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PRINCIPII GENERALE 

 

 

Universitatea „Valahia” din Târgovişte
1
 este continuatoarea tradiţiei primei instituţii 

de învăţământ superior din Muntenia, “Schola Graeca et Latina” (1646 – 1652), înfiinţată în 

timpul domnitorului Matei Basarab. Leagăn al culturii şi spiritualităţii româneşti, oraşul 

Târgovişte a  găzduit, încă din acea perioadă, un nucleu activ de dezvoltare a învăţământului 

umanist şi tipografia din cadrul Mitropoliei, unde au fost tipărite primele lucrări în limba 

română, dar şi faimoasa „Îndreptare a legii”, unul dintre primele coduri de legi din Europa 

redactate într-o limbă naţională.  Îndelungata tradiţie culturală a oraşului Târgovişte a fost 

animată prin crearea şi dezvoltarea Universităţii  de Stat „Valahia”, instituţie de prestigiu, cu 

vocaţie europeană, care-şi pune amprenta asupra vieţii economice, sociale, politice şi 

religioase din fosta capitală a Ţării Româneşti. 

Pentru a face faţă noilor provocări impuse de societatea cunoaşterii şi pe fondul crizei 

economice globale, UVT trebuie să adopte, pentru perioada 2012-2016, un plan strategic 

pragmatic care să traseze direcţiile viitoare de dezvoltare, derivate din statutul României de 

ţară membră a Uniunii Europene şi din funcţionarea în Spaţiul European al Învăţământului 

Superior, în contextul globalizării fluxurilor de informaţii, resurse şi capitaluri.  

Abordarea unei astfel de strategii pragmatice devine esenţială pentru a putea aspira la 

accesul universităţii în topul celor mai bune universităţi din România, deoarece: 

 presupune o analiză pertinentă detaliată a situaţiei prezente cu evaluarea 

tuturor factorilor interni şi externi care definesc direcţiile de acţiune ale universităţii; 

 reprezintă un document strategic de asumare a responsabilităţii 

managementului  universităţii prin care se identifică direcţiile viitoare de dezvoltare 

instituţională;   

 asigură compatibilitatea cu misiunea şi obiectivele învăţământului superior 

românesc; 

 contribuie la consolidarea autonomiei universitare şi a unei culturi 

organizaţionale  bazate pe performanţă şi responsabilitate; 

 asigură îmbunătăţirea continuă a proceselor de învăţământ, cercetare ştiinţifică 

şi creaţie universitară; 

 prin formulare şi mod de realizare, misiunea şi obiectivele UVT o 

individualizează în Spaţiul European al Învăţământului Superior.  

                                                 
1 În continuare, toate  referirile  la Universitatea „Valahia”  din Târgovişte se fac prin abrevierea UVT. 
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Principii. Prin planul strategic al UVT  se urmăreşte promovarea, în societate, a unor 

principii care să permită formarea personalităţii autonome a membrilor comunităţii academice 

prin asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru managementul eficace şi 

eficient al organizaţiei, pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea  

spiritului civic şi a celui antreprenorial,  pentru ocupare şi incluziune socială. 

Managementul academic din cadrul UVT se bazează pe următoarele principii: 

a) principiul autonomiei universitare; 

b) principiul libertăţii academice; 

c) principiul răspunderii publice; 

d) principiul asigurării egalităţii de şanse; 

e) principiul incluziunii sociale; 

f) principiul asigurării calităţii; 

g) principiul echităţii; 

h) principiul eficienţei manageriale şi financiare; 

i) principiul transparenţei; 

j) principiul respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului 

academic; 

k) principiul asumării, promovării şi păstrării identităţii naţionale şi a valorilor 

culturale ale poporului român; 

l) principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia; 

m) principiul independenţei de ideologii, religii şi doctrine politice; 

n) principiul libertăţii de mobilitate naţională şi internaţională a studenţilor, a cadrelor 

didactice şi a cercetătorilor; 

o) principiul consultării partenerilor sociali în luarea deciziilor. 

Valori. Orice individ trebuie să aibe posibilitatea de a se instrui la nivel superior în 

concordanță cu nevoile sale.  Ca universitate apaţinând Spaţiului European a Învăţământului 

Superior (EHEA), managementul UVT promovează valori de bază precum:  

a) excelenţa şi sustenabilitatea proceselor; 

b) libertatea de gândire și exprimare; 

c) inovare şi dinamism în învăţământ, cercetare şi creaţie artistică;  

d) dreptatea şi echitatea; 

e) meritul şi profesionalismul;  

f) onestitatea şi corectitudinea; 

g) respectul, toleranţa şi nondiscriminarea;  
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h) transparenţa şi responsabilitatea. 

Viziunea. Universitatea „Valahia” din Târgovişte îşi propune să devină un centru 

universitar reprezentativ la nivel naţional, iar la nivelul zonei de sud est a ţării  să contribuie 

la creşterea competitivităţii prin promovarea unor programe de studii de un înalt nivel 

calitativ şi prin realizarea unor proiecte de cercetare de interes major, susţinute de  resurse 

umane înalt calificate şi o înfrastructură la nivelul standardelor internaţionale în domeniu.  

  Misiunea.  

 Misiunea Universităţii „Valahia” din Târgovişte este didactică şi de cercetare 

ştiinţifică. 

 Complementar, misiunea Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde şi o 

dimensiune civică şi culturală, constând în organizarea vieţii culturale, artistice şi sportive 

din spaţiul universitar, pentru ca Universitatea să dobândească, pe lângă statutul de centru 

de pregătire didactică, profesională şi de cercetare ştiinţifică şi atributele de principal centru 

de educaţie, civilizaţie şi cultură al comunităţii socio-economice din zona în care îşi 

desfăşoară activitatea. 

