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CUPRINS (conform art. 5. alin. (1) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 
interes public): 
 
a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice, 

pag. 3 – 6;  

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentului, programul de funcționare, programul de 

audiențe al autorității sau instituției publice, pag. 7 – 8; 

c) - numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice, numele și 

prenumele persoanelor responsabile cu difuzarea informațiilor publice, pag. 9; 

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele 

de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet, pag. 10; 

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil, pag. 11; 

f) situația plăților efectuate în perioada 03.01 - 31.12.2020 în DRESMARA, pag. 12; 

g) tabel cu minimul si maximul veniturilor salariale nete achitate personalului din DRESMARA - 

salarii plătite în ianuarie 2021 pentru luna decembrie 2020, pag. 13; 

h) programul anual al achizițiilor publice - ordonator terțiar de credite – DRESMARA, pag. 14 – 23; 

i) programele și strategiile proprii, pag. 24 – 28; 

j) lista cuprinzând documentele de interes public, pag. 29; 

k) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii, pag. 30; 

l) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se 

considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate, pag. 31; 

 

Anexe: 

- nr. 1: Cerere primire în audienţă, pag. 32;  

- nr. 2: Reclamaţie administrativă (1), pag. 33; 

- nr. 3: Reclamaţie administrativă (2), pag. 34.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dresmara.ro/despre_noi.html#organigrama
http://www.dresmara.ro/INFORMATII%20PUBLICE/Atributii%20structuri%20invatamant.pdf
http://www.dresmara.ro/informatii_publice.html
http://www.dresmara.ro/informatii%20publice/Program%20audienta.pdf
http://www.dresmara.ro/informatii%20publice/Program%20audienta.pdf
http://www.dresmara.ro/index.html#contact
http://www.dresmara.ro/index.html#contact
http://www.dresmara.ro/informatii%20publice/PAP.pdf
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a) Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Departamentului Regional 
de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare (DRESMARA) 

• 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; 
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• 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; 
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• 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; 
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• 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unap.ro/index.php/ro/prezentare/documente-institutionale
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b) Structura organizatorică, atribuțiile,  programul de funcționare, programul de audiențe  

• Structura organizatorică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dresmara.ro/INFORMATII%20PUBLICE/Atributii%20structuri%20invatamant.pdf
http://www.dresmara.ro/informatii%20publice/Program%20audienta.pdf
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• Atribuțiile 

 
DRESMARA asigură perfecționarea pregătirii personalului militar și civil, în domeniul planificării 
apărării, al managementului resurselor de apărare, al sistemelor tehnice și logistice, precum și în 
ceea ce privește utilizarea terminologiei de management și a celei specifice structurilor NATO, în 
limba engleză.  

Obiective: 

o Pregătirea personalului militar şi civil, român şi străin, pentru funcţii de conducere şi 
expertiză de nivel înalt, în domeniile: 

 Managementul Resurselor de Apărare - MRA; 

 Managementul Resurselor Informaţionale - MRI. 

o Asigurarea însuşirii de către cursanţi a conceptelor şi tehnicilor decizionale în scopul 
optimizării alocării şi utilizării eficiente a resurselor în cadrul organizaţiilor moderne de 
apărare. 

o Realizarea cercetării ştiinţifice în domeniul managementului resurselor, prin studierea şi 
preluarea metodelor şi tehnicilor moderne în domeniul managementului resurselor de 
apărare (umane, financiare, materiale, informaţionale). 

o Organizarea, desfăşurarea sau găzduirea unor conferinţe, simpozioane, sesiuni ştiinţifice, 
ateliere de lucru, cursuri, exerciţii și convocări de pregătire naționale și internaționale. 

CENTRUL DE CERCETARE ȘTIINŢIFICĂ al DRESMARA – are misiunea de a derula studii 
şi programe de cercetare în domeniul Managementului Resurselor de Apărare (MRA), 
Managementului Resurselor Informaţionale (MRI) și Managementului Proiectelor și Programelor 
(MPP), de a oferi consultanta de specialitate, de a desfăşura programe de perfecţionare adresate 
specialiştilor MRA, MRI şi MPP şi de a contribui la formarea continua de tineri specialiști în cele 
trei domenii. 

• Programul de funcționare: LUNI – VINERI: 07.30 – 15.30 

• Programul de audiențe la directorul DRESMARA/șeful U.M. 01180 Brașov:  

- în fiecare zi de marți, în intervalul orar 14:00 – 15:00 (înscrierea pentru primirea în audiență 
se poate face prin poșta electronică, pe adresa contact@crmra.ro, prin trimiterea cererii tip 
(anexa nr. 1)  (click aici pentru formularul editabil) 
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c) - Numele și prenumele persoanelor din conducerea DRESMARA 

    - Numele și prenumele persoanelor responsabile cu difuzarea informațiilor publice 
 
 

• Numele și prenumele persoanelor conducerea DRESMARA 
 

 
DIRECTOR 

Colonel profesor universitar doctor 
FLORIN-EDUARD GROSARU 
 
 
 
 
 
 

 
                                         
                                          Director Școală Studii Postuniversitare 
 
                                Colonel inginer profesor universitar doctor 

                                CEZAR VASILESCU 
                                
 
 
 

                                                                             
 
                                           
                                           Șef Serviciu Sprijin Învațamânt 
 
                            Colonel 
                            IONUȚ TĂRTĂREANU 
 
 

 

 

 

• Numele și prenumele persoanelor persoanelor responsabile cu difuzarea informațiilor publice 

- Colonel Denis-Nicolae FLORESCU - tel. 0268.401.900 / 0745.004.781 

- P.c.c. Dorin DUICULETE - tel. 0268.401.818 / 0722.407.233 
 

http://www.dresmara.ro/conducere.html


10 
 

d) Coordonatele de contact, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail 

și adresa paginii de Internet; 

• denumirea 

Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare (DRESMARA) / 

Unitatea Militară (U.M.) 01180 Brașov 

• sediul 

Strada Mihai Viteazul, nr. 160, cod poștal 500183, Brașov, județul Brașov, ROMÂNIA 

• numerele de telefon, fax 

Telefon: +40 268 401800 

Fax: +40 268 401802 

• adresa de e-mail 

contact@crmra.ro  

• adresa de Internet 

www.dresmara.ro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@crmra.ro
http://www.dresmara.ro/index.html
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e) Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil 

 

DRESMARA este instituție publică de învățământ militar superior în subordinea Universităţii 
Naţionale de Apărare „Carol I”, fiind parte a sistemului național de învățământ. 

 
DRESMARA, ca instituție publică a statului, este finanțată integral din venituri proprii, având ca 

surse de finanțare: 
- Sume alocate de la bugetul de stat conform Legii nr. 142/2015 pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de 
informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, sursa venit 42 10 38; 

- Venituri proprii – taxe și alte venituri din învățământ, sursa venit 33 10 05; 
- Venituri proprii – venituri din prestări de servicii, sursa venit 33 10 08. 
 
Instituția are buget propriu aprobat, ca parte a bugetului Ministerului Apărării Naționale, la capitolul 

65.10. ,,Învățământ”, subcapitol 06. ,,Învățământ superior”, paragraf 01. ,,Învățământ universitar”. 
 
În temeiul alin (2), art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 466 din 10 iunie 1999 privind înființarea 

Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de Apărare pe lângă Academia Aviației și Apărării 
Antiaeriene „Henri Coandă” din Brașov modificată cu Hotărârea Guvernului nr. 969 din 25 august 2005 
și Hotărârii Guvernului nr. 583 din 3 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 „centrul mai poate folosi 
pentru desfășurarea și extinderea activității mijloace materiale și bănești primite de la persoane juridice și 
fizice, prin transmitere gratuită, cu respectarea dispozițiilor legale. Acestea se gestionează potrivit normelor 
privind finanțele publice și cu respectarea destinațiilor stabilite de transmițător.” 
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f) Situația plăților efectuate în perioada 03.01 - 31.12.2020 în DRESMARA 

 

     SECTOR BUGETAR: BUGETUL DE STAT 

DENUMIRE 
INDICATORI 

PLĂŢI 
EFECTUATE 

- lei - 
JUSTIFICĂRI 

TOTAL 4.068.560 - 
CHELTUIELI 
CURENTE 4.029.825 - 

CHELTUIELI DE 
PERSONAL 3.467.940 

Plata drepturilor salariale curente în lei cuvenite 
personalului care îşi desfăşoară activitatea în 
DRESMARA, inclusiv a sporurilor pentru condiţii 
de muncă 
Plata indemnizaţiei de delegare în străinătate, 
cuvenită personalului care participă la activităţi 
internaţionale 
Plata drepturilor salariale în natură, a compensaţiei 
lunare pentru chirie, cuvenită personalului militar 
care nu deţine spaţii de locuit, precum şi plata 
echivalentului valoric al cotei părţi anuale din 
drepturile de echipament cuvenite cadrelor militare, 
potrivit legislaţiei în vigoare 
Plata contribuţiilor sociale datorate bugetului de stat, 
de către angajator 

