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ORDIN 

privind  

aprobarea componenței nominale a comisiilor de analiză a contestațiilor,  

pentru contestațiile formulate împotriva deciziilor Consiliului Național  

de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare 

 

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, și ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, 

 

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor 

universitare de doctorat, 

 

în baza prevederilor O.M. nr. 5644/2012 privind unele măsuri de organizare și funcționare ale 

Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, cu modificările 

și completările ulterioare, 

 

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, 

 

ministrul educației naționale și ministrul delegat pentru învățământ superior, 

 cercetare științifică și dezvoltare tehnologică 

emit prezentul ordin: 

 

Art. 1. - Se aprobă componența nominală a Comisiilor de analiză a contestațiilor, pentru contestațiile 

formulate împotriva deciziilor Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și 

Certificatelor Universitare (CNATDCU), prevăzută în ANEXA care face parte integrantă din prezentul 

ordin. 

Art. 2. - Contestațiile pot fi formulate împotriva deciziilor Consiliului Național de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, după emiterea ordinului ministrului de neacordare 

a titlului de doctor/gradului profesional/calității de conducător de doctorat. 

Art. 3. - Contestațiile se înregistrează la Ministerul Educației Naționale în termen de 15 zile de la data 

comunicării rezoluției și se soluționează la proxima reuniune a Consiliului General al CNATDCU.  

Art. 4. - În urma evaluării contestațiilor și a dosarelor aferente, Comisiile de analiză a contestațiilor 

propun rezoluții argumentate în raport cu criteriile de evaluare. 

Art. 5. - În baza rezoluțiilor validate de către Consiliul General, se emite ordin al ministrului de 

acordare/neacordare a titlului de doctor/gradului profesional/calității de conducător de doctorat.  

Art. 6. – Direcția Generală Învățământ Superior, Direcția Generală Buget - Finanțe și Resurse Umane 

din cadrul Ministerului Educației Naționale, instituțiile de învățământ superior, Academia Română și 

institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor duce la îndeplinire prezentul ordin. 

Art. 7. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă ordinul ministrului nr. 5744/2012 

privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de analiză a contestațiilor, pentru contestațiile 

formulate împotriva deciziilor Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și 

Certificatelor Universitare. 
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