Universitatea Valahia din Târgoviște îşi asumă misiunea de a genera, tezauriza şi 

transfera cunoaştere către societate prin: 

a) promovarea studiilor de licenţă, masterat, doctorat şi studii postuniversitare pentru 

formarea de specialişti cu studii superioare, de înaltă calificare, pentru învăţământ, ştiinţă, 

tehnică, economie, administraţie publică, teologie, activităţi socio-culturale şi juridice şi prin 

educaţia permanentă a adulţilor, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a 

individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic şi cultural; 

b) cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin 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 în scopul creşterii competitivităţii zonei de sud est a ţării şi al îmbunătăţirii 

condiţiilor de viaţă. 

c) implicarea activă în dezvoltarea locală, regională, naţională şi europeană sustenabilă, din 

punct de vedere social, economic şi cultural prin promovarea valorilor culturale universale, 

în acord cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere.  

Ancorată în soluţionarea problemelor societăţii româneşti, în ansamblul său, UVT 

contribuie, în mod special, la dezvoltarea socio-economică şi culturală a zonei de sud-est a 

ţării, valorizând specificul local şi stabilind relaţii de parteneriat cu întreprinderi, instituţii şi 

colectivităţi din această zonă. În felul acesta, universitatea facilitează implicarea studenţilor 
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şi personalului său didactic şi de cercetare în rezolvarea problemelor din  mediul economic şi 

social, în scopul formării unor persoane competente, cu spirit antreprenorial, responsabile şi 

promotoare ale schimbării într-o societate umană sustenabilă. 

Înfiinţată prin Hotărârea Guvernului României nr. 288/01.06.1992, ca instituţie de 

învăţământ superior de stat, UVT are, în prezent, în structura sa, opt  facultăţi, Departamentul 

de Pregătire a Personalului Didactic, Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Formare 

Continuă, Departamentul de Studii în Limbi Străine, Departamentul de Studii Economice şi 

Administrative – Alexandria şi IOSUD care contribuie nemijlocit la  realizarea misiunii sale. 

 
1. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 
Str. Lt. Stancu Ion nr. 35, Târgovişte – 130105, Dâmboviţa; Tel/Fax: 0245-213920 

Web: www.valahia.ro,  http://eco.valahia.ro ; E-mail: economice@valahia.ro, fse@valahia.ro 

Departamentul de Studii Economice şi Administrative Alexandria 

Şoseaua Turnu Măgurele, nr. 3, Alexandria, tel./fax. 0347808406 

Web: www.valahia.ro; E-mail: valahiatr@yahoo.com  

 

DEPARTAMENTE  DOMENII  DE LICENTA 

Departamentul Management-Marketing Management 

Marketing 

Administrarea afacerilor 

Departamentul Contabilitate- Finante Banci Contabilitate 

Finante 

 
 
2. FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIAL - POLITICE 
Sos. Găeşti nr. 8 – 10, Târgovişte,  – 130105, Dâmboviţa; Tel/Fax: 0245-606048  

Web: www.valahia-drept.ro ; E-mail: fsj@valahia.ro 

Departamentul de Studii Economice şi Administrative Alexandria 

Şoseaua Turnu Măgurele, nr. 3, Alexandria, tel./fax. 0347808406 

Web: www.valahia.ro; E-mail: valahiatr@yahoo.com  

 

DEPARTAMENTE  DOMENII  DE LICENTA 

Departamentul  de Drept Drept 

Departamentul de Stiinte Social-Politice Ştiinte administrative 

Ştiinte ale comunicării 

 

 

3. FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE 
Str. Lt. Stancu Ion nr. 34-36, Târgovişte 

Web: www. fsu.valahia.ro, E-mail: fse@valahia.ro 

 

DEPARTAMENTE  DOMENII  DE LICENTA 

Departamentul de Geografie  Geografie 

Departamentul de Educatie Fizica  Educatie Fizica şi sport 

Departamentul de Istorie si Litere  Istorie  

Limbă şi literatură 

 

 

http://www.valahia.ro/
http://eco.valahia.ro/
mailto:economice@valahia.ro
mailto:economice@valahia.ro
mailto:economice@valahia.ro
mailto:fse@valahia.ro
mailto:fse@valahia.ro
http://www.valahia-drept.ro/
mailto:fsj
mailto:fsj
mailto:economice@valahia.ro
../../../Users/user/Application%20Data/Microsoft/Word/www.%20fsu.valahia.ro
mailto:fse@valahia.ro
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4. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 
Str. Lt. Stancu Ion nr. 35, Târgovişte – 130105, Dâmboviţa; Tel/Fax: 0245/640083 

Web: www.valahia.ro , www.ftl.valahia.ro ; E-mail: teologielitere@yahoo.com 

 

DEPARTAMENTE  DOMENII  DE LICENTA 

Departamentul de Teologie Teologie 

Departamentul de Ştiinte ale Educaţiei Ştiinte ale educaţiei 

 
 
5. FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI ARTE 
Bulevardul Unirii, Nr. 18 -24, Târgovişte – 130024, Dâmboviţa; Tel/Fax: 0245-213382 

Web: http://www.valahia.ro, http://fs.valahia.ro ; E-mail: stiinte@valahia.ro  

 

DEPARTAMENTE  DOMENII  DE LICENTA 

Departamentul de Stiinţe Informatică  

Matematică  

Chimie  

Fizică 

 Departamentul de Arte Muzică 

Arte plastice, decorative şi design 

 
 
6. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGIA 
INFORMAŢIEI 
B-dul. Unirii 18-24, Târgovişte – 130056, Dâmboviţa; Tel/Fax: 0245-217683 

Web: www.valahia.ro  www.electron.valahia.ro www.ssai.valahia.ro www.ie.valahia.ro  

 

DEPARTAMENTE  DOMENII  DE LICENTA 

Departamentul de electronică, 

telecomunicaţii şi inginerie energetică 

Inginerie electronică şi telecomunicaţii 

Inginerie energetică 

Departamentul de automatică, informatică 

şi inginerie electrică 

Ingineria sistemelor 

Inginerie electrică 

 
 

7. FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR ŞI MECANICĂ 
Bd. Unirii, Nr. 18-22, tel. 0245.206106, fax. 0245.206106  