BUNURI ŞI SERVICII  561.885 

Plata facturilor de încălzire, iluminat şi forţă motrică 
Plata consumurilor cu utilităţile: apă, canal, 
salubritate, precum şi pentru achiziţionarea 
carburanţilor, lubrifianţilor şi a pieselor de schimb 
Plata transportului de bunuri, a serviciilor de poştă şi 
telecomunicaţii 
Plata materialelor şi serviciilor cu caracter funcţional 
necesare întreţinerii bazelor materiale de învăţământ 
Plata materialelor necesare executării lucrărilor de 
reparaţii curente la clădiri efectuate în regie proprie 
Plata aferentă hrănirii efectivelor  
Plata contravalorii medicamentelor, şi a altor obiecte 
de inventar 
Decontarea cheltuielilor de cazare şi de transport 
aferente deplasărilor interne şi în străinătate 
Plata cărţilor, publicaţiilor, materialelor 
documentare, precum şi cheltuieli cu pregătirea 
profesională şi protecţia muncii 

CHELTUIELI DE 
CAPITAL  38.735 Plata facturilor aferente activelor fixe achiziţionate 

Plata TVA-ului datorat achiziţiior efectuate 
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g) Tabel cu minimul si maximul veniturilor salariale nete achitate personalului din DRESMARA - 

salarii plătite în ianuarie 2021 pentru luna decembrie 2020 

 

Nr. 
crt. CATEGORIE FUNCȚII DE CONDUCERE FUNCȚII DE EXECUȚIE 

minim (lei) maxim (lei) minim (lei) maxim (lei) 
1 Ofițer  6212 9159 3642 4203 
2 Maistru militar - - 3212 3666 
3 Subofițer  - - 3145 3616 
4 Soldat/gradat profesionist (SGP) - - - - 
5 Înalt funcționar public - - - - 
6 Funcționar public - - - - 
7 Personal civil contractual (p.c.c.) - - 2056 5832 
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h) Programul anual al achizițiilor publice - 2020 - ordonator terțiar de credite – DRESMARA 

Nr. 
crt. 

Denumire 
produs/serviciu/lucrare UM Necesar Existent Intrat în 

evidență 
Valoare 
(lei cu 
TVA) 

Sursă de 
finanțare 
(buget de 

stat/venituri 
proprii) 

Clasificație 
bugetară 

Furnizor/ 
prestator 

Proveniență 
(import/ 
național) 

Observații 

1. Ceas alb de perete  Buc. 10 3 7 349.3 Venituri 
proprii 20.05.30 S.C. Leroy 

Merlin S.R.L. Național 

Produsele achiziționate nu au 
fost fabricate în România dar 
sunt distribuite de societăți 
comerciale românești 

2. 
Editare revistă ”Journal of 
defence resources 
management” nr. 2/2020 

Buc. 100 0 100 3520 Venituri 
proprii 20.01.09 U.M. 02560 

București Național  

3.  Scaun ergonomic stofă polo Buc. 30 12 18 4376.6 Venituri 
proprii 20.05.30 DNS Birotica 

SRL București Național 

Produsele achiziționate nu au 
fost fabricate în România dar 
sunt distribuite de societăți 
comerciale românești 

4. Serviciu abonament căsuță 
poștală pentru anul 2021  Buc. 1 0 1 290.4 Venituri 

proprii 20.01.08 Poșta Română 
S.A. București Național  

5. Tonere și cartușe imprimantă Buc. 16 0 16 9354.78 Venituri 
proprii 20.01.01 

Roservotech 
S.R.L. loc. 
Românești/jud. 
Praova 

Național 

Produsele achiziționate nu au 
fost fabricate în România dar 
sunt distribuite de societăți 
comerciale românești 

6. Reparare surse UPC Buc. 5 0 5 3912.72 Venituri 
proprii 20.01.09 S.C. Rondas 

Tel SRL Brașov Național 

Produsele achiziționate nu au 
fost fabricate în România dar 
sunt distribuite de societăți 
comerciale românești 

7. Servicii spălătorie Kg. 806,68 0 806,68 2420.04 Venituri 
proprii 20.01.30 

S.C. Sienko 
Doc SRL 
Ghimbav 

Național  

8. Plată cotă parte (15%) energie 
electrică sept-oct 

MW
h 10.78 0 6 9725.76 Venituri 

proprii 20.01.03 S. C. Getica 95 
Com Buzău Național  

9. Plată cotă parte (15%) gaze 
naturale sept-oct kWh 40493,6

4 0 40493,64 4452.03 Venituri 
proprii 20.01.03 S.C. Gaz Vest 

S.A. Arad Național  

10. Plată cotă parte (15%) apă-
canal sept-oct mc. 516,45 0 516,45 5162.59 Venituri 

proprii 20.01.04 Compania Apa 
Brașov S.A.  Național  

11. Plată cotă parte (15%) deșeu 
menajer sept-oct. mc. 33,3 0 33,3 4675.99 Venituri 

proprii 20.01.04 S.C. Comprest 
SA Brașov Național  

12. Plată cotă parte (15%) apă-
canal nov. mc. 166,5 0 166,5 3525.44 Venituri 

proprii 20.01.04 Compania Apa 
Brașov S.A.  Național  

13. Plată cotă parte (15%) deșeu 
menajer nov. mc. 382,5 0 382,5 2337.99 Venituri 

proprii 20.01.04 S.C. Comprest 
SA Brașov Național  
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Nr. 
crt. 

Denumire 
produs/serviciu/lucrare UM Necesar Existent Intrat în 

evidență 
Valoare 
(lei cu 
TVA) 

Sursă de 
finanțare 
(buget de 

stat/venituri 
proprii) 

Clasificație 
bugetară 

Furnizor/ 
prestator 

Proveniență 
(import/ 
național) 

Observații 

14. Plată cotă parte (15%) energie 
electrică nov. 

MW
h 6 0 6 5419.12 Venituri 

proprii 20.01.03 S. C. Getica 95 
Com Buzău Național  

15. Plată cotă parte (15%) gaze 
naturale nov. kWh 96562,0

6 0 96562,06 10616.43 Venituri 
proprii 20.01.03 S.C. Gaz Vest 

S.A. Arad Național  

16. Abonament produs informatic 
legislativ Lex expert dec. Buc. 1 0 1 148.75 Venituri 

proprii 20.11.00 
Compania de 
Informatică 
Neamț SRL 

Național  

17. Reparație copiator konica 
Minolta Buc. 1 0 1 463.91 Venituri 

proprii 20.01.09 
S.C. Copier 
Tech S.R.L. 
Brașov 

Național 

Produsele achiziționate nu au 
fost fabricate în România dar 
sunt distribuite de societăți 
comerciale românești 

18. Abonament cablu-tv decembrie Buc. 1 0 1 130.00 Venituri 
proprii 20.01.08 RCS&RDS S.A. 

București Național  

19. Suport etichetă și diblu +șurub Buc. 104 0 104 192.16 Venituri 
proprii 20.01.09 

Leroy Merlin 
România S.R.L. 
Brașov 

Național  

20. Ramă milano wenge 30x40 
cm. Buc. 5 0 5 199.5 Venituri 

proprii 20.01.09 
Hornbach 
Centrala SRL 
Ilfov 

Național  

21. Curățare pături lână Buc. 109 0 109 5014.00 Venituri 
proprii 20.01.30 

S.C. Sienko 
Doc SRL 
Ghimbav 

Național  

22. Serviciu copiere chei Buc. 1 0 1 75.00 Venituri 
proprii 20.01.09 Siloti Afaceri 

SRL Brașov Național  

23. Cartușe cerneală imprimante Buc. 20 0 20 2525.16 Venituri 
proprii 20.01.01 

Roservotech 
S.R.L. loc. 
Românești/jud. 
Praova 

Național 

Produsele achiziționate nu au 
fost fabricate în România dar 
sunt distribuite de societăți 
comerciale românești 

24. 
Cutii poștale scară bloc și 
dulapuri metalice obiecte 
curățenie 

Buc. 11 0 11 3159.32 Venituri 
proprii 20.05.30 

S.C. M&S 
Viamond SRL 
București 

Național  

25. Becuri și neoane Buc. 585 0 585 7764.39 Venituri 
proprii 20.01.09 Sc Anstav SRL 

Brașov Național 

Produsele achiziționate nu au 
fost fabricate în România dar 
sunt distribuite de societăți 
comerciale românești 

26. Rechizite birou Buc. 931 0 931 4114.07 Venituri 
proprii 20.01.01 

S.C. Valdoris 
Com SRL 
Brașov 

Național 

Produsele achiziționate nu au 
fost fabricate în totalitate în 
România dar sunt distribuite 
de societăți comerciale 
românești 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
produs/serviciu/lucrare UM Necesar Existent Intrat în 

evidență 
Valoare 
(lei cu 
TVA) 

Sursă de 
finanțare 
(buget de 

stat/venituri 
proprii) 

Clasificație 
bugetară 

Furnizor/ 
prestator 

Proveniență 
(import/ 
național) 

Observații 

27. Încălțăminte de protecție – 
saboți Per. 3 0 3 540 Venituri 

proprii 20.05.01 S.C. Bala Impex 
SRL Brașov Național 

Produsele achiziționate nu au 
fost fabricate în România dar 
sunt distribuite de societăți 
comerciale românești 

28. Baterii Varta Buc. 450 0 450 2099.16 Venituri 
proprii 20.01.09 

S.C. Shortcut 
Electronic SRL 
Brașov 

Național 

Produsele achiziționate nu au 
fost fabricate în România dar 
sunt distribuite de societăți 
comerciale românești 

29. Produse alimentare protocol 
(cafea+ apă) Kg. 9 0 9 177.82 Venituri 

proprii 20.30.02 
Sc Metrou 
Cash&Carry 
România SRL 

Național 

Produsele achiziționate nu au 
fost fabricate în totalitate în 
România dar sunt distribuite 
de societăți comerciale 
românești 

30. Abonament produs informatic 
legislativ Lex expert oct. Buc. 1 0 1 148.75 Venituri 

proprii 20.11.00 
Compania de 
Informatică 
Neamț SRL 

Național  

31. Plată cotă parte (15%) energie 
electrică aug. MWh 3.06 0 3.06 2764.14 Venituri 

proprii 20.01.03 S. C. Getica 95 
Com Buzău Național  

32. Plată cotă parte (15%) gaze 
naturale aug. kWh 3420.07 0 3420.07 376.02 Venituri 

proprii 20.01.03 S.C. Gaz Vest 
S.A. Arad Național  

33. Plată cotă parte (15%) apă-
canal aug. mc. 116.05 0 116.05 2457.26 Venituri 

proprii 20.01.04 Compania Apa 
Brașov S.A.  Național  

34. Plată cotă parte (15%) deșeu 
menajer aug. mc. 206.75 0 206.75 1263.78 Venituri 

proprii 20.01.04 S.C. Comprest 
SA Brașov Național  

35. Taxă evaluare dosare cursuri 
postuniversitare Buc. 6 0 6 2016.00 Venituri 

proprii 20.30.30 

Autoritatea 
Națională 
pentru Calificări 
București 

Național  

36.  Revizie la 4 ani Dacia Logan Buc. 1 0 1 2598.66 Venituri 
proprii 20.01.09 

S.C. A.S.V. 
Auto SRL 
Ghimbav 

Național  

37. Baterii R6 Buc. 16 0 16 63.97 Venituri 
proprii 20.01.06 

S.C. Shortcut 
Electronic SRL 
Brașov 

Național 

Produsele achiziționate nu au 
fost fabricate în România dar 
sunt distribuite de societăți 
comerciale românești 

38. Licențe microsoft Project 
Standard Buc. 14 0 14 38734.5 Venituri 

proprii 71.01.30 
S.C. Dendrio 
Solutions SRL 
București 

Național 

Produsele achiziționate nu au 
fost fabricate în România dar 
sunt distribuite de societăți 
comerciale românești 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
produs/serviciu/lucrare UM Necesar Existent Intrat în 

evidență 
Valoare 
(lei cu 
TVA) 

Sursă de 
finanțare 
(buget de 

stat/venituri 
proprii) 

Clasificație 
bugetară 

Furnizor/ 
prestator 

Proveniență 
(import/ 
național) 

Observații 

39. Placă de captură Elgato cam 
link Buc. 2 0 2 1498.00 Venituri 

proprii 20.01.06 
S.C. Evolution 
Prest Systems 
SRL București 

Național 

Produsele achiziționate nu au 
fost fabricate în România dar 
sunt distribuite de societăți 
comerciale românești 

40. Abonament produs informatic 
legislativ Lex expert nov. Buc. 1 0 1 148.75 Venituri 

proprii 20.11.00 
Compania de 
Informatică 
Neamț SRL 

Național  

41. Abonament cablu-tv noiembrie Buc. 1 0 1 130.00 Venituri 
proprii 20.01.08 RCS&RDS S.A. 

București Național  

42. Abonament cablu-tv octombrie Buc. 1 0 1 130.00 Venituri 
proprii 20.01.08 RCS&RDS S.A. 

București Național  

43. Materiale igienă Buc. 40 0 40 607.98 Venituri 
proprii 20.01.02 SC CWS 

România SRL Național  

44. Plată cotă parte (15%) energie 
electrică apr-iul. MWh 14,897 0 14,897 13455.34 Venituri 

proprii 20.01.03 S. C. Getica 95 
Com Buzău Național  

45. Plată cotă parte (15%) gaze 
naturale apr-iul. kWh 127621 0 127621 14031.18 Venituri 

proprii 20.01.03 S.C. Gaz Vest 
S.A. Arad Național  

46. Plată cotă parte (15%) apă-
canal apr-iul. mc. 458.699 0 458.699 9712.45 Venituri 

proprii 20.01.04 Compania Apa 
Brașov S.A.  Național  

47. Plată cotă parte (15%) deșeu 
menajer apr-iul. mc. 558.24 0 558.24 3412.21 Venituri 

proprii 20.01.04 S.C. Comprest 
SA Brașov Național  

48. Măști protecție Buc. 25000 0 25000 10412.5 Venituri 
proprii 20.04.02 

S.C. GKO 
Ecoblast 
Services SRL 
București 

Național 

Produsele achiziționate 
fabricate în străinătate dar 
distribuite de societăți 
comerciale românești 

49. Mănuși nitril 200 buc/cutie Cutii 25 0 25 2290.75 Venituri 
proprii 20.04.02 SC Profipack 

București Național 

Produsele achiziționate 
fabricate în străinătate dar 
distribuite de societăți 
comerciale românești 

50. Materiale curățenie, 
dezinfectanți suprafețe Buc. 1350 0 1350 23531.14 Venituri 

proprii 20.01.02 
SC Viso 
Catering SRL 
Brașov 

Național 

Produsele achiziționate 
fabricate în străinătate dar 
distribuite de societăți 
comerciale românești 

51. Elf alcofix igienizant Buc. 22 0 22 3796.1 Venituri 
proprii 20.04.04 

SC Viso 
Catering SRL 
Brașov 

Național 

Produsele achiziționate 
fabricate în străinătate dar 
distribuite de societăți 
comerciale românești 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
produs/serviciu/lucrare UM Necesar Existent Intrat în 

evidență 
Valoare 
(lei cu 
TVA) 

Sursă de 
finanțare 
(buget de 

stat/venituri 
proprii) 

Clasificație 
bugetară 

Furnizor/ 
prestator 

Proveniență 
(import/ 
național) 

Observații 

52. Serviciu antiplagiat Buc. 1 0 1 389.43 Venituri 
proprii 20.30.30 

SC Plagiat 
sistem 
antiplagiat prin 
internet SRL 
Bucuresti 

Național  

53. Spălat lenjerie conform 
contract Kg. 975.25 0 975.25 2925.75 Venituri 

proprii 20.01.30 
S.C. Sienko 
Doc SRL 
Ghimbav 

Național  

54. Sistem iluminat de urgență Buc. 67 0 67 10364.9 Venituri 
proprii 20.01.30 SC Rondas Tel 

SRL Brașov Național  

55. Serviciu reparat sistem acces Buc. 1 0 1 16362.5 Venituri 
proprii 20.01.09 SC Rondas Tel 

SRL Brașov Național  

56. Verificare stingătoare, hidranți Buc. 80 0 80 2897.65 Venituri 
proprii 20.01.30 

S.C. Brasting 
Servcom SRL 
Brașov 

Național  

57. 
 

