
ORDIN nr. 5451 din 12 octombrie 2021 privind numirea 

domnului Strat Vasile Alecsandru în funcţia de preşedinte 
interimar al Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a 

Învăţământului Superior (CNSPIS) 
Forma sintetică la data 20-Oct-2021. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi 
tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer. 
Având în vedere prevederile art. 216, 217, art. 218 alin. (1) şi ale art. 220 din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 

3.330/2018 privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional de 
Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (C.N.S.P.I.S.), cu modificările 

ulterioare, 
luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 
3.921/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior, 
având în vedere prevederile Referatului pentru aprobarea ordinului privind 

numirea domnului Strat Vasile Alecsandru în funcţia de preşedinte interimar al 
Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (CNSPIS) 
cu nr. 310/DGIU din 5 octombrie 2021, 

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare, 

ministrul educaţiei emite prezentul ordin. 
Art. 1 

Se numeşte în funcţia de preşedinte interimar al Consiliului Naţional de Statistică 

şi Prognoză a Învăţământului Superior (CNSPIS), până la finele mandatului 
actualei componenţe a CNSPIS, domnul Strat Vasile Alecsandru, afiliat Academiei 

de Studii Economice. 
Art. 2 

Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Unitatea Executivă 

pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 3 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

-****- 
p. Ministrul educaţiei, 

Gigel Paraschiv, 
secretar de stat 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 996 din data de 19 octombrie 2021 
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