Web: http://fsim.valahia.ro ; E-mail: fimmr@valahia.ro 

 

DEPARTAMENTE  DOMENII  DE LICENTA 

Departamentul de Materiale, Echipamente, 

Instalaţii şi Roboţi 

Ingineria  materialelor 

Mecatronică şi robotică 

 

 

8. FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI ŞI ŞTIINŢA ALIMENTELOR 
Bulevardul Unirii, Nr. 18-20, tel./fax 0245-206108  

Web: www.valahia.ro  http://fimb.valahia.ro , E-mail: fimbdec@valahia.ro 

 

DEPARTAMENTE  DOMENII  DE LICENTA 

Departamentul de Ingineria Mediului  Ingineria Mediului 

Departamentul de Ingineria Produselor 

Alimentare  

Ingineria produselor alimentare 

Agronomie 

 

http://www.valahia.ro/
http://www.ftl.valahia.ro/
mailto:teologielitere@yahoo.com
http://www.valahia.ro/
http://fs.valahia.ro/
mailto:stiinte
mailto:stiinte
mailto:economice@valahia.ro
http://www.valahia.ro/
http://www.electron.valahia.ro/
http://www.ssai.valahia.ro/
http://www.ie.valahia.ro/
http://fsim.valahia.ro/
mailto:fimmr@valahia.ro
http://www.valahia.ro/
http://fimb.valahia.ro/
mailto:fimbdec@valahia.ro
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    Politici. Planul strategic al UVT, pentru perioada 2012-2016, are la bază următoarele 

politici manageriale: 

 orientarea deciziilor şi acţiunilor spre obţinerea excelenţei proceselor educaţionale, de 

cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică, de prestare a servicilor oferite studenţilor etc.;  

 asigurarea realismului şi dinamismului deciziilor şi  acţiunilor, prin înscrierea lor în 

contextul legal şi instituţional creat de statutul României de ţară membră a Uniunii 

Europene şi de apartenenţa UVT la Spaţiul European de Învăţământ Superior; 

 practicarea unui management participativ eficace prin implicarea tuturor factorilor 

de decizie (preşedintele senatului, preşedinţii comisiilor permanente ale senatului 

universităţii, rector, prorectori, decani, prodecani, directori de departamente, director 

general administrativ), a cadrelor didactice, a studenţilor şi a personalului auxiliar, în 

analiza şi conducerea diferitelor activităţi şi procese, potrivit sarcinilor şi 

responsabilităţilor stabilite prin: Carta universitară, Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al UVT şi fişele de post;  

 creşterea flexibilităţii proceselor manageriale prin utilizarea, în mod creativ, a 

metodelor şi tehnicilor manageriale inovatoare, care pot spori calitatea şi eficienţa 

deciziilor care se adoptă, la diferite niveluri în universitate;  

 asigurarea coerenţei deciziilor şi acţiunilor pentru realizarea obiectivelor strategice 

ale universităţii în condiţii de eficienţă; 

 asigurarea transparenţei proceselor decizionale; 

 promovarea dialogului constructiv cu stakeholders din mediul universitar şi 

extrauniversitar, din ţară sau străinătate. 

Ca universitate sustenabilă, UVT creează, prin educaţie, omul conştient de schimbările 

necesare unui nou mod de viaţă, care acţionează asupra mediului economic, social, cultural  şi  

informaţional pentru a crea o  societate umană capabilă să se dezvolte pe termen lung. 

Dovedind deschiderea sa spre lume, UVT se implică în realizarea unei Europe 

multiculturale şi contribuie la afirmarea valorilor sale umaniste şi democratice.   

 Pentru realizarea misiunii asumate de către UVT, planul strategic pentru perioada 

2012-2016 include obiectivele strategice, acţiunile specifice şi indicatorii de măsurare a 

performanţei pentru următoarele domenii prioritare: 

 învăţământ; 

 cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară; 

 dezvoltare instituţională; 

 studenţi; 

 relaţii internaţionale. 
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I. ÎNVĂŢĂMÂNT 

”Profesionalism și calitate”  

 
Prin statutul său de  universitate cu calificativ "GRAD DE INCREDERE RIDICAT" 

acordat de către Consiliul ARACIS în 2011 şi prin certificarea sistemului de management al 

calităţii ISO 9001:2008, Universitatea „Valahia” din Târgovişte reprezintă o alternativă de 

mare deschidere pentru atingerea valorilor şi standardelor învăţământului universitar 

românesc şi european. În acelaşi timp, prin curricula universitară asociată programelor de 

studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, calitatea şi prestigiul corpului profesoral 

titular la nivel naţional şi internaţional, Universitatea „Valahia” din Târgovişte oferă 

posibilitatea creării unui parteneriat real cadru didactic - student/masterand/doctorand, care 

conduce la valorificarea deplină a interesului pentru educaţie şi cercetare ştiinţifică, oferind 

absolvenţilor săi oportunităţi multiple de afirmare profesională atât în ţară, cât şi în 

străinătate.  

Prin planul strategic 2012-2016, conducerea universităţii îşi propune creşterea calităţii 

procesului de învăţământ şi îndeplinirea cu profesionalism a activităţilor didactice de către 

corpul profesoral titular, care să conducă la plasarea pe un loc meritoriu în 

clasamentele/clasificările/ierarhizările la nivel naţional universităţilor şi programelor de studiu 

ce vor urma. Astfel, pentru perioada 2012 – 2016, UVT îşi propune realizarea următoarelor 

obiective, acţiuni specifice şi indicatori de performanţă. 

 
 

Obiectiv 1: Diversificarea și consolidarea ofertei educaționale pe baza cererii sociale și 

crearea mecanismelor de adaptare și anticipare a programelor de studii în raport cu 

evoluțiile mediului economic, social și educațional. 

Acţiuni specifice: 

1.1. Reacreditarea şi acreditarea programelor de licenţă şi master existente în oferta 

educaţională a universităţii. 

