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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1   

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. 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ  

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

Învăţământul militar este un sistem riguros, cu o organizare complexă, care 

presupune cheltuieli mari, având un număr relativ mare de instituţii de învăţământ, 

îndeosebi la nivelul învăţământului superior, cu o ofertă educaţională insuficient 

adaptată la nevoile beneficiarilor. 

Oferta educaţională cuprinde unele programe de studii insuficient adaptate 

obiectivelor de pregătire, programe de licenţă similare derulate în paralel în câte 

două instituţii („Managementul organizaţiei” desfăşurat în paralel la Academia 

Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” şi Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” 

şi „Management Economico – Financiar” în funcţiune la Universitatea Naţională 

de Apărare „Carol I” şi Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”), 

suprapuneri curriculare la diferite niveluri de pregătire. 

Învăţământul militar nu răspunde în totalitate cerinţelor beneficiarilor, fapt 

concretizat în neconcordanţa între oferta educaţională şi cifrele de şcolarizare 

alocate, pe de o parte şi nevoile de pregătire ale Ministerului Apărării Naţionale, pe 

de altă parte, precum şi în numărul mare de absolvenţi ai învăţământului 

postuniversitar care nu sunt utilizaţi la nivelul pregătirii dobândite. 

Numărul mare de structuri cu atribuţii în domeniul conducerii învăţământului 

militar şi implicarea insuficientă a acestuia în procesul de gestionare a 

învăţământului afectează implementarea standardelor, procedurilor şi cerinţelor de 

asigurare a calităţii educaţiei. 

Ca parte integrantă a sistemului naţional şi european, învăţământul militar 

trebuie să se alinieze continuu la reperele naţionale şi europene şi la transformările 

prevăzute de Legea educaţiei naţionale. 

 

2. Schimbări 

preconizate 

Obiectivul strategic al transformării învăţământului constă în generarea 

sustenabilă a unei resurse umane înalt competitive, capabilă să funcţioneze eficient 

în societatea actuală şi viitoare. 

Transformarea învăţământului militar este impusă de continuarea procesului 

de adaptare a sistemului la tendinţele de evoluţie ale învăţământului naţional şi ale 

celui din statele membre UE şi NATO şi de necesitatea îmbunătăţirii calităţii 

învăţământului şi a cercetării ştiinţifice. 

Obiectivul fundamental al Strategiei de transformare a învăţământului militar 

în perioada 2011-2015 este în conformitate cu cel asumat prin Strategia de 

transformare a Armatei României: „Realizarea unui sistem integrat de învăţământ 

suplu, eficient şi economic, în concordanţă cu necesarul de formare şi dezvoltare 

profesională a personalului Armatei României, potrivit nevoilor operaţionale ale 

acesteia, compatibil şi deplin integrat în învăţământul civil naţional şi în cel din 

spaţiul euroatlantic, concomitent cu promovarea şi dezvoltarea valorilor şi tradiţiilor 

Armatei României”. 

Obiectivele principale ale procesului de transformare a învăţământului militar 

sunt: 

- corelarea politicilor în domeniul învăţământului militar cu cele naţionale, 

europene şi euroatlantice; 

- reproiectarea finalităţilor educaţionale şi a curriculumului într-o concepţie 
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unitară, integrată, etapizată şi diferenţiată pe niveluri de învăţământ, în funcţie de 

competenţele necesare personalului militar; 

- reorganizarea instituţională a sistemului de învăţământ militar, îndeosebi la 

nivelul învăţământului superior, pentru a răspunde nevoilor reale ale Ministerului 

Apărării Naţionