targovi~te va fi asociat unic ~i care va avea ca obiect de activitate prestarea de servicii ~1 

gestionarea microproductiei universitatii. 
2. Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului de Administratie al Universitatii Valahia din 

Targovi~te ~i va fi postata pe site-ul UVT, sectiunea Senat. 

:::> 

Avizat, 

Secretarul Senatului universitar 

c# 
As. univ. drd. jr. Emilian BULEA 

http:nr.0051131.07.20
http:www.valahia.ro
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en. 
Q MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 

UNIVERSIT ATEA V ALAHIA din T ARGOVISTE 

SEN ATUL UNIVERSIT AR 


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

Telefon0766187766, Fax 0040 245 222013, senat@valahia.ro; www.valahia.ro 


UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGO~TE 


REGISTRATURA SENAT 


INTRARE Nr (O! d' ) o.;... 90......""".;.::: ~..;,.::..:.f f" 
IESIRE In 

Hotararea SENATULUI nr. 129 R 
din 31 iulie 2013 

Senatul Universita~ii Valahia din Targovi~te, intrunit in ~edin~a din data de 31 iulie 2013 , potrivit 
Convocatorului din data de 29 iulie 2013, 

Urmare a adresei emisa sub ill.6263 /2S.07.2013 de catre Consiliul de Administriltie al 
Universitatii Valahia din Targovi~te cu privire la participarea UniversiUitii Valahia din 
Targovi~te cu proiecte in competitia din cadrul Programului Operational "Cre~terea 

CompetitiviHitii Economice" - 2007-2013, "Axa priori tara 2 Competitivitate prin 
cercetare, dezvoltare tehnologica ~i inovare", Domeniul de interventie 2.2 - Investitii in 
infrastructura de CDI, Opera~iunea 2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii CD existente ~i 

crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare); 
A vand 1n vedere: 

Avizul comisiilor de specialitate ale Senatului universitar (C 1 ,C2), emiSl sub 
ill.0048/31.07.2013, cu privire la participarea Universitatii Valahia din Targovi~te cu 
proiecte 1n competitia din cadrul Programului Operational Cre~terea Competitivitatii 
Economice, "Axa priori tara 2 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica ~i 

inovare", Domeniul de interven~ie 2.2 - Investi~ii in infrastructura de CD I, Operatiunea 
2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii CD existente ~i crearea de noi infrastructuri CD 
(laboratoare, centre de cercetare); 
Oportunitatea de finan~re aparuta ca urmare a lansarii apelului de proiecte din eadrul 
Programul Opera~ional Sectorial " Cre$terea Competitivita~ii Economice" "Axa priori tara 2 
Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica $i inovare", Domeniul de interventie 
2.2 - Investi~ii in infrastructura de CDI, Opera~iunea 2.2.1. Dezvoltarea infrastrt.:Lcturii 
CD existente $i crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare) 
prevederile Ghidului solicitantului din cadrul Programul Opera~ional Sectorial "Cre~terea 

Competitivita~ii Economice" "Axa prioritara 2 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare 
tehnologica $i inovare", Domeniul de interven~ie 2.2 - Investi~ii in infrastructura de CDI, 
Opera~iunea 2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii CD existente $i crearea de noi infrastmcturi 
CD (laboratoare, centre de cercetare) 
procedurile de accesare a fondurilor din Programul Operational Sectorial "Cre!?terea 
Competitivitatii Economice, aprobate prin Decizia Comisiei Europene nr. 
3472112.07.2007; 
prevederile Ordonantei Guvemului nr. 64 din 03.06.2009 privind gestionarea financliara a 
instrumentelor structurale $i utilizarea acestora pentru obiectivul convergentzi, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 
prevederile Hotararii de Guvem nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvemului ill. 64/2009, privind 
gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenta; 

http:www.valahia.ro
mailto:senat@valahia.ro


In conformitate cu dispozitiile art. 213, alin.2, lit. n din Legea Educatiei Nalionale 
nr.l/2011; 
In temeiul dispozitiilor art.25 din Carta Universitatii Valahia din Targovi~te, in urma 
dezbaterii punctului 11 de pe Ordinea de zi . 

HOTARA~TE 

1. Se aproba participarea Universitatii "VALAHIA" din Targoviste, in calitate de Solicitant, la 
implementarea proiectului "Centru de Cercetare avansata in agricultura durabila", in cadrul Programul 
Operational Sectorial "Cre~terea Competitivitatii Economice" "Axa priori tara 2 Competitivitate prin 
cercetare, dezvoltare tehnologica ~i inovare", Domeniul de interventie 2.2 - Investitii in infrastructura de 
COl, Operatiunea 2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii CD existente ~i crearea de noi infrastructuri CD 
(laboratoare, centre de cercetare), prin care se urmare~te realizarea unei noi infrastructuri de cerc€tare 
dezvoltare (centru de cercetare) in domeniul agriculturii. 

2. Se aproba valoarea cheltuielilor totale ale proiectului in valoare de 12.834.000 euro, 
inc1usiv TVA, din care: 

- Cheltuieli eligibile nerambursabile, inc1usiv TVA: 12.834.000 euro; 
- Cheltuieli eligibile nerambursabile, exc1usiv TVA: 10.350.000 euro; 
- TVA aferent cheltuielilor eligibile: 2.484.000 euro; 

3. Se imputemice~te Rectorul Universitatii "Valahia", domnul Conf. Univ. Dr. Calin D. OROS 
sa semneze toate documentele necesare depunerii solicitarii de finantare ~i demararii proiectului. 

4. Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului de Administratie al Universitatii Valahia din 
Targovi~te ~i va fi postata pe site-ul UVT, seqiunea Senat. 

Avizat, 

Secretarul Senatului universitar 

As. univ. £ milian BULEA 



INSTITUTUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ  ŞI 
TEHNOLOGICĂ MULTIDISCIPLINARĂ  (ICSTM ) 
Alea Sinaia, nr. 13, Târgovişte 
www.icstm.ro 
 

 

STATUTUL  

INSTITUTULUI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNOLOGICĂ 

MULTIDISCIPLINARĂ  

Capitolul 1: DISPOZIŢII GENERALE 

 
Articolul 1. 

Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară (ICSTM) este o 
structură fără personalitate juridică organizată în Universitatea Valahia din Târgovişte (UVT), 
în scopul participării personalului universităţii şi a altor specialişti colaboratori ai universităţii, 
atât la desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare experimentală, cât şi la 
activitatea de inovare şi transfer tehnologic al rezultatelor cercetării către mediul economic. 
ICSTM se bazează pe strategia de promovare a cercetării multidisciplinare din UVT şi pe 
priorităţile de cercetare şi implementare a noilor tehnologii la nivel naţional şi internaţional.  
 
Articolul 2.  

