
ORDIN  Nr. 3897/2017 din 16 mai 2017 

pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat 

prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 383 din 23 mai 2017 

 

    În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 

privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

    în vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii Consiliului Naţional de 

Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), 

Ministerul Educaţiei Naţionale a lansat procesul de selecţie de noi membri pentru 

completarea componenţei nominale a acestuia. 

    Având în vedere că Academia Română este cel mai înalt for ştiinţific şi cultural 

al României, care reuneşte personalităţi marcante din ţară şi din străinătate, din 

toate domeniile ştiinţei, artei şi literaturii, 

    faţă de necesitatea asigurării unei înalte ţinute academice a CNATDCU, 

    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educaţiei Naţionale, 

 

    ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. 

 

    ART. I 

    Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 4 aprilie 2016, se modifică 

după cum urmează: 

    1. La articolul 3, litera g) va avea următorul cuprins: 
    "g) propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru 

participarea la concursurile pentru ocuparea funcţiilor didactice universitare de 

conferenţiar universitar, respectiv profesor universitar şi pentru acordarea gradelor 

profesionale de CS II şi CS I. Aceste standarde se aprobă prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare;". 

    2. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
    "ART. 7 



    (1) Consiliul general al CNATDCU, denumit în continuare Consiliul general, 

este format din maximum 55 de membri, dintre care maximum 35 sunt preşedinţii 

comisiilor de specialitate." 

    ART. II 

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

 

                              Ministrul educaţiei naţionale, 

                              Pavel Năstase 
 

    Bucureşti, 16 mai 2017. 

    Nr. 3.897. 

 

                              --------------- 
 


