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STATUT 

 

Centre for Corpus Related Digital Approaches to Humanities  

 

(CODHUS) 

 

Centrul de Cercetare și Implementare a Metodelor Digitale Bazate 

pe Lingvistica de Corpus cu Aplicabilitate în Științele Umaniste 
 

 
  

I.  Dispoziţii generale 

  
Art.1. Denumirea centrului este CODHUS (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. 

  

Art.2. CODHUS este o structură autonomă, fără personalitate juridică, cu profil profesional, 

ştiinţific şi educaţional care se înfiinţează, se organizează sau se desfiinţează prin hotărâre a 

Senatului U.V.T. la propunerea Consiliului de Administraţie UV.T.  

  

Art.3. Sediul CODHUS se află în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, 

Istorie și Teologie, B-dul. Vasile Pârvan Nr. 4, sala 507, 300223, Timişoara, România. 

  

Art.4. Centrul se înfiinţează pe durată nedeterminată. 

  

 

II. Obiective 

  

Art.5. Obiectivele generale ale CODHUS sunt susținerea cercetării științifice în domeniul digital 

humanities (DH), facilitarea schimbului de idei între specialiști și a accesului acestora la resurse 

digitale, ce pot fi utilizate în cercetarea proprie. 

Prin congruența dintre expertiză în științe umaniste și tehnologie, scopul centrului este de a inova 

educația și cercetarea în domeniul științelor umaniste cu ajutorul metodelor digitale. Astfel, 

prioritatea strategică a centrului este activitatea de cercetare științifică și creație universitară 

avansată, ce reprezintă fundamentul procesului de învățământ superior (cf. Art.1.3 din 

Regulamentul Cercetării Ştiinţifice şi Creaţiei Universitare elaborat de UVT).  
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Art.6. Activitățile subsumate acestor obiective generale se înscriu în două categorii: activități cu 

caracter didactic și activități de cercetare, ambele având caracter pluri-, inter- și transdisciplinar. 

Ele includ, fără a fi limitate la acestea: 

  

a. tutorat, consiliere și ateliere de lucru pentru studenți, cadre didactice și cercetători în 

domeniul științelor umaniste digitale; 

b. consiliere pentru cadrele didactice care includ aspecte ale digital humanities în conținutul 

disciplinelor pe care le predau; 

c. concepere și predare de cursuri de digital humanities pentru studenți; 

d. realizare de ghiduri și achiziționare de resurse pentru cercetători; 

e. cercetare în domeniul digital humanities; 

f. publicare de articole, studii și cărți cuprinzând rezultatele cercetării membrilor centrului; 

g. participare la evenimente științifice de profil, la nivel național și internațional; 

h. cooperare cu instituții naționale și internaționale de profil; 

i. organizare, coordonare, implementare și susținere de proiecte de cercetare interdisciplinară 

în domeniul științelor umaniste digitale și a aplicațiilor acestora; 

j. organizare de conferințe, mese rotunde, dezbateri, lansări de carte și ateliere de lucru cu 

tematică specifică profilului CODHUS etc. 

 

 

III. Resurse materiale și resure umane 
  

Art.7. CODHUS nu deține un patrimoniu la momentul înfinţării sale. 

Art.8.  Patrimoniul centrului va fi format din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor apărute ca urmare 

a desfăşurării activităţii acestuia, în conformitate cu prevederile legale şi regulamentelor UVT, 

respectiv:  

a) fonduri materiale puse la dispoziţie de Universitatea de Vest din Timişoara, respectiv de 

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, precum și cele obținute în cadrul proiectului ROGER (sala 

şi dotările informatice deja existente);  

b) fonduri provenite din proiecte naţionale şi internaţionale, câștigate și derulate în cadrul 

Centrului; 

c) venituri realizate din activităţi de consultanţă, expertiză, organizare de programe de 

perfecţionare, cursuri de formare de tutori în domeniul digital humanities etc.; 

d) sponsorizări şi donaţii. 

Art.9. Universitatea de Vest din Timişoara asigură utilizarea bazei materiale şi prin calitatea sa de 

persoană juridică, asigură facilităţi de ordin tehnic, economic şi juridic.  

Art.10. CODHUS are dreptul de folosinţă asupra echipamentelor şi instalaţiilor precum şi a altor 

bunuri achiziţionate prin programele de cercetare proprii, pe toată durata existenţei sale, acestea 

făcând parte din patrimoniul Universităţii de Vest din Timişoara (cu excepţia echipamentelor aflate 

în custodie).  