1.2. Acreditarea, în cadrul fiecărui domeniu de studii din universitate, a cel puțin unui 

program de studii de master, în continuarea programului de studii de licență existent. 

1.3. Introducerea şi autorizarea unor noi programe de studiu de licență, master și doctorat și 

adaptarea criteriilor de admitere la acestea astfel încât să asigure funcționarea eficientă a 

formațiilor de studiu. 

1.4. Iniţierea unor  programe de studiu  în limbi de circulaţie internaţională. 

1.5. Autorizarea programelor postuniversitare de formare profesională continuă. 
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1.6. Îmbunătăţirea planurilor de învățământ şi armonizarea conținuturilor acestora cu 

standardele europene şi planurile de învăţământ existente în alte centre universitare din ţară şi 

din Europa. 

1.7. Creșterea dimensiunii formative a procesului educațional și focalizarea acestuia pe 

rezultatele învățării. 

1.8. Asigurarea, prin planurile de învățământ, a învățării centrate pe dobândirea de noi 

cunoștințe, deprinderi și competențe, certe și concrete, pentru integrarea rapidă pe piața 

muncii și dezvoltarea carierelor profesionale ale absolvenților. 

1.9. Elaborarea şi publicarea, de către personalul didactic, a materialelor didactice cu ISBN 

(manuale, caiete de lucrări practice, culegeri de probleme etc.) necesare acoperirii 

conţinuturilor disciplinelor predate. 

Indicatori de performanţă: 

 Numărul  programelor noi de studii universitare de licenţă/masterat/doctorat. 

 Numărul programelor de studii universitare de licenţă/masterat/doctorat reevaluate  de 

către  ARACIS. 

 Numărul programelor postuniversitare de formare profesională continuă a adulţilor 

acreditate/an. 

 Numărul programelor de studiu într-o limbă de  circulaţie internaţională autorizate. 

 Gradul de acoperire al disciplinelor cu materiale didactice proprii. Realizarea la nivelul 

UVT în format electronic şi/sau tiparit (cu ISBN) de manuale, cursuri, caiete de lucrări 

practice, culegeri de probleme etc pentru creşterea gradului de acoperire al disciplinelor 

din planurile de învăţământ cu materiale didactice proprii.  

 Rezultatele studenţilor / masteranzilor / doctoranzilor la examene / colocvii / referate 

(semestriale, de finalizare studii etc.) 

 Rezultatele evaluării anuale a prestaţiei cadrelor didactice de către studenţi. 

 

Obiectiv 2: Creșterea calitativă a procesului didactic 

Acţiuni specifice: 

2.1. Ameliorarea calitativă, redimensionarea și corelarea planurilor de învățământ 

(curriculelor) ulterior, stabilizarea acestora pentru un ciclu de studii. 

2.2. Compatibilizarea planurilor de învăţământ cu specificațiile din Cadrul Național al 

Calificărilor. 

2.3. Asigurarea condițiilor optime de desfășurare a acestuia (infrastructură, logistică, salarii). 

2.4. Atragerea ca personal didactic asociat a unor personalități academice de prestigiu. 
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2.5. Aplicarea unui program de creștere a performanțelor și competențelor cadrelor didactice 

(schimburi de experiență și bune practici cu alte universități, studii postuniversitare, pregătire 

complementară la a doua facultate, masterat, doctorat). 

2.6. Dezvoltarea continuă a metodelor ce privesc calitatea învăţământului universitar, ţinând 

seama, pe de o parte, de standardele naţionale şi internaţionale, pe de alta, de specificul 

universităţii noastre. 

2.7. Dezvoltarea selectivă a programelor de învățământ la distanță în funcție de condiţiile de 

infrastructură, resurse umane și ofertă educațională existente sau posibile. Extinderea către noi 

centre, în colaborare cu alte universități, pentru diferite domenii de studiu. 

2.8. Perfecţionarea cadrelor didactice prin doctorat şi stagii de perfecţionare. 

2.9. Îmbunătăţirea metodelor de predare/învăţare în scopul creşterii eficienţei activităţii de 

formare profesională şi a nivelului de cunoştinţe şi competenţe. 

Indicatori de performanţă: 

 Planuri de învăţământ în conformitate cu normele ARACIS, cu specificaţiile Cadrului 

Național al Calificărilor şi compatibile cu cele ale universităţilor din Uniunea Europeană. 

 State de funcţiuni întocmite în conformitate cu reglementările legale. 

 Fişe de disciplină întocmite în conformitate cu prevederile RNCIS. 

 Numărul schimburilor de bune practici cu ale universităţi din ţară.  

 Numărul personalităţilor academice de prestigiu incluse în corpul profesoral al UVT. 

 Numărul stagiilor de perfecţionare a cadrelor didactice. 

 Numărul cadrelor didactice participante la instruiri în domeniul proiectării curriculare şi a 

metodologiei RNCIS. 

 

Obiectiv 3: Implementarea unei strategii coerente pe termen mediu și lung privind 

recrutarea și promovarea personalului didactic al universității. (În cadrul acestei strategii, 

exigența condițiilor de recrutare va fi corelată cu susținerea instituțională a dezvoltării 

carierelor academice individuale.). 

Acţiuni specifice: 

3.1. Elaborarea metodologiei de ocupare a posturilor didactice care să conțină criterii 

individualizate pentru fiecare domeniu de studiu, echivalente cu ale altor universități din 

România.  

3.2. Întocmirea unor criterii privind valoarea individuală și vocația pentru activități didactice 

și de cercetare în mediul universitar 

3.3. Asigurarea șanselor egale de participare la concurs și a evaluării transparente a cadrelor 

didactice din UVT. 
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3.4. Asigurarea unei salarizări decente, coerente și stimulative - în spiritul și litera legii - 

pentru întreg personalul universității.  

Indicatori de performanţă: 

 Metodologia de întocmire a statelor de funcţiuni şi personal didactic din UVT. 

 Metodologia de ocupare a posturilor didactice în UVT. 

