
ORDIN Nr. 5648 din 13 decembrie 2013 

pentru modificarea art. 3 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului nr. 5.691/2011 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de 

Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de 
abilitare şi a modelului Cererii-tip pentru susţinerea tezei de abilitare 

 

EMITENT:      MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 811 din 20 decembrie 2013 

 

 În baza art. 166 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 
nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de 
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, cu modificările ulterioare, 

 în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare 
ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin. 

 

    ART. I 

 Art. 3 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
5.691/2011 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de 
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de 
abilitare şi a modelului Cererii-tip pentru susţinerea tezei de abilitare, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 27 octombrie 2011, se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

    "ART. 3 

Pot susţine teza de abilitare persoanele care deţin titlul de doctor în ştiinţă şi care 
îndeplinesc standardele minimale de acordare a titlului de profesor universitar, elaborate de 
CNATDCU şi aprobate prin ordin al ministrului." 

    ART. II 

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă alin. (2) al art. 2 din Ordinul 
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea 
standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din 
învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 27 decembrie 2012, cu modificările 
ulterioare. 

    ART. III 



    Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, Consiliul 
Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) şi 
instituţiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

    ART. IV 

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

 

 

Ministrul educaţiei naţionale, 

Remus Pricopie 

 

 

 

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, 

cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, 

Mihnea Cosmin Costoiu 

 

 

 

 

    Bucureşti, 13 decembrie 2013. 

    Nr. 5.648. 

 

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