ICSTM este format din totalitatea centrelor de cercetare din UVT, recunoscute la nivel 
instituţional. Centrul de cercetare este structura în care îşi desfăşoară activitatea de cercetare 
personalul titular şi asociat din UVT (cadre didactice universitare, personal de cercetare), 
studenţi la studii doctorale, post-doctorale, master şi alţi colaboratori ai UVT.  

Articolul 3.  

(1) ICSTM îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.1 /2011 – Legea 
Educaţiei Naţionale, Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, 
Legii nr.324/2003 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi 
completările următoare, Cartei Universităţii Valahia din Târgovişte. 

(2) Sediul ICSTM este în Târgovişte, în campusul UVT, Aleea Sinaia, nr. 13.  
 

Articolul 4.  

ICSTM se constituie pe o perioadă nelimitată.  
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Capitolul 2: MISIUNE SI OBIECTIVE 

Misiunea ICSTM: cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea experimentală, inovarea şi transferul 
tehnologic, consultanţa, expertiza, formarea şi perfecţionarea profesională, în domenii de 
competenţă ştiinţifică ale UVT. 
 
Articolul 5.  

ICSTM are ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea experimentală, 
inovarea şi transferul tehnologic, consultanţa, expertiza, formarea şi perfecţionarea profesională, 
în domenii de competenţă ştiinţifică ale UVT, bazată pe resursele umane şi materiale ale 
centrelor de cercetare.  

Obiectivele specifice ale ICSTM sunt: 

a) iniţierea de proiecte de cercetare fundamentală şi aplicativă; 

b) creşterea producţiei ştiinţifice individuale şi globale; 

c) valorificarea rezultatelor cercetării prin transferul de tehnologie către mediul economic cu 
capital de stat sau privat, dezvoltarea de prototipuri, inovarea de produs şi proces  

d) dezvoltarea resursei umane şi materiale a centrelor de cercetare; 

e) recunoaşterea centrelor de cercetare prin proceduri specifice la nivel instituţional, 

naţional sau internaţional; 

f) creşterea indicatorilor de performanţă ai centrelor de cercetare. 

Articolul 6.  

(1) Domeniile de cercetare sunt stabilite în planul strategic de dezvoltare al universităţii. 
Domeniile de cercetare subsumează direcţii de cercetare şi/sau tematici de cercetare, specifice 
centrelor de cercetare din cadrul ICSTM. Definirea acestora are în vedere resursele umane şi 
materiale de care dispune UVT şi de priorităţile de cercetare la nivel naţional şi internaţional: 

1. Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor 
2. Energie 
3. Mediu 
4. Sănătate 
5. Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară 
6. Biotehnologii 
7. Materiale, procese şi produse inovative 
8. Spaţiu şi securitate 
9. Cercetare socio-economică şi umanistă. 

(2) În cadrul obiectului său de activitate, ICSTM îşi poate diversifica serviciile în scopul 
valorificării resurselor proprii şi al creşterii resurselor financiare, cu aprobarea Consiliului de 
Administraţie al UVT. 

Articolul 7.  
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ICSTM are misiunea de a asigura, coordona, monitoriza şi susţine activitatea de cercetare 
ştiinţifică şi tehnologică din UVT, respectând statutul fiecărui centru de cercetare şi valorificând 
abilităţile şi competenţele resursei umane cu experienţă, pentru a contribui la formarea şi 
dezvoltarea tinerilor cercetători (studenţi doctoranzi, studenţi la master). 
 
Articolul 8.  

ICSTM încurajează colaborarea cu alte centre sau institute de cercetare recunoscute la 
nivel naţional şi internaţional, pe baza unor acorduri bilaterale sau în cadrul unor programe 
naţionale sau internaţionale. 

Capitolul 3. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUTULUI DE CERCETARE 

 
Articolul 9.  

(1) Structura de conducere a ICSTM este aprobată de Senatul UVT la propunerea Consiliului 
de administraţie. Rectorul UVT emite deciziile de numire în funcţiile de conducere. 

(2) Activitatea ICSTM este coordonată de Consiliul Ştiinţific al ICSTM, care are în 
componenţă 19 persoane. 

(3) Funcţiile de conducere sunt: director general, director ştiinţific, 2 directori adjuncţi, un 
reprezentant – conducător de doctorat - al Şcolii Doctorale, directorii centrelor de cercetare.  

(4) Conducerea operativă este asigurată de directorul general, directorul ştiinţific şi directorii 
adjuncţi. 
 

Articolul 10.  

(1) Directorul general al ICSTM este ales de către membri Consiliului Ştiinţific al ICSTM 
prin vot direct şi secret, cu majoritate absolută, pentru o perioadă de 4 ani.  

(2) Directorul ştiinţific al ICSTM şi Directorii adjuncţi sunt propuşi de către Directorul 
general al ICSTM, validati de către Consiliul Ştiinţific al ICSTM, prin vot direct şi secret, cu 
majoritate absolută, pentru o perioadă de 4 ani. 
 

Articolul 11.  

Consiliul Ştiinţific al ICSTM are următoarele atribuţii: 

(1) Formularea strategiei de dezvoltare a ICSTM şi a planului anual de activităţi al ICSTM.  
(2) Avizarea regulamentului de organizare şi funcţionare al ICSTM, în conformitate cu 

strategia de dezvoltare a universităţii. 
(3) Asigurarea condiţiilor privind resursele umane şi materiale necesare pentru realizarea 

activităţilor de cercetare, dezvoltare, transfer tehnologic şi asigurarea calităţii. 
(4) Validarea temelor de cercetare ce se vor desfăşura în ICSTM, propuse de reprezentanţi ai 

centrelor de cercetare ştiinţifică şi ai şcolilor doctorale. 

 3 



(5) Realizarea de  propuneri privind bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi întocmirea 
raportului anual asupra situaţiei financiare; sursele bugetare includ fondurile atrase prin 
granturi, contracte, servicii de cercetare-dezvoltare, programe doctorale, programe post-
doctorale, microproducţie, etc. 

(6) Elaborarea necesarului de resurse umane, identificarea resurselor financiare şi stabilirea 
priorităţilor pentru activitatea centrelor de cercetare ştiinţifică şi ale serviciilor din 
ICSTM. 

(7) Propune scoaterea la concurs a posturilor de cercetare vacante. 
(8) Aprobă propunerile de organizare de manifestări ştiinţifice interne sau internaţionale. 

 

Articolul 12.  

