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CAPITOLUL 1. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1
Ca instituţie de învăţământ superior de stat, Universitatea “Valahia” din Târgovişte
a fost înfiinţată în anul 1992, prin H.G. nr. 288/01.06.1992, este parte integrantă a
sistemului românesc de învăţământ superior şi funcţionează în subordonarea Ministerului
Educaţiei Naţionale (M.E.N).
Art. 2
(1) Identitatea universităţii este definită prin:
• denumire: Universitatea “Valahia” din Târgovişte (“Valahia”
University of
Targoviste);
• sediu: Aleea Sinaia, nr. 13, cod. 130004, Târgovişte, România;
• drapel, stemă, sigiliu, imn – adoptate de Senatul universitar;
• ziua universităţii.
(2) Site-ul oficial al Universităţii “Valahia” din Târgovişte este www.”Valahia” .ro.
Art. 3
Universitatea “Valahia” din Târgovişte este o instituţie de învăţământ superior de
stat acreditată, cu personalitate juridică, are un caracter nonprofit, este apolitică şi dispune
de autonomie şi libertate academică în spiritul prevederilor Constituţiei României, ale Legii
Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Cartei
universitare.
Art. 4
Universitatea “Valahia” din Târgovişte îşi asumă misiunea:
a) didactică şi de cercetare ştiinţifică, concretizată prin:
• organizarea programelor de studii de licenţă, master, doctorat, postdoctorat şi
abilitare în scopul formării de specialişti cu studii superioare, de înaltă calificare, pentru
învăţământ, ştiinţă, tehnică, economie, administraţie publică, teologie, activităţi socioculturale şi juridice;
• educaţia permanentă a adulţilor, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei
profesionale a individului şi al satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic
şi cultural;
• activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, dezvoltare, inovare şi
transfer tehnologic, creaţie individuală şi colectivă în domeniile educaţiei, dreptului,
teologiei, ştiinţelor, ştiinţelor economice şi administrative, al ştiinţelor inginereşti, al artelor,
al literelor, prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, precum şi prin
valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora.
b) socială şi culturală, concretizată prin implicarea activă în dezvoltarea locală,
regională, naţională şi europeană sustenabilă din punct de vedere social, economic şi
cultural şi prin promovarea valorilor culturale universale, în acord cu exigenţele unei
societăţi bazate pe cunoaştere.
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Art. 5
În scopul realizării unui management academic şi administrativ performant,
structura organizatorică a Universităţii “Valahia” din Târgovişte are la bază următoarele
principii:
• separarea funcţiilor academică şi administrativă, pentru a permite o gestiune
modernă şi flexibilă a universităţii;
• principiul unităţii de conducere, conform căruia un compartiment, serviciu sau o
persoană trebuie să aibă un singur şef ierarhic direct;
• principiul utilizării eficiente a resurselor prin practicarea managementului pe
bază de buget la toate elementele componente ale structurii organizatorice;
• principiul delegării de autoritate; delegarea de competenţă nu-l exonerează pe
manager de responsabilitate.
Art. 6
Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al Universităţii “Valahia” din
Târgovişte este parte integrantă a Cartei universitare şi cuprinde structura academică şi
administrativă a instituţiei, atribuţiile structurilor și funcțiilor de conducere ale universității,
relaţiile de colaborare, subordonare sau coordonare dintre structurile universității
(compartimente, birouri, servicii, direcții).
CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA UNIVERSITĂŢII
Art. 7
(1) Pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din misiunea asumată, Universitatea
“Valahia” din Târgovişte este organizată în facultăţi, departamente, extensii universitare,
Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D), Institut de
Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară (I.C.S.T.M), precum şi în structuri
funcţionale tehnico-administrative.
(2) Din punct de vedere didactic, Universitatea “Valahia” din Târgovişte este
organizată în facultăţi, departamente didactice şi I.O.S.U.D.
2.1.

Facultăţile

Art. 8
(1) Facultatea este unitatea funcţională care elaborează şi coordonează programe
de studii. Această structură corespunde unuia sau mai multor domenii ale ştiinţelor, artelor
sau sportului.
(2) Facultăţile din cadrul Universităţii “Valahia” din Târgovişte se înfiinţează sau se
desfiinţează la propunerea Consiliului de administraţie, cu aprobarea Senatului universitar,
prin hotărâre a Guvernului privind structura instituţiilor de învăţământ superior, iniţiată
anual de M.E.N.
(3) Prin excepţie de la alin. (2), pentru instruirea şi formarea profesională în domenii
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de interes naţional, Guvernul poate înfiinţa, după consultarea Senatului universitar,
facultăţi sau programe de studii.
(4) Existenţa unei facultăţi este condiţionată de:
• un număr suficient de studenţi, care să justifice organizarea învăţământului în
conformitate cu misiunea şi obiectivele asumate;
• funcţionarea unor programe de studii/domenii de cercetare în domeniile de
specialitate abordate;
• existenţa spaţiilor de învăţământ proprii (săli de curs, seminar, laborator şi
biblioteci);
• personal didactic şi cercetători ştiinţifici, personal didactic auxiliar şi
administrativ.
(5) Facultatea se individualizează prin propriile programe de studii, prin condiţiile
de admitere şi absolvire şi beneficiază de libertate academică în domeniile didactic şi
ştiinţific - potrivit Cartei universitare, regulamentelor universităţii şi propriilor sale
reglementări.
(6) O facultate poate include unul sau mai multe departamente, şcoli
postuniversitare şi extensii universitare care sunt responsabile de organizarea
programelor de studii, pe tipuri şi cicluri de studii universitare.
2.2. Departamentele didactice
Art. 9
(1) Departamentul este unitatea academică funcţională care asigură producerea,
transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate.
(2) Departamentul poate avea în componenţă laboratoare didactice, ateliere
artistice, şcoli postuniversitare şi extensii universitare.
(3) Departamentul se înfiinţează, se organizează, se divizează, se comasează
sau se desfiinţează prin hotărâre a Senatului universitar, la propunerea consiliului
facultăţii/departamentului în care funcţionează.
(4) Departamentul poate fi organizat şi la nivel de universitate, pentru unele
activităţi precum:
• programe de licenţă privind învăţământul cu frecvenţă redusă sau la distanţă,
programe de formare continuă: Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Formare
Continuă (D.Î.D.F.C);
• programe de formare a personalului didactic: Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic (D.P.P.D);
• programele de studii doctorale grupate pentru toată universitatea în structuri de
tip departament, denumite Şcoli Doctorale (S.D.).
2.3.

Instituţia Organizatoare
(I.O.S.U.D)

de

Studii

Universitare

de

Doctorat

Art. 10
(1) Universitatea “Valahia” din Târgovişte este acreditată de către M.E.N, ca
Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D).
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(2) I.O.S.U.D este condusă de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat,
respectiv de directorul acestui consiliu. Funcţia de director al Consiliului pentru studiile
universitare de doctorat este asimilată funcţiei de prorector. Procedura de numire a
directorului Consiliului pentru studiile universitare de doctorat este stabilită de Codul
studiilor universitare de doctorat.
(3) Şcolile doctorale din cadrul I.O.S.U.D se organizează pe discipline sau tematici
disciplinare şi interdisciplinare.
(4) I.O.S.U.D are propriul regulament de organizare şi funcţionare, care este
aprobat de Senatul universitar şi este format din şcoli doctorale, în care sunt organizate
programele de studii universitare de doctorat, pe domenii.
(5) Fiecare şcoală doctorală este evaluată individual, pentru fiecare domeniu în
parte, în vederea acreditării. Evaluarea şcolii doctorale se face pe baza performanţei şcolii
doctorale şi a capacităţii instituţionale a I.O.S.U.D., din care face parte şcoala doctorală.
Evaluarea şcolilor doctorale se face de către A.R.A.C.I.S şi/sau de către o altă agenţie de
asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate.
2.4. Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară (I.C.S.T.M)
Art. 11
Activităţile de cercetare ştiinţifică din cadrul Universităţii “Valahia” din Târgovişte se
desfăşoară în I.C.S.T.M, entitate fără personalitate juridică, subordonată Consiliului de
administraţie şi constituită din centre de cercetare evaluate şi recunoscute instituţional.
2.5.

Structurile administrative

Art. 12
Direcţia Generală Administrativă (D.G.A.) cuprinde structurile administrative ale
universităţii şi este formată din direcţii, servicii, birouri și compartimente, care au propriile
regulamente de organizare şi funcţionare.
2.6.

Structurile/entităţile consultative

Art. 13
(1) Structurile consultative ale Universităţii “Valahia” din Târgovişte cuprind:
Consiliul Consultativ pentru Strategii (C.C.S), Clubul Doctor Honoris Causa, Asociaţia
absolvenţilor Universităţii “Valahia” din Târgovişte (Alumni) şi Asociaţia absolvenţilor
D.E.S.S.