Reparare televizoare și fier 
călcat Buc. 6 0 6 1635 Venituri 

proprii 20.01.09 SC Promos RG 
SRL Brașov Național 

Produsele achiziționate 
fabricate în străinătate dar 
distribuite de societăți 
comerciale românești 

58. Ecuson mânecă specific 
unitate Buc. 50 0 50 1041.25 Venituri 

proprii 20.05.01 SC HT Print 
SRL Brașov Național  

59. Abonament cablu-tv 
septembrie Buc. 1 0 1 130.00 Venituri 

proprii 20.01.08 RCS&RDS S.A. 
București Național  

60. Abonament produs informatic 
legislativ Lex expert sept. Buc. 1 0 1 148.75 Venituri 

proprii 20.11.00 
Compania de 
Informatică 
Neamț SRL 

Național  

61. Reparație imprimantă Buc. 1 0 1 1682.21 Venituri 
proprii 20.01.09 

SC Clinica de 
Copiatoare 
Brașov 

Național 

Produsele achiziționate 
fabricate în străinătate dar 
distribuite de societăți 
comerciale românești 

62. Dezinfectant mâini  20 l. Buc. 8 0 8 10157.84 Venituri 
proprii 20.04.04 SC Freestyle 

SRL Brașov Național 

Produsele achiziționate 
fabricate în străinătate dar 
distribuite de societăți 
comerciale românești 

63. Suport TV Buc. 1 0 1 86.05 Venituri 
proprii 20.05.30 

SC Shortcut 
Computer SRL 
Brașov 

Național  

64. Abonament cablu-tv august Buc. 1 0 1 130.00 Venituri 
proprii 20.01.08 RCS&RDS S.A. 

București Național  
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Nr. 
crt. 

Denumire 
produs/serviciu/lucrare UM Necesar Existent Intrat în 

evidență 
Valoare 
(lei cu 
TVA) 

Sursă de 
finanțare 
(buget de 

stat/venituri 
proprii) 

Clasificație 
bugetară 

Furnizor/ 
prestator 

Proveniență 
(import/ 
național) 

Observații 

65. Abonament produs informatic 
legislativ Lex expert august Buc. 1 0 1 148.75 Venituri 

proprii 20.11.00 
Compania de 
Informatică 
Neamț SRL 

Național  

66. Serviciu antiplagiat Buc. 1 0 1 1812.97 Venituri 
proprii 20.30.30 

SC Plagiat 
sistem 
antiplagiat prin 
internet SRL 
Bucuresti 

Național  

67. Abonament produs informatic 
legislativ Lex expert iulie Buc. 1 0 1 148.75 Venituri 

proprii 20.11.00 
Compania de 
Informatică 
Neamț SRL 

Național  

68. Abonament cablu-tv iulie Buc. 1 0 1 130.00 Venituri 
proprii 20.01.08 RCS&RDS S.A. 

București Național  

69. Ecusoane combat Buc. 109 0 109 1071.00 Venituri 
proprii 20.05.01 

SC Confeximp 
Mod El.V SRL 
Craiova 

Național  

70. Spălat lenjerie conform 
contract Kg. 436.29 0 436.29 1308.87 Venituri 

proprii 20.01.30 
S.C. Sienko 
Doc SRL 
Ghimbav 

Național  

71. 
Editare revistă ”Journal of 
defence resources 
management” nr. 1/2020 

Buc. 100 0 100 4760 Venituri 
proprii 20.01.09 U.M. 02560 

București Național  

72. Hărți rutiere Buc. 2 0 2 48.00 Venituri 
proprii 20.01.09 

S.C. Promo cris 
2000 SRL Satu 
Mare 

Național  

73. Măști protecție respiratorie 
individuală Buc. 2400 0 2400 2570.4 Venituri 

proprii 20.04.02 
SC Total Dream 
Distribution SRL 
București 

Național 

Produsele achiziționate 
fabricate în străinătate dar 
distribuite de societăți 
comerciale românești 

74. Baterii R6 Buc. 42 0 42 90.65 Venituri 
proprii 20.01.06 SC Dedeman 

Brașov Național  

75. Dezinfectant pt mâini  Buc. 4 0 4 

11956.24 

Venituri 
proprii 

20.04.04 
 

SC Freestyle 
SRL Ghimbav Național 

Produsele achiziționate 
fabricate în străinătate dar 
distribuite de societăți 
comerciale românești 

76. Dispenser cu suport Buc. 6 0 6 Venituri 
proprii 20.05.30 SC Freestyle 

SRL Ghimbav Național 

Produsele achiziționate 
fabricate în străinătate dar 
distribuite de societăți 
comerciale românești 

77. Grilaje geam și uși Buc. 3 0 3 2660.93 Venituri 
proprii 20.02.00 

SC Rmodinox 
Prod SRL 
Brașov 

Național  
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Nr. 
crt. 

Denumire 
produs/serviciu/lucrare UM Necesar Existent Intrat în 

evidență 
Valoare 
(lei cu 
TVA) 

Sursă de 
finanțare 
(buget de 

stat/venituri 
proprii) 

Clasificație 
bugetară 

Furnizor/ 
prestator 

Proveniență 
(import/ 
național) 

Observații 

78. Elf alcofix igienizant Buc. 100 0 100 3451.00 Venituri 
proprii 20.04.04 

SC Viso 
Catering SRL 
Brașov 

Național 

Produsele achiziționate 
fabricate în străinătate dar 
distribuite de societăți 
comerciale românești 

79. Dozator de apă Buc. 7 0 7 3359.44 Venituri 
proprii 20.05.30 

SC Altex 
România SRL 
Voluntari 

Național 

Produsele achiziționate 
fabricate în străinătate dar 
distribuite de societăți 
comerciale românești 

80. Acumulatori RBC 105 și RBC 
23 Buc. 2 0 2 2023 Venituri 

proprii 20.01.06 SC Rondas Tel 
SRL Brașov Național 

Produsele achiziționate 
fabricate în străinătate dar 
distribuite de societăți 
comerciale românești 

81. Abonament cablu-tv iunie Buc. 1 0 1 130.00 Venituri 
proprii 20.01.08 RCS&RDS S.A. 

București Național  

82. Abonament produs informatic 
legislativ Lex expert iunie Buc. 1 0 1 148.75 Venituri 

proprii 20.11.00 
Compania de 
Informatică 
Neamț SRL 

Național  

83. Convertor RJ45 – fibră optică 
TP-link Buc. 2 0 2 292.98 Venituri 

proprii 20.01.06 
SC Shortcut 
computer SRL 
Brașov 

Național 

Produsele achiziționate 
fabricate în străinătate dar 
distribuite de societăți 
comerciale românești 

84. Termometru digital infraroșu Buc. 1 0 1 279 Venituri 
proprii 20.05.30 SC Dedeman 

SRL Brațov Național 

Produsele achiziționate 
fabricate în străinătate dar 
distribuite de societăți 
comerciale românești 

85. Monitor și suport TV Buc. 2 0 2 918.53 Venituri 
proprii 20.05.30 

SC Shortcut 
computer SRL 
Brașov 

Național 

Produsele achiziționate 
fabricate în străinătate dar 
distribuite de societăți 
comerciale românești 

86. 
Lacăte, lanternă, bandă 
marcare Buc. 7 0 7 450.4 Venituri 

proprii 
20.02 

20.05.30 

SC Hornbach 
Centrala SRL 
Brașov 

Național 

Produsele achiziționate 
fabricate în străinătate dar 
distribuite de societăți 
comerciale românești 

87. 
 

Mască de protecție tip 
chirurgical Buc. 1000 0 1000 1773.1 Venituri 

proprii 20.04.02 
SC GV Concept 
Trade SRL 
București 

Național 

Produsele achiziționate 
fabricate în străinătate dar 
distribuite de societăți 
comerciale românești 

88. Vizieră transparentă 
policarbonat Buc. 15 0 15 750.06 Venituri 

proprii 20.04.02 SC Fox SRL 
Arad Național 

Produsele achiziționate 
fabricate în străinătate dar 
distribuite de societăți 
comerciale românești 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
produs/serviciu/lucrare UM Necesar Existent Intrat în 

evidență 
Valoare 
(lei cu 
TVA) 

Sursă de 
finanțare 
(buget de 

stat/venituri 
proprii) 

Clasificație 
bugetară 

Furnizor/ 
prestator 

Proveniență 
(import/ 
național) 

Observații 

89. Abonament produs informatic 
legislativ Lex expert mai Buc. 1 0 1 148.75 Venituri 

proprii 20.11.00 
Compania de 
Informatică 
Neamț SRL 

Național  

90. Abonament cablu-tv mai Buc. 1 0 1 130.00 Venituri 
proprii 20.01.08 RCS&RDS S.A. 

București Național  

91. Card control acces Buc. 100 0 100 2000.39 Venituri 
proprii 20.01.06 SC Rondas Tel 

SRL Brașov Național 

Produsele achiziționate 
fabricate în străinătate dar 
distribuite de societăți 
comerciale românești 

92. Certificat digital calificat pt 
semnătură electronică Buc. 1 0 1 172.29 Venituri 

proprii 20.30.30 SC Digisign SA 
București Național  

93. Saci gunoi și coș gunoi Buc. 111 0 111 359.2 Venituri 
proprii 

20.01.02 
20.05.30 

SC Alvis 
Comserv SRL 
Cluj napoca 

Național  

94. Vizieră Buc. 12 0 12 600.05 Venituri 
proprii 20.04.02 SC Fox SRL 

Arad Național 

Produsele achiziționate 
fabricate în străinătate dar 
distribuite de societăți 
comerciale românești 

95. Plată cotă parte (15%) energie 
electrică aug 2019-mar 2020 MWh 47,27 0 47,27 42702.53 Venituri 

proprii 20.01.03 S. C. Getica 95 
Com Buzău Național  

96. Plată cotă parte (15%) gaze 
naturale aug 2019-mar 2020 kWh 910703 0 910703 100126.3 Venituri 

proprii 20.01.03 S.C. Gaz Vest 
S.A. Arad Național  

97. Plată cotă parte (15%) apă-
canal aug 2019-mar 2020 mc. 1892.4 0 1892.4 40069.64 Venituri 

proprii 20.01.04 Compania Apa 
Brașov S.A.  Național  

98. Plată cotă parte (15%) deșeu 
menajer aug 2019-mar 2020 mc. 1526.75 0 1526.75 9332.12 Venituri 

proprii 20.01.04 S.C. Comprest 
SA Brașov Național  

99. Serviciu antiplagiat Buc. 1 0 1 546.51 Venituri 
proprii 20.30.30 

SC Plagiat 
sistem 
antiplagiat prin 
internet SRL 
Bucuresti 

Național  

100. Materiale de curățenie, igienă 
și sanitare Buc. 150 0 150 4302.09 Venituri 

proprii 

20.01.02 
20.04.02 
20.04.04 

SC Viso 
Catering SRL 
Brașov 

Național 

Produsele achiziționate 
fabricate în străinătate dar 
distribuite de societăți 
comerciale românești 

101. Materiale curățenie Buc. 30 0 30 2677.5 Venituri 
proprii 20.01.02 

SC Valdoris 
Com SRL 
brașov 

Național 

Produsele achiziționate 
fabricate în străinătate dar 
distribuite de societăți 
comerciale românești 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
produs/serviciu/lucrare UM Necesar Existent Intrat în 

evidență 
Valoare 
(lei cu 
TVA) 

Sursă de 
finanțare 
(buget de 

stat/venituri 
proprii) 

Clasificație 
bugetară 

Furnizor/ 
prestator 

Proveniență 
(import/ 
național) 

Observații 

102. Materiale igienă și sanitare Buc. 10 0 10 630.7 Venituri 
proprii 

20.01.02 
20.04.02 

SC Super Farm 
Land SRL 
Apahida 

Național 

Produsele achiziționate 
fabricate în străinătate dar 
distribuite de societăți 
comerciale românești 

103. Dezinfectanți și mănuși de 
protecție Buc. 215 0 215 4950.4 Venituri 

proprii 
20.01.02 
20.04.04 

SC Viso 
Catering SRL 
Brașov 

Național 

Produsele achiziționate 
fabricate în străinătate dar 
distribuite de societăți 
comerciale românești 

104. Abonament cablu-tv aprilie Buc. 1 0 1 130.00 Venituri 
proprii 20.01.08 RCS&RDS S.A. 

București Național  

105. Mască protecție 3 straturi Buc. 400 0 400 1161.44 Venituri 
proprii 20.04.02 

SC Dolex Com 
SRL Rîmnicu 
Vâlcea 

Național 

Produsele achiziționate 
fabricate în străinătate dar 
distribuite de societăți 
comerciale românești 

106. Spălat lenjerie conform 
contract Kg. 637.74 0 637.74 1913.22 Venituri 

proprii 20.01.30 
S.C. Sienko 
Doc SRL 
Ghimbav 

Național  

107. Abonament produs informatic 
legislativ Lex expert aprilie Buc. 1 0 1 148.75 Venituri 

proprii 20.11.00 
Compania de 
Informatică 
Neamț SRL 

Național  

108. Certificat digital calificat pt 
semnătură electronică Buc. 1 0 1 172.07 Venituri 

proprii 20.30.30 SC Digisign SA 
București Național  

109. Spălat lenjerie conform 
contract Kg. 706.07 0 706.07 2118.21 Venituri 

proprii 20.01.30 
S.C. Sienko 
Doc SRL 
Ghimbav 

Național  

110. Abonament produs informatic 
legislativ Lex expert martie Buc. 1 0 1 148.75 Venituri 

proprii 20.11.00 
Compania de 
Informatică 
Neamț SRL 

Național  

111. Abonament cablu-tv martie Buc. 1 0 1 130.00 Venituri 
proprii 20.01.08 RCS&RDS S.A. 

București Național  

112. Abonament produs informatic 
legislativ Lex expert februarie Buc. 1 0 1 148.75 Venituri 

proprii 20.11.00 
Compania de 
Informatică 
Neamț SRL 

Național  

113. Pașaport carton Buc. 17 0 17 386 Venituri 
proprii 20.30.30 

Blaj Rodica 
întreprindere 
individuală Bv 

Național  

114. Insignă personalizată argintie Buc. 8 0 8 224.01 Venituri 
proprii 20.30.30 SC HT Print 

SRL Național  

115. Plachete gravate duble Buc. 7 0 7 385 Venituri 
proprii 20.30.30 SC Art Gravure 

SRL Brașov Național  
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Nr. 
crt. 

Denumire 
produs/serviciu/lucrare UM Necesar Existent Intrat în 

evidență 
Valoare 
(lei cu 
TVA) 

Sursă de 
finanțare 
(buget de 

stat/venituri 
proprii) 

Clasificație 
bugetară 

Furnizor/ 
prestator 

Proveniență 
(import/ 
național) 

Observații 

116. Bilet avion bucuresti – lisabona Buc. 1 0 1 1561 Venituri 
proprii 20.06.02 SC Aerotravel 

SRL București Național  

117. Transfer aeroport rent a car cu 
șofer Buc. 1 0 1 520 Venituri 

proprii 20.30.30 
SC M&M 
Express SRL 
Brașov 

Național  

118. Mapă plastic plic cu capsa 
Daco Buc. 7 0 7 119.04 Venituri 

proprii 20.30.30 
SC Valdoris 
Com SRL 
Brașov 

Național  

119. Transfer aeroport rent a car cu 
șofer Buc. 1 0 1 80 Venituri 

proprii 20.30.30 
SC M&M 
Express SRL 
Brașov 

Național  

120. Transfer aeroport rent a car cu 
șofer Buc. 1 0 1 560 Venituri 

proprii 20.30.30 
SC M&M 
Express SRL 
Brașov 

Național  

121. Abonament produs informatic 
legislativ Lex expert ianuarie Buc. 1 0 1 148.75 Venituri 

proprii 20.11.00 
Compania de 
Informatică 
Neamț SRL 

Național  

122. Abonament cablu-tv februarie Buc. 1 0 1 130.00 Venituri 
proprii 20.01.08 RCS&RDS S.A. 

București Național  

123. Servicii cazare Buc. 8 0 8 928 Venituri 
proprii 20.30.30 U.M. 02574 

București Național  

124. Abonament cablu-tv ianuarie Buc. 1 0 1 130.00 Venituri 
proprii 20.01.08 RCS&RDS S.A. 

București Național  

125. Servicii transport cu microbuz Buc. 1 0 1 2000 Venituri 
proprii 20.30.30 

SC mix tour 
travel SRL 
Brașov 

Național  

126. Bilet avion Tibilisi – București Buc. 1 0 1 824 Venituri 
proprii 20.30.30 

SC travel 
Leaders 
București 

National  

127. Transfer aeroport rent a car cu 
șofer Buc. 1 0 1 520 Venituri 

proprii 20.30.30 
SC M&M 
Express SRL 
Brașov 

Național  

128. Bilet avion București-Brussels Buc. 1 0 1 878 Venituri 
proprii 20.30.30 

SC travel 
Leaders 
București 

National  

129. Bilet avion București-Nice Buc. 1 0 1 923 Venituri 
proprii 20.30.30 

SC travel 
Leaders 
București 

National  
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i) Programele și strategiile proprii 
 
OBIECTIVUL FUNDAMENTAL îl constituie pregătirea inițială și perfecționarea pregătirii continue a 
comandanților, ofițerilor de stat major și experților, militari și civili, selecționați pentru îndeplinirea 
atribuțiilor unor funcții de conducere și expertiză în domeniul fundamental / domeniul de studii Științe 
Militare și Informații; organizarea și elaborarea de studii științifice și activități de cercetare științifică 
necesare instituțiilor, organismelor și structurilor cu responsabilități în acest domeniu, într-un mediu și 
printr-un proces educațional cât mai deplin integrat spațiului educațional național, spațiului european al 
învățământului superior și al celui euroatlantic. 
 
