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STATUTUL 
 

CENTRULUI DE CERCETARE PENTRU 
INGINERIE ELECTRICĂ, ELECTRONICĂ ŞI 

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 
(CC-IEETI) 

 
 
Capitolul 1- Funcţiuni 

 
Art.1. Centrul de Cercetare pentru Inginerie Electrică. Electronică şi Tehnologia Informaţiei, 
denumit în continuare CC-IEETI, este o unitate academică de cercetare, fără personalitate 
juridică, organizat în cadrul Universităţii VALAHIA din Târgovişte, constituită în vederea 
concentrării experienţei profesionale din Universitata Valahia din Târgovişte pentru 
desfăşurarea unei cercetări ştiinţifice peformante în domeniile inginerie electronică şi 
telecomunicaţii, inginerie electrică şi energetică, ingineria sistemelor sau celor conexe 
acestora. 

 
Art.2. Centrul este reprezentat faţå de terţi de cåtre Universitatea VALAHIA din Târgovişte. 

 
Art.3. Obiectivele centrului sunt: 

 
 desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică performantă; 
 creşterea competitivităţii Universităţii VALAHIA din Târgovişte pe piaţa calificărilor 

de vârf în domeniul Centrului; 
 sprijinirea instituţională a formării elitei performante din rândul tinerei generaţii; 

formarea tinerelor cadre pentru cercetare  de vârf; 
 oferirea unui mediu propice colaborării şi concentrării eforturilor în vederea 

soluţionării unor teme majore de cercetare; 
 dezvoltarea unei baze materiale şi de informare pentru cercetare; 
 stimularea şi susţinerea propunerilor de proiecte şi granturi la nivel naţional şi 

internaţional; 
 identificarea şi activarea surselor de finanţare pentru proiecte de cercetare; 
 dezvoltarea cercetărilor destinate întreprinderilor mici şi mijlocii care  nu  au 

posibilităţi individuale de a desfăşura o astfel de activitate; 
 atragerea studenţilor pasionaţi în activităţile de cercetare ale Centrului şi stimularea 

cercetării studenţeşti; 
 crearea unui forum de prezentare de către doctoranzi a activităţii de cercetare 

desfăşurate; 
 acordarea de asistenţă de specialitate şi realizarea de expertize la cerere; 
 includerea activităţii Centrului în circuitul naţional şi european de valori ştiinţifice; 
 susţinerea participării membrilor Centrului la manifestări ştiinţifice, seminarii, 

colocvii, târguri şi expoziţii legate de obiectivele Centrului; 
 cooperarea cu alte centre de cercetare din ţară şi străinătate, care au  preocupări 

înrudite cu specificul Centrului; 
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Art.4. În vederea atingerii acestor obiective, Centrul va desfåşura  urmåtoarele  activitåţi: 
studii şi cercetåri fundamentale, studii şi cercetåri aplicative, preståri servicii, consulting, 
expertizare, proiectare, producţie, formare continuå de personal, documentare, transfer de 
tehnologie, editare. 

 
Art.5. Centrul îşi desfåşoarå activitatea prin autofinanţare, pe baza contractelor încheiate şi a 
activitåţii de consulting. Centrul nu dispune de un serviciu propriu de contabilitate, de conturi 
proprii în lei şi în valutå, pentru gestionarea activitåţii financiar-contabile, cel puţin în această 
etapă de dezvoltare. 

 
Art.6. Centrul promoveazå cooperarea şi asocierea cu Centre şi Institute de cercetare de 
specialitate, cu societåţi comerciale de profil, sprijinå activitåţile de promovare a ştiintei şi 
ingineriei, uzuale în practica internationalå precum conferinţe interne şi internaţionale, 
seminarii, mese rotunde, publicaţii, afilieri la asociaţii profesionale. 

 
Art.7. Centrul îşi realizeazå propria strategie de cercetare şi consulting şi promoveazå 

programe proprii în vederea cuprinderii potenţialului de cercetare ştiintificå şi tehnologicå din 
domeniile art. 4 din departamentele Universitåţii VALAHIA, a doctoranzilor şi a studenţilor. 

