
ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ȘI 
FUNCȚIONAREA DEPARTAMENTULUI REGIONAL DE STUDII PENTRU 

MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂRARE BRAȘOV 

 

• Legea nr. 50/1968 pentru aprobarea Decretului nr. 1037/1968 privind organizarea şi 
funcționarea instituțiilor militare de învățământ pentru pregătirea ofițerilor; 

• Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 (*republicată*) privind organizarea și funcționarea Ministerului 
Apărării Naționale; 

• Ordonanța de urgență nr. 71 din 15 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale 

• Hotărârea Guvernului României 466 din 10 iunie 1999 privind înființarea Centrului Regional 
pentru Managementul Resurselor de Apărare pe lângă Academia Aviației si Apărării 
Antiaeriene Henri Coandă din Brașov; 

• Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.116 din 26 noiembrie 2013 pentru aprobarea 
Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 466/1999 privind înființarea 
Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare; 

• Hotărârea Guvernului României nr. 1336/2001, cu modificările și completările ulterioare,  
privind domeniile şi specializările de referință din învățământul universitar; 

• Hotărârea Guvernului României nr. 410/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcționeze 
provizoriu din instituțiile de învățământ superior; 

• Hotărârea Guvernului României nr. 1.027 din 28 august 2003 privind schimbarea denumirii 
Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Națională de Apărare şi unele măsuri 
referitoare la organizarea şi funcționarea acesteia; 

• Hotărârea Guvernului României nr. 969 din 25 august 2005 pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 466/1999 privind înființarea Centrului Regional pentru Managementul 
Resurselor de Apărare pe lângă Academia Aviației şi Apărării Antiaeriene “Henri Coandă“ din 
Brașov şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.027/2003 privind schimbarea denumirii Academiei de 
Înalte Studii Militare în Universitatea Națională de Apărare şi unele măsuri referitoare la 
organizarea şi funcționarea acesteia; 

• Hotărârea Guvernului României nr. 606 din 23 iunie 2005 privind organizarea programelor de 
studii universitare în instituțiile militare de învățământ superior din subordinea Ministerului 
Apărării Naționale; 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației cu 
modificările și completările, aprobate prin Legea nr.87/2006 si prin OUG nr. 75/2011; 

• Hotărârea Guvernului României nr. 583 din 03 mai 2006, privind schimbarea denumirii 
Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare din subordinea Universității 
Naționale de Apărare ''Carol I'' în Departamentul Regional de Studii pentru Managementul 
Resurselor de Apărare; 

• Hotărârea Guvernului României nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile și obligațiile 
personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă 
localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului 

• Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
• Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare – actualizată 2020; 



• Hotărârea de Guvern nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de 
masterat – actualizată 2020; 

• Ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în 
ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat – actualizat 2020; 

• Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, 
de master şi de doctorat din 15.12.2016 (Ordinul nr. 6102/2016) – actualizată 2020; 

• Ordinul nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a 
examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie – actualizat 2020; 

• Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie 
din 20.12.2016 (Ordinul nr. 6125/2016) – actualizată 2020; 

• Hotărârea Guvernului României nr. 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare în 
scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii; 

• Ordinul ministrului educației naționale nr. 3163/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru 
de organizare şi funcționare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare 
profesională continuă; 

• Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5370 din 21 august 2012 
pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a competențelor profesionale şi al 
suplimentului descriptiv; 

• Ordonanța de urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi 
întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; 

• Hotărârea Guvernului României nr. 369/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind 
acreditarea domeniilor de studii universitare de master pe baza programelor de studii de master 
acreditate; 

• Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.116/2013 pentru aprobarea Instrucțiunilor de 
aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 466/1999 privind înființarea Departamentului 
Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare; 

• Hotărârea Guvernului României nr. 1314 din 19 august 2004 privind asigurarea de către 
Ministerul Apărării Naţionale a școlarizării, în instituții de învățământ din Romania, a 
personalului aparținând armatelor străine; 

