
Modificări (1)

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 5052/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

alocarea  de  fonduri  de  la  bugetul  de  stat  instituțiilor  de  învățământ

superior  de  stat  pentru  organizarea  și  desfășurarea  activităților

extracurriculare  -  științifice,  tehnice,  cultural-artistice  și  sportive

naționale, precum și a celor pentru studenții capabili de performanțe

În vigoare de la 23 august 2012

Consolidarea din data de 15 ianuarie 2019  are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 605
din 23 august 2012

Alege altă consolidare⇒.

Include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 3111/2018.

Ultimul amendament în 13 februarie 2018.

În  baza  prevederilor  art.  22  alin.  (6)  din  Hotărârea  Guvernului nr.  536/2011 privind  organizarea  și
funcționarea  Ministerului  Educației,  Cercetării,  Tineretului  și  Sporturilor,  cu  modificările  și  completările
ulterioare,
în  temeiul  art.  12  alin.  (3)  și  al  art.  205  alin.  (7)  și  (8)  din  Legea  educației  naționale nr.  1/2011,  cu
modificările și completările ulterioare,
ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Se aprobă Normele  metodologice  privind alocarea de fonduri  de la  bugetul  de stat  instituțiilor  de
învățământ  superior  de  stat  pentru  organizarea  și  desfășurarea  activităților  extracurriculare  -  științifice,
tehnice,  cultural-artistice  și  sportive  naționale,  precum  și  a  celor  pentru  studenții  capabili  de  performanțe
cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Direcția  generală  învățământ  superior,  prin  Direcția  strategii  de  finanțare  instituțională,  Direcția
generală  economic,  finanțe,  resurse  umane  și  instituțiile  de  învățământ  superior  de  stat  vor  duce  la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.

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

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Ecaterina Andronescu

București, 8 august 2012.
Nr. 5.052.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituțiilor de învățământ superior de stat pentru
organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare - științifice, tehnice, cultural-artistice și

Art. 1. -

Art. 2. -

Art. 3. -
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sportive naționale, precum și a celor pentru studenții capabili de performanțe
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