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MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

ORDIN
pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.243/2015
prMnd constituirea Consiliului Naţional pentru Finanţarea invăţământulul Superior
In conformitate cu art. 217 alin. (1H3)din l egea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi complelările utterioare,
in temeiul Holărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei ş i Ceroetării Ştiin ţifioe,

ministrul educ&liei

şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art.. 1. - Ordinul ministrului educaţiei şi cercettirii şti inţifice
nr. 4.243/2015 privind constituirea Consiliului Naţiona l pentru
Finanţarea lnvăţământului Superior, publicat i n Monitorul Oficial
al României, Partea 1, nr. 460 din 25 iunie 2015, se completează
după cum urmează:
-La articol ul 1, după pu nctul 21 se introduc d ouă n oi
puncte, punc1ele 22 şi 23, cu unnă1orul cuprins:

~

• 1

..22. Pieleanu Marius- Şc<;ela Na~onală de Studii Politioe şi
Administrative din Bu cureşti ;y
23. Dirja Marcel - ~niversitatea de Ştiinţe Agricole şi
Med icin ă Veteri n ară din Cluj-Napoca."
Art. 11. - Prezentul• ordin se pub lică in Monfforul Oficial al

...

României, Partea l.o.

o

p. Ministrul ed u caţiei şi oercetării ştiin ţifi oe,
Gigel Paraschiv,
.Oei
secretar de stat
Bucureşti,

30 septembrie 2015.

Nr. 5.360.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE Â

""

.:> ORDIN
privind modificarea Regulamentul!fl de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional
pentru Finantarea
lnvătământulul
,
•
1 Superior, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei
•
şi cercetării ştiinţifice nr. 4.403/2015
In conformitate cu art. 217 alin. (1HB)din l egea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi complelările utterioare,
in temeiul Holărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei ş i Ceroetării Ştiin ţifioe,
ministrul educatiei

şi cercet!~ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Regulamentul de or~nizare şi fun~onare a
Consiliului Naţional pentru Finanţarea lnvăţământului Superior,
aprobat prin Ordinul ministrului educa~ei şi cercetării ştiinţifice
nr. 4.40312015, publicat i n Monitorul Oficial al României, Partea 1,
nr. 535 din 17 iulie 2015, se modifică după cum urmează:
1. La articol ul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Pentru asigurarea continuităţii activităţilor CNFIS, la
fiecare 4 ani, ministrul edu caţiei şi cercetării ştiinţifi ce numeşte
8 noi membri."
2. La articolul 18, alineatul (1) va avea unnătorul cuprins:
,Art. 18. _ (1) CNFIS este format din 23 de membri."
Art. 11.- Prezentul ordin se publică i n Monfforul Oficial al
României, Partea 1.

p. Ministrul ed u caţiei şi oercetării
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Bucureşti,

Nr. 5.381 .

30 septembrie 2015.

ştiin ţifi oe,