 Criterii minime de performanţă pentru pentru participarea la concurs particularizate pe 

grade didactice şi domenii de specialitate. 

 Criterii de evaluare transparentă a activităţii desfăşurate de personalul didactic şi didactic 

auxiliar. 

 

Obiectiv 4. Menţinerea certificării Sistemului de Management al Calităţii conform SR 

EN ISO 9001:2008 şi IWA 2:2009 şi implementarea unui sistem de management integrat 

la nivelul UVT. 

Acţiuni specifice: 

4.1. Responsabilizarea şefilor de departamente şi a responsabililor pe probleme de calitate 

privind SMC sau SMI. 

4.2. Stabilirea obiectivelor în domeniul SMC sau SMI la nivel de universitate/ facultate/ 

department/ DGA. 

4.3. Efectuarea de audituri interne în  departamentele /facultăţile din universitate. 

4.4. Elaborarea de noi proceduri şi revizuirea celor existente (când este cazul). 

4.5. Ţinerea sub control a  a proceselor din cadrul SMC sau SMI. 

4.6. Efectuarea auditului de supraveghere din partea organismului de certificare. 

4.7. Monitorizarea indicatorilor de performanţă  stabiliţi. 

  

Indicatori de performanţă: 

 Documentaţie specifică asigurării calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 şi 

IWA 2:2009. 

 Menţinerea certificării SMC. 

 Certificarea SMI. 
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II. CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI CREAȚIE UNIVERSITARĂ 

”Performanță și vizibilitate” 
 

Activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare şi creaţie artistică din UVT se organizează 

şi funcţionează pe baza legislaţiei naţionale şi a Uniunii Europene în domeniu. 

Politicile de cercetare şi de evaluare a rezultatelor cercetării sunt realizate de Consiliul 

Științific al UVT și Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară care 

funcţionează pe baza unui regulament aprobat de Consiliul de Administrație și Senatul 

universităţii. Acesta cuprinde 15 centre de cercetare  care în perioada următoare urmează să 

fie evaluate instituțional. 

Dezvoltarea cercetării ştiinţifice universitare pentru perioada 2012 – 2016 are în 

vedere următoarele: 

- Creşterea importanţei şi ponderii cercetării în activitatea universitară și 

implementarea de bune practici internaţionale din domeniu cercetării științifice; 

- Modernizarea managementului cercetării prin creșterea performanțelor resurselor 

umane și infrastructurii de cercetare. 

- Legarea activităţii de cercetare de problemele presante ale societăţii româneşti, 

dezvoltarea de parteneriate naționale și internaționale. 

UVT trebuie să devină tot mai atractivă pentru staff-ul de cercetare existent și 

potențial, studenți și invitaţi/cercetători externi. Personalul didactic și de cercetare, studenții, 

sunt responsabili pentru succesul actual și capacitatea viitoare de a crea succes. De aceea, o 

componentă centrală a strategiei de cercetare a UVT consideră integrarea cercetării ca factor 

fundamental în pregătirea studenților, în a deveni eficienți și performanți într-o societate 

bazată pe cunoaștere precum și în pregătirea lor pentru un nivel de studiu superior.  De aceea, 

se va acorda prioritate întegrării cercetării interdisciplinare și învățării conceptului de 

cercetare (îmbunătățirea strategiilor de învățare). 

  

Obiectivul 1. Dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi creaţie  universitară 

Acțiuni specifice: 

1.1. Implementarea unor soluţii şi mecanisme care corespund setului de bune practici 

internaţionale din domeniu cercetării științifice prin:  

- promovarea şi susţinerea excelenţei şi creativităţii în cercetarea ştiinţifică, 

sprijinirea ICSTM, a centrelor de cercetare şi cercetătorilor care să integreze UVT 

în cercetarea internaţională; 

- creşterea atractivităţii UVT pentru cercetătorii de vârf din străinatate. Pentru 

aceasta, programele elaborate de universitate trebuie să vizeze colaborarea cu 
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cercetătorii din străinatate, pentru a asimila şi implementa mecanisme eficiente ale 

Cercetării Dezvoltării Inovării. Colaborarea cu aceşti cercetători se va face prin 

atragerea lor ca membri individuali în programele lansate, sau prin proiecte 

comune, care să implice în proiectele noastre centrele internaţionale prestigioase în 

care aceştia se află. 

1.2. Creşterea performanţei resurselor umane pe planul cercetării ştiinţifice pentru 

asigurarea vizibilităţii ştiinţifice internaţionale a UVT prin: 

- creșterea numericã a personalului de cercetare prin: atragerea unor cercetãtori cu 

mare experiențã, vizibilitatea și prestigiu profesional din alte institutii, angajarea celor 

mai buni absolvenți ai Școlilor Doctorale din UVT și prin susținerea programelor de 

cercetãri post-doctorale; 

- perfecționarea profesională a personalului care efectueazã cercetare științificã prin 

susținerea participãrii acestora în programe doctorale şi post doctorale, îa stagii de 

specializare, workshop-uri, școli de varã, manifestãri științifice naționale și 

internaționale și prin acces la literatura de specialitate; 

- crearea unui climat adecvat cercetãrii în contextul evaluãrilor individuale cantitative 

și calitative obiective; 

- asigurarea condițiilor necesare pentru o implicare mai activã a masteranzilor, 

doctoranzilor și post-doctoranzilor în activitãțile de cercetare; 

- sprijinirea proiectelor de cercetare intra și multidiscilinare prin organizarea unor 

manifestãri științifice care sã punã în contact personalul de cercetare din diverse 

domenii; 

- susținerea publicãrii rezultatelor ștințifice obținute de personalul de cercetare al UVT 

în edituri şi  în reviste de specialitate de prestigiu, în principal, în reviste de 

specialitate aflate in baze de date internationale. 