CAPITOLUL 3. CONDUCEREA ACADEMICĂ A UNIVERSITĂŢII
Art. 14
(1) Structurile de conducere academică din Universitatea “Valahia” din Târgovişte
sunt următoarele:
a) senatul universitar şi consiliul de administraţie, la nivelul universităţii;
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b) consiliul facultăţii;
c) consiliul departamentului.
(2) Funcţiile de conducere academică din Universitatea “Valahia” din Târgovişte sunt
următoarele:
a) rectorul, prorectorii, la nivelul universităţii;
b) decanul, prodecanii, la nivelul facultăţii;
c) directorul de departament, la nivelul departamentului.
Art. 15
Hotărârile Senatului universitar, ale consiliilor facultăţilor şi ale departamentelor se
iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă numărul celor prezenţi reprezintă cel puţin
două treimi din numărul total al membrilor. Membrii acestor structuri de conducere au
drept de vot deliberativ egal.
Art. 16
Nu pot candida pentru niciuna dintre funcţiile de conducere din universitate,
persoane care se află într-una dintre situaţiile de incompatibilitate, conflict de interese, ori
altă interdicţie prevăzute de legislaţia în vigoare sau de Carta universitară.
Art. 17
Exercitarea mandatului unei noi structuri de conducere începe după validarea
rezultatelor alegerilor. Funcţiile de conducere din universitate, cu excepţia rectorului, se
confirmă de Senatul universitar.
Art. 18
Persoanele care exercită o funcţie de conducere sau de demnitate publică au
dreptul de rezervare a postului.
Art. 19
Funcţiile de conducere sau de demnitate publică se pot cumula cu funcţiile
didactice şi/sau de cercetare.
3.1. Senatul universitar
Art. 20
(1) Senatul universitar este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul
universităţii, reprezintă comunitatea universitară şi are competenţă decizională în toate
domeniile autonomiei universitare.
(2) Senatul universitar se organizează şi se constituie în baza Legii educaţiei
Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Cartei
universitare şi a Metodologiei referitoare la procesul de constituire şi de alegere a
structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul Universităţii “Valahia” din Târgovişte.
Art. 21
(1) Senatul universitar este compus din 75% personal didactic şi de cercetare
titular, reprezentanţi ai fiecărei facultăţi, conform principiului stipulat la art. 40 alin. (7) din
Carta universitară şi din 25% reprezentanţi ai studenţilor.
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(2) Toţi reprezentanţii, membri ai Senatului universitar, fără excepţie, vor fi stabiliţi
prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari,
respectiv al tuturor studenţilor, cu respectarea prevederilor privind reprezentativitatea.
(3) Fiecare facultate va avea reprezentanţi în Senatul universitar, conform
principiului stipulat la art. 40 alin. (7) din Carta universitară.
(4) Au dreptul de a-şi alege membri în Senatul universitar - în calitate de
reprezentanţi - în procent de 75%, cadrele didactice şi cercetătorii titulari ai fiecărei
facultăţi pentru cotele-părţi de reprezentare conform principiului stipulat la art. 40 alin. (7)
din Carta universitară.
(5) Au dreptul de a-şi alege reprezentanţii în Senatul universitar, în procent de
25%, studenţii fiecărei facultăţi, conform principiului stipulat la art. 40 alin. (7) din Carta
universitară, cu respectarea prevederilor privind reprezentativitatea.
(6) Au dreptul de a fi aleşi, în calitate de membri în senatul universitar,
reprezentanţi ai studenţilor.
(7) Fiecare facultate/departament are reprezentanţi în Senatul universitar, pe cotepărţi de reprezentare, stabilite în funcţie de două criterii, respectiv numărul cadrelor
didactice titulare şi numărul studenţilor ce frecventează programele de studii din fiecare
structură.
Art. 22
(1) Senatul universitar îşi alege, prin vot secret, un preşedinte care conduce
şedinţele acestuia şi îl reprezintă în raporturile cu rectorul.
(2) Procedura de alegere a preşedintelui Senatului universitar este prezentată în
Metodologia referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de
conducere la nivelul Universităţii “Valahia” din Târgovişte.
(3) Activitatea Senatului universitar este organizată pe comisii de specialitate,
conduse de preşedinţi de comisie, aleşi de Senatul universitar prin vot secret. Membrii
Senatului universitar aleg, din rândul membrilor săi, un secretar al Senatului universitar.
Art. 23
Atribuţiile Senatului universitar sunt următoarele:
1. garantează libertatea academică şi autonomia universitară;
2. elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta
universitară;
3. aprobă, la propunerea rectorului, planul strategic de dezvoltare instituţională şi
planurile operaţionale;
4. aprobă, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, structura,
organizarea şi funcţionarea universităţii;
5. aprobă realizarea de consorţii şi fuziuni cu alte universităţi şi institute de
cercetare-dezvoltare;
6. aprobă afilierea universităţii la organisme academice şi profesionale naţionale şi
internaţionale, care conduc la creşterea prestigiului şi vizibilităţii acesteia;
7. aprobă înfiinţarea, organizarea, divizarea, comasarea sau desfiinţarea
departamentelor, la propunerea Consiliului de administraţie şi/sau a consiliului
facultăţii/facultăţilor.
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8. aprobă înfiinţarea unităţilor de cercetare distincte pe perioadă determinată şi pe
proiecte;
9. aprobă înfiinţarea institutelor, staţiunilor experimentale, a centrelor sau
laboratoarelor de cercetare-dezvoltare;
10. aprobă înfiinţarea societăţilor comerciale, a fundaţiilor sau asociaţiilor;
11. aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea
universităţii;
12. aprobă, în luna aprilie, raportul anual al rectorului privind starea universităţii;
13. aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară;
14. aprobă statul de funcţii al personalului didactic, numărul şi mărimea formaţiilor de
studiu şi stabileşte numărul posturilor pentru personalul didactic şi de cercetare auxiliar;
15. elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi
deontologie profesională universitară;
16. aprobă comisiile de analiză pentru investigarea abaterilor disciplinare;
17. aprobă structura anului universitar;
18. stabilește perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru
didactic, în funcţie de interesul procesului de învăţământ şi al celui în cauză;
19. aprobă anual regulamentul de organizare a admiterii, în baza Metodologiei-cadru
elaborată anual de către ministerul de resort;
20. adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, cu respectarea
prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului;
21. aprobă Regulamentul de organizare a examenelor de finalizare a studiilor pe
baza Metodologiei-cadru, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naționale;
22. aprobă cuantumul taxelor de şcolarizare şi numărul minim de credite necesar
promovării anului universitar;
23. stabileşte condiţiile de modificare a statutului de student cu taxă;
24. aprobă anual, cu cel puţin 3 luni înainte de începerea anului universitar,
regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, precum şi calendarul activităţilor
educaţionale specifice semestrelor academice de studii;
25. stabileşte criteriile şi indicatorii de performanţă managerială a rectorului şi
drepturile şi obligaţiile cuprinse în contractul de management;
26. încheie contractul de management cu rectorul;
27. controlează activitatea conducerii executive şi a Consiliului de administraţie, prin
comisiile de specialitate;
28. validează rezultatele alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere
academică şi concursurile publice pentru funcţiile din Consiliul de administraţie;
29. demite rectorul, în condiţiile specificate în Carta universităţii şi în contractul de
management;
30. aprobă şi aplică metodologia de evaluare a rezultatelor şi performanţelor
activităţilor didactice şi de cercetare, la intervale de maximum 5 ani;
31. aprobă metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru angajarea
personalului didactic şi de cercetare şi evaluează periodic resursa umană; evaluarea
periodică se face în conformitate cu o metodologie aprobată şi aplicată de către Senatul
universitar;
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32. aprobă Metodologia proprie a universităţii, de conferire a titlurilor şi de ocupare a
posturilor didactice şi de cercetare, în baza Metodologiei-cadru;
33. aprobă standardele de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare specifice
funcţiei;
34. adoptă criteriile pentru încheierea şi reînnoirea contractelor de angajare pe
perioadă determinată;
35. aprobă şi acordă titlurile onorifice de: doctor honoris causa, profesor honorificus,
membru de onoare al Senatului universitar, profesor emerit;
36. alege şi revocă, prin vot secret, preşedintele Senatului universitar;
37. înfiinţează comisii de specialitate şi, la nevoie, comisii ad-hoc;
38. aprobă Metodologia referitoare la procesul de constituire şi de alegere a
structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul Universităţii “Valahia” din Târgovişte;
39. îndeplineşte alte atribuţii, decide în orice alte domenii de activitate universitară,
în acord cu legislaţia în vigoare.
Art. 24
(1) Mandatul Senatului universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui membru al
Senatului universitar este de 4 ani, cu posibilitatea înnoirii succesive, de maximum două
ori. Pentru studenţi, mandatul acoperă perioada în care aceştia sunt înmatriculaţi în cadrul
universităţii.
(2) În situaţia în care unul sau mai mulţi membri ai Senatului universitar încetează
exercitarea mandatului/mandatelor, vor fi organizate alegeri parţiale pentru desemnarea
celui/celor care va/vor exercita un mandat parţial, până la alegerile următoare. Procedura
pentru alegerile parţiale este similară celei a alegerilor la termen.
Art. 25
(1) La şedinţele Senatului universitar pot fi invitaţi, fără drept de vot: rectorul,
prorectorii, decanii, prodecanii, directorul general administrativ, directorii de departament,
alte persoane din executiv, lideri de sindicat, coordonatori ai unor structuri de specialitate,
precum şi personalităţi locale, naţionale sau internaţionale.
(2) Pentru buna desfăşurarea a activităţii Senatului universitar se constituie Biroul
permanent al Senatului universitar, format din: preşedintele Senatului universitar,
preşedinţii comisiilor de specialitate ale Senatului universitar şi secretarul Senatului
universitar, ales dintre membrii Senatului universitar.
Art. 26
(4) Componenţa şi numărul de membri ai Senatului universitar sunt stabilite prin
Metodologia referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de
conducere la nivelul Universităţii “Valahia” din Târgovişte, astfel încât să se asigure
eficienţa decizională şi reprezentativitatea comunităţii academice.
3.2. Consiliul de administraţie
Art. 27
(1) Consiliul de administraţie al universităţii este format din rector, prorectori,
decani, directorul general administrativ şi un reprezentant al studenţilor. La şedinţele
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Consiliului de administraţie pot fi invitate şi alte persoane din universitate, cu funcţii de
conducere sau de execuţie, reprezentanţi ai sindicatului ori persoane din afara sa,
implicate direct în susţinerea instituţiei. La şedinţele Consiliului de administraţie poate fi
invitat Preşedintele Senatului universitar.
Art. 28
