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Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Ordin nr. 
3482/2016 din 24 martie 2016 
 

Ordinul nr. 3482/2016 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare 

a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare   
 

În vigoare de la 04 aprilie 2016 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 248 din 04 aprilie 2016. Nu există 
modificări până la 06 aprilie 2016. 

 
    Având în vedere 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 baza prevederilor Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare şi ale Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei 
de merit, cu modificările şi completările ulterioare,   
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,   
 
    ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.   
 
   Art. 1. -   Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.   
   Art. 2. -   La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 2 şi 3 
din Ordinul 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, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 7 septembrie 
2012, cu modificările ulterioare.   
   Art. 3. -   Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a 
Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, Direcţia generală învăţământ superior, 
Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul 
Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, instituţiile de 
învăţământ superior, Academia Română şi institutele naţionale de cercetare-
dezvoltare vor duce la îndeplinire prezentul ordin.   
   Art. 4. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 
I.   
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p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, 
Gigel Paraschiv, 
secretar de stat 

 
    Bucureşti, 24 martie 2016.   
    Nr. 3.482.   
 

ANEXĂ    
 

REGULAMENT  
de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor şi Certificatelor Universitare   

act:1038902%200