DIRECȚIILE PRIORITARE: 
 
1. STRATEGII ÎN DOMENIUL EDUCAȚIONAL 
 
Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”/ Departamentul Regional de Studii pentru Managementul 
Resurselor de Apărare - Brașov va continua să acționeze pentru dezvoltarea condițiilor favorabile abordării 
procesului educațional din perspectiva complementară: formarea pentru știință și crearea de știință. În acest 
sens se vor avea în vedere următoarele direcții strategice: 
1.1. Continuarea procesului de integrare a învățământului din universitate în sistemul învățământului 
național, european și euroatlantic, în spiritul exigențelor rezultate din declarațiile de la Bologna (1999), 
Lisabona (2000), Berlin (2003), Bergen (2005) și Londra (2007), Leuven și Louvain-la-Neuve (2009) 
păstrând elementele de identitate și caracteristici proprii învățământului superior militar românesc. 
1.2. Asigurarea, în continuare, a caracterului umanist, laic, deschis, unitar și echidistant din punct de vedere 
politic, al învățământului. 
1.3. Operaționalizarea protocoalelor de parteneriat încheiate cu instituțiile de învățământ superior din țară 
și străinătate, concomitent cu continuarea deschiderii către mediile universitare naționale, europene și 
euroatlantice, în special prin schimbul de profesori și studenți, participări la activități de învățământ și 
cercetare pe proiecte comune, recunoașterea reciprocă a studiilor pe baza certificatelor de absolvire, a 
diplomelor de masterat și a suplimentelor de diplomă, recunoașteri acordate reciproc în baza Sistemului 
European de Credite Transferabile (ECTS). 
1.4. Revizuirea periodică a curriculumului educațional, pentru învățământul universitar, precum și pentru 
toate tipurile de cursuri pe care le organizează departamentul, în scopul unei abordări pragmatice pentru 
apropierea învățământului de cerințele beneficiarilor finali - categoriile de forțe ale armatei, Statul Major 
General, și partenerii internaționali. Se va avea în vedere creșterea caracterului practic-aplicativ al 
învățământului și focalizarea tuturor programelor de studii pe elementele definitorii ale portofoliilor de 
cunoștințe, abilități și deprinderi pe care trebuie să le aibă, în primul rând, ofițerii cu atribuții în domeniul 
managementului resurselor, ca principali beneficiari ai învățământului organizat la DRESMARA. 
1.5. Eficientizarea actului didactic în așa fel încât cadrele didactice să fie cât mai bine pregătite și cât mai 
apropiate de solicitările beneficiarului, adică de realitatea și actualitatea actului managerial, de realitatea 
procesului de instrucție și educație din Armata României, precum și din armatele aliate și/sau partenere, în 
special cele cu tradiții și performanțe. 
1.6. Promovarea și dezvoltarea valorilor și tradițiilor Armatei României și ale Alianței Nord Atlantice, 
concomitent cu însușirea și aplicarea experienței dobândite de alte armate în domeniul managementului 
resurselor. 
1.7. Perfecționarea procesului de armonizare a managementului educațional cu cel administrativ, în 
conformitate cu prevederile legislației naționale și actelor normative în vigoare, concomitent cu 
consolidarea aplicării principiului autonomiei universitare. 
1.8. Asigurarea, în continuare, a condițiilor favorabile promovării libertăților academice, prin exprimarea 
gândirii libere a membrilor comunității universitare, prin cultivarea pluralismului opiniilor, prin dezbaterea 
și confruntarea constructivă de idei pe diferite probleme teoretice, metodologice și practice, concomitent cu 
asumarea răspunderii personale și instituționale, bazată pe competență și etică profesională. 
1.9. Creșterea ponderii aplicării principiului „învățământul centrat pe student” prin continuarea transferului 
responsabilității pregătirii de la profesor către student, fără a se diminua, în nici un fel, rolul profesorului, 
în derularea și finalizarea actului didactic. 
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1.10. Continuarea procesului de consolidare a locului și rolului instituției tutorelui, în contextul promovării 
ferme și eficiente a sistemului programelor educaționale individualizate. 
1.11. Optimizarea permanentă a structurilor universității și eficientizarea programelor de studii, în raport cu 
evoluția procesului educațional și cu numărul de studenți, rezultat din necesarul de formare și perfecționare 
a personalului armatei, potrivit evoluției sistemului militar, precum și în scopul creșterii nivelului de 
atractivitate pentru mediul civil și a măririi posibilităților de inserție pe piața muncii a personalului armatei 
care părăsește sistemul militar.  
1.12. Dezvoltarea sistemului de învățământ distribuit avansat la distanță, pe baza experienței acumulate de 
departament prin organizarea cursului de perfecționare on-line „Managementul resurselor în NATO”.  
1.13. Asigurarea, în continuare, a caracterului echitabil, relevant, fiabil, accesibil și transparent al 
procedurilor de admitere în Universitatea Națională de Apărare „Carol I”/DRESMARA, pentru toate 
programele de studii și formele de pregătire. 
1.14. Ridicarea continuă a nivelului de obiectivitate și exigență în elaborarea standardelor de evaluare a 
candidaților la admitere și aplicarea constantă și echitabilă a acestora. 
1.15. Perfecționarea sistemului de evaluare periodică și finală a studenților, pe baza unor probe relevante 
pentru integrarea absolventului în activitatea profesională, conform nivelului actului de studii, inclusiv prin 
aprecierea ponderii, în conținutul lucrărilor elaborate, a elementelor de aport personal, evidențiate distinct. 
 

2. STRATEGII ÎN DOMENIUL CERCETĂRII STIINȚIFICE UNIVERSITARE 

Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”/DRESMARA va deveni cel mai important pol de 
cunoaștere și expertiză științifică în domeniul științe militare, securitate și apărare din România, cu 
recunoaștere internațională, având ca obiectiv să devină universitate de cercetare avansată și educație. 

În măsura în care prin programe naționale sau internaționale, se vor acredita centre de excelență în 
cercetare, Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” își definește ca nivel de ambiție să devină în mod 
formal ”Centru de Excelență în științe militare, securitate și apărare”. 

Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”/DRESMARA este instituție de educație și cercetare 
științifică apreciată cu calificativul ”Grad ridicat de încredere” pentru perioada 2011-2015 urmând 
confirmarea acestui calificativ în urma reevaluării efectuate în anul 2015. 

Activitatea de cercetare științifică din universitate se va desfășura în baza legislației naționale în 
domeniul educației și cercetării și a reglementărilor Ministerului Apărării Naționale, în conformitate cu 
Carta universității și celelalte documente interne adoptate de Senat. 

Activitatea de cercetare științifică din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol 
I”/DRESMARA va răspunde cerințelor de cercetare științifică în domeniul securității și apărării, al 
strategiei, artei operative și tacticii, cerințelor formulate de conducerea Ministerului Apărării Naționale, 
Statului Major General, statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei, structurilor militare și politico-
militare naționale, de alianță sau de coaliție, precum și cerințelor și exigențelor învățământului militar 
superior. 

Strategia cercetării științifice va susține și promova, unitatea dinamică dintre învățământ și 
cercetarea științifică. Diseminarea rezultatelor cercetării științifice și includerea acestora în procesul de 
învățământ, vor constitui cea mai eficientă modalitate de creștere a calității actului educațional și a 
competenței științifice a personalului din sistemul instituțiilor de apărare, siguranță și ordine publică 
pregătit de Universitate/Departament. 

Potențialul de cercetare științifică al personalului didactic și de cercetare și a cercetătorilor din 
universitate, va asigura creșterea nivelului de intercondiționare dintre cercetare și procesul educațional, prin 
accentuarea caracterului aplicativ al rezultatele cercetării, într-un spațiu unitar al învățării și cercetării 
științifice. 

Intensificarea eforturilor pentru implicarea în proiecte și programe de cercetare științifică finanțate 
din fonduri naționale și internaționale va conduce la crearea și dezvoltarea unei culturi a cercetării 
științifice și sporirea vizibilității în mediul științific național și internațional. 

Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” are în vedere 4 priorități majore care, deși se susțin 
reciproc, sunt diferite, și în cazul cărora există în mod clar o valoare adăugată pentru universitate. Aceste 
priorități sunt în concordanță cu cerințele Planului Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare, se regăsesc 
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de asemenea și în documentele programatice multianuale ale Comisie Europene și Agenției de cercetări 
NATO. 