Consiliul de administraţie este condus de rectorul universităţii şi are următoarele
atribuţii:
1. asigură conducerea operativă a universităţii;
2. aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;
3. aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;
4. avizează propunerile de înființare a unor programe noi de studii şi formulează
propuneri către senatul universitar de lichidare a acelor programe de studii care nu se mai
încadrează în misiunea universităţii sau care sunt ineficiente din punct de vedere
academic şi financiar;
5. aprobă operaţiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite de Senatul
universitar;
6. propune Senatului universitar strategii ale universităţii, pe termen lung şi mediu şi
politici pe domenii de interes ale universităţii;
7. îndeplineşte alte atribuţii, conform Cartei universitare.
Art. 29
Rectorul reprezintă Universitatea “Valahia” din Târgovişte în relaţiile cu terţii,
realizează conducerea executivă a universităţii şi exercită calitatea de ordonator de
credite.
Art. 30
(1) Rectorul Universităţii “Valahia” din Târgovişte se desemnează prin una dintre
următoarele modalităţi:
a) pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de Senatul
universitar nou-ales, conform prevederilor legale;
b) prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare
titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul universitar,
precum şi din consiliile facultăţilor.
(2) Modalitatea de desemnare a rectorului, pe baza unui concurs public sau prin
alegeri, se stabileşte cu minimum 6 luni înainte de fiecare desemnare a rectorului.
(3) Desemnarea prin alegeri a rectorului Universităţi “Valahia” din Târgovişte se
poate realiza prin vot universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare,
titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul universitar şi din
consiliile facultăţilor.
Art. 31
(1) Desemnarea printr-un concurs public a rectorului Universităţi “Valahia” din
Târgovişte se poate realiza, în baza unei metodologii aprobate în acest sens de către
Senatul nou ales.
(2) În vederea organizării şi desfăşurării concursului public de rector, Senatul
universitar nou-ales are următoarele atribuţii:
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a) elaborează şi aprobă metodologia de avizare, de selecţie şi de recrutare a
rectorului;
b) stabileşte o comisie de selecţie formată din minimum 12 membri.
(3) Comisia de selecţie prevăzută la alin. (2) este formată din membri ai
universităţii, în proporţie de 50% şi din personalităţi ştiinţifice şi academice din afara
universităţii, din ţară şi din străinătate, în proporţie de 50%. Comisia cuprinde cel puţin un
reprezentant al studenţilor sau un absolvent al universităţii desemnat de către studenţii din
Senatul universitar, conform Cartei universitare.
(4) Au dreptul de a participa la concursul de ocupare a funcţiei de rector
personalităţi ştiinţifice sau academice din ţară şi din străinătate, care, pe baza audierii în
plenul Senatului universitar nou-ales, au obţinut avizul de participare la concurs din partea
acestuia.
(5) Avizul prevăzut la alin. (4) se acordă numai pe baza votului majorităţii simple a
membrilor Senatului universitar nou-ales.
(6) Senatul universitar nou-ales are obligaţia de a aviza minimum 2 candidaţi.
(7) Candidaţii avizaţi de Senatul universitar nou-ales participă apoi la concursul
prevăzut la alin. (1).
Art. 32
Rectorul universității are următoarele atribuţii:
a) realizează managementul şi conducerea operativă a universităţii, pe baza
contractului de management;
b) negociază şi semnează contractul instituţional cu ministerul de resort;
c) încheie contractul de management cu Senatul universitar;
d) propune spre aprobare Senatului universitar structura şi regulamentele de
funcţionare ale universităţii;
e) propune spre aprobare Senatului universitar proiectul de buget şi raportul privind
execuţia bugetară;
f) prezintă Senatului universitar raportul privind starea universităţii; Senatul
universitar validează raportul menţionat, în baza referatelor realizate de comisiile de
specialitate;
g) conduce Consiliul de administraţie;
h) semnează diplomele şi certificatele de studii, acordate de Universitatea “Valahia”
din Târgovişte;
i) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Senatul universitar, în conformitate cu
contractul de management, Carta universitară şi legislaţia în vigoare;
j) reprezintă Universitatea “Valahia” din Târgovişte în raporturile cu Ministrul
Educaţiei Naționale, Consiliul Naţional al Rectorilor şi cu organismele internaţionale la
care universitatea este afiliată.
Art. 33
(1) Rectorul universităţii are obligaţia să prezinte anual, cel târziu până în prima zi
lucrătoare a lunii aprilie, un raport privind starea universităţii. Raportul este făcut public pe
site-ul universităţii şi este transmis tuturor părţilor interesate. Pentru întocmirea raportului
rectorului privind starea universităţii, decanii şi conducătorii celorlalte structuri din instituţie
vor prezenta anual, până în prima zi lucrătoare a lunii martie, rapoarte despre starea
entităţilor coordonate.
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(2) Raportul rectorului va conţine în mod obligatoriu:
a) situaţia financiară a universităţii;
b) situaţia fiecărui program de studiu;
c) situaţia personalului universităţii;
d) rezultatele activităţilor de cercetare;
e) situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul universităţii;
f) situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare;
g) situaţia posturilor vacante;
h) situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor din promoţiile precedente.
(3) Raportul anual al rectorului este o componentă a răspunderii publice şi
constituie o condiţie fundamentală pentru accesul la finanţările din bugetul public.
(4) Rectorul poate fi demis de către Senatul universitar, în condiţiile specificate în
contractul de management.
Art. 34
(1) Persoanele care ocupă o funcţie de conducere sau de demnitate publică nu pot
exercita funcţia de rector, pe perioada îndeplinirii mandatului.
(2) Revocarea din funcţie a persoanelor care deţin funcţii de conducere se
realizează astfel:
- pentru funcţiile de conducere alese, de către Senatul universitar;
- pentru funcţiile de conducere ocupate prin numire, de către persoanele/structurile
care le-au numit.
(3) Funcţia de rector este incompatibilă cu deţinerea de funcţii de conducere în
cadrul unui partid politic, pe perioada exercitării mandatului.
Art. 35
(1) Prorectorul reprezintă funcţie de conducere la nivelul universităţii, fiind numit, în
acest scop, de către rector, pe baza consultării Senatului universitar.
(2) Prorectorii îndeplinesc atribuţii, conform fişei postului.
(3) Prorectorii răspund şi coordonează unul sau mai multe dintre următoarele
domenii de activitate, care le sunt delegate de către rector:
a) învăţământ şi asigurarea calităţii;
b) cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară;
c) dezvoltare instituţională şi relaţii internaţionale;
d) probleme sociale şi studenţeşti.
(4) Numărul de prorectori şi de prodecani din Universitatea “Valahia” din
Târgovişte se stabileşte prin Metodologia proprie referitoare la procesul de constituire şi de
alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere.
(5) Durata mandatului de prorector este de 4 ani.
3.3. Consiliul studiilor universitare de doctorat
Art. 36
(1) Consiliul studiilor universitare de doctorat (C.S.U.D.) reprezintă structura de
conducere a I.O.S.U.D.
(2) Mandatul membrilor C.S.U.D. este de 4 ani.
(3) Atribuţiile C.S.U.D. sunt următoarele:
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1. stabilirea strategiei I.O.S.U.D.;
2. elaborarea regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a
programelor de studii universitare de doctorat la nivelul I.O.S.U.D.;
3. coordonarea parteneriatelor încheiate de I.O.S.U.D.;
4. alte atribuţii specifice, stabilite prin Regulamentul instituţional de organizare și
desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat, potrivit legii.
(4) Funcţia de director al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat este
asimilată funcţiei de prorector.
(5) Procedura de numire a directorului Consiliului pentru studiile universitare de
doctorat este stabilită de Codul studiilor universitare de doctorat.
(6) Atribuţiile şi responsabilităţile directorului C.S.U.D. sunt prevăzute în
Regulamentul de organizare şi funcţionare al I.O.S.U.D.
(7) Consiliul şcolii doctorale se stabileşte prin votul universal, direct şi secret al
conducătorilor de doctorat din şcoala doctorală respectivă.
(8) Au dreptul de a fi aleşi, ca membri în Consiliul şcolii doctorale, persoanele care
au calitatea de conducător de doctorat în respectiva Şcoală doctorală.
3.4. Consiliul facultăţii
Art. 37
(1) Consiliul facultăţii este format din maximum 75% reprezentanţi ai cadrelor
didactice şi de cercetare titulare din facultate şi din minimum 25% reprezentanţi ai
studenţilor din facultate.
(2) Au dreptul de a alege membrii Consiliului facultăţii - reprezentanţi ai cadrelor
didactice şi de cercetare titulare - cadrele didactice şi de cercetare titulare din facultate, cu
respectarea prevederilor privind reprezentativitatea.
(3) Au dreptul de a alege reprezentanţii studenţilor din Consiliul facultăţii, studenţii
facultăţii respective, cu respectarea prevederilor privind reprezentativitatea.
(4) Alegerea membrilor Consiliului facultăţii se face prin vot universal, direct şi
secret al cadrelor didactice şi de cercetare titulare din facultate, respectiv al studenţilor
facultăţii, cu respectarea prevederilor privind reprezentativitatea.
Art. 38
Consiliul facultăţii are următoarele atribuţii:
1. stabileşte misiunea şi obiectivele facultăţii şi aprobă planul de dezvoltare
strategică a facultăţii;
2. aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea şi funcţionarea
facultăţii;
3. aprobă programele de studii coordonate de facultate;
4. îndeplineşte alte atribuţii, stabilite prin Carta universitară sau aprobate de
Senatul universitar, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 39
La şedinţele Consiliului facultăţii pot participa ca invitaţi şi alte cadre didactice şi de
cercetare din universitate, cu funcţii de conducere sau de execuţie, reprezentanţi ai
sindicatului ori persoane din afara instituţiei, implicate direct în susţinerea activității
facultăţii.
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Art. 40
(1) Decanul reprezintă facultatea şi răspunde de managementul şi conducerea
facultăţii.
(2) Decanul prezintă anual un raport al Consiliului facultăţii privind starea facultăţii.
(3) Decanul conduce şedinţele Consiliului facultăţii şi aplică hotărârile rectorului,
Consiliului de administraţie şi Senatului universitar.
Art. 41
(1) Decanii sunt selectaţi prin concurs public, organizat la nivelul facultăţii, de către
rectorul nou ales al Universităţii “Valahia” din Târgovişte, conform procedurii descrise în
Metodologia proprie referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi
funcţiilor de conducere.
(2) Au dreptul de a participa la concursul public pentru ocuparea funcţiei de decan,
persoane din cadrul universităţii sau din orice facultate de profil din ţară ori din străinătate
care, pe baza audierii în plenul Consiliului facultăţii, au primit avizul acestuia de participare
la concurs.
(3) Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza minimum 2 candidaţi.
Art. 42
(1) Concursul pentru ocuparea funcţiei de decan al facultăţii constă în următoarele
probe:

− evaluarea ofertei manageriale;
− interviul.
(2) Interviul constă în verificarea cunoştinţelor candidaţilor din domeniul legislaţiei
educaţionale.
(3) La concursul pentru ocuparea funcţiei de decan al facultăţii este declarat
«ADMIS» candidatul care obţine punctajul cel mai mare.
(4) După încheierea concursului, Comisia de concurs va înainta Senatului
universitar rezultatele finale, spre validare. Validarea concursului se face prin hotărâre a
Senatului universitar, adoptată cu votul majorităţii simple a membrilor acestuia.
Art. 43
Atribuţiile decanului sunt următoarele:
a) convoacă şi coordonează Consiliul facultăţii;
b) coordonează şi controlează funcţionarea structurilor subordonate;
c) propune şi avizează încadrarea şi eliberarea din funcţie a personalului didactic
auxiliar şi nedidactic al facultăţii;
d) introduce, atunci când este cazul, cereri de revocare a persoanelor alese în funcţii
de conducere subordonate;
e) semnează actele de studii;
f) răspunde la petiţiile, cererile, solicitările, care îi sunt adresate;
g) exercită toate atribuţiile care îi revin în baza legii, a Cartei universitare şi a
hotărârilor adoptate la nivel de facultate şi universitate.
Art. 44
Decanul poate delega oricare din atribuţiile sale, prodecanilor, iar în perioada când
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lipseşte, din motive întemeiate, desemnează, dintre prodecani, persoana care îl
înlocuieşte.
Art. 45
Decanul răspunde, pentru activitatea desfăşurată în faţa Consiliului facultăţii, a
Senatului universitar şi a Rectorului universităţii.
Art. 46
Decanul are obligaţia să informeze personalul din structurile subordonate asupra
principalelor probleme discutate şi a hotărârilor luate în Consiliul de administraţie, Consiliul
facultăţii sau, în nume propriu, în perioadele dintre şedinţele de consiliu.
Art. 47
(1) Decanul, numit de către Rector în urma concursului de selecţie, îşi desemnează
prodecanii conform Metodologiei referitoare la procesul de constituire şi de alegere a
structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul Universităţii “Valahia” din Târgovişte.
(2) După desemnarea prodecanilor, Rectorul va emite deciziile de numire în funcţie.
Art. 48
(1) Prodecanul reprezintă funcţie de conducere la nivelul facultăţii, fiind desemnat în
acest scop de către decan.
(2) Prodecanii exercită competenţe şi îndeplinesc atribuţii în diferite domenii, la nivel
de facultate, care sunt decise de Consiliul facultăţi sau care sunt stabilite de către decan
prin fişa postului.
(3) Prodecanii pot suplini decanul, cu avizul acestuia, semnând acte curente.
(4) Prodecanii răspund, pentru activitatea desfăşurată, în faţa Consiliului facultăţii şi
a decanului.
3.5.Consiliul departamentului
Art. 49
(1) Consiliul departamentului este format din cadre didactice şi de cercetare titulare,
în calitate de membri.
(2) Au dreptul de a alege membrii Consiliului departamentului toate cadrele
didactice şi de cercetare titulare din departament.
(3) Alegerea membrilor Consiliului departamentului se face prin vot universal, direct
şi secret al cadrele didactice şi de cercetare titulare din departament, cu respectarea
prevederilor privind reprezentativitatea.
Art. 50
Directorul de departament realizează managementul şi conducerea operativă a
departamentului. În exercitarea acestei funcţii, el este ajutat de consiliul departamentului.
Art. 51
Atribuţiile directorului de departament sunt următoarele:
a) răspunde de elaborarea planurilor de învăţământ;
b) răspunde de întocmirea statelor de funcţii;
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c) răspunde de managementul cercetării şi al calităţii şi de managementul financiar
al departamentului;
d) repartizează disciplinele didactice disponibile pe cadre didactice, cu consultarea
titularilor de disciplină;
e) propune, cu consultarea titularilor de disciplină, cadre didactice asociate şi
invitate;
f) propune, cu consultarea titularilor de disciplină şi promovează programe şi
acţiuni de colaborare academică internaţională şi internă;
g) urmăreşte, verifică şi aprobă utilizarea fondurilor extrabugetare, în concordanţă
cu destinaţia declarată a acestora şi cu interesele departamentului;
h) evaluează calitatea activităţii didactice şi ştiinţifice a personalului academic;
i) răspunde de asigurarea procesului de învăţământ cu materiale didactice.
Art. 52
(1) Directorul de departament este ales prin votul universal, direct şi secret al tuturor
cadrelor didactice şi de cercetare titulare din departamentul respectiv.
(2) Au dreptul de a fi alese, în calitate de director de departament, cadrele didactice
şi de cercetare titulare din departamentul respectiv.
CAPITOLUL IV. STRUCTURA ADMINISTRATIVĂ A UNIVERSITĂȚII ȘI ALTE
STRUCTURI ORGANIZATORICE ALE UNIVERSITĂȚII
4.1. Direcţia generală administrativă
Art. 53
Direcţia generală administrativă reprezintă structura administrativă a universităţii,
condusă de către directorul general administrativ, fiind organizată pe direcţii.
Art. 54
(1) Postul de director general administrativ se ocupă prin concurs, organizat de
Consiliul de administraţie al Universităţii “Valahia” din Târgovişte.
(2) Preşedintele comisiei de concurs este rectorul instituţiei, iar din comisie face
parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Educaţiei Naționale.
(3) Validarea concursului se face de către Senatul universitar, iar numirea pe post,
de către rector.
(4) Menţinerea în funcţie a directorului general administrativ se face pe baza
acordului scris al acestuia de susţinere executivă a planului managerial al noului rector.
Art. 55
La concursul pentru ocuparea funcţiei de director general administrativ în cadrul
universităţii se poate înscrie orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii:
• are experienţă managerială, dovedită prin certificate sau alte documente
relevante;
• nu se află într-una dintre situaţiile de incompatibilitate, conflict de interese ori altă
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interdicţie prevăzute de legislaţia în vigoare sau de Carta universitară.
Art. 56
(1) Atribuţiile directorului general administrativ sunt următoarele:
a) exercită atribuţiile delegate de către rector, pe linie administrativă şi financiar contabilă;
a) coordonează constituirea, alocarea, rectificarea şi execuţia bugetului universităţii;
b) iniţiază şi promovează acţiuni pentru obţinerea de resurse complementare de
finanţare a universităţii;
c) conduce şi coordonează activităţile de gestionare a patrimoniului imobiliar şi de
aprovizionare tehnico - materială a universităţii;
d) coordonează administrarea fluxurilor de personal şi a fluxurilor de studenţi;
e) conduce şi coordonează activităţile sociale destinate comunităţii universităţii;
f) conduce şi coordonează activitatea administrativă şi financiar-contabilă a tuturor
unităţilor structurale ale universităţii, corespunzător misiunii şi obiectivelor asumate de
universitate şi deciziilor adoptate de structurile şi personalul de conducere al universităţii;
g) exercită şi alte atribuţii care îi revin în baza legii şi a reglementărilor universităţii.
(2) Directorul general administrativ poate delega unele din atribuţiile sale directorilor
de direcţii subordonate.
Art. 57
(1) Structura administrativă aflată în subordinea directă a directorului general
administrativ este organizată pe direcţii, după cum urmează:
a) Direcția economică și gestiunea resurselor, care cuprinde:
Biroul financiar și bugete;
Biroul contabilitate;
Biroul relații internaționale, Erasmus+, programe, proiecte și tehnologia informației;
Biblioteca universității;
Compartimentul de consiliere, orientare în carieră și legătura cu mediul economic.
b) Direcția tehnico-administrativă, care cuprinde:
 Biroul servicii sociale;
 Biroul gestiune şi patrimoniu;
 Biroul achiziții și aprovizionare;
 Biroul investiţii.
(2) Structurile enumerate la alineatul (1) au propriile regulamente de organizare şi
funcţionare, avizate de către Consiliul de administraţie şi aprobate de către Senatul
universitar, care sunt parte integrantă a prezentului regulament.
Art. 58
(1) Structura administrativă aflată în subordinea directă a rectorului cuprinde:
a. Direcţia secretariatul general al universităţii;
b. Biroul resurse umane şi salarizare;
c. Biroul imagine şi comunicare;
d. Control intern managerial;
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e. Oficiul juridic;
f. Compartimentul audit.
(2) Structurile enumerate la alineatul (1) au propriile regulamente de organizare şi
funcţionare, avizate de către Consiliul de administraţie și aprobate de către Senatul
universitar, care sunt parte integrantă a prezentului regulament.
4.2. Alte structuri organizatorice ale universității
Art. 59
(1) În cadrul Universităţii “Valahia” din Târgovişte funcţionează și următoarele
structuri organizatorice:
a) Comisia de etică universitară;
b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;
c) Comisia de monitorizare.
(2) Structura şi componenţa Comisiei de etică universitară este propusă de Consiliul
de administraţie, este avizată de Senatul universitar, este aprobată de Rectorul
universităţii şi are propriul regulament de organizare şi funcţionare, care este parte
integrantă a prezentului regulament.
(3) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC) este un organism consultativ
din cadrul Universităţii “Valahia” din Târgovişte şi are propriul regulament de organizare şi
funcţionare, care este parte integrantă a prezentului regulament. CEAC este sprijinită
permanent de Compartimentul evaluarea şi asigurarea calităţii, care are rol de execuţie,
coordonare şi consultanţă privind asigurarea calităţii şi funcţionează în baza propriului
regulament de organizare şi funcţionare, care este parte integrantă a prezentului
regulament.
(4) Comisia de monitorizare are rol de coordonare şi execuție şi sprijină rectorul în
stabilirea măsurilor de control şi de funcționare pentru implementarea şi dezvoltarea
sistemului de control intern managerial. Comisia de monitorizare funcţionează în baza
propriului regulament de organizare şi funcţionare, care este parte integrantă a prezentului
regulament.