Directorul general al ICSTM are următoarele atribuţii: 

a) Asigură conducerea curentă şi permanentă a întregii activităţi de cercetare ştiinţifică pe 
baza hotărârilor Consiliului Ştiinţific al ICSTM şi a prevederilor legale. 
b) Reprezintă interesele ICSTM în relaţiile cu celelalte entităţi din universitate şi din afara 
ei, prin delegarea de atribuţii de către rector. 
c) Răspunde de administrarea patrimoniului, cu respectarea prevederilor legale şi a 
prevederilor interne ale universităţii. 
d) Întocmeşte raportul anual privind activităţile de cercetare desfăşurate pe care îl predă 

Prorectorului pentru cercetare ştiinţifică; 
e) Gestionează eficient, în folosul creşterii prestigiului institutului şi dezvoltării capacitaţii 

de cercetare, veniturile obţinute din regia contractelor de cercetarea ştiinţifică și din alte surse de 
finanțare; 
f) Gestionează resursa umană de cercetare din ICSTM şi răspunde de asigurarea resurselor 

materiale şi a cadrului de desfăşurare a activităţii ICSTM.  
g) Asigură o bună colaborare a ICSTM cu centrele de cercetare, şi facilitează utilizarea 

echipamentelor de laborator şi a resursei umane specializate, de care dispune ICSTM. 
h) Analizează stadiul valorificării rezultatelor cercetării. 
i) Sprijină realizarea contractelor şi a granturilor de cercetare. 
j) Coordonează exploatarea, întreţinerea şi verificarea metrologică periodică a aparaturii şi 

a echipamentelor de cercetare din dotarea ICSTM. 
k) Coordonează dezvoltarea de parteneriate ştiinţifice naţionale şi internaţionale, colaborări 

ştiinţifice cu mediul industrial, incubare şi transfer tehnologic. 
l) Propune Consiliului de Administraţie al UVT modificarea structurii organizatorice şi 

funcţionale a ICSTM (înfiinţarea, desfiinţarea și comasarea departamentelor de cercetare 
ştiinţifică). 

m) Aprobă referatele de necesitate pentru achiziţiile din cadrul proiectelor de cercetare. 
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n) Poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din 
conducerea ICSTM. 
o) Exercită orice alte atribuţii legale în cadrul ICSTM care îi sunt delegate de către Consiliul 

ICSTM şi Consiliul de Administraţie al UVT. 

 

Articolul 13.  

Directorul Ştiinţific al ICSTM are următoarele atribuţii principale:  

a) Asigură corelarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare ale centrelor cu strategia şi 
planul de activităţi al ICSTM şi al universităţii; formulează propuneri de elaborare a 
strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a ICSTM şi a planurilor anuale de 
activităţi pe care le transmite spre dezbatere şi validare către Consiliul Ştiinţific al ICSTM. 

b) Analizează şi avizează rapoartele centrelor de cercetare ştiinţifică privitoare la realizarea 
lucrărilor de cercetare ştiinţifică; transmite Consiliului Ştiinţific al ICSTM şi Consiliului 
Cercetării Ştiinţifice informări privitoare la stadiul de desfăşurare a lucrărilor de cercetare 
ştiinţifică derulate în ICSTM şi propune măsuri de îmbunătăţire, dacă este cazul. 

c) Propune Consiliului Ştiinţific al ICSTM măsuri privind dezvoltarea resurselor umane ale 
ICSTM si încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale. 

d) Propune Consiliului Ştiinţific al ICSTM şi Consiliului Cercetării Ştiinţifice calendarul 
manifestărilor ştiinţifice găzduite de ICSTM, pe baza solicitărilor primite de la centrele de 
cercetare ştiinţifică 

e) Propune Consiliului Ştiinţific al ICSTM şi Consiliului Cercetării Ştiinţifice spre aprobare 
acţiunile de cooperare, interne si internaţionale, cu scop ştiinţific in care este implicat 
ICSTM, în urma solicitărilor primite de la centrele de cercetare ştiinţifică 

f) Propune spre aprobare Consiliului Ştiinţific al ICSTM şi Consiliului Cercetării Ştiinţifice 
acordarea de burse de studii si stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate pentru 
personalul ICSTM, in condiţiile legii. 

g) Analizează şi susţine realizarea publicaţiilor ştiinţifice ale ICSTM. 

h) Elaborează obiectivele în domeniul calităţii cercetării la nivel de ICSTM. 

i) Monitorizează activitatea centrelor de cercetare. 

j) Monitorizează producţia ştiinţifică a centrelor de cercetare (articole, cărţi, brevete, participări 
la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale etc.). 

k) Colaborează la întocmirea raportului anual privind cercetarea ştiinţifică la nivel de UVT. 

l) Colaborează la întocmirea raportului de autoevaluare a UVT în vederea 
acreditării/reacreditării capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare. 
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m) Gestionează aplicaţiile pentru autoevaluarea centrelor de cercetare. 

n) Elaborează procedura operaţională a cercetării ştiinţifice la nivel de UVT pe care o trimite 
spre validare Consiliului Cercetării Ştiinţifice al UVT. 

  
o) Elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare al ICSTM, pe care îl supune spre 

avizare Consiliului Ştiinţific al ICSTM. 
 
p) Exercită orice alte atribuţii legale care ii sunt delegate de  Consiliul Ştiinţific al ICSTM. 
 
Articolul 14.  

Atribuţiile directorilor adjuncţi sunt: 

a) Atragerea resurselor financiare pentru finanţarea cercetării, prin participarea la competiţii şi 
prin colaborări cu agenţi economici şi alte entităţi de cercetare. 

b) Identificarea nevoilor de cercetare din mediul economic, la nivel local, regional, naţional şi 
internaţional şi sprijinul acordat centrelor de cercetare să răspundă la aceste nevoi. 

c) Valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare a centrelor pe care le reprezintă; 
formularea de propuneri de valorificare a rezultatelor, pe care le transmite spre dezbatere şi 
validare către Consiliul Ştiinţific al ICSTM. 

d) Promovarea în rândul agenţilor economici a potenţialului de cercetare al ICSTM; prezentarea 
spre aprobarea Consiliului Ştiinţific al ICSTM a calendarului activităţilor de promovare.  

e) Coordonarea centrelor de cercetare ştiinţifică în sensul valorificării rezultatelor lor de 
cercetare . 

f) Coordonarea dezvoltării de prototipuri, ca etapă ulterioară cercetării ştiinţifice şi dezvoltării 
experimentale. 

 
g) Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu alte entităţi de cercetare naţionale şi internaţionale, 

precum şi cu mediul de afaceri şi antreprenorial. 

h) Exercitarea oricăror altor atribuţii care ii sunt delegate de către Consiliul Ştiinţific al ICSTM. 

Articolul 15.  