- ” Excelență în cercetare prin creșterea calității resursei umane” – Universitatea Națională de 
Apărare ”Carol I„/DRESMARA va urmări creșterea nivelului de performanță în cercetarea științifică 
concretizat în dezvoltarea de competențe și expertiză de nivel înalt în domeniile științe militare, 
informații și securitate valorificate în scopul obținerii unui avantaj competitiv la nivel național și 
internațional. DRESMARA trebuie să devină un jucător important în Spațiul European de Cercetare 
(SEC) pe domeniul managementului resurselor. 
- ”Creșterea vizibilității științifice” - Această direcție vizează dezvoltarea cadrului instituțional pentru 
valorificarea potențialului creativ și creșterea vizibilității științifice al personalului de cercetare și 
cadrelor didactice din Universitatea Națională de Apărare ”Carol I„/DRESMARA. 
- ”Cooperare și parteneriate” – Întrucât cercetarea științifică din domeniul managementului resurselor 
este deosebit de amplă și polivalentă, DRESMARA are nevoie să dezvolte parteneriate naționale și 
internaționale cu instituții și organizații de învățământ și cercetare în baza principiului 
complementarității competențelor în vederea creșterii performanțelor de cercetare științifică și măririi 
ratei de succes la competițiile de granturi. 
- ”Infrastructură și acces la cunoaștere” - Îmbunătățirea infrastructurii de cercetare, calitativ și 
cantitativ, necesară unei cercetări de performanță la nivelul Universității Naționale de Apărare ”Carol 
I”/DRESMARA. 
 

3. STRATEGII ÎN DOMENIUL CALITĂȚII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ȘI CERCETĂRII 
STIINȚIFICE UNIVERSITARE 
 

Universitatea Națională de Apărare „Carol I”/DRESMARA va acționa pentru perfecționarea actului 
managerial în domeniul calității, în scopul creșterii performanței în învățământ și cercetare, prin 
identificarea modalităților optime de implementare, în procesul educațional și în preocupările de cercetare, 
a celor mai noi realități și tendințe din spațiile de cunoaștere ale științelor militare și securității naționale, 
concentrând eforturile pe următoarele direcții strategice: 

3.1. Analizarea și revizuirea periodică, după caz, a reglementărilor instituționale ale universității, în 
scopul menținerii prevederilor acestora în ritmul dinamicii evoluțiilor din Spațiul European al 
Învățământului Superior, ale transformărilor apărute în sistemul național de învățământ, precum și cele ale 
evoluțiilor care se înregistrează la nivelul instituției pe linia calității educației. 

3.2. Dezvoltarea gradului de implementare a unei culturi a calității, atât la nivelul corpului 
profesoral cât și la nivelul studenților, prin promovarea celor mai adecvate politici și proceduri asociate 
pentru asigurarea calității, precum și a standardelor propriilor programe de studiu și de acordare a titlurilor 
științifice. 

3.3. Creșterea gradului de obiectivitate în procesul de evaluare a personalului didactic printr-un 
sistem cu caracter deschis, onest și formativ, cu participarea la procesul de evaluare a factorilor de 
conducere, a colegilor și a studenților. 

3.4. Adaptarea continuă a mecanismelor de evaluare a calității cercetării științifice, cu obiective și 
indicatori, precum și a mecanismelor de menținere a standardelor de cercetare academică și de îmbunătățire 
a programului de studii de masterat. 

3.5. Publicarea informațiilor actualizate, despre programele de studii și titlurile științifice pe care le 
oferă Universitatea Națională de Apărare „Carol I”/DRESMARA. 

3.6. Monitorizarea permanentă a calității învățământului și cercetării prin colectarea și analiza 
informațiilor despre propriile activități care să permită cunoașterea practicilor inovatoare și stabilirea 
măsurilor necesare pentru optimizarea procesului. 

3.7. Îmbunătățirea și diversificarea resurselor didactice pentru sprijinirea procesului educațional, 
conform programelor de studii oferite studenților prin facilitarea accesului acestora la fondul bibliografic, 
folosind prioritar mijloacele informatice, precum și a accesului la resursele instituției. 

3.8. Asigurarea accesului studenților la standardele de evaluare pentru cunoașterea, din timp, a 
performanțelor pe care trebuie să le obțină în diferite etape. 

3.9. Monitorizarea evoluției absolvenților în vederea cunoașterii nivelului de performanță 
profesională înregistrat de aceștia, a gradului de satisfacție al beneficiarilor, identificării noilor cerințe 
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operaționale de pregătire necesar a fi incluse în curricula educațională, precum și pentru identificarea 
eventualelor disfuncționalități în organizarea și desfășurarea procesului educațional din departament și 
stabilirea măsurilor de corectare. 
 
4. STRATEGII ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE 
 

DRESMARA va întreprinde măsurile necesare pentru perfecționarea continuă a managementului 
resurselor umane angajate în procesul educațional și de cercetare științifică, prin: 

4.1. Promovarea unei politici de personal care să încurajeze excelența, evoluția profesională, 
atașamentul și loialitatea față de instituție. 

4.2. Creșterea exigenței în evaluarea candidaților pentru ocuparea posturilor didactice, în scopul 
selecționării de personal apt să promoveze calitatea și performanța în activitatea educațională. 

4.3. Promovarea cadrelor didactice, inclusiv din mediul civil și a cercetătorilor tineri, pe criterii 
stabilite conform exigențelor actuale și viitoare. 

4.4. Realizarea, anual, a unui raport optim între personalul didactic și de cercetare și celelalte 
categorii de personal, conform standardelor în vigoare. 

4.5. Eficientizarea participării, în procesul didactic, în funcție de dinamica ofertei educaționale a 
fiecărui an universitar, a profesorilor consultanți, personalului didactic asociat și a specialiștilor invitați. 

4.6. Selecționarea și promovarea, prin ocuparea funcțiilor didactice prevăzute cu personal din 
corpul instructorilor militari, a ofițerilor care au participat la misiuni în teatrele de operații. 

4.7. Ridicarea continuă a nivelului de pregătire profesională a tuturor categoriilor de personal prin 
studii universitare și postuniversitare, în funcție de cerințele evoluției acestora în cariera didactică și 
militară. 

4.8. Consolidarea statutului moral al personalului universității, în contextul manifestării unor factori 
defavorizați, pentru menținerea pe făgașul normal a activității didactice și de cercetare, atât în ceea ce 
privește managementul carierei cadrelor didactice, cercetătorilor și personalului auxiliar, cât și în ceea ce 
privește relația profesor/student. 

 
5. STRATEGII ÎN DOMENII CONEXE 
 

Conducerea Universității Naționale de Apărare „Carol I”/DRESMARA va continua eforturile de 
consolidare a logisticii, a nivelului de asigurare financiară și dezvoltarea relațiilor de colaborare 
interuniversitară și cu societatea civilă, necesară creșterii calității învățământului și cercetării științifice, ca 
activități principale ale instituției, precum și a prestigiului național și internațional al universității. 

5.1. Strategii în domeniul logistic: 
5.1.1. Completarea și modernizarea dotării spațiilor pentru învățământ - cercetare (aulă, laboratoare, 

săli de clasă) și a sistemului informatic al Departamentului, prin: 
- completarea dotării cu aparatură modernă, necesară desfășurării activităților didactice, manifestărilor 
științifice și de reprezentare; 
- continuarea completării cu calculatoare performante și tehnică – mijloace de birotică, necesare celorlalte 
structuri, altele decât cele de învățământ - cercetare; 
- dezvoltarea sistemelor INTERNET și INTRANET, pentru a asigura accesul continuu și rapid la sursele de 
documentare; 
- monitorizarea, în mod constant, a bunei funcționări a întregului suport tehnic, asigurarea mentenanței 
sistemelor informatice și asigurarea asistenței tehnice de specialitate, tuturor resurselor informatice; 
- dezvoltarea capacităților specifice învățământului distribuit avansat la distanță prin internet pe bandă 
largă; 
- asigurarea infrastructurii tehnice pentru menținerea sistemului e-learning în rețeaua INTERNET; 
- dezvoltarea capacităților e-learning pentru rețeaua INTRAMAN; 
- dezvoltarea bibliotecii virtuale prin achiziționarea, distribuirea de noi cărți și accesul la baze de date on-
line. 

5.1.2. Îmbunătățirea condițiilor sociale în spațiul de cazare al studenților, prin: 
- lucrări de reparații capitale la construcții și instalații; 

5.2. Strategii în domeniul financiar 
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5.2.1. Aplicarea unui management economico-financiar eficient, bazat pe planificarea strategică și 
asigurarea calității în procesul didactic și al cercetării, care permite corelarea programelor de dezvoltare 
instituțională cu resursele financiare bugetare sau pe care instiutția le poate atrage prin prestări de servicii 
specifice, prin programe și contracte cu beneficiarii. 

