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HOTARARE

a Consiliului de Administralie al UniversitSlii Politehnica Timigoara
Nr. 5z lo5.r:-.zor5

- cu privire la dreptul de semnSturS,,Pentru conformitate cu originalul" pe documentele
proiectelor in fazele de desfSgurare/implementare -

Art. t. Consiliul de Administralie hot5r59te ca pentru fiecare proiect desfS;urat/
implementat in cadrul UPT s5 acorde dreptul de semn5turE ,,Pentru conformitate cu originalul"
Managerului/Directorului de proiect.

Art. z, Pentru dreptul mentionat mai sus se va elibera o decizie semnat5 de Rectorul
universitSlii in care se va consemna specimenul de semnEturE al imputernicitului in
conformitate cu anexa r la prezenta hot5r6re.

Art. 3. Pe documentele proiectului semnate ,,Pentru conformitate cu originalul" de cStre

Managerul de proiect/Directorul de proiect se va aplica gtampila universit5tii dacl finanlatorul
solicit5 documentele gtampilate,

Art. 4. Secretariatul general al universitSlii va asigura evidenla persoanelor imputernicite
gi aplicarea gtampilei universitSlii.
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Aneia nr.1
DECTZIA NR .......

Avdnd in vedere Hotir6rea Consiliului de Administraf ie nr. 52 I 05 . 1 1 . 20 1 5

in scopul asigurarii unei practici unitare in ceeea ce privegte responsabilitatea managerilor

de proiecte/responsabililor/directorilor de proiecte din UPT qi corelarea acesteia cu documentele

emise/necesare rleslEqurdriiiirnplement5r"ii prr:iectelor, respectiv pentru a asigura operativitatea

r[spunsurilor c[tre autoritatea de management competentS;

in conformitate cu dispozitriile art. 213, alin. 6 din Legea nr. ll20l1 - Legea educaliei

nafionale, coroborate cu art. 16 din Legea nr. 7511994 privind arborarea drapelului RomAniei,

intonarea imnului nalional qi folosirea sigiliilor cu stema Rom0niei de cdtre autoritAtile publice

Rectorul Universitalii Politehnica Timisoara, confirmat prin ordinul M.Ed.C.T.S. nr

3489109.03.2012,in baza drepturilor conferite de Legea nr. 712011 - Legea educaliei nafionale,

emite prezenta;

DECIZIE

Art. I Se mandate azit d-naldL Numele gi prenumele, in calitate de manager/clirector al

proiectului cu titlul (titlul proiectului /Acronim daca exisla) gi codul de identificare (IlR -

bbnnactulUi.p'roieetului etc), pentru a certifica prin semndturd conformitatea cu originalul a

copiilor de pe documentele necesare desffigur5riilim;:l*nientirii proi**tului mettll*tlat,

transmise/solicitate de autoritatea de management/orice altd autoritate/institulie in legdturd cu

derularea proiectului, conform specimenului de semndturd:

Art.2. in exercitarea atribuliilor sale, d-naldl Numele $i prenumelC va semna copiile de

pe documentele menfionate la art. 1, va aplica gtampila "Pentru conformitate cu originalul", iar

pe semndtura acestuia se va aplica gtampila universit[trii prin secretariatul general al UPT.

Art. 3. Prezentul mandat se exercitd exclusiv in perioada necesard

desfi;urdrii/implementdrii proiectului, respectiv pentru perioada de valabilitate a contractului de

finanlare (in cazul in care aceasta excede perioadei de implementare) Si exclusiv pentru

documentele men{ionate la art. l.

Art. 4. Prezenta decizie se comunica d-nei / d-lui Numele gi prenumeie gi secretariatului

general al UPT.
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