
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

    In baza prevederilor art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si ale art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare, 
    avand in vedere prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.644/2012
privind unele masuri de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si
Certificatelor Universitare, 
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei,
Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin. 

   Art. 1. - Se aproba standardele minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din
invatamantul superior si a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, prevazute in anexele nr. 1-35*), care 
fac parte integranta din prezentul ordin, dupa cum urmeaza: 

 ___________ 
   *) Anexele nr. 1-35 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 890 bis, care se poate
achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos.
Panduri nr. 1. 

   Anexa nr. 1 - Comisia Matematica 
   Anexa nr. 2 - Comisia Informatica 
   Anexa nr. 3 - Comisia Fizica 
   Anexa nr. 4 - Comisia Chimie 
   Anexa nr. 5 - Comisia Stiintele Pamantului 
   Anexa nr. 6 - Comisia Inginerie civila si management 
   Anexa nr. 7 - Comisia Ingineria materialelor 
   Anexa nr. 8 - Comisia Inginerie chimica, inginerie medicala, stiinta materialelor si nanomateriale 
   Anexa nr. 9 - Comisia Inginerie electrica 
   Anexa nr. 10 - Comisia Inginerie energetica 
   Anexa nr. 11 - Comisia Electronica, telecomunicatii si nanotehnologie 
   Anexa nr. 12 - Comisia Inginerie geologica, mine, petrol si gaze 
   Anexa nr. 13 - Comisia Inginerie aerospatiala, autovehicule si transporturi 
   Anexa nr. 14 - Comisia Ingineria resurselor vegetale si animale 
   Anexa nr. 15 - Comisia Calculatoare, tehnologia informatiei si ingineria sistemelor 
   Anexa nr. 16 - Comisia Inginerie industriala si management 
   Anexa nr. 17 - Comisia Inginerie mecanica, mecatronica si robotica 
   Anexa nr. 18 - Comisia Ingineria mediului 
   Anexa nr. 19 - Comisia Biologie si biochimie Anexa nr. 20 - Comisia Medicina 
   Anexa nr. 21 - Comisia Medicina veterinara 
   Anexa nr. 22 - Comisia Medicina dentara 
   Anexa nr. 23 - Comisia Farmacie 
   Anexa nr. 24 - Comisia Stiinte juridice 

Ordin nr. 6560/2012
din 20/12/2012

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 890 din 27/12/2012

Ordin privind aprobarea standardelor minimale 
necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor 
didactice din invatamantul superior si a gradelor 

profesionale de cercetare-dezvoltare

Nu mai exista amendamente consemnate pânã la data de 
29/12/2012. 

Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte 
ce au suferit numeroase modificãri de-a lungul timpului, dar care nu 
au fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va 

face referire în nici un document oficial ele având numai un caracter 
informativ. Indaco Systems nu îºi asumã rãspunderea pentru 

consecinþele juridice generate de folosirea acestor acte.
Aplicaþia Lege4 a fost actualizatã pânã la data de: 31/12/2012.
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   Anexa nr. 25 - Comisia Sociologie, stiinte politice si administrative 
   Anexa nr. 26 - Comisia Stiinte militare, informatii si ordine publica 
   Anexa nr. 27 - Comisia Stiinte economice si administrarea afacerilor 
   Anexa nr. 28 - Comisia Psihologie si stiinte comportamentale 
   Anexa nr. 29 - Comisia de Filologie 
   Anexa nr. 30 - Comisia Filosofie 
   Anexa nr. 31 - Comisia Istorie si studii culturale 
   Anexa nr. 32 - Comisia Teologie 
   Anexa nr. 33 - Comisia Arhitectura si urbanism 
   Anexa nr. 34 - Comisia de Arte vizuale 
   Anexa nr. 35 - Comisia Artele spectacolului 
   Art. 2. - (1) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile legale referitoare la
standardele minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior si a
gradelor profesionale de cercetaredezvoltare, respectiv: 
   a) prevederile art. 1-3, 5 si 6 din Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.
4.478/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor
didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de 
abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 - Matematica si stiinte 
ale naturii, P2 - Stiinte ingineresti si P3 - Stiinte biomedicale din cadrul Consiliului National pentru Atestarea
Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 448
din 27 iunie 2011; 
   b) prevederile art. 1-3, 5 si 6 din Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.
4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor
didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de 
abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Stiinte sociale din cadrul 
Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 535 din 28 iulie 2011, cu modificarile ulterioare; 
   c) prevederile art. 1-3 si 5-7 din Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.692/2011
privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din
invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru 
domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 - Arte si stiinte umaniste din cadrul 
Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 540 din 29 iulie 2011, cu modificarile ulterioare. 
   (2) Fac exceptie prevederile referitoare la standardele minimale necesare pentru obtinerea atestatului de
abilitare. 
   Art. 3. - Directia generala invatamant superior, Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si
Certificatelor Universitare si institutiile de invatamant superior vor duce la indeplinire prevederile prezentului
ordin. 
   Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,
Ecaterina Andronescu

 Bucuresti, 20 decembrie 2012. 
 Nr. 6.560. 
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