
 

R O M Â N I A 
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

Cabinet Ministru 
 
 

ORDIN 
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.)  
 

În conformitate cu prevederile art. 140, alin. (3) din Legea învăţământului nr. 84/1995, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art. 61, alin. (6) şi a art. 62, alin. (1) din Legea nr. 128/1997 
privind Statutul personalului didactic, 

În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului 
de cercetare-dezvoltare, 

În conformitate cu prevederile art. 4, 5 şi 6 din Hotărârea de Guvern nr. 567/2005,  
În temeiul Hotărârii de Guvern nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 

MINISTRUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
emite prezentul ordin:  

 
Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al C.N.A.T.D.C.U. prezentat în 
Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentului ordin. 

Art. 2 Se aprobă componenţa C.N.A.T.D.C.U. prevăzută în Anexa nr. 2, parte integrantă a 
prezentului ordin. 

Art. 3 Se aprobă componenţa comisiilor de specialitate ale C.N.A.T.D.C.U. pentru confirmarea 
titlurilor  de  profesor universitar, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul I şi 
cercetător ştiinţific gradul II, prevăzută în Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentului ordin. 

Art. 4 Se aprobă componenţa comisiilor de specialitate ale C.N.A.T.D.C.U. pentru confirmarea 
titlurilor de doctor şi a calităţii de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat 
(I.O.S.U.D.), prevăzută în Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentului ordin. 

Art. 5 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă O.M.Ed.C. nr. 5650/2004 privind 
aprobarea componenţei Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 
Universitare şi a componenţei Biroului C.N.A.T.D.C., O.M.Ed.C. nr. 5555/2004 privind 
constituirea Comisiilor de specialitate ale C.N.A.T.D.C.U., O.M.Ed.C. nr. 4821/2004 de aprobare 
a Regulamentului de organizare şi funcţionare a C.N.A.T.D.C.U., precum şi orice altă dispoziţie 
contrară prezentului Ordin. 

Art. 6 Direcţia Generală Învăţământ Superior şi Direcţia Generală Buget-Finanţe, Patrimoniu şi 
Investiţii vor duce la îndeplinire prezentul ordin. 

Art. 7  Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

MINISTRU 
 
 

Mihail  HĂRDĂU 
 

Bucureşti,  
Nr. ....................... 

G-ral Berthelot 28-30,  Bucureşti - 010168, Tel: (+4021) 4056200, Fax: (+4 021) 3104210 
 

Data...................... 
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