Indicatori de performanță:  

- numărul posturilor de cercetare; 

- numărul centrelor de cercetare; 

- numărul de cercetători străini implicaţi în activităţi de cercetare din universiutate; 

- numărul de cercetători atraşi în universitate;  

- numărul de cadrelor didactice cu titlul de doctor;  

- numărul de doctoranzi  atraşi în activitatea  de cercetare ştiinţifică ; 

- numărul de masteranzi  implicaţi în activitatea  de cercetare ştiinţifică ; 

- numărul de manuale, cursuri în format electronic  şi caiete de lucrări cu ISBN; 
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- numărul de studii şi articole publicate în reviste indexate în baze de date 

internaţionale;  

- numărul de studii şi articole publicate în reviste indexate în baze de date 

internaţionale; 

- numărul de studii şi articole publicate în reviste cotate ISI; 

- numărul cadrelor didactice participante  la conferinţe internaţionale ; 

- numărul de conferinţe sau simpozioane ştiinţifice pentru cadre didactice  

organizate de universitate; 

- numărul de conferinţe sau simpozioane ştiinţifice pentru studenţi organizate de 

universitate; 

- numãrul de reviste ale universităţii indexate BDI ; 

- numãrul de reviste indexate ISI. 

 

Obiectivul 2. Modernizarea managementului cercetării 

Acțiuni specifice: 

2.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare, calitativ şi cantitativ, necesară unei 

cercetări de performanţă la nivelul UVT prin: 

- stimularea și susținerea participãrii la competițiile naționale și internaționale de 

proiecte de cercetare; 

- asigurarea cadrului de cooperare universitate-mediu economic pentru a cunoaște 

interesele de naturã științificã ale potențialilor beneficiari din mediul economic (de 

afaceri); 

- alocarea  unui suport din resursele financiare proprii ale universitãții pentru 

activitatea de cercetare științificã. 

- creșterea numãrului de laboratoare de cercetare; 

- asigurarea condițiilor de utilizare a acestor laboratoare de cãtre tot personalul de 

cercetare în sistem „facility”; 

- achiziționarea de echipamente și aparate de cercetare performante; 

- stabilirea unor convenții de colaborare cu alte universități și institute de cercetare din 

țarã și strãinãtate pentru accesul personalului de cercetare din UVT în laboratoarele de 

cercetare ale acestora. 

2.2. Dezvoltarea portofoliului de parteneriate naţionale şi internaţionale de tip public-

privat şi public-public în vederea creşterii performanţelor în cercetare ştiinţifică şi 

creaţie universitară  prin: 
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- încheierea de noi parteneriate strategice cu agențiile guvernamentale  și industrie 

bazată pe cunoaștere / mediu de afaceri; o mai mare participare la organismele 

naționale cu înfluența pentru cercetare / comisiile (evaluatori, monitori); creșterea 

colaborării cu IMM-uri, spin off, start up; creșterea protecției pentru proprietatea 

intelectuală, a numărului de brevete, și licente pentru IT precum și acreditarea 

laboratoarelor de cercetare.  

- încheierea de noi parteneriate în cadrul programelor naționale și internaționale în 

vederea creșterii vizibilității naționale și internaționale; consolidarea programului de 

conferințe, în parteneriat, sub egida UVT; o cât mai bună exploatare, în parteneriat, a 

infrastructurii propri de cercetare ştiinţifică. 

2.3. Perfecţionarea  managementului proiectelor de cercetare prin: 

- realizarea unei structuri de management al proiectelor de cercetare, care să asigure 

gestionarea, monitorizarea, promovarea şi diseminarea informaţiilor privind 

proiectele, granturile, contractele şi rezultatele înregistrate.  

Indicatori de performanță:  

- numărul parteneriate cu mediul de afaceri; 

- numărul parteneriate naţionale în domeniul cercetării ştiinţifice;  

- numărul parteneriate internaţionale în domeniul cercetării ştiinţifice;  

Un rol esenţial în realizarea obiectivelor privind cercetarea ştiinţifică şi creaţia 

universitară, revine centrelor de cercetare din cadrul Institutului de Cercetări Ştiinţifice şi 

Tehnologice  Multidisciplinare, care va dispune de infrastructura necesară şi va contribui la 

creşterea capacităţii sistemului de cercetare-dezvoltare din Regiunea Sud Muntenia. Acest 

institut va genera cunoştinţe, rezultate şi experienţă de prim rang în domenii ştiinţifice şi 

tehnologice de vârf şi  le va difuza şi transfera către mediul economic şi social pentru 

creşterea competitivităţii acestuia. 

Pentru creşterea competitivităţii, activităţilor de cercetare ştiinţifică din UVT sunt 

esențiale: asigurarea unui suport optim pentru ariile de cercetare de excelență existente în 

universitate, stabilirea unor noi direcții prioritare de cercetare şi realizarea indicatorilor de 

calitate în domeniul cercetării ştiinţifice şi creaţiei universitare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

III.DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 

 ”Novus Ordo Valachorum”  

 

 
Dezvoltarea infrastructurii UVT este esenţială pentru realizarea unor programe de 

studii şi actvităţi de cercetare de un înalt nivel calitativ. De aceea, conducerea universităţii îşi 

propune, prin planul strategic pentru perioada 2012 – 2016, finalizarea lucrărilor de 

construcție în campusul universității (etapele 1 și 2) şi realizarea proiectului ICSTM. 

Concomitent, diversificarea  serviciilor pentru studenţi şi creşterea calităţii  acestora va 

contribui la dezvoltarea unui medui academic orientat spre  excelenţă. Princialele obiective 

stabilite în domeniul dezvoltării instituţionale sunt: 

  

Obiectivul 1: Perfecţionarea sistemului de management din universitate. 

Acțiuni specifice: 

- Implementarea unui management academic pragmatic, transparent și de calitate, bazat pe 

respectarea dipozițiilor legale, a principiilor deontologice, a cartei universitare, a codului de 

etică profesională, a regulamentelor universitare și a bunului simț. 

-  Perfecţionarea structrurii organizatorice, a subsistemului informaţional şi a subsistemului 

metodologic din universitate. 

