
 

 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

Elaborat: 
Director Departament Cercetare și Creație  
Universitară: Lect. univ. dr.  LUCHEȘ Daniel Semnătura 

Verificat: Director DRU: ALDEA Bogdan Semnătura 
Aviz juridic: Consilier juridic: TOPAI Nadia  Semnătura 

Aprobat: Consiliul de Administrație al UVT  
Aprobat: Senatul UVT HS 99 din 8.11.2019 

 

Ediția I 
Intrat în vigoare la data de 8.11.2019 
Retras la data de ………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 



 

Regulament de Organizare și 
Funcționare Centrul de Cercetare și 
Implementare a Metodelor Digitale 
Bazate pe Lingvistica de Corpus cu 
Aplicabilitate în Științele Umaniste 

Ediţia I 
 

Pagina 2 din 5 

 
 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art. 1. Misiune 
1.1. Misiunea Centre for Corpus Related Digital Approaches to Humanities/Centrul de 
Cercetare și Implementare a Metodelor Digitale Bazate pe Lingvistica de Corpus cu 
Aplicabilitate în Științele Umaniste, denumit în continuare CODHUS, este de a iniţia şi 
dezvolta proiecte de cercetare academică în domeniul digital humanities. 
1.2. CODHUS este organizat ca unitate de cercetări, studii şi expertiză în cadrul Universităţii 
de Vest din Timişoara (în continuare UVT), având sediul la adresa: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, 
Timişoara, cod 300223, jud. Timiş, sala 507. 
  
Art. 2. Obiective generale şi specific 
2.1. În vederea promovării misiunii sale, CODHUS își asumă prin membrii săi atingerea 
următoarelor obiective și desfășurarea următoarelor activități: 
(1) crearea unui cadru propice dezvoltării cercetărilor pluri-, inter- și transdisciplinare din 

domeniul digital humanities; 
(2) dezvoltarea cercetării avansate în domeniul digital humanities; 
(3) formarea cercetătorilor și a cadrelor didactice în cercetarea specifică domeniului; 
(4) atragerea şi integrarea studenţilor, masteranzilor și a doctoranzilor în proiecte de cercetare 

specifice domeniului; 
(5) implementarea și derularea unor proiecte de cercetare în domeniul digital humanities; 
(6) studierea și achiziționarea de resurse digitale utile în domeniul științelor umaniste și nu 

numai; 
(7) utilizarea resurselor anterior menționate în cercetarea din domeniu; 
(8) promovarea rezultatelor știinţifice, prin publicarea de studii, articole știinţifice și cărți în 

limba română și limbi de circulaţie internaţională la nivel academic, cât și în regim de 
popularizare; 

(9) perfecţionarea continuă prin schimburi de experienţă cu alte centre similare existente la 
nivel național și internațional; 

(10) asigurarea de consultanţă şi expertiză în domeniu; 
(11) organizarea de seminare de formare şi perfecţionare continuă, conferinţe, simpozioane, 

mese rotunde, dezbateri în domeniu. 
 
Art.3. Finanțare 
3.1. CODHUS funcționează în regim de autonomie financiară, având un buget propriu 
obținut prin autofinanțare. 
3.2. Resursele financiare ale CODHUS se constituie din: 
a. fondurile alocate de Universitatea de Vest din Timișoara pentru activitatea de cercetare; 
b. fondurile alocate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile legale, pentru 
finanțarea proiectelor de cercetare din cadrul programului național de cercetare științifică, 
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prin atribuire ca fonduri nucleu sau în sistem competitiv, precum și a unor teme de cercetare 
de interes național, sub formă de granturi;  
c. contracte de cercetare și granturi în cadrul programelor finanțate de Uniunea Europeană 
și/sau de alte entități interne și internaționale;  
d. contracte de cercetare și consultanță, încheiate cu persoane juridice române și/sau străine; 
e. taxe pentru activitățile desfășurate;  
f. donații și sponsorizări;  
g. alte surse. 
 
