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R E G U L A M E N T 
 

de organizare şi funcţionare a  
 

Centrului de Cercetări Textile – Florin Vălu 
 
 
Cap.I. Funcţiuni 
 
Art.1. Centrul de Cercetări Textile – Florin Vălu - s-a constituit şi 
funcţionează în conformitate cu cap.VII, art. 189 din Legea Educaţiei Naţionale, 
legea 1/2011 şi cap.II, art 7 (3) din carta UAV. 
 

Art.2. Centrul de Cercetări Textile – Florin Vălu are statut propriu şi 
funcţionează în regim de autofinanţare în cadrul Facultăţii de Inginerie a 
Universităţii Aurel Vlaicu din Arad.  
 
Art.3. Centrul de Cercetări Textile – Florin Vălu are ca obiective principale: 

1. Cercetarea în domeniile: 
- Tehnologia şi Designul Produselor Textile; 
- Tehnologia Tricoturilor şi a Confecţiilor; 
- Finisare Chimică Textilă; 
- Inginerie Economică Industrială în domeniul textilelor. 

2. Desfăşurarea unor servicii de consultanţă. 
 

Obiectivele Centrului de Cercetări Textile – Florin Vălu sunt: 
- de excelenţă – statut de centru de cercetări de înaltă performanţă în 

domeniul cercetării ştiinţifice recunoscute în România şi în străinătate; 
- de integrare – dezvoltarea programelor de cercetare cu scopul conectării 

învăţământului superior cu mediul economic; 
- de dezvoltare instituţională – dezvoltarea infrastructurii şi a bunelor practici 

necesare asigurării şi promovării competenţelor specifice; 
- de recunoaştere internaţională – integrarea Universităţii Aurel Vlaicu din 

Arad în circuitul internaţional al cercetării ştiinţifice universitare. 
 
Art.4. Centrul de Cercetări Textile – Florin Vălu coordonează următoarele 
tipuri de activităţi: 
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- cercetarea ştiinţifică prin programe de cercetare şi proiecte a colectivului 
de cadre didactice; 

- publicarea de articole ştiinţifice în reviste cotate CNCS şi indexate în baze 
de date sau reviste din străinătate; 

- prezentarea de articole ştiinţifice în cadrul unor conferinţe naţionale şi 
internaţionale; 

- organizarea activităţii de consultanţă pentru diverşi agenţi economici; 
- organizarea de manifestări ştiinţifice; 
- realizarea altor servicii şi activităţi compatibile cu scopul Centrului de 

Cercetări Textile - Florin Vălu, ce nu aduc atingere intereselor altor 
persoane fizice sau juridice. 

 

Art.5. Centrul de Cercetări Textile – Florin Vălu se finanţează prin aport 
complex, astfel: 

- prin venituri din activităţi proprii: cercetare ştiinţifică, consultanţă şi 
evaluare; 

- venituri realizate din manifestări ştiinţifice, publicaţii, colectare de fonduri; 
- venituri realizate prin sponsorizare, granturi, programe internaţionale, 

donaţii, subvenţii, concesiuni. 
Toate aceste fonduri vor fi cheltuite în conformitate cu obiectul de activitate. 

 
Art.6. Patrimoniul iniţial al Centrului de Cercetări Textile – Florin Vălu este 
constituit prin contribuţia Facultăţii de Inginerie din cadrul Universităţii Aurel 
Vlaicu din Arad: 
 
Art.7. Universitatea Aurel Vlaicu din Arad asigură condiţiile legale pentru 
finanţarea, constituirea patrimoniului iniţial, precum şi utilizarea bazei materiale şi 
a utilităţilor, iar prin calitatea sa de persoană juridică asigură toate facilităţile de 
ordin tehnic, economic şi juridic. 
 În conformitate cu Hotărârea Senatului, cheltuielile aferente realizate de 
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad  sunt acoperite de Centrul de Cercetări 
Textile – Florin Vălu din venituri şi acesta virează cota de regie de 15% din 
valoarea totală a încasărilor, astfel: 

- 5% Universităţii Aurel Vlaicu din Arad; 
- 10% Facultăţii de Inginerie. 