- Evaluarea și optimizarea colaborării dintre diversele direcții, servicii, compartimente; 

actualizarea organigramelor și a fişei postului pentru fiecare loc de muncă. 

- Eficientizarea utilizării resurselor administrative de care dispune universitatea în scopul 

optimizării proceselor de comunicare și acțiune între diversele entităţi ale organigramei. 

- Asigurarea condițiilor pentru formarea la nivelul universității a unei echipe administrative 

competentă, motivată și performantă. 

- Încurajarea personalului de administrație în asumarea inițiativelor și a responsabilității 

proprii, simultan cu susținerea spiritului de echipă. 

- Monitorizarea bugetară, în contextul întregii universități, a domeniilor de studii, pentru 

creșterea eficienței economice.  

- Aplicarea unei noii strategii cu privire la diversificarea resurselor de finanţare și a modului 

de repartizare a cheltuielilor.  

- Reducerea cheltuielilor pasive și creșterea celor active în bugetul universității. 

Indicatori de performanţă: 

 Elaborarea şi aprobarea ROF . 

 Întocmirea anuală a fişelor de prost. 

 Numărul de software-uri pentru managementul activităţilor. 
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 Actualizarea periodică a registrului riscurilor. 

 Nivelul anual cheltuielilor cu utilităţile. 

 

Obiectivul 2:  

Creşterea susținută a investiţiilor pentru dezvoltarea bazei materiale, în vederea 

desfăşurării, în condiţii de înaltă calitate, a activităţilor didactice şi de cercetare 

ştiinţifică. 

Acțiuni specifice: 

- Întreținerea corespunzătoare și eventuala modernizare a spaţiilor actuale aflate în 

patrimoniul universității; exploatarea raţională şi eficientă a resurselor existente.  

- Finalizarea lucrărilor de construcţie a clădirii din campus a Institutului de Cercetare al 

universității. 

- Finalizarea lucrărilor de construcție în campusul universității (etapele 1 și 2). 

- Implicarea universității în proiectele de dezvoltare durabilă (parcuri științifice și tehnologice, 

parcuri industriale). 

- Conlucrarea cu autorităţile locale şi regionale, cu organizaţii non-guvernamentale, agenţii 

naţionale şi asociaţii profesionale, în vederea realizării unor proiecte comune de dezvoltare 

care să conducă la creşterea prestigiului universităţii. 

Indicatori de performanţă: 

 Finalizarea lucrărilor C+I la FIE, FSE. 

 Nivelul  cheltuielilor cu modernizare a spaţiilor actuale aflate în patrimoniul universității. 

 Numărul proiectelor de parcuri industriale, parcuri științifice și tehnologice în care este 

implicată universitatea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

IV. STUDENŢII 

 ”Confort pentru efort”  

 
 Universitatea ”Valahia” din Târgovişte îşi propune asigurarea unor condiţii optime 

pentru desfăşurarea procesului de învăţământ şi a unor servicii de calitate pentru studenţi, care 

să asigure formarea lor ca specialişti în domeniile urmate. Pe baza condiţiilor şi serviciilor 

oferite, UVT contribuie la formarea profesională iniţială/continuă a absolvenţilor pentru 

integrarea lor pe piaţa forţei de muncă. Managementul universităţii este preocupat în 

permanenţă de modernizarea bazei materiale, de asigurarea unor condiţii de cazare la 

standarde europene.      

 
Obiectivul 1: Diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor pentru studenţi. 

Acțiuni specifice: 

- Continuarea și îmbunătățirea serviciilor informatizate ale bibliotecii și alocarea unor spații 

suplimentare acesteia.  

- Reorganizarea, în scopul creșterii eficienței și optimizării funcționării, a Editurii și a 

Centrului de Multiplicare ale universității. 

- Dezvoltarea platformelor e-learning. 

- Realizarea unui nou site web al universității. 

- Asigurarea în toate spațiile universității a condițiilor optime de studiu pentru studenți, 

incluzând accesul gratuit la serviciile informatice. 

- Continuarea proiectelor derulate în universitate privind cazarea studenților în spații proprii, 

la standarde europene și amenajarea unui restaurant studențesc. 

- Atragerea unui număr cât mai mare de absolvenți de liceu spre universitate, prin campanii de 

orientare profesională desfășurate în licee și promovarea universității prin marketing indirect, 

pe baza unor studii de piață efectuate prin intermediul studentilor. 

- Demararea unor acțiuni concentrate de atragere a studenților străini. 

- Facilitarea accesului în structurile de decizie şi conducere ale universității. 

- Promovarea angajărilor ”part-time” și ”season-time” pentru studenți în universitate, după 

principiul ”muncă pentru burse”.  

- Sprijinirea, inclusiv logistică, a acțiunilor desfășurate de asociațiile studențești din 

universitate. 

- Inițierea, din fonduri proprii, a unui mecanism de sprijinire a studenților meritoși și a celor 

cu dificultăți socio-financiare. 
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- Stabilirea unor relații pe termen mediu și lung între universitate și mediul economico-social, 

în scopul extinderii sistemului de burse oferite de către acesta, a oportunităților de angajare și 

a stagiilor de practică de specialitate. 

- Îmbunătățirea funcționării biroului de orientare și consiliere profesională a studenților, a 

cercurilor științifice studențești, a cluburilor sportive ale universității și asigurarea unor 

facilități pentru participarea studenților la evenimentele culturale locale. 

 

 
Indicatori de performanţă: 

 Numărul platformelor e-learning. 

 Numărul de studenţi străini din universitate. 

 Numărul acţiunilor de atragere a studenţilor străini. 

 Numărul titlurilor din bibliotecă.  

 Numărul volumelor din bibliotecă. 

 Numărul angajărilor ”part-time” și ”season-time” pentru studenți în universitate. 

 Numărul bazelor de date de specialitate accesibile de pe sit-ul universităţii. 

 Numărul burselor acordate din surse proprii. 

 Valoarea burselor acordate din fonduri proprii. 

 Numărul de buse ale locurilor de muncă pentru studenţi organizate. 