3.3. Resursele financiare proprii se vor utiliza pentru:  
a) dezvoltarea infrastructurii proprii;  
b) sprijinirea mobilității membrilor în vederea participării la conferințe, workshopuri, școli de 
vară, traininguri, seminare și alte manifestări cu caracter științific, în concordanță cu misiunea 
și obiectivele CODHUS; 
c) atribuirea unor burse de cercetare;  
d) organizarea de manifestări științifice, sub forma unor conferințe, workshopuri, seminare 
naționale și internaționale, școli de vară etc.;  
e) redactarea și publicarea de articole, volume de specialitate etc.;  
f) cheltuieli legate de participarea unor specialiști români și străini la manifestările organizate 
de CODHUS; 
g) angajarea de personal cu contracte de muncă pe perioadă determinată, în limita resurselor 
financiare existente la momentul angajării, cu aprobarea Consiliului de Administrație al 
UVT;  
h) retribuirea personalului propriu, a cercetătorilor asociați sau invitați, după caz prin 
intermediul proiectelor de cercetare finanțate din surse externe; 
i) alte activități conexe. 
 
CAPITOLUL II – DOCUMENTE DE REFERINŢĂ1 
 
Art. 3. Legislație primară 
(1) 4.1. Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011. 
 
Art. 4. Reglementări interne 
(1) Carta Universității de Vest din Timișoara, ediția 2019, aprobată prin Hotărârea de Senat nr. 86 

din 30.05.2019 (https://www.uvt.ro/files/65d47eec49ec0513a56e1c33533d30d2a80a1d6c/). 
(2) Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a Universității de Vest din Timișoara, 

aprobat prin Hotărârea de Senat nr. 44 din  18.07.2014 
(https://www.uvt.ro/files/6e7781aa1a3352d61b0b10202a3bf2eb3c245faf/). 

                                                           
1 Se referă la baza legală de funcționare. 

https://www.uvt.ro/files/65d47eec49ec0513a56e1c33533d30d2a80a1d6c/
https://www.uvt.ro/files/6e7781aa1a3352d61b0b10202a3bf2eb3c245faf/
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(3) Regulamentul cercetării științifice și creației universitare, aprobat prin Hotărârea de Senat 
nr.  82 din 17.04.2019 (https://cercetare.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/Regulament-
activitate-de-cercetare-si-creatie-universitara-versiunea_17-aprilie-2019.pdf). 

CAPITOLUL III – STRUCTURĂ ȘI ORGANIZARE 
 
Art. 5. Structura 
(1) Centre for Corpus Related Digital Approaches to Humanities/Centrul de Cercetare și 
Implementare a Metodelor Digitale Bazate pe Lingvistica de Corpus cu Aplicabilitate în 
Științele Umaniste reprezintă o unitate de cercetare la nivelul Facultăţii de Litere, Istorie şi 
Teologie, în colaborare cu Facultatea de Matematică și Informatică, ambele făcând parte din 
Universitatea de Vest din Timișoara. 
(2) Centrul CODHUS are un Director și un Consiliu Director.  
(3) CODHUS este condus de un Director, care este ales de către Consiliul Director, dintre 
membrii acestuia, pe o perioadă de 4 ani și deține titlu de doctor în filologie sau informatică. 
(4) Consiliul Director al CODHUS este format dintr-un număr de 5 membri și include 
Directorul, un secretar ştiinţific, secretarul CODHUS, și doi membri ai Centrului. 
(5) Activitatea de cercetare în CODHUS este coordonată de doi secretari ştiinţifici aleși 
de Adunarea Generală dintre membri acestuia.  
(6) Activităţile de natură administrativ-economică ale CODHUS vor fi coordonate de către 
un secretar, ales de Adunarea Generală (adunarea tuturor membrilor centrului). 
(7) Pot deveni membri ai CODHUS cercetători, cadre didactice din învăţământul universitar 
și preuniversitar, precum şi doctori în filologie sau informatică, doctoranzi şi masteranzi. 
Calitatea de membru se dobândește prin cerere. Cererea are ca anexă CV-ul solicitantului şi 
se adresează Directorului CODHUS. Aceasta se discută şi se aprobă în Consiliul Director. 
Cererea de membru va fi aprobată în măsura în care solicitanţii satisfac criteriile de 
competenţă şi de performanţă în domeniul de studiu şi de cercetare al centrului. 
(8) Calitatea de membru al CODHUS se poate pierde la cerere sau prin decizia Consiliului 
Director. 
 
Art. 6. Atribuții 
(1) Atribuţiile Directorului Centrului: 

a) reprezintă instituţia în faţa conducerii Facultăţii, a Rectoratului Universităţii de Vest din 
Timişoara, în faţa instituţiilor similare din ţară şi din străinătate; 

b) îndeplineşte toate sarcinile încredinţate de Consiliul Director; 
c) realizează anual sau la nevoie un raport economico-financiar, științific și profesional pe 

care îl prezintă Adunării generale și îl înaintează conducerii Facultății; 
d) răspunde de administrarea CODHUS. 

 
(2) Atribuţiile secretarilor ştiinţifici: 

a) răspund de strategia activităţii de cercetare; 

https://cercetare.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/Regulament-activitate-de-cercetare-si-creatie-universitara-versiunea_17-aprilie-2019.pdf
https://cercetare.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/Regulament-activitate-de-cercetare-si-creatie-universitara-versiunea_17-aprilie-2019.pdf
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b) răspund de publicaţiile ştiinţifice ale CODHUS; 
c) realizează raportul anual de evaluare a activităţii CODHUS. 
 

(3) Atribuţiile secretarului: 
a) îndeplineşte toate activităţile de secretariat; 
b) răspunde de evidenţa cheltuielilor CODHUS. 
 

(4)  Atribuţiile Consiliului Director al CODHUS: 
a) coordonează şi corelează activitatea colectivului CODHUS în vederea atingerii 

obiectivelor fixate în prezentul statut şi în programul de activitate; 
b) identifică şi face demersuri pentru atragerea surselor de finanţare pentru asigurarea 

funcţionării CODHUS; 
c) reprezintă Centrul de cercetare în relaţia cu Universitatea de Vest din Timişoara; 
d) reprezintă CODHUS în relaţiile cu beneficiarii şi partenerii externi; 
e) adoptă planul anual de activitate al Centrului; 
f) se preocupă de dezvoltarea bazei materiale; 
g) administrează fondurile şi mijloacele fixe ale CODHUS; 
h) elaborează regulamente de funcţionare internă a CODHUS; 
i) stabileşte structura compartimentelor Centrului, componenţa acestora precum şi 

atribuţiile interne; 
j) rezolvă problemele curente apărute în activitatea Centrului; 
k) stabileşte sarcinile în cadrul proiectelor de cercetare/proiectare, şi prin protocol, 

drepturile de autor) stabileşte planul de activități al centrului; 
l) stabileşte cuantumul drepturilor salariale ale membrilor Centrului care participă în 

programe de cercetare şi proiecte cu finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
m) ia măsuri pentru promovarea imaginii CODHUS. 

(5) Atribuții specifice ale membrilor Centrului 
Membrii Centrului au obligația să respecte prevederile prezentului Regulament și deciziile 
luate de Consiliul Director, să pună în aplicare deciziile necesare funcționării Centrului, să 
acționeze pentru creșterea prestigiului Centrului și al Universității de Vest din Timișoara, să 
nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza, direct sau indirect, scopurile, interesele, 
prestigiul Centrului. 
 
CAPITOLUL IV – DISPOZIȚII FINALE 
 
Art. 7. Prezentul regulament a fost aprobat în 8.11.2019. 
 