• Ordinul ministrului educației naționale nr. 3359/2013 privind modificarea Metodologiei pentru 
primirea la studii şi școlarizarea cetățenilor străini din state terțe UE în învățământul de stat şi 
particular acreditat din România, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, 
tineretului şi sportului nr. 6.000/2012; 

• Ordinul ministrului educației naționale și ministrului delegat pentru învățământ superior, 
cercetare științifică și dezvoltare tehnologica nr. 3838/2014 pentru modificarea și completarea 
unor acte normative din sistemul național de învățământ; 

• Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 27/2014 privind finanțarea instituțiilor de 
învățământ superior militar, de informații, de ordine publică şi de securitate națională; 

• Ordinul ministrul finanțelor publice nr. 60/2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizației 
zilnice de delegare şi detașare, precum şi a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de 
cazare ale personalului aflat în delegare în situația în care acesta nu beneficiază de cazare în 
structuri de primire turistică, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 
privind drepturile şi obligațiile personalului autorităților şi instituțiilor publice pe perioada 
delegării şi detașări în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localității, în 
interesul serviciului; 



• Legea nr. 142 din 10.06.2015 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2014 privind 
finanțarea instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică şi de 
securitate națională; 

• Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018, pentru aprobarea 
Codului controlului intern/managerial al entităților publice; 

• Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 1054 din 8 octombrie 2019 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind coordonarea şi supravegherea prin misiuni de îndrumare 
metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial 
la entităţile publice; 

• Hotărârea Guvernului României nr. 22/2020 privind aprobarea Strategiei Naționale de Apărare 
a Țării pentru perioada 2020-2024;  

• Hotărârea Guvernului României nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor 
şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învățământ 
superior pentru anul universitar 2015-2016; 

• Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3179/2015 privind aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare şi desfășurare a examenelor de licență/diplomă şi disertație; 

• Hotărârea   Guvernului României nr 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Legea nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003 (republicată), Codul muncii 
• Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice; 
• Hotărârea Guvernului României nr. 518 din 10 iulie 1995 (*actualizată*) privind unele drepturi 

și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu 
caracter temporar; 

• Hotărârea Guvernului României nr. 582/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului României nr. 582/2015 privind unele drepturi și obligații ale personalului român 
trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar; 

• Hotărârea Guvernului României nr. 714/2018 din 13 septembrie 2018 privind drepturile și 
obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în 
altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului; 

• Legea 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informațiile de interes 
public; 

• Legea nr.182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; 
• Hotărârea Guvernului nr. 123 din 07 februarie 2002 de aprobare a normelor de aplicare a Legii 

544/2001; 
• Legea nr. 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice; 
• Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 



funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea 
altor acte normative; 

• Ordinul  ministrului apărării naţionale nr. M.103 din 21 mai 2020 pentru aprobarea 
Instrucțiunilor privind activitatea de informare şi relații publice în Ministerul Apărării 
Naţionale; 

• Ordonanța Guvernului nr. 27 din 01 februarie 2002 privind reglementarea activității de 
soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind 
reglementarea activității de soluționare a petițiilor; 

• Ordinul  ministrului apărării naţionale nr. M.101 din 10 septembrie 2012 privind organizarea 
şi desfăşurarea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale a activităţilor de soluţionare a 
petiţiilor şi de primire în audienţă, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordonanța Guvernului nr. 121 din 28 august 1998 privind răspunderea materială a militarilor; 
• Acte normative referitoare la protocoale, acorduri, înțelegeri, memorandumuri de cooperare în 

domeniul apărării cu alte state: 
• Acte normative specifice Ministerului Apărării Naționale (ordine, dispoziții, instrucțiuni), 

clasificate sau neclasificate dar care nu sunt libere la publicare; 
• Hotărâri ale Consiliului de Administrație și ale Senatului Universității Naționale de Apărare 

„Carol I” 
• Documente instituționale emise de Universitatea Națională de Apărare „Carol I” 

(https://www.unap.ro/index.php/ro/prezentare/documente-institutionale) 
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