
ORDIN  Nr. 6136/2016 din 21 decembrie 2016 

pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului 

educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.106/2016 privind componenţa 

nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 

Certificatelor Universitare 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII 

ŞTIINŢIFICE 

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 47 din 17 ianuarie 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, 

    având în vedere constatarea că numărul membrilor unor comisii de specialitate 

ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 

Universitare nu poate asigura calitatea evaluării printr-o încărcare uniformă şi 

rezonabilă a acestora, 

    luând act de demisiile unor membri ai Consiliului Naţional de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, 

    având în vedere vacantarea unor locuri în componenţa consiliului general şi a 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor şi Certificatelor Universitare, ca urmare a demisiilor, 

    în temeiul art. 9 alin. (3) din 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, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 

44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

    ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin. 

 

    ART. I 

    Anexele nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 

ştiinţifice nr. 4.106/2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de 

Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 16 iunie 2016, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

    1. La anexa nr. 2, numărul curent 4 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 



 

_______________________________________________________________________

_______ 

| "4.| Banabic Dorel           | Academia Română"                              

| 

|____|_________________________|_______________________________________

________| 
 

    2. La anexa nr. 2, numărul curent 26 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
 

_______________________________________________________________________

_______ 

|"26.| Vasilescu Cătălin       | Universitatea de Medicină şi Farmacie         

| 

|    |                         | «Carol Davila» din Bucureşti"                 

| 

|____|_________________________|_______________________________________

________| 
 

    3. La anexa nr. 2, numărul curent 35 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
 

_______________________________________________________________________

_______ 

|"35.| Fetecău Cătălin         | Universitatea «Dunărea de Jos» din 

Galaţi"    | 

|____|_________________________|_______________________________________

________| 
 

    4. La anexa nr. 2, numărul curent 36 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
 

_______________________________________________________________________

_______ 

|"36.| Crăciun Ioan -          | Universitatea Naţională de Apărare 

«Carol I»  | 

|    | preşedinte              | din Bucureşti"                                

| 

|____|_________________________|_______________________________________

________| 
 

    5. La anexa nr. 2, numărul curent 47 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
 

_______________________________________________________________________

_______ 



|"47.| Voicu Victor            | Academia Română"                              

| 

|____|_________________________|_______________________________________

________| 
 

    6. La anexa nr. 3, la punctul 5 "Ştiinţele pământului", numărul curent 7 se 

abrogă. 

    7. La anexa nr. 3, la punctul 5 "Ştiinţele pământului", după numărul curent 

15 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 16, 17 şi 18, cu 

următorul cuprins: 
 

_______________________________________________________________________

_______ 

|"16.| Baciu Călin             | Universitatea «Babeş-Bolyai» din Cluj-

Napoca  | 

|____|_________________________|_______________________________________

________| 

| 17.| Ilieş Alexandru         | Universitatea din Oradea                      

| 

|____|_________________________|_______________________________________

________| 

| 18.| Rîşnoveanu Geta         | Universitatea din Bucureşti"                  

| 

|____|_________________________|_______________________________________

________| 
 

    8. La anexa nr. 3, la punctul 16 "Inginerie industrială şi management", 

numărul curent 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

_______________________________________________________________________

_______ 

| "1.| Popescu Sorin Gabriel   | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca"        

| 

|____|_________________________|_______________________________________

________| 
 

    9. La anexa nr. 3, la punctul 16 "Inginerie industrială şi management", 

numărul curent 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

_______________________________________________________________________

_______ 

| "6.| Fetecău Cătălin -       | Universitatea «Dunărea de Jos» din 

Galaţi"    | 

|    | preşedinte              |                                               

| 

|____|_________________________|_______________________________________

________| 
 



    10. La anexa nr. 3, la punctul 20 "Medicină", numărul curent 1 se abrogă. 

    11. La anexa nr. 3, la punctul 20 "Medicină", numărul curent 2 se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 
 

_______________________________________________________________________

_______ 

| "2.| Vasilescu Cătălin -     | Universitatea de Medicină şi Farmacie 

«Carol  | 

|    | preşedinte              | Davila» din Bucureşti"                        