Atribuţiile principale ale directorului de centru de cercetare ştiinţifică sunt: 

a) Monitorizează contractele de cercetare interne şi internaţionale ale membrilor centrului 
de cercetare. 

b) Monitorizează producţia ştiinţifică (articole, cărţi, brevete, participări la manifestări 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale etc.) ale membrilor centrului de cercetare. 
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c) Întocmeşte planul anual de activităţi al centrului şi indicatorii de performanţă, în 
conformitate cu Regulamentului de organizare şi desfăşurarea a activităţii de cercetare 
şi strategia de dezvoltare a ICSTM ; asigură condiţiile de realizare a acestora. 

d) Transmite către conducerea UVT, Prorectorul responsabil cu cercetarea şi creaţia 
universitară, raportul de desfăşurare al activităţii de cercetare ştiinţifică, de valorificare a 
rezultatelor cercetării, calendarul manifestărilor ştiinţifice, solicitările de protejare a 
dreptului de proprietate intelectuală pentru rezultatele obţinute, precum şi solicitări 
privind realizarea de modele experimentale, modele demonstrative şi prototipuri. 

e) Asigură exploatarea, întreţinerea şi verificarea metrologică periodică a aparaturii şi 
echipamentelor aferente centrelor de cercetare.  

f) Gestionează resursele umane din centrul de cercetare. 
g) Informează membrii centrului de cercetare asupra lansării de competiţii naţionale şi 

internaţionale a  proiectelor de cercetare. 
h) Întocmeşte documentaţia pentru autoevaluarea centrului de cercetare. 

i) Formulează propuneri către Consiliul Ştiinţific al ICSTM şi Consiliul Cercetării 
Ştiinţifice  privitoare la investiţii şi resurse umane (formare profesională, participare la 
evenimente ştiinţifice etc.). 

j) Susţine propunerile de diseminare a rezultatelor cercetării ale membrilor centrului 

 

Capitolul 4. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 
Articolul 17.  

(1) ICSTM utilizează pentru activităţile sale de cercetare resursele materiale existente în 
cadrul laboratoarelor din institut. 

(2) Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare desfăşurată de ICSTM se constituie 
din: 

a) fonduri de la bugetul de stat; 
b) fonduri atrase prin granturi şi contracte de cercetare/servicii cu/pentru mediul economic; 
c) fonduri atrase prin programe şi/sau cooperări internaţionale; 
d) alte fonduri constituite conform legii. 

 

Articolul 18.  

(1) ICSTM face propuneri privind bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi întocmeşte 
raportul anual asupra situaţiei financiare. Situaţiile financiare anuale sunt realizate de 
departamentul financiar-contabilitate din cadrul serviciului administrativ, sub coordonarea 
şefului de serviciu administrativ, sunt analizate în Consiliul Ştiinţific al ICSTM şi sunt propuse 
spre aprobare Consiliului de Administraţie al universităţii. 

(2) Studenţii-doctoranzi din UVT pot face parte din colectivele de cercetare. Studenţii  
doctoranzi care participă la contractele de cercetare pot fi remuneraţi conform legii. 
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Capitolul 5. DISPOZIŢII FINALE 

 
Articolul 19.  

Activitatea ştiinţifică şi financiară a ICSTM respectă Regulamentul de organizare şi 
desfăşurare a activităţii de cercetare (REG 01 – Q1) al UVT şi se desfăşoară în conformitate cu 
statutul propriu de funcţionare. 
 
Articolul 20.  

Amendamentele la prezentul statut pot fi propuse de către personalul institutului sau prin 
petiţie semnată de cel puţin 1/3 din personalul ICSTM. Amendamentele vor fi adoptate prin 
votul favorabil a cel puţin două treimi din numărul personalului ICSTM.  
 

Articolul 21.  

Prezentul Statut a fost adoptat în Adunarea Generală a Consiliului Ştiinţific al ICSTM din 
data de ............ 2013, avizat în şedinţa Consiliului de administraţie al UVT din data de .............. 
şi intră în vigoare după ce va fi aprobat în şedinţa de Senat a UVT. 
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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL INSTITUTULUI DE 
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNOLOGICĂ MULTIDISCIPLINARĂ 

Prezentul regulament a fost elaborat în baza: 
• Legii nr.1 /2011 – Legea Educaţiei Naţionale; 
• Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare ; 
• Legii nr.324/2003 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu 

modificările şi completările următoare; 
• Cartei Universităţii Valahia din Târgovişte; 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale 

Art. 1 Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară (ICSTM) este o 
structură fără personalitate juridică a Universităţii Valahia din Târgovişte (UVT), cu sediul în 
str. Aleea Sinaia nr.13, ce funcţionează potrivit Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu 
completările şi modificările ulterioare (OUG 92/2012) şi a OG 57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, completată de OG 6/2011. 
Art. 2 ICSTM are ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea experimentală, 
inovarea şi transferul tehnologic în domeniile de competenţă ale Universităţii Valahia. 

Art. 3 ICSTM este înfiinţat prin Decizia Rectorului nr. 873 din 03.12.2003, în baza Hotărârii 
Senatului universităţii nr. 10 din 25.09.2003 şi funcţionează conform reglementărilor în vigoare, 
a prevederilor Cartei universitare şi prezentului regulament, având personal şi conducere care 
asigură desfăşurarea activităţilor proprii, precum şi o evidenţă contabilă distinctă în cadrul 
Universităţii Valahia. 

CAPITOLUL II - Obiectul de activitate 

Art. 4  ICSTM desfăşoară : 

A. Activităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare experimentală, inovare şi transfer 
tehnologic, finanţate din: 

a) Granturi. 
b) Programe naţionale (planul naţional, programe operaţionale sectoriale şi regionale, etc). 
c) Programe internaţionale, acorduri bilaterale. 
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d) Contracte cu mediul economic. 
e) Alte surse (programe doctorale, postdoctorale, finanţări individuale/colective, finanţări din 
venituri proprii, din microproducţie etc). 
 
Activităţile desfăşurate de ICSTM se concretizează în: 

(1) Cercetări aplicative pentru realizarea de noi produse şi tehnologii în domeniile:  

• energie; 

• nanoştiinţe şi nanomateriale; 

• protecţia mediului şi gestionarea durabilă a resurselor; 

• creşterea competitivităţii produselor industriale; 

• recuperarea, reciclarea şi valorificarea subproduselor; 

• prototipare şi microproducţie pentru inovare; 

• validarea, măsurarea, încercarea şi certificarea calităţii produselor destinate 
omologării şi (micro)producţiei sau transferului tehnologic. 

(2) Cercetări fundamentale de bază şi orientate, realizate în scopul aprofundării şi 
creşterii nivelului cunoştinţelor în domeniile: energie, ştiinţe aplicate şi inginereşti, 
modelare operaţii unitare, economic etc.  

(3) Cercetări analitice. 