CAPITOLUL V. DISPOZIŢII FINALE
Art. 60
(1) Structura organizatorică a universităţii este prezentată în Organigrama
Universităţii “Valahia” din Târgovişte (Anexa 1), care este aprobată de către Senatul
universitar.
(2) Structurile organizatorice din Universitatea “Valahia” din Târgovişte funcţionează
în baza regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare, avizate de către Consiliul de
administraţie şi aprobate de către Senatul universitar, care sunt parte integrantă a
prezentului regulament (Anexa 2).
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(3) Pentru asigurarea transparenţei organizării şi funcţionării Universităţii “Valahia”
din Târgovişte, precum şi a structurilor organizatorice ale universităţii, regulamentele de
organizare şi funcţionare sunt publicate pe site-ul universitatii.
Art. 61
Organigrama Universităţii “Valahia” din Târgovişte (Anexa 1) face parte integrantă
din prezentul regulament.
Art. 62
(1) Atribuţiile salariaţilor din cadrul universităţii sunt cuprinse în fişele post, elaborate
de către angajaţii cu funcţii de conducere, pentru posturile direct subordonate, iar
responsabilitatea avizării lor revine superiorilor acestora, conform structurii organizatorice
a universităţii.
(2) Fişa de post, pentru angajaţii cu funcţii de conducere, se întocmeşte de către
superiorul ierarhic direct.
(3) Fişele de post se aprobă de către rector.
Art. 63
Decanii, directorii de departament, directorii de direcţie, şefii de serviciu şi de
birou vor lua măsurile necesare ca întregul personal din subordine să cunoască şi să
respecte prevederile prezentului regulament, precum şi pe cele ale regulamentelor de
organizare şi funcţionare a structurilor pe care le conduc, care sunt parte integrantă din
prezentul regulament.
Art. 64
Prezentul regulament poate fi actualizat şi modificat numai cu avizul Consiliului de
Administraţie şi aprobarea Senatului universitar.
Art. 65
Prezentul Regulament a fost avizat de către Consiliul de Administraţie al
Universităţii „Valahia” din Târgovişte în data de 11.02.2019, a fost aprobat de către
Senatul Universităţii „Valahia” din Târgovişte în data de 28.02.2019 și intră în vigoare de la
data aprobării sale.
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Anexa 1
Organigrama Universităţii “Valahia” din Târgovişte