| 

|____|_________________________|_______________________________________

________| 
 

    12. La anexa nr. 3, la punctul 20 "Medicină", numărul curent 13 se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

_______________________________________________________________________

_______ 

|"13.| Marian Cătălin -        | Universitatea de Medicină şi Farmacie         

| 

|    | vicepreşedinte          | «Victor Babeş» din Timişoara"                 

| 

|____|_________________________|_______________________________________

________| 
 

    13. La anexa nr. 3, la punctul 25 "Sociologie, ştiinţe politice şi 

administrative", după numărul curent 20 se introduc trei noi numere curente, 

numerele curente 21, 22 şi 23, cu următorul cuprins: 
 

_______________________________________________________________________

_______ 

|"21.| Ivan Ruxandra           | Universitatea din Bucureşti                   

| 

|____|_________________________|_______________________________________

________| 

| 22.| Pârvu Camil             | Universitatea din Bucureşti                   

| 

|____|_________________________|_______________________________________

________| 

| 23.| Stoica Cătălin          | Şcoala Naţională de Studii Politice şi        

| 

|    |                         | Administrative din Bucureşti"                 

| 

|____|_________________________|_______________________________________

________| 
 

    14. La anexa nr. 3, la punctul 26 "Ştiinţe militare, informaţii şi ordine 

publică", numărul curent 1 se abrogă. 



    15. La anexa nr. 3, la punctul 26 "Ştiinţe militare, informaţii şi ordine 

publică", numărul curent 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

_______________________________________________________________________

_______ 

| "2.| Crăciun Ioan -          | Universitatea Naţională de Apărare 

«Carol I»  | 

|    | preşedinte              | din Bucureşti"                                

| 

|____|_________________________|_______________________________________

________| 
 

    16. La anexa nr. 3, la punctul 27 "Ştiinţe economice şi administrarea 

afacerilor", după numărul curent 25 se introduc trei noi numere curente, 

numerele curente 26, 27 şi 28, cu următorul cuprins: 
 

_______________________________________________________________________

_______ 

|"26.| Dumitrescu Dalina       | Academia de Studii Economice din 

Bucureşti    | 

|____|_________________________|_______________________________________

________| 

| 27.| Paraschiv Dorel Mihai   | Academia de Studii Economice din 

Bucureşti    | 

|____|_________________________|_______________________________________

________| 

| 28.| Popescu Gheorghe        | Universitatea «Dimitrie Cantemir» din         

| 

|    |                         | Bucureşti"                                    

| 

|____|_________________________|_______________________________________

________| 
 

    17. La anexa nr. 3, la punctul 32 "Teologie", după numărul curent 14 se 

introduc trei noi numere curente, numerele curente 15, 16 şi 17, cu următorul 

cuprins: 
 

_______________________________________________________________________

_______ 

|"15.| Adorjáni Zoltán         | Institutul Teologic Protestant din 

Cluj-Napoca| 

|____|_________________________|_______________________________________

________| 

| 16.| Benga Daniel            | Universitatea din Bucureşti                   

| 

|____|_________________________|_______________________________________

________| 

| 17.| Dancă Wilhelm           | Universitatea din Bucureşti"                  

| 



|____|_________________________|_______________________________________

________| 
 

    18. La anexa nr. 3, la punctul 35 "Artele spectacolului", numărul curent 3 

se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

_______________________________________________________________________

_______ 

| "3.| Bălăiţă Aurelian        | Universitatea Naţională de Arte               

| 

|    |                         | «George Enescu» din Iaşi"                     

| 

|____|_________________________|_______________________________________

________| 
 

    ART. II 

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

 

                              Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, 

                              Mircea Dumitru 
 

    Bucureşti, 21 decembrie 2016. 

    Nr. 6.136. 

 
 