Domeniile de cercetare sunt stabilite în planul strategic de dezvoltare al universităţii. Definirea 
acestora are în vedere resursele umane şi materiale de care dispune UVT şi de priorităţile de 
cercetare la nivel naţional şi internaţional: 
 

1. Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor; 
2. Energie; 
3. Mediu; 
4. Sănătate; 
5. Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară; 
6. Biotehnologii; 
7. Materiale, procese şi produse inovative; 
8. Spaţiu şi securitate; 
9. Cercetare socio-economică şi umanistă. 
 
Domeniile de cercetare integrează direcţii de cercetare şi/sau tematici de cercetare, 

specifice centrelor de cercetare din cadrul ICSTM. 
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B. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic 

1) Transferul tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul propriu de activitate, consultanţă, 
marketing şi servicii în domeniul de profil. 

2) Realizarea de analize, teste şi încercări în cadrul laboratoarelor ICSTM. 

3) Elaborarea de strategii, studii de diagnoză şi prognoză în domeniul propriu de activitate. 

4) Elaborarea documentelor pentru protejarea drepturilor de proprietate industrială (cereri de 
brevet, înregistrare de mărci, licenţe etc.) ale ICSTM. 

5) Acordarea de asistenţă tehnică şi expertize tehnice de specialitate. 

6) Dezvoltarea sistemului informaţional intern, a sistemelor de bănci de date, a prelucrării de 
date şi imagini, a modelării şi stimulării proceselor. 

7) Dezvoltarea de servicii de incubare pentru firme nou înfiinţate. 

8) Crearea şi dezvoltarea de parcuri / platforme tehnologice, poli de competitivitate, poli de 
excelenţă ori alte parteneriate între instituţii de cercetare şi întreprinderi în scopul dezvoltării 
tehnologice. 

9) Activităţi privind standardizarea, măsurarea, încercarea şi certificarea calităţii produselor 
destinate omologării şi (micro)producţiei sau transferului tehnologic. 

10) Activităţi de prototipare şi microproducţie pentru inovare. 

11) Elaborarea de proceduri, norme de calitate şi control pentru desfăşurarea activităţilor cu 
caracter tehnic şi economic. 

12) Asigurarea de servicii de metrologie legală în domeniile de competenţă. 

13) Evaluare calităţii cercetării ştiinţifice sau a rezultatelor cercetării ştiinţifice şi dezvoltării 
tehnologice. 

14) Organizarea de manifestări ştiinţifice în domeniile de cercetare (conferinţe, simpozioane, 
seminarii, mese rotunde, etc.). 

15) Recenzarea lucrărilor ştiinţifice în cadrul comitetelor ştiinţifice ale revistelor şi volumelor de 
conferinţe / simpozioane. 

16) Activitate redacţională pentru revistele ştiinţifice ale universităţii, cărţi tehnice, instrucţiuni 
de utilizare, materiale promoţionale şi alte publicaţii. 

17) Consultanţă în domeniul proprietăţii intelectuale şi în alte domenii juridice şi de patrimoniu. 
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18) Acordarea de consultanţă, expertiză ştiinţifică şi asistenţă tehnică în domeniile de cercetare 
ale ICSTM. 

19) Elaborare de caiete de sarcini, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, analize de piaţă, note 
de fundamentare, teme de proiectare şi alte documentaţii în domeniile de competenţă ale 
centrelor de cercetare ştiinţifică ale institutului. 

20) Formarea profesională în programe de studii universitare, postuniversitare, doctorale şi post-
doctorale, pregătire şi specializare în utilizarea echipamentelor de cercetare din dotarea 
institutului; 

21) Elaborarea şi aplicarea de programe de management al calităţii pe direcţii de activitate. 

CAPITOLUL III - Patrimoniul 

Art. 5 (1) Se constituie patrimoniul Institutului, ca o secţiune distinctă, parte din patrimoniul 

Universităţii. 

(2) Patrimoniul Institutului cuprinde: 

a. O clădire, situată în Aleea Sinaia nr.13, având: 

• spaţii pentru cercetare (35 de săli care găzduiesc 25 de laboratoare de cercetare şi 
laboratoare tehnologice, precum şi un centru de incubare) 

• spaţii cu caracter administrativ (un amfiteatru şi 12 săli care găzduiesc un centru de 
diseminare şi transfer tehnologic, un centru de informare şi documentare şi spaţii pentru 
desfăşurarea altor activităţi conexe ICSTM),   

realizată prin proiectul Institut de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară, finanţat 
din fonduri structurale în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 
Economice (POSCCE), apelul 2009; 

b. Echipamentele de cercetare ştiinţifică, dezvoltare experimentală şi inovare, achiziţionate prin 
proiecte. 

c. Echipamentele de cercetare ştiinţifică, dezvoltare experimentală şi inovare, achiziţionate prin 
granturi şi contracte de cercetare ştiinţifică precum şi din fonduri proprii ale universităţii, pe care 
centrele de cercetare ştiinţifică le-au adus în institut. 

(3) În exercitarea drepturilor sale, ICSTM foloseşte şi gestionează bunurile de patrimoniu ale 
universităţii aflate în administrarea sa. 

(4) Bunurile din patrimoniu sunt administrate de către Consiliul Ştiinţific al ICSTM-ului, 
conform hotărârii Consiliului de Administraţie. Administrarea acestora se face cu respectarea 
cadrului legal şi a regulamentelor interne ale universităţii. 
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Art. 6 Înstrăinarea, închirierea, concesionarea sau casarea rezultatelor cercetărilor obţinute în 
baza derulării unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 
57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art. 7 (1) Concesionarea unor servicii sau activităţi se poate face in scopul stimulării transferului 
rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare sau al eficientizării activităţii economice a ICSTM, 
in condiţiile prevederilor legale in vigoare. Închirierea unor spatii si bunuri disponibile se va face 
conform legii,  cu aprobarea Consiliului de Administratie. Taxele de inchiriere se supun anual 
aprobării Senatului universităţii. 

(2) ICSTM poate realiza servicii sau activităţi de microproducţie prin diverse forme asociative 
sau de parteneriat public-privat, în scopul stimulării valorificării rezultatelor cercetării, cu 
aprobarea Consiliului de Administraţie al universităţii. 
 
(3) ICSTM poate contribui la realizarea de structuri de tip spin-off sau start-up, pentru 
valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice proprii sau obţinute în parteneriat, cu avizul 
Consiliului de Administraţie şi aprobarea Senatului universitar. 
 

CAPITOLUL IV - Structura organizatorică  

Art. 8 (1) Toate centrele de cercetare ştiinţifică recunoscute la nivel intituţional formează 
ICSTM. 

(2) Există trei categorii de personal: personal de cercetare permanent, personal de cercetare 
temporar şi personal de cercetare auxiliar.  

a) Personalul de cercetare permanent este format din personalul cu grad de cercetare (asistent de 
cercetare, cercetător ştiinţific, CS III, CS II, CS I), încadrat prin concurs cu contract de muncă pe 
perioadă nedeterminată. 

b) Personalul de cercetare temporar este format din personalul de cercetare încadrat cu contract 
de muncă pe perioadă determinată (pe perioada implementării unui proiect de cercetare, pe 
perioada derulării unei activităţi de cercetare din diverse surse de finanţare, etc.). În această 
categorie pot intra: cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi, post-doctoranzi, studenţi 
la master, diverşi colaboratori din ţară şi din străinătate. 

c) Personalul de cercetare auxiliar este format din personalul specializat, implicat direct în 
activitatea de cercetare, încadrat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. 

(3) Structura organizatorică a ICSTM se aprobă de către Senatul universitar la propunerea 
Consiliului de Administraţie şi are în componenţă şi persoane cu activităţi în domeniul 
administrativ (tehnic, juridic, economic etc).  
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(4) ICSTM poate avea în structură şi alte subunităţi, fără personalitate juridică, servicii, secţii, 
laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului sau de activitate. 

Art. 9 (1) ICSTM colaborează cu şcolile doctorale pentru buna desfăşurare a programelor de 
doctorat, în vederea atingerii obiectivelor formative şi ştiinţifice ale acestora. 

(2) Studenţii doctoranzi din UVT şi de la alte universităţi din ţară şi străinătate pot desfăşura 
activităţi de cercetare în cadrul ICSTM pe baza unui protocol de colaborare.  

CAPITOLUL V – Structura de conducere. 

Art. 10. (1) ICSTM este subordonat Consiliului de Administraţie şi Prorectorului responsabil cu 
activitatea de cercetare şi creaţie universitară din UVT.  

(2) ICSTM este coordonat de Consiliul Ştiinţific al ICSTM. 

(3) Funcţiile de conducere în ICSTM sunt: Director general (1), Director ştiinţific (1), Director 
adjunct (2). 
Funcţiile de conducere mai sus menţionate nu pot fi cumulate cu alte funcţii de conducere 
deţinute la nivel de UVT. 
 
(4) Conducerea operativă a ICSTM este realizată de directorul general, directorul ştiinţific şi 
directorii adjuncţi. 

(5) Consiliul Ştiinţific al ICSTM are în componenţă 19 persoane, fiind alcătuit din: director 
general, director ştiinţific, 2 directori adjuncti, un reprezentant – conducător de doctorat - al 
Şcolii Doctorale, directorii centrelor de cercetare(14). 
 
(6) Directorul general al ICSTM este ales de către membri Consiliului Ştiinţific al ICSTM prin 
vot direct şi secret, cu majoritate absolută, pentru o perioadă de 4 ani. 
 
(7) Directorul ştiinţific al ICSTM şi Directorii adjuncţi sunt propuşi de Directorul general al 
ICSTM, validati de către Consiliul Ştiinţific al ICSTM, prin vot direct şi secret, cu majoritate 
absolută, pentru o perioadă de 4 ani. 

(8) Candidaţii la funcţia de director general al ICSTM trebuie să prezinte un CV, o listă de 
lucrări şi un plan managerial care vor fi făcute publice cu cel puţin 14 zile înainte de data 
alegerilor.  

(9) Pot candida la funcţiile de director general şi director ştiinţific numai persoanele care au cel 
puţin gradul CS II sau conferenţiar universitar. 

(10) Directorul general şi directorul stiinţific nu pot ocupa in acelaşi timp şi funcţia de director al 
unui centru de cercetare. 

(11) Perioada de vacantare a unui loc in Consiliul Ştiinţific al ICSTM nu poate depăşi 3 luni. 
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(12) Structura de conducere a ICSTM este aprobată de Senatul UVT la propunerea Consiliului 
de administraţie. Rectorul UVT emite deciziile de numire în funcţiile de conducere. 

 

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC AL ICSTM 

Art. 11 – Consiliul Ştiinţific al ICSTM are următoarele atribuţii: 

a) Formularea strategiei de dezvoltare a ICSTM şi a planului anual de activităţi al ICSTM, 
aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al ICSTM, în conformitate cu strategia de 
dezvoltare a universităţii. 

b) Asigurarea condiţiilor privind resursele umane şi materiale necesare pentru realizarea 
activităţilor de cercetare, dezvoltare, transfer tehnologic şi asigurarea calităţii. 
 
c) Validarea temelor de cercetare ce se vor desfăşura în ICSTM, propuse de reprezentanţi ai 
centrelor de cercetare ştiinţifică şi ai şcolilor doctorale. 

d) Face propuneri privind bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi întocmeşte raportul anual 
asupra situaţiei financiare; sursele bugetare includ fondurile atrase prin granturi, contracte, 
servicii de cercetare-dezvoltare, programe doctorale, programe post-doctorale, microproducţie 
etc. 
 
e) Face analiza necesarului de resurse umane, identifică resursele financiare şi stabileşte 
priorităţile pentru activitatea centrelor de cercetare ştiinţifică şi ale serviciilor din ICSTM. 

Art. 12 (1) Consiliul Ştiinţific al ICSTM se întruneşte de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori 
interesele ICSTM o cer, la convocarea directorului general sau la solicitarea a cel puţin jumătate 
dintre membri. 

(2) Şedinţele Consiliului Ştiinţific sunt conduse de directorul general ICSTM, iar în lipsa 
acestuia de directorul ştiinţific. 

La şedinţele Consiliul Ştiinţific al ICSTM pot fi invitate şi alte persoane din universitate sau din 
afara ei. 

Art. 13 (1) Consiliul Ştiinţific îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin 2/3 dintre membri. 

(2) Hotărârile Consiliului Ştiinţific se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi. 

Art. 14 În primul trimestru al fiecărui an, Consiliul Ştiinţific prezintă Consiliului Cercetării 
Ştiinţifice al UVT un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului 
de activitate pentru anul în curs. 

Directorul general al ICSTM 
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Art. 15 (1) Activitatea curentă a ICSTM este condusă de directorul general al ICSTM, ales 
pentru o perioadă de 4 ani, conform metodologiei şi reglementărilor legale. 

(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al rectorului 
universităţii. 