Art.11. Condiţiile şi modalitatea de utilizare a resurselor sunt stabilite de către Consiliul director 

al CODHUS, cu respectarea dispoziţiilor legale. Resursele se vor putea utiliza pentru: 

a) dezvoltarea bazei materiale proprii (prin achiziţionare de aparatură, de cărţi, de mobilier 

adecvat; prin abonare la periodice şi baze de date internaţionale); 
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b) remunerarea personalului angajat (inclusiv în sistem de cumul/plata cu ora) pentru realizarea 

contractelor; 

c) acoperirea cheltuielilor pentru unităţile componente; 

d) organizarea (sau contribuţia la organizarea de manifestări ştiinţifice) proprii Centrului sau 

Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie; 

e) organizarea de conferinţe; 

f) invitarea unor personalităţi naționale/internaţionale în domeniu; 

g) realizarea de proiecte şi programe de cercetare în colaborare, naţionale şi internaţionale; 

h) editarea de carte universitară și alte publicații; 

i) dezvoltarea şi administrarea site-ului CODHUS; 

j) oferirea de burse de cercetare şi instruire; 

k) plata unor taxe de participare ca membru în organisme de profil; 

l) plata unor taxe de participare la manifestări cultural-ştiinţifice. 

  

Art.12. Toate veniturile şi bunurile materiale imobile şi mobile care vor fi dobândite de CODHUS, 

în conformitate cu prevederile legale, vor îmbogăţi patrimoniul Centrului, servind la realizarea 

activităţilor prevăzute în statut. 

  

Art.13. Membrii CODHUS 

 

Art.13.1. Membrii CODHUS se împart în: membri fondatori, membri onorifici şi membri. Toți 

membri CODHUS fac parte din Adunarea Generală a CODHUS.  

Art. 13.1. Membrii CODHUS dobândesc această calitate ca urmare a unei cereri formulate în acest 

sens, ce are ca anexă CV-ul solicitantului. Cererea se adresează Directorului CODHUS care o 

supune discuției și aprobării în Consiliul Director.    

Art. 13.2. Pot fi membri CODHUS cadre didactice, cercetători, studenţi, masteranzi  din cadrul 

Universității de Vest din Timișoara, doctoranzi din şcoala doctorală a acesteia, precum şi orice 

persoană care lucrează în domeniul Centrului sau satisface cerințele specifice oricărei categorii de 

membru CODHUS descrisă mai jos, cu condiţia de a fi implicată în cel puţin una din activităţile 

derulate în cadrul Centrului. 

13.3. Renunţarea la calitatea de membru se face prin cerere scrisă aprobată de Consiliul Director 

sau prin decizia Consiliului Director. Statutul de membru al centrului va înceta după ce persoana 

îşi va realiza descărcarea de sarcină şi lichidarea privind posesia unor bunuri deţinute din 

patrimoniul Centrului de cercetare. 

 

IV. Principii de organizare şi funcţionare 
   

Art.14. Conducerea CODHUS 

Art.14.1. CODHUS este condus de un Director având calitatea de cadru didactic sau cercetător 

deținător al unui titlul de doctor în filologie sau informatică. 

Art.14.2. Directorul este ales prin vot direct, secret, liber exprimat dintre membrii Consiliului 

Director, pe o perioadă de 4 ani. 

 Art.14.3. Atribuţiile Directorului Centrului: 

website:%20http://www.uvt.ro/


 

                                                                                                                                                Telefon: 0256-592.303        
 Email: dci@rectorat.uvt.ro 
Website: http://www.uvt.ro/ 

  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE  

Blvd.  V.  Pârvan 4,  300223 ,  Timişoara,  România  
Tel:  +40-(0)256-592.164 

Email:  secretar iat. l itere@e-uvt.ro  
www.litere.uvt. ro .  

 

a) reprezintă Centrul în faţa conducerii Facultăţii, a conducerii Universităţii de Vest din Timişoara, 

în faţa instituţiilor similare din ţară şi din străinătate; 

b) îndeplineşte toate sarcinile încredinţate de către 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. 

   

Art.15. Administrarea CODHUS 

Art.15.1. Activităţile de natură administrativ-economică ale CODHUS vor fi coordonate de către 

un secretar, ales de Adunarea Generală. 

Art.15.2. Atribuţiile secretarului: 

 a) îndeplineşte toate activităţile de secretariat; 

 b) răspunde de evidenţa cheltuielilor CODHUS. 

  

Art.16. Consiliul Director al CODHUS 

Art.16.1. Consiliul Director al CODHUS este format dintr-un număr 5 membri și include 

directorul, un secretar ştiinţific, secretarul CODHUS, și doi membri ai Centrului. 

Art.16.2. Consiliul Director se alege în Adunare Generală. 