Pentru  derularea  contractelor  Centrul  asigurå  aprovizionarea,  evidenţa    financiar- 
contabilå şi asistenţa juridicå pentru finalizarea documentaţiilor. 

Capitolul 2 – Membrii, organizarea şi funcţionarea Centrului 

Art.8. Membrii 

a. membrii fondatori ai Centrului sunt persoanele care au semnat actul de constituire a 
Centrului. 

b. membru al Centrului poate deveni orice persoană fizică cu competenţe profesionale şi 
aptitudini de cercetare în domeniul ştiinţei calculatoarelor, care îşi exprimă intenţia de 
a contribui la realizarea obiectivelor Centrului, fiind de acord cu toate prevederile 
statutului. Cererea de primire ca membru al Centrului este aprobată prin vot secret de 
Adunarea Generală a membrilor centrului, cu majoritate simplă de voturi. 

c. centrul poate desemna membri de onoare, persoane fizice din ţară şi străinătate, care 
prin activitatea lor contribuie la creşterea prestigiului Centrului. 

d. orice membru se poate transfera la cerere în alt centru sau poate renunţa la calitatea de 
membru al Centrului în urma unei cereri scrise. Calitatea de membru poate fi retrasă 
numai în cazuri deosebite, prin decizia Adunării Generale, luată prin vot secret cu un 
număr de voturi egal cu 2/3 din numărul membrilor Centrului. 

 
Art.9. Activitatea Centrului este conduså de Adunarea Generală a Membrilor såi. Membrii 
Centrului sunt consideraţi membrii fondatori şi responsabilii contractelor ce se deruleazå, în 
perioada curentå, prin Centru. 

 
Art.10. Adunarea Generală are urmåtoarele atribuţii: 
⦁ stabileşte strategia ştiintificå şi metrologicå a Centrului; 
⦁ aprobå raportul anual; 
⦁ decide modul de folosire al venitului net; 
⦁ face recomandåri pentru dezvoltarea Centrului; 
⦁ modifică Statutul Centrului; 
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⦁ avizează primirea de noi membrii; 

⦁ desemnează membrii de onoare; 
⦁ exclude membrii din Centru; 
⦁ numeşte şi revocă organele de conducere; 
⦁ validează sau invalidează deciziile Consiliului de Conducere. 

 
Art.11. Pentru asigurarea conducerii executive Adunarea Generală alege Consiliul de 
Conducere, alcåtuit din: 

 Director General; 

 Director Executiv; 

 Director Tehnic. 

Art.12. Voturile în cadrul Adunårii Generale sunt ponderate astfel: 
15% - Directorul General; 
10% - Directorul Executiv; 

5% - Directorul Tehnic; 
10% - Membrii fondatori; 

60% - Responsabilii de contract, având ponderi proporţionale cu valorile 
contractelor in derulare. 

Hotårârile se iau cu majoritate simplå (minim 51% din voturile exprimate 
de cei prezenţi sau care şi-au trimis opţiunea în scris) 

 
Art.13. Atribuţiile Directorilor: 

 
Directorul General este ales pentru un mandat de 4 ani de către Adunarea Generală a 
Membrilor Centrului. Acesta trebuie să aibă gradul didactic de profesor sau conferenţiar 
universitar. 
Atribuţiile sale sunt: 
⦁ gestionarea problemelor curente; 
⦁ reprezentarea Centrului în relaţia cu Universitatea VALAHIA din Târgovişte; 
⦁ reprezentarea Centrului în relaţiile cu alte structuri economice, de învăţământ superior şi 

de cercetare din ţară şi străinătate; 
 
Directorul Executiv este ales pentru un mandat de 4 ani de către Adunarea Generală a 
Membrilor Centrului, dintre profesorii sau conferenţiarii universitari. 
Atribuţiile sale sunt: 
⦁ întocmeşte documentele ştiinţifice cu privire la activitatea centrului, răspunde de 

organizarea activităţilor ştiinţifice derulate prin Centru; 
⦁ preia prin delegare atribuţiile Directorului General al Centrului în absenţa acestuia 