Art. 16 Directorul general al ICSTM are în principal următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

a) Asigură conducerea curentă şi permanentă a întregii activităţi de cercetare ştiinţifică pe 
baza hotărârilor Consiliului Ştiinţific al ICSTM şi a prevederilor legale. 
b) Reprezintă interesele ICSTM în relaţiile cu celelalte entităţi din universitate şi din afara 
ei, prin delegarea de atribuţii de către rector. 

c) Răspunde de administrarea patrimoniului, cu respectarea prevederilor legale şi a 
prevederilor interne ale universităţii. 

d) Duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Ştiinţific al ICSTM.  

e) Sprijină realizarea contractelor şi a granturilor de cercetare. 
f) Gestionează resursa umană de cercetare din ICSTM şi răspunde de asigurarea resurselor 
materiale şi a cadrului de desfăşurare a activităţii ICSTM. 

g) Asigură o bună colaborare a ICSTM cu centrele de cercetare, şi facilitează utilizarea 
echipamentelor de laborator şi a resursei umane specializate, de care dispune ICSTM. 
 
h) Analizează stadiul valorificării rezultatelor cercetării. 

i) Coordonează exploatarea, întreţinerea şi verificarea metrologică periodică a aparaturii şi 
a echipamentelor de cercetare din dotarea ICSTM. 
 
j) Coordonează dezvoltarea de parteneriate ştiinţifice naţionale şi internaţionale, colaborări 
ştiinţifice cu mediul industrial, incubare şi transfer tehnologic. 
 
k) Propune Consiliului de Administraţie al UVT modificarea structurii organizatorice a 
ICSTM. 

l) Aprobă referatele de necesitate pentru achiziţiile din cadrul proiectelor de cercetare. 
 
m) Poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din 
conducerea ICSTM. 

n) Exercită orice alte atribuţii în cadrul ICSTM care îi sunt delegate de către Consiliul de 
Administraţie al UVT. 
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Directorul Ştiinţific al ICSTM 

Art. 17 - Atribuţiile principale ale directorului ştiinţific sunt: 

a) Asigură corelarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare ale centrelor cu strategia şi 
planul de activităţi al ICSTM şi al universităţii; formulează propuneri de elaborare a 
strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a ICSTM şi a planurilor anuale de 
activităţi pe care le transmite spre dezbatere şi validare către Consiliul Ştiinţific al ICSTM. 

b) Analizează şi avizează rapoartele centrelor de cercetare ştiinţifică privitoare la realizarea 
lucrărilor de cercetare ştiinţifică; transmite Consiliului Ştiinţific al ICSTM şi Consiliului 
Cercetării Ştiinţifice informări privitoare la stadiul de desfăşurare a lucrărilor de cercetare 
ştiinţifică derulate în ICSTM şi propune măsuri de îmbunătăţire, dacă este cazul. 

c) Propune Consiliului Ştiinţific al ICSTM măsuri privind dezvoltarea resurselor umane ale 
ICSTM si încadrarea personalului de cercetare in grade profesionale. 

d) În urma solicitărilor primite de la centrele de cercetare ştiinţifică, propune Consiliului 
Ştiinţific al ICSTM şi Consiliului Cercetării Ştiinţifice calendarul manifestărilor ştiinţifice 
găzduite de ICSTM. 

e) În urma solicitărilor primite de la centrele de cercetare ştiinţifică, propune Consiliului 
Ştiinţific al ICSTM şi Consiliului Cercetării Ştiinţifice spre aprobare acţiunile de cooperare, 
interne si internaţionale, cu scop ştiinţific in care este implicat ICSTM. 

f) Propune spre aprobare Consiliului Ştiinţific al ICSTM şi Consiliului Cercetării Ştiinţifice 
acordarea de burse de studii si stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate pentru 
personalul ICSTM, in condiţiile legii. 

g) Analizează şi susţine realizarea publicaţiilor ştiinţifice ale ICSTM. 

h) Elaborează obiectivele în domeniul calităţii cercetării la nivel de ICSTM. 

i) Monitorizează activitatea centrelor de cercetare. 

j) Monitorizează producţia ştiinţifică a centrelor de cercetare (articole, cărţi, brevete, participări 
la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale etc.). 

k) Colaborează la întocmirea raportului anual privind cercetarea ştiinţifică la nivel de UVT. 

l) Colaborează la întocmirea raportului de autoevaluare a UVT în vederea 
acreditării/reacreditării capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare. 

m) Gestionează raportările pentru autoevaluarea centrelor de cercetare. 

n) Elaborează procedura operaţională a cercetării ştiinţifice la nivel de UVT pe care o trimite 
spre validare Consiliului Cercetării Ştiinţifice al UVT. 
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o) Elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare al ICSTM, pe care îl supune spre 

validare Consiliului Ştiinţific al ICSTM. 
 
p) Exercită orice alte atribuţii legale care ii sunt delegate de  Consiliul Ştiinţific al ICSTM. 
 
Directorii adjuncţi 

Art. 18 – Atribuţiile principale ale directorilor adjuncţi sunt: 

a) Atragerea resurselor financiare pentru finanţarea cercetării, prin participarea la competiţii şi 
prin colaborări cu agenţi economici şi alte entităţi de cercetare. 

b) Identificarea nevoilor de cercetare din mediul economic, local, regional, naţional şi 
internaţional şi a oportunităţilor ca centrele de cercetare să răspundă aceste nevoi. 

c) Valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare a centrelor pe care le reprezintă; 
formularea de propuneri de valorificare a rezultatelor, pe care le transmite spre dezbatere şi 
validare către Consiliul Ştiinţific al ICSTM. 

d) Promovarea în rândul agenţilor economici a potenţialului de cercetare al ICSTM; prezentarea 
spre aprobarea Consiliului Ştiinţific al ICSTM a calendarului activităţilor de promovare.  

e) Coordonarea centrelor de cercetare ştiinţifică în sensul valorificării rezultatelor lor de 
cercetare. 

f) Coordonarea dezvoltării de prototipuri, ca etapă ulterioară cercetării ştiinţifice şi dezvoltării 
experimentale. 

 
g) Interfaţarea cu celelalte entităţi de cercetare naţionale şi internaţionale, precum şi cu mediul 

de afaceri şi antreprenorial. 

h) Exercitarea oricăror alte atribuţii legale care ii sunt delegate de Consiliul Ştiinţific al ICSTM. 

CENTRELE DE CERCETARE 

Art. 19 (1) Centrele de cercetare ştiinţifică din componenţa ICSTM pot avea unul sau mai multe 
domenii de cercetare (interdisciplinare). Centrele au infrastructură de cercetare proprie. Fiecare 
centru are un număr de minim 10 membri permanenţi. Pot fi membri permanenţi doar cadrele 
didactice universitare sau personalul de cercetare, titulari ai Universităţii Valahia, având contract 
de muncă pe perioada nedeterminată. Pe lângă membrii permanenţi, din fiecare centru mai pot 
face parte membri temporari, care, pot fi: profesori asociaţi, personal tehnic specializat implicat 
direct în activitatea de cercetare, angajat în universitate cu contract de muncă pe perioadă 
nedeterminată, personal de cercetare cu contract de muncă pe perioadă determinată, personal 
aflat la studii postdoctorale, doctoranzi, studenţi la master. Personalul de cercetare din alte 
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entităţi de cercetare din ţară şi din străinătate pot lucra pe perioade limitate în centrele ICSTM, 
cu sarcini specifice. O persoană poate face parte dintr-un singur centru de cercetare ştiinţifică. 
 

