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Legea nr. 50/1968 pentru aprobarea Decretului nr. 1037/1968 privind organizarea şi
funcționarea instituțiilor militare de învățământ pentru pregătirea ofițerilor;
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;
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;
HOTÃRÂREA 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. 916/2005 privind structurile instituțiilor de învățământ
superior acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu şi a specializărilor din domeniile
studiilor universitare de licență;
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. 1860 2006, cu modificările și completările ulterioare,
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 educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului României nr. 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare în
scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii;
Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.224 din 30 august 2011
privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenția
Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior;
Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr 5262/2011 privind
constatarea rezultatelor clasificării universităților. Clasificarea universităților;





























Hotărârea Guvernului României nr. 681 2011 privind aprobarea Codului studiilor
universitare de doctorat;
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 nr. 369/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind acreditarea domeniilor de
studii universitare de master pe baza programelor de studii de master acreditate;
Ordinul nr. 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;
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 Secretariatul General al Guvernului nr. 400/2015 din 12 iunie 2015, pentru
aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
Hotărârea Guvernului României nr. 33 din 23 iunie 2015 privind aprobarea Strategiei
naționale de apărare a țării pentru perioada 2015-2019;
Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3165/2015 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență,
de master și de doctorat pentru anul universitar 2015-2016;
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. 211/2015 privind aprobarea cifrelor de școlarizare
pentru învățământul preuniversitar şi superior de stat în anul școlar/universitar 2015-2016.