 
Directorul Tehnic este ales pentru un mandat de 4 ani de către Adunarea Generală a 
Membrilor Centrului, dintre profesorii sau conferenţiarii universitari. 
Atribuţiile sale sunt: 
⦁ întocmeşte documentele tehnice cu privire la activitatea centrului, se ocupă de aspectele 

metrologiei legale şi de avizarea lucrårilor efectuate prin Centru, răspunde  de situaţia 
economico-financiară; 

⦁ preia prin delegare atribuţiile Directorului Executiv sau ale Directorului General în 
absenţa acestuia 
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Art.14. Atribuţiile principale ale Consiliului de Conducere sunt: 
 

⦁ întocmirea planului de activitate; 
⦁ atragerea de noi resurse metrologice ; 
⦁ avizarea lucrårilor derulate prin Centru: 
⦁ întocmirea bilanţurilor contabile anuale şi a raportului anual; 
⦁ asistenţå pentru iniţierea, derularea şi realizarea contractelor; 
⦁ hotårâri operative privind activitatea Centrului; 
⦁ asistenţå pentru întocmirea documentelor cu componentele financiar-contabile 
⦁ asistenţå pentru dispecerizarea serviciilor universitare necesare realizårii contractelor; 
⦁ ordonå operaţiunile financiare din conturile Centrului; 
⦁ angajeazå personal prin contracte de muncå sau de colaborare; 
⦁ råspunde de întreaga activitate a Centrului. 

 
Art.15. De drept, Directorul General şi Directorul Executiv au dreptul pentru prima  
semnåturå în bancå (când centrul va avea statut juridic). 

 
Art.16. In cadrul Consiliului de Conducere råspunderea juridicå este individualå. 

 
Art.17. Activitatea Centrului se face pe baza Regulamentului cadru privind activitatea de 
cercetare ştiinţificå în Universitatea VALAHIA din Târgovişte a Statutului propriu de 
funcţionare. 

 
Art.18. Activitatea de cercetare ştiintificå şi de consulting se desfåşoarå în cadrul unor 
colective conduse de responsabilul de contract, în afara activitåţilor didactice ale personalului. 
Activitåţile din cadrul CC-IEETI trebuie så fie conforme cu Regulamentul de organizare şi 
functionare al CC-IEETI. 

 
Art.19. Personalul de cercetare ştiintificå şi activitate metrologicå este format din: cadre 
didactice din UVT, cercetåtori din UVT, personal auxiliar integrat în activitatea didacticå, de 
cercetare şi de produc¡ie din UVT, cadre didactice asociate din UVT, doctoranzi şi studenţi, 
alţi specialişti din domeniu. 

 
Art.20. Paternitatea rezultatelor şi råspunderea asupra veridicitåţii rezultatelor aparţin integral 
autorilor lucrårilor. 

 
Art.21. Valoarea contractelor se stabileşte de cåtre responsabilul de temå pe bazå de 
negociere sau prin participare la licitaţii. Responsabilul de temå dispune integral de fondurile 
aferente contractului, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

 
Art.22. Veniturile Centrului provin din activitåţile proprii sau din contractele derulate prin 
intermediul Centrului 

 
Capitolul 3 - Dispoziţii finale 

 
Art.23. În primul an Adunarea Generalå a membrilor este formatå din membrii fondatori ai 
CC-IEETI. 
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Art.24. Durata activitåţii este nelimitatå. 
 
Art.25. Sediul Centrului este în Târgovişte, Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică şi 
Tehnologia Informaţiei,Aleea Sinaia, nr.13, 130004, ICSTM. Centrul are siglå proprie. 

 
Art.26. Amendamente la Statut pot fi propuse de Consiliul de Conducere sau prin petiţie 
semnată de cel puţin 30% din membrii Centrului. Amendamentele vor fi adoptate în Adunarea 
Generală a Membrilor prin votul favorabil a cel puţin două treimi din numărul membrilor 
Centrului. 

 
Art.27. Prezentul Statut a fost aprobat în unanimitate de Adunarea Generalå a Membrilor, la 
data de 7 martie 2009 și revizuit în 28.02.2017. 


