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HOTĂRÂREA 

nr. 435 Bis din 26.01.2016 
 
Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din Timişoara reunit în şedinţa din data de 26.01.2016, în conformitate cu 
prevederile art. 76 din Carta Universitară, prevederile art. 213 al. 13 din L.E.N. nr. 1/2011 cu modificările 
și completările ulterioare,  

Având în vedere Ordinului MENCS nr. 3048/2016, propunerile facultăţilor, cererile cadrelor 
didactice, ale angajaţilor şi studenţilor, emite prezenta       

 
HOTĂRÂRE 

 
Art 1. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar următoarele proceduri: 
1. Procedura operațională privind controlul operațional managerial intern pentru operațiunile de 

control financiar preventiv 
2. Procedura de lucru privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor  
Art.2. Se aprobă cererea nr. 411/25.01.2016 de mandatare a Universității Szent Istvan Godollo, să 

semneze  în calitate de lider de proiect, în care USAMVBT este partener, acordul (GRANT AGREEMENT) 
de finanțare și posibilele amendamente la acesta cu autoritatea finanțatoare pentru proiectul Erasmus 
Mundus Joint Degree project Sustainable Agriculture, Food Production and Food Technology in the 
Danube Region (Dafm). 

Art.3. Se aprobă persoanele – utilizatori ai sistemului IMI – care să gestioneze modulul de alerte pentru 
diplomele false prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne – IMI și anume: secretar șef 
universitate, Muzsi Beatrice, șef lucr. Brudiu Ileana. 

Art.4. Se aprobă cererea nr. 392/25.01.2016 de decontare cu 50% a cursului de perfecționare în limba 
engleză. 

Art.5. Se aprobă multiplicarea la Litografia universității, în 100 de exemplare, a Grilelor de licență – 
Medicină Veterinară 2016, redactat de asist.univ.dr. Cristina Văduva. 

Art.6. Se aprobă numirea unei comisii de validare a candidaturilor pentru alegerea ca membru în CSUD 
cu următoarea componență: 

1. Prof.univ.dr. Morariu Sorin 
2. Prof.univ.dr. Riviș Adrian 
3. Prof.univ.dr. Sala Florin 
Art.7. Se anulează 
Art.8. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe pagina de 

internet a universităţii. 
 
 

           Rector,                        Secretar șef interimar, 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan              Dr.ing. Carolina Popa 

Cancelar general, 
Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 


