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G U V E R N U L  R O M Â N I E I 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1027/2003 

privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” şi unele măsuri referitoare la 

organizarea şi funcţionarea acesteia 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 132 şi al art. 

194 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  

 

Art. I. – (1) Începând cu data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, Academia 

Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Academia Forţelor Aeriene ”Henri 

Coandă” din Braşov şi Academia Tehnică Militară din Bucureşti, fuzionează prin 

absorbţie cu Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”. 

(2) Facultăţile împreună cu specializările acreditate sau autorizate provizoriu 

aflate în compunerea Academiei Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, Academiei 

Forţelor Aeriene ”Henri Coandă” şi Academiei Tehnice Militare intră în compunerea 

Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, alături de structurile deja existente în 

cadrul acesteia. 

(3) Drepturile, obligaţiile, patrimoniul, personalul şi finanţarea academiilor 

prevăzute la alin. (1) sunt preluate de Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” de 

la data de 1 ianuarie 2012. 

(4) Pentru persoanele care parcurg programele de studii desfăşurate de 

academiile preluate conform alin. (1), actele de studii se eliberează de către 

Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”. 

 

Art. II. – Hotărârea Guvernului nr. 1027/2003 privind schimbarea denumirii 

Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” 

şi unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea acesteia, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 646 din 11 septembrie 2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 

urmează: 
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1. La articolul 1, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins:  
“(2) Universitatea Naţională de Apărare <<Carol I>> este instituţie publică de 

învăţământ superior militar, cu personalitate juridică potrivit legii, parte integrantă a 

sistemului naţional de învăţământ, subordonată Ministerului Apărării Naţionale. 

(3) Sediul central al Universităţii Naţionale de Apărare <<Carol I>> este în 

municipiul Bucureşti, şos. Panduri nr. 68-72, sectorul 5.” 

 

2. Alineatul (1) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Universitatea Naţională de Apărare <<Carol I>> asigură formarea iniţială a 

ofiţerilor, pregătirea şi perfecţionarea comandanţilor, ofiţerilor de stat major şi a 

specialiştilor, militari şi civili, selecţionaţi pentru îndeplinirea atribuţiilor unor funcţii 

de conducere şi expertiză în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, 

precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică, în condiţiile 

legii.” 

 

3. La articolul 3 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Pregătirea personalului militar şi civil în Universitatea Naţională de Apărare 

<<Carol I>> se realizează în cadrul Facultăţii de Comandă şi Stat Major,  Facultăţii 

de Management Militar, Facultăţii de Management Aeronautic, Facultăţii de 

Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, Facultăţii de Sisteme Electronice şi 

Informatice Militare.” 

 

4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 5. – (1) Universitatea Naţională de Apărare <<Carol I>> desfăşoară 

activităţi de învăţământ superior organizate prin programe de studii universitare de 

licenţă, de studii universitare de masterat şi de studii universitare de doctorat în 

domeniile << Ştiinţe militare>>, << Informaţii şi securitate naţională>>, << Ştiinţe 

administrative>>, <<Ştiinţe inginereşti>>, în specializările acreditate sau autorizate 

să funcţioneze provizoriu, învăţământ postuniversitar precum şi alte forme de 

pregătire, de perfecţionare şi de specializare , în condiţiile legii. 

(2) Universitatea Naţională de Apărare <<Carol I>> efectuează cercetare 

ştiinţifică şi elaborează studii ştiinţifice în domeniile de competenţă, potrivit 

solicitărilor structurilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională 

şi a altor beneficiari, pe bază de contracte încheiate în condiţiile legii.” 

 

5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 6. - Universitatea Naţională de Apărare <<Carol I>> poate pregăti personal 

militar şi civil din străinătate, în condiţiile legii.“ 

 

6. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10
1
, cu următorul 

cuprins: 

“Art.10
1 

.- În aplicarea prezentei hotărâri ministrul apărării naţionale poate emite 

ordine şi instrucţiuni.” 
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Art. III. – (1) Începând cu data intrării în vigoarea a prezentei hotărâri, anexa 2 la 

Hotărârea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a 

structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor / programelor de 

studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu 

organizate de acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 465 din 

6 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

1. Punctul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

 

 
 “ 51. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE "CAROL I" DIN BUCUREŞTI  

 
 

Nr. 

crt. 