 
Art.8. Statutul şi Regulamentul Centrului de Cercetări Textile – Florin Vălu  
se aprobă în Senatul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad. 
 
Cap.II. Organizare 
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Art.9. Conducerea operativă a Centrului de Cercetări Textile – Florin Vălu  
este asigurată de un Director. 
 Personalul Centrului de Cercetări Textile – Florin Vălu este 
constituit din cadre didactice a colectivului de Tehnologii Textile din cadrul 
Departamentului AIITT. 
 
Art.10. Personalul Centrului de Cercetări Textile – Florin Vălu încadrat pe 
state proprii de funcţii poate cuprinde următoarele categorii: 

- cadre didactice de la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad şi/sau alte 
universităţi din ţară şi străinătate, cu statut part-time sau normă de bază, 
după caz; 

- consultanţi şi experţi de la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad şi/sau alte 
organizaţii din ţară şi străinătate; 

- personal economic, logistic, administrativ de la Universitatea Aurel Vlaicu 
din Arad şi/sau alte unităţi economice, precum şi studenţi, toate categoriile 
cu statut part – time sau normă de bază, după caz. 

 
Art.11. Evidenţa financiar - contabilă se face în conformitate cu legile în vigoare 
de către Serviciul Financiar – Contabilitate al Universităţii Aurel Vlaicu din Arad. 
 
Art.12. Activitatea Centrului de Cercetări Textile – Florin Vălu, inclusiv în 
domeniul financiar – contabil, va fi auditată şi verificată de către organele 
abilitate.  
 
Cap.III. Baza materială 
 
Art.13. Universitatea Aurel Vlaicu din Arad creează condiţii legale şi servicii 
pentru constituirea patrimoniului iniţial, precum şi utilizarea de către Centrul de 
Cercetări Textile – Florin Vălu a spaţiilor, bazei materiale şi a utilităţilor.  

Patrimoniul Centrului de Cercetări Textile – Florin Vălu provenit din 
sursele menţionate la art.6 va fi înregistrat în contabilitatea Universităţii Aurel 
Vlaicu din Arad.  

 
Art.14. Cheltuielile aferente bazei materiale destinate exclusiv activităţilor 
Centrului de Cercetări Textile – Florin Vălu se vor suporta din veniturile 
acestuia. 
 
Art.15. Gestionarea bazei materiale se va face de o persoană a Centrului de 
Cercetări Textile – Florin Vălu, cu respectarea legii nr.22/1969 şi alte 
reglementări ulterioare. 
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Cap.IV. Salarizare 
 
Art.16. Personalul angajat cu contract de muncă poate fi salarizat prin cumul sau 
plata cu ora pentru normă întreagă sau parţială, la nivelul prevăzut în 
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, conform statelor proprii de funcţii.  
 
Art.17. Cu aprobarea Directorului Centrului de Cercetări Textile – Florin 
Vălu, din veniturile nete obţinute, se pot constitui fonduri de promovare în 
limitele legale. 
 
Art.18. Personalul Centrului de Cercetări Textile – Florin Vălu angajat cu 
normă de bază poate obţine venituri suplimentare conform legislaţiei în vigoare.   
 
Cap.V. Dispoziţii finale 
 
Art.19. Litigiile provenite din raporturile cu partenerii persoane fizice sau juridice, 
care nu se pot soluţiona pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor 
judecătoreşti din România. 
 

Prevederile prezentului Regulament se completează cu Hotărârile 
ulterioare ale Senatului Universităţii Aurel Vlaicu din Arad, ale Consiliului 
Facultăţii de Inginerie şi ale Departamentului AITT, cu modificările apărute în 
convenţiile cu colaboratorii interni şi externi, precum şi cu legislaţia în vigoare. 
 
 
 
 RECTOR, 
Prof.univ.dr. Ramona Lile 
 
 
         
 Director General Administrativ,   Director economic,  
 .................................................   ...................................... 
 
 
 Director CCT-FV,     Oficiu Juridic, 
 
Prof.univ.dr.ing.ec. Ionel Barbu   .................................................. 