5.2.2. Creșterea eficienței folosirii fondurilor bugetare, în calitate de utilizator, cât și în calitate de 
beneficiar, din programul de investiții al ordonatorului principal de credite, pentru obiectivele prevăzute în 
plan și aprobate prin bugetele anuale. 

5.2.3. Realizarea de venituri proprii, prin: 
- cercetare științifică; 
- expertiză și consultanță; 
- taxe de studii; 

5.2.4. Atragerea de donații și sponsorizări, în acord cu prevederile legale, care să fie folosite pentru 
desfășurarea unor manifestări științifice, tipărirea unor lucrări de certă valoare științifică, acordarea de 
premii, stimularea cercetării și a personalului implicat în aceste activități etc. 

5.3. Strategii în domeniul relațiilor de colaborare interuniversitară și cu societatea civilă 
A. Pe plan național 

5.3.1. Intensificarea participării cadrelor didactice ale universității la acțiuni menite să promoveze 
imaginea Universității Naționale de Apărare „Carol I”/DRESMARA în mediul academic, economic și 
social. 

5.3.2. Stabilirea unor relații mai strânse cu instituțiile mass - media prin: 
- o mai bună gestionare a imaginii universității în mass - media; 
- îmbunătățirea activității de relații publice a Departamentului; 

5.3.3. Dezvoltarea unui sistem de comunicare interinstituțional capabil să asigure un contact 
permanent cu mediul militar și societatea civilă. 

5.3.4. Realizarea și extinderea parteneriatelor cu instituții de învățământ superior, militare și civile, 
precum și cu institute de cercetare ale căror preocupări sunt apropiate domeniilor „Științe militare și 
Informații” și „Managementul resurselor”, punând accent pe găsirea modalităților de desfășurare a stagiilor 
de practică, precum și cu privirea la aplicarea unor programe de mobilitate a profesorilor și studenților. 
B. Pe plan internațional 

5.3.5. Derularea, în continuare, a programelor de cooperare, pe linie de învățământ și cercetare cu 
universități similare din străinătate (crearea și punerea în aplicare a unor programe de mobilitate cu aceste 
universități), prin programul Erasmus Militar. 

5.3.6. Continuarea și dezvoltarea programelor de studii cu predare în limba engleză și a 
programelor de studii în limba română cu participarea unui număr cât mai mare de studenți străini. 
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j) Lista cuprinzând documentele de interes public 
 

- Documente instituționale elaborate de Universitatea Națională de Apărare „Carol I” 
- (https://www.unap.ro/index.php/ro/prezentare/documente-institutionale) 
- Ordine ale ministrului apărării naționale publicate în Monitorul Oficial 
- Acte normative emise de ministrul educației (https://www.edu.ro/etichete/legislație) 
- Documentele necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar 

vacante, conform legislației naționale în vigoare 
- Documentele necesare organizării și desfăşurării programelor de studii 
- Declaraţii de avere şi declaraţii de interese 
- Documente referitoare la: 

- activitățile de învățământ și cercetare științifică 
- cooperare internațională în domeniul apărării 
- activitatea financiar-contabilă 
- achiziții publice 
- relații publice 
- managementul resurselor umane 
- protecția informațiilor clasificate 
- securitatea și sănătatea în muncă 
- apărarea împotriva incendiilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unap.ro/index.php/ro/prezentare/documente-institutionale
https://www.edu.ro/etichete/legisla%C8%9Bie
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k) Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii 
 

• lista cuprinzând categoriile de documente elaborate  
 

- Documentele necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau 
temporar vacante, conform legislației naționale în vigoare 

- Documentele necesare organizării și desfăşurării programelor de studii 
- Declaraţii de avere şi declaraţii de interese 
- Alte documente referitoare la: 

- activitățile de învățământ și cercetare științifică 
- cooperare internațională în domeniul apărării 
- activitatea financiar-contabilă 
- achiziții publice 
- relații publice 
- managementul resurselor umane 
- protecția informațiilor clasificate 
- securitatea și sănătatea în muncă 
- apărarea împotriva incendiilor 
 
Alte documente: 
Teme de curs, cursuri, manuale, aplicații, lucrări de știință militară, lucrări de cercetare 
științifică, buletine informative, reviste tematice, planşe, scheme, informații necesare 
desfăşurării activității didactice. 
 
 

• lista cuprinzând categoriile de documente gestionate 
 

- Documente instituționale elaborate de Universitatea Națională de Apărare „Carol I” 
(https://www.unap.ro/index.php/ro/prezentare/documente-institutionale) 

- Ordine ale ministrului apărării naționale publicate în Monitorul Oficial 
- Acte normative emise de ministrul educației (https://www.edu.ro/etichete/legislație) 
- Acte normative referitoare la: 

- activitățile de învățământ și cercetare științifică 
- cooperare internațională în domeniul apărării 
- activitatea financiar-contabilă 
- achiziții publice 
- relații publice 
- managementul resurselor umane 
- protecția informațiilor clasificate 
- securitatea și sănătatea în muncă 
- apărarea împotriva incendiilor 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unap.ro/index.php/ro/prezentare/documente-institutionale
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l) Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana 
se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate 
 
- Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (1) (anexa nr. 2)  

- Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (2) (anexa nr. 3)  
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Anexa nr. 1 - Cerere de primire în audienţă 
 
 
Către 
  
Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare 
Braşov, str. Mihai Viteazul, nr.160, cod poştal 500183, jud. Braşov, ROMÂNIA 
 

 
 Subsemnatul(a) ………...............................................................................*, domiciliat(ă) în 

..........................….......…............................................................................................................................ 

.....................................…........……….*, având C.I./B.I. seria …… nr. …...............…**, numărul de 

telefon la care pot fi contactat(ă) ….......................…….* , având următoarea adresă de e-mail 

….........................................................………..*, solicit să fu primit(ă) în audienţă. 

  
Obiectul cererii de primire în audienţă*:  

 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

În sprijinul celor afirmate depun, în copie, următoarele acte: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Doresc să fiu informat cu privire la aprobarea cererii mele pe următoarele coordonate de contact:    

   e-mail             SMS            apel telefonic             (marcați cu [x] modalitatea agreată) 

Data:                                                                                     Semnătura: 
 

* Datele marcate cu  * și ** sunt obligatorii pentru acordarea audienței; 

** Datele personale completate în acest formular vor fi folosite strict în scopul identificării şi înregistrării dumneavoastră în baza 
de date pentru soluționarea cererii de primire în audiență. Necompletarea datelor în conformitate cu datele din BI/CI atrage după 
sine suspendarea programării dumneavoastră în audiență. 
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Anexa nr. 2 – Reclamaţie administrativă (1)  
(conform anexei nr. 5 din Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 
public, aprobate cu   HG nr. 123/2002) 
 
 
Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………....... 
Sediul/Adresa   ............................................................................................................................. 
Data: ................................... 
 
 
 
Stimate domnule/Stimată doamnă   ......................................... 
 
Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât la cererea numărul 
........................... din data de .................................... am primit un răspuns negativ, la data de 
..................................., de la ...................................................................................... (completaţi numele 
respectivului funcţionar) 
 
Documentele de interes public solicitate erau următoarele: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public din următoarele 
considerente: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de refuz al comunicării/netransmitere în termenul legal a 
informaţiilor de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la 
informaţie, conform legii, a fost lezat. 
 
Va mulţumesc pentru solicitudine, 
.................................. 
(semnatura petentului) 
 
 
Numele si adresa petentului: 
...................................................................................................................................................... 
Adresa: ....................................................................................................................................................... 
Telefon: ......................................... 
Fax: ............................................... 
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Anexa nr. 3 – Reclamaţie administrativă (2)  
(conform anexei nr. 6 din Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 
public, aprobate cu   HG nr. 123/2002) 
 
 
 
Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………....... 
Sediul/Adresa   ............................................................................................................................. 
Data: ................................... 
 
 
 
Stimate domnule/Stimată doamnă  ............................................ 
 
Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât la cererea numărul ............................... din 
data de .................................. nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege.  
 
Documentele de interes public solicitate erau următoarele: 
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………... 
Documentele solicitate se încadreaza în categoria informaţiilor de interes public din următoarele 
considerente: ..................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.................................................................................... .................................................................. 
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în 
scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat. 
 
Vă mulţumesc pentru solicitudine, 
.................................................... 
(semnătura petentului) 
 
 
Numele şi adresa petentului: ............................................................................................................................. 
Adresa: ....................................................................................................................................................... 
Telefon: ................................................. 
Fax: ....................................................... 

 
 


