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S T A T U T U L 
 

Centrului de Cercetări Textile – Florin Vălu 
 
 

Cap.I. Denumire. Constituire. Funcţionare. Sediu. 
 

Art.1. Denumire 
 Denumirea, Centrul de Cercetări Textile – Florin Vălu, urmează a fi 
aprobată de Consiliul Facultăţii de Inginerie şi apoi Senatul Universităţii Aurel 
Vlaicu din Arad şi va fi denumirea care se va folosi atât pentru viitoarele 
documente care se vor întocmi cu privire la activitatea acestei entităţi cât şi 
pentru antetul tuturor documentelor sau a corespondenţei viitoare. 
 

Art.2. Constituire 
 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.3. Funcţionare 
 Centrul de Cercetări Textile – Florin Vălu funcţionează în regim de 
autofinanţare în cadrul Facultăţii de Inginerie a Universităţii Aurel Vlaicu din Arad.  
 

Art.4. Sediu 
 Sediul Centrului de Cercetări Textile – Florin Vălu este în Arad, Complexul 
M al Universităţii Aurel Vlaicu, Str. E Drăgoi, nr.3, sala 64, e-mail ptr contact: 
ionelbarbu@yahoo.com sau rectorat@uav.ro . 
 

Cap.II. Scop şi obiective 
 

Art.5. Scop 
 Centrul de Cercetări Textile – Florin Vălu are ca scop crearea unei 
structuri pentru activitatea de cercetare a colectivului de cadre didactice din 
domeniul Inginerie Industrială, specializările Tehnologia şi Designul Produselor 
Textile, Tehnologia Tricotajelor şi a Confecţiilor, Finisare Chimică Textilă şi 
Inginerie Economică Industrială în domeniul textilelor.  
 

Art.6. Obiective 
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-de excelenţă – statut de centru de cercetări de înaltă performanţă în 
domeniul Inginerie Industrială, specializările Tehnologia şi Designul Produselor 
Textile, Tehnologia Tricotajelor şi a Confecţiilor, Finisare Chimică Textilă şi 
Inginerie Economică Industrială în domeniul textilelor; 

-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 naţională şi internaţională – integrarea Centrului de 
Cercetări Textile Florin Vălu în cercetarea la nivel naţional şi internaţional. 
 

Cap.III. Obiect de activitate 
 

Art.7. Centrului de Cercetări Textile - Florin Vălu coordonează următoarele tipuri 
de activităţi: 

- 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. 

 

Cap.IV. Finanţare. Patrimoniu 
 

Art.8. 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.  
 

Art.9. Finanţarea  
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. 

 



Centrul de Cercetări Textile – Florin Vălu 
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad 
Facultatea de Inginerie 
_____________________________________________________________________________ 

Art.10. Patrimoniul iniţial al Centrului de Cercetări Textile - Florin Vălu este 
constituit prin aportul complex al: 

- Facultăţii de Inginerie din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad; 
- venituri din activităţi proprii. 

 

Art.11. Patrimoniul se va mări prin: 
- venituri din activităţi proprii; 
- sponsorizări, donaţii, subvenţii, concesiuni; 
- proiecte, granturi, parteneriate internaţionale. 

 

Art.12. Sponsorizările, donaţiile etc. vor fi reglementate prin contract. 
 

Cap.V. Organizare 
 

Art.13. Centrul de Cercetări Textile - Florin Vălu are emblemă proprie, conform 
anexei. 
 

Art.14. Centrul de Cercetări Textile - Florin Vălu îşi desfăşoară activitatea pe an 
calendaristic, iar evidenţa financiar – contabilă a fondurilor în lei şi în valută va fi 
raportată în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 

Cap.VI. Administrare 
 

Art.15. Activitatea Centrului de Cercetări Textile - Florin Vălu se realizează în 
conformitate cu hotărârile Senatului Universităţii Aurel Vlaicu din Arad şi ale 
Consiliului Facultăţii de Inginerie. 
 

Art.16. Conducerea operativă  a Centrului de Cercetări Textile - Florin Vălu este 
asigurată de către directorul centrului, prof.univ.dr.ing.ec. Ionel Barbu, ales în 
unanimitate de voturi în şedinţa Departamentului AIITT din 07.11.2013, numire 
valabilă pe perioada cât Senatul UAV, Consiliul Facultăţii de Inginerie sau 
colectivul Departamentului AIITT nu hotărăsc numirea unui alt director. De 
asemenea, schimbarea directorului poate surveni în urma demisiei unilaterale. 
Directorul centrului este responsabil cu aducerea la îndeplinire a hotărârilor 
Senatului Universităţii Aurel Vlaicu din Arad, Consiliului Facultăţii de Inginerie şi a 
colectivului Departamentului AIITT. 
 

Art.17. Activitatea financiară va fi supervizată de către Directorul financiar – 
contabil al Universităţii Aurel Vlaicu din Arad. 
 

Art.18. Personalul Centrului de Cercetări Textile - Florin Vălu este format din 
cadrele didactice ale colectivului din domeniul Tehnologiilor Textile, pe bază de 
contract de muncă pe perioadă nedeterminată, sau persoane angajate prin 
contract aditional pentru diverse activităţi conform legislaţiei în vigoare. 
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Art.19. Personalul Centrului de Cercetări Textile - Florin Vălu încadrat în 
condiţiile art.18 din prezentul Statut 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.20. Evidenţa financiar - contabilă a Centrului de Cercetări Textile - Florin 
Vălu  se face în conformitate cu art.3 din prezentul Statut. 
 

Art.21. Activitatea Centrului de Cercetări Textile - Florin Vălu, inclusiv în 
domeniul financiar – contabil, va fi auditată şi verificată de către organele 
abilitate.  
 

Cap. VII. Dizolvare şi lichidare 
 

Art.22. Centrul de Cercetări Textile - Florin Vălu se dizolvă, de drept, la apariţia 
unei cauze legale sau prin hotărârea M.E.N, Senatului UAV, Consiliului Facultăţii 
de Inginerie sau a Departamentului AIITT. 
 

Art.23. Lichidarea Centrului de Cercetări Textile - Florin Vălu se face în condiţiile 
legii, de către organele abilitate de Senatul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad. 
 

Art.24. Patrimoniul rămas după lichidare face parte integrantă din patrimoniul 
Universităţii Aurel Vlaicu din Arad. 
 

Art.25. Prevederile prezentului Statut se completează cu hotărârile ulterioare ale 
Senatului Universităţii Aurel Vlaicu din Arad, Consiliului Facultăţii de Inginerie şi 
cu modificările apărute în convenţiile cu colaboratorii interni şi externi, precum şi 
cu legislaţia în vigoare. 
 
 RECTOR, 
Prof.univ.dr. Ramona Lile 
        Oficiul juridic, 
       ................................................. 
      
 
   Director Centrul de Cercetări Textile - Florin Vălu, 
 
    Prof.univ.dr.ing.ec. Ionel Barbu 