Art. 20 (1) Centrele de cercetare sunt evaluate instituţional pe baza unui set de indicatori de 
performanţă, stabilit de Consiliul Cercetării Ştiinţifice al universităţii.  

(2) În funcţie de specificul activităţii, la propunerea Consiliului Ştiinţific al ICSTM, cu aprobarea 
Senatului, se pot dezvolta noi centre specializate şi/sau interdisciplinare proprii, ori în colaborare 
cu alte unităţi din ţară sau din străinătate. 

(3) Centrele de cercetare din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte sunt evaluate periodic, 
pe baza unor criterii de performanţă  acceptate de comunitatea ştiinţifică şi a metodologiei de 
evaluare a centrelor de cercetare. Evaluarea periodică instituţionala se desfăşoară o dată la 3 ani. 
Scopul evaluării este de a asigura un proces de îmbunătăţire continuă a calităţii activităţii de 
cercetare ştiinţifică. 

Art. 21. Directorul centrului de cercetare stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea 
obiectivelor rezultate din: 
a) strategia de dezvoltare a ICSTM; 
b) programul anual de cercetare-dezvoltare; 
c) sistemul de asigurare a calităţii; 
d) alte obligaţii. 
 

Art. 22 Atribuţiile principale ale directorului de centru de cercetare ştiinţifică sunt: 

a) Monitorizează contractele de cercetare interne şi internaţionale ale membrilor centrului 
de cercetare. 

b) Monitorizează producţia ştiinţifică (articole, cărţi, brevete, participări la manifestări 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale etc.) ale membrilor centrului de cercetare. 

c) Întocmeşte planul anual de activităţi al centrului şi indicatorii de performanţă, în 
conformitate cu Regulamentului de organizare şi desfăşurarea a activităţii de cercetare 
şi strategia de dezvoltare a ICSTM ; asigură condiţiile de realizare a acestora. 

d) Transmite către conducerea UVT, prorectorului responsabil cu cercetarea şi creaţia 
universitară, raportul de desfăşurare al activităţii de cercetare ştiinţifică, de valorificare a 
rezultatelor cercetării, calendarul manifestărilor ştiinţifice, solicitările de protejare a 
dreptului de proprietate intelectuală pentru rezultatele obţinute, precum şi solicitări 
privind realizarea de modele experimentale, modele demonstrative şi prototipuri. 

e) Asigură exploatarea, întreţinerea şi verificarea metrologică periodică a aparaturii şi 
echipamentelor aferente centrelor de cercetare. 

f) Gestionează resursele umane din centrul de cercetare. 
g) Informează membrii centrului de cercetare asupra lansării de competiţii naţionale şi 

internaţionale a  proiectelor de cercetare. 
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h) Întocmeşte documentaţia pentru autoevaluarea centrelor de cercetare.  
i) Formulează propuneri către Consiliul Ştiinţific al ICSTM şi Consiliul Cercetării 

Ştiinţifice  privitoare la investiţii şi resurse umane (formare profesională, participare la 
evenimente ştiinţifice etc.). 

j) Susţine propunerile de diseminare a rezultatelor cercetării ale membrilor centrului 
 
 
 
CAPITOLUL VI - Relaţii financiare 

Art. 23 (1) ICSTM are o evidenţă contabilă distinctă în contabilitatea universităţii. 

(2) ICSTM face propuneri privind bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi întocmeşte raportul 
anual asupra situaţiei financiare. Situaţiile financiare anuale sunt realizate de departamentul 
financiar-contabilitate din cadrul serviciului administrativ, sub coordonarea şefului de serviciu 
administrativ, sunt analizate în Consiliul Ştiinţific al ICSTM şi sunt propuse spre aprobare 
Consiliului de Administraţie al universităţii. 

(3) Din fondurile atrase prin activităţi de cercetare ştiinţifică, ICSTM reţine o cotă parte, ca regie, 
pentru asigurarea cheltuielilor proprii (utilităţi, personalul propriu al ICSTM, asigurarea 
fondurilor de implementare a proiectelor).  

Cuantumul maximal al regiei pentru granturile şi contractele de cercetare este stabilit de 
finanţator sau de autoritatea contractantă şi nu poate fi modificat pe perioada derulării acestora. 
În cazul în care, cuantumul regiei pentru granturile şi contractele de cercetare nu este stabilit, 
acesta se stabileşte prin decizia Consililui de Administraţie al Universităţii Valahia la propunerea 
directorului general al ICSTM. 
 
 (4) ICSTM este supus procedurilor de audit intern ale universităţii. 

(5) ICSTM propune investiţiile care urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, 
finanţarea efectuându-se cu aprobarea Consiliului Ştiinţific şi cu respectarea prevederilor legale. 
Pentru obiectivele de investiţii referitoare la clădiri, spaţii noi sau reabilitări care implică 
cofinanţare din partea universităţii, este necesară aprobarea Consiliului de Administraţie şi 
validarea în Senat. 

Art. 24 Pentru activitatea desfăşurată, directorul general, directorul ştiinţific, şi directorii 
adjuncţi pot beneficia de indemnizaţie de conducere, stabilită de Consiliului de Administraţie al 
universităţii, cu respectarea prevederilor legale. 
 
Art. 25 UVT va cuprinde în bugetul său de venituri şi cheltuieli fondurile necesare dezvoltării şi 
întreţinerii infrastructurii de cercetare a ICSTM. 

Art. 26 (1) UVT prin ICSTM se poate asocia cu alte entităţi de cercetare, cu agenţi economici, 
organe ale administraţiei publice, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale naţionale şi 
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internaţionale în vederea formării de parteneriate de cercetare şi transfer tehnologic, poli de 
competitivitate, poli de excelenţă, platforme tehnologice etc.  

(2) UVT prin ICSTM poate participa la structuri regionale, naţionale şi internaţionale de 
cercetare, dezvoltare, transfer tehnologic şi de cunoaştere, prin încheierea de acorduri specifice, 
la propunerea Consiliului Ştiinţific al ICSTM şi cu aprobarea Consiliului de Administraţie al 
universităţii. 

 

CAPITOLUL VIII - Dispoziţii finale 

Art. 27 - Modificarea prezentului regulament se poate face în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, la propunerea Directorului ştiinţific al ICSTM, cu avizul Consiliului Ştiinţific al 
ICSTM şi cu aprobarea Consiliului de Administraţie al UVT. 

Art. 28 - Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul UVT, când 
orice dispoziţie anterioară se abrogă. 
Art. 29 - Prezentul regulament va suferi modificări în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Regulamentul ICSTM a fost aprobat în şedinţa Senatului UVT din data de ...................... 
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