Art.16.3. Atribuţiile Consiliului Director al CODHUS: 

Consiliul Director al CODHUS este investit cu toate drepturile necesare pentru a putea lua 

decizii respectând legislaţia şi prevedeile regulamentelor universitare: 

- coordonează şi corelează activitatea colectivului CODHUS în vederea atingerii 

obiectivelor fixate în prezentul statut şi în programul de activitate; 

- identifică şi face demersuri pentru atragerea surselor de finanţare pentru asigurarea 

funcţionării CODHUS; 

- reprezintă Centrul de cercetare în relaţia cu Universitatea de Vest din Timişoara; 

- reprezintă CODHUS în relaţiile cu beneficiarii şi partenerii externi; 

- adoptă planul anual de activitate al Centrului; 

- se preocupă de dezvoltarea bazei materiale; 

- administrează fondurile şi mijloacele fixe ale CODHUS; 

- elaborează regulamente de funcţionare internă a CODHUS; 

- stabileşte structura compartimentelor Centrului, componenţa acestora precum şi 

atribuţiile interne; 

- rezolvă problemele curente apărute în activitatea Centrului; 

- stabileşte sarcinile în cadrul proiectelor de cercetare/proiectare, şi prin protocol, 

drepturile de autor) stabileşte planul de activități al centrului; 

- stabileşte cuantumul drepturilor salariale ale membrilor Centrului care participă în 

programe de cercetare şi proiecte cu finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

- ia măsuri pentru promovarea imaginii CODHUS. 

Art.16.4. Consiliul director se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este nevoie, pentru rezolvarea 

problemelor curente ale CODHUS. 

 

Art.17 Cercetarea în CODHUS 
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Art.17.1. Activitatea de cercetare în CODHUS este coordonată de doi secretari ştiinţifici aleși de 

Adunarea Generală. 

Art.17.2. Atribuţiile secretarilor ştiinţifici: 

a) răspund de strategia activităţii de cercetare și o monitorizează, asigurând diversitatea

disciplinară și cooperarea interdisciplinară; 

b) răspund de publicaţiile ştiinţifice ale CODHUS;

c) realizează raportul anual de evaluare a activităţii CODHUS.

V. Alte prevederi statutare pentru activitatea CODHUS 

Art.18. Adunările Generale se convoacă ori de câte ori este nevoie, dar cel puţin o dată pe an. 

Art.19. În cadrul Centrului pot fi constituite echipe de lucru (cercetare, tutorat etc.) 

Art.20. Atribuțiile membrilor/ echipelor de lucru se stabilesc de către Consiliul Director. 

Art.21. CODHUS poate avea însemne proprii, diferite de cele ale facultăţii/departamentului. 

Art.22. Angajarea juridică prin acte juridice cu terţe persoane este valabilă în condiţiile semnării 

acestora conform reglementărilor interne din UVT. 

Art.23. Dizolvarea CODHUS se face în baza unor motive întemeiate, ce țin de funcționarea 

defectuoasă a acestuia, cu o justificare și o probare prealabilă a acestora. 

Art.24. Dizolvarea CODHUS se face de către Senatul Universităţii de Vest din Timişoara, la 

propunerea Consiliului de Administraţie, care va stabili şi destinaţia dotărilor şi fondurilor rămase 

după lichidare. 

Art.25. Lichidarea CODHUS şi a mijloacelor fixe şi mobile se face în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare. 

Art.26. Prezentul statut intră în vigoare la data adoptării lui prin Hotărârea Senatului Universităţii 

de Vest din Timişoara, dată la care acesta se consideră legal constituit. 

Art.27. Statutul va putea fi modificat şi completat în baza propunerii Consiliului Director al 

CODHUS, cu aprobarea Senatului Universităţii de Vest din Timişoara. 

Art.28. În vederea bunei organizări a activităţii CODHUS se vor elabora regulamente de 

funcţionare internă. 

Art.29. Pentru cazurile de încălcare a dispozitiilor Statutului sau a realizării cu superficialitate a 

lucrărilor, se aplică dispoziţiile legale privind atragarea răspunderii civile contractuale sau 

răspunderii civile delictuale, după caz. 

Art.30. Statutul se completează cu dispoziţiile legale în vigoare. În caz de contradicţie între o 

dispoziţie legală şi o prevedere din prezentul statut, dispoziţia legală prevalează. 

Art.31. Prezentul Statut, aprobat de Senatul Universităţii de Vest din Timisoara, devine cadru de 

funcţionare al CENTRULUI DE CERCETARE ȘI IMPLEMENTARE A METODELOR 

DIGITALE BAZATE PE LINGVISTICA DE CORPUS CU APLICABILITATE ÎN ȘTIINȚELE 

UMANISTE - CODHUS 

Art.32. Prezentul Statut a fost aprobat în şedinţa Senatului Universitar din data de 1.11.2019. 
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