Anexa 2
Lista regulamentelor de organizare și funcționare
1. Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității “Valahia” din
Târgoviște
2. Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului consultativ pentru
strategii al Universității “Valahia” din Târgoviște (CCS – UVT)
3. Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Doctor Honoris Causa al
Universității “Valahia” din Târgoviște (CDHC)
4. Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului pentru învățământ și
asigurarea calității
5. Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului pentru probleme sociale
și studențești
6. Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului cercetării științifice și
creație universitară
7. Regulamentul Comisiei de etică
8. Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare
9. Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și asigurarea
calității
10. Regulamentul de organizare și funcționare al Compartimentului evaluarea și
asigurarea calității
11. Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului de Cercetare Șiințifică și
Tehnologică Multidisciplinară
12. Regulamentul de organizare și funcționare al IOSUD
13. Regulamentul Școlii doctorale de științe economice și umaniste a Universității
“Valahia” din Targoviște
14. Regulamentul Școlii doctorale de științe inginerești a Universității “Valahia” din
Targoviște
15. Regulamentul de organizare și funcționare al Departamentului de pregătire a
personalului didactic
16. Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului de învățământ la
distanță și formare continuă
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17. Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției secretariatul general al
universității
18. Regulamentul de organizare și funcționare al Biroului resurse umane și salarizare
19. Regulamentul de organizare și funcționare al Biroului imagine și comunicare
20. Regulamentul de organizare și funcționare al Compartimentului control intern
managerial
21. Regulamentul de organizare și funcționare al Oficiului juridic
22. Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului audit
23. Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției economice și gestiunea
resurselor
24. Regulamentul de organizare și funcționare al Biroului financiar și bugete
25. Regulamentul de organizare și funcționare al Biroului contabilitate
26. Regulamentul de organizare și funcționare al Biroului relații internaționale,
Erasmus +, programe, proiecte și tehnologia informației
27. Regulamentul de organizare și funcționare al Bibliotecii Universității “Valahia” din
Târgoviște
28. Regulamentul de organizare și funcționare al Compartimentului de consiliere,
orientare în carieră și legătura cu mediul economic
29. Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției tehnico-administrative
30. Regulamentul de organizare și funcționare al Biroului servicii sociale
31. Regulamentul de organizare și funcționare al Biroului gestiune şi patrimoniu
32. Regulamentul de organizare și funcționare al Biroului achiziții și aprovizionare
33. Regulamentul de organizare și funcționare al Biroului investiții
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Anexa 3