 Numărul de acţiuni de susţinere a asociațiilor studențești din universitate. 
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V. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE 

 ”Les amis de mes amis sont mes amis!”  

 

Încă din primii săi ani de existenţă Universitatea "Valahia" din Târgovişte a avut în 

vedere dezvoltarea unor acorduri de colaborare, programe educaţionale şi schimburi 

academice cu numeroase universităţi din străinătate. Scopul acestora a fost adaptarea 

curriculei universitare proprii la cea europeană/internaţională, recunoaşterea studiilor şi 

diplomelor obţinute de absolvenţii UVT în instituţii din afara României, precum şi formarea 

unui corp profesoral de elită şi asigurarea unor şanse maxime pe piaţa muncii pentru 

absolvenţii UVT. Începând cu anul universitar 1999/2000 Universitatea "Valahia" din 

Târgovişte a fost admisă în Programul SOCRATES / ERASMUS de mobilităţi pentru cadre 

didactice şi studenţi, numărul studenţilor şi cadrelor didactice ce beneficiază de burse de 

studiu respectiv mobilităţi în universităţi din străinătate fiind în continuă creştere. În acelaşi 

timp, Universitatea "Valahia" din Târgovişte a participat la mai multe programe europene de 

tip Comenius 2.1, Leonardo da Vinci, programe transversale KA3, Jean Monnet etc. 

În prezent, universitatea are acorduri/contracte de colaborare cu aproximativ 57 

universităţi (Franţa, Italia, Grecia, Spania, Portugalia, Marea Britanie, Canada, Belgia, 

Germania, Finlanda, Danemarca, Ucraina, Statele Unite, Israel, Croatia, Algeria, Kazahstan, 

Bosnia-Hertegovina, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Bulgaria, Turcia, Republica 

Moldova ş.a.) şi institute de cercetare (JINR Dubna, CNAM Paris ş.a.). Prin planul strategic 

2012-2016, conducerea universităţii îşi propune dezvoltarea relaţiilor internaţionale la nivel 

european şi mondial, prin realizarea următoarelor obiective, acţiuni specifice şi indicatori de 

performanţă: 

 

Obiectiv 1: Integrarea europeană a universităţii prin dezvoltarea unei politici agresive 

de cooperare internaţională şi a unei strategii de cultivare şi dezvoltare a relaţiilor de 

colaborare pe termen mediu și lung cu instituţii de învăţământ superior şi cercetare 

internaționale. 

Acţiuni specifice: 

1.1 Încheierea unor protocoale bilaterale cu instituţii de învăţământ superior importante din 

Uniunea Europeană 

1.2.Sprijinirea doctoranzilor pentru participarea la stagii de cercetare și documentare în 

laboratoare de prestigiu din ţară şi din străinătate 
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1.3. Creşterea numărului de mobilităţi LLP-Erasmus pentru studenţi şi cadre didactice în 

instituţii de învăţământ superior din Uniunea Europeană și susținerea financiară a acestor 

mobilități. 

1.4. Promovarea programelor de studii doctorale în cotutelă cu alte universități din țară și din 

străinătate. 

1.5. Menținerea relațiilor naționale și internaționale existente ale universității și dezvoltarea 

colaborării interuniversitare, pentru personalul didactic și studenți, în principal, pe baza 

acordurilor bilaterale. 

1.6. Inițierea şi derularea unor programe de studii cu predare într-o limbă de circulație 

internațională prin intermediul Departamentului pentru Studii în Limbi Străine. 

1.7. Susținerea și extinderea mobilităților internaționale ale personalului didactic privind 

participarea la activități științifice, didactice, schimburi de experiență, lucrări ale diverselor 

foruri academice și ca reprezentanți ai universității. 

1.8. Afilierea universității la organisme educaționale și (academic) manageriale din străinătate 

(organismele Uniunii Europene, ale altor țări europene și ale Statelor Unite ale Americii). 

1.9. Organizarea, alături de actualii și potențialii parteneri naţionali şi internaţionali, a unor 

manifestări ştiinţifice internaţionale de înaltă ţinută, menite să promoveze imaginea şi să 

crească prestigiul universității. 

Indicatori de performanţă: 

 Numărul de  acorduri/protocoale bilaterale cu instituţii de învăţământ superior importante 

din Uniunea Europeană. 

 Numărul de  mobilităţi LLP-Erasmus pentru studenţi şi cadre didactice în instituţii de 

învăţământ superior din Uniunea Europeană. 

 Numărul  programelor de studii în limbi de predare de largă circulaţie internaţională. 

 Baza de date cu partenerii UVT la nivel internaţional. 

 Numărul de  manifestări ştiinţifice internaţionale organizate în parteneriat cu instituţii 

învăţământ superior şi/sau cercetare din străinătate. 

 

Obiectiv 2: Identificarea surselor internaţionale de finanțare şi atragerea de fonduri 

europene. 

2.1. Identificarea potenţialelor surse de finanţare internaţională în scopul propunerii şi 

derulării unor proiecte de cooperare academică şi/sau de cercetare alături de partenerii 

internaţionali ai universității. 

2.2. Identificarea oportunităţilor internaționale pentru perfecţionarea periodică a personalului 

didactic și a oportunităţilor de susținere financiară a acestora. 
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2.3. Atragerea surselor de finanțare necesare desfăşurării mobilităților internaționale a 

studenților pentru participarea la cursuri, elaborarea de proiecte de diplomă, efectuarea de 

stagii practice și schimburi de experiență. 

 

Indicatori de performanţă: 

 Numărul proiecte de cooperare academică şi/sau cercetare (LLP, FP7, Orizont etc.) 

derulate alături de partenerii internaţionali ai universității. 

 Nivelul resurselor financiare atrase în urma derulării proiectelor internaţionale.  

 

 

Ca urmare a implementării măsurilor propuse în planul strategic pentru perioada 2012 – 

2016, MANAGEMENTUL Universităţii „Valahia” din Târgovişte să devină o universitate 

reprezentativă a României. 

 

 

 