Facultatea Domeniul de licenţă Specializări/Programe de 

studii acreditate (A) sau 

autorizate să funcţioneze 

provizoriu (AP) 

Forma de 

învăţământ 

Număr de 

credite 

1. Facultatea de 

Comandă şi Stat 

Major 

Ştiinţe militare şi 

informaţii 

Conducere interarme - forţe 

terestre 

A Zi 180 

Conducere interarme - forţe 

navale 

A Zi 180 

Conducere interarme - forţe 

aeriene 

A Zi 180 

Conducere logistică A Zi 180 

Management economico-

financiar 

A Zi 180 

Securitate şi apărare AP Zi 180 

Conducere militară AP Zi 180 

Comunicare publică şi 

interculturală în domeniul 

securităţii şi apărării 

AP Zi 180 

Sisteme informaţionale AP Zi 180 

2. Facultatea de 

Management 

Militar 

Ştiinţe administrative Administraţie publică A Zi 180 

Ştiinţe militare şi 

informaţii 

Managementul organizaţiei A Zi 180 

Management economico-

financiar 

A Zi 180 

3. Facultatea de 

Management 

Aeronautic 

Ştiinţe militare şi 

informaţii 

Managementul organizaţiei A  180 

Management în aviaţie AP Zi 180 

Managementul traficului 

aerian 

AP Zi 180 

4.  

 

 

 

 

Facultatea de 

Mecatronică şi 

Sisteme 

Integrate de 

Armament 

Inginerie genistică Maşini şi utilaje de geniu A Zi 240 

Sisteme pentru baraje de 

mine, distrugeri şi mascare 

A Zi 240 

Inginerie geodezică Topogeodezie şi 

automatizarea asigurării 

topogeodezice 

A Zi 240 

Inginerie aerospaţială Echipamente şi instalaţii de 

aviaţie 

A Zi 240 

Aeronave şi motoare de 

aviaţie 

A Zi 240 

Inginerie chimică Chimie militară A Zi 240 

Inginerie civilă Căi ferate, drumuri şi poduri A Zi 240 

Construcţii şi fortificaţii A Zi 240 
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Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii A Zi 240 

 

Inginerie de armament,  

rachete şi muniţii 

 

Armament, rachete, muniţii 

de aviaţie şi sisteme de 

salvare 

 

A 

 

Zi 

 

240 

Muniţii, rachete, explozivi şi 

pulberi 

A Zi 240 

Armament, aparatură 

artileristică şi sisteme de 

conducere a focului 

A Zi 240 

Ingineria 

autovehiculelor 

Blindate, automobile şi 

tractoare 

A Zi 240 

5. Facultatea de 

Sisteme 

Electronice şi 

Informatice 

Militare 

Calculatoare şi 

tehnologia informaţiei 

Calculatoare şi sisteme 

informatice pentru apărare şi 

securitate naţională 

A Zi 240 

Inginerie electronică şi 

telecomunicaţii 

Echipamente şi sisteme 

electronice militare 

A Zi 240 

Transmisiuni A Zi 240 

Ingineria sistemelor Echipamente pentru 

modelare, simulare şi 

conducere informatizată a 

acţiunilor de luptă 

A Zi 240 

 
 

(2) Punctele 50, 54 şi 56 se abrogă.” 

 

Art. IV. – Începând cu data intrării în vigoarea a prezentei hotărâri Hotărârea 

Guvernului nr. 264/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Tehnice 

Militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 193 din 21 martie 

2007 şi Hotărârea Guvernului nr. 190/1991 privind transformarea şcolilor militare de 

ofiţeri în institute militare de învăţământ, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr.216 din 21 septembrie 1995 se abrogă. 

Art. V. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2012. 

 
 

 

PRIM-MINISTRU 

 

EMIL BOC 
 

 

 

 

Bucureşti, ……….. 2011.  

Nr. …………  
 

 

 