FACULTĂŢILE DIN STRUCTURA UVT
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Facultatea

Departamentul didactic

Departamentul Management – Marketing
Departamentul Contabilitate – Finanţe Bănci
Facultatea de Drept şi Ştiinţe
Departamentul de Drept
Administrative
Departamentul Ştiinţe Administrative
Facultatea de Ştiinte Politice, Litere Departamentul de Ştiinţe Politice şi Comunicare
şi Comunicare
Departamentul de Litere
Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport
Facultatea de Ştiinţe Umaniste
Departamentul de Istorie
Departamentul de Geografie
Facultatea de Teologie Ortodoxă şi
Departamentul de Teologie
Ştiinţele Educaţiei
Departamentul de Ştiinţele Educaţiei
Departamentul de Ştiinţe şi Tehnologii Avansate
Facultatea de Ştiinţe şi Arte
Departamentul de Arte
Departamentul de Electronică, Telecomunicaţii
Facultatea de Inginerie Electrică,
şi Inginerie Energetică
Electronică şi Tehnologia Informaţiei Departamentul de Automatică, Informatică şi
Inginerie Electrică
Facultatea de Ştiinţe Economice

8.

Facultatea de Ingineria Materialelor
şi Mecanică

Departamentul de Materiale, Echipamente,
Instalaţii şi Roboţi

9.

Facultatea de Ingineria Mediului şi
Ştiinţa Alimentelor

Departamentul de Ingineria Mediului
Departamentul de Ingineria Produselor
Alimentare

Facultatea de Ştiinţe şi Inginerie
(la Alexandria)

Departamentul de Ştiinţe şi Inginerie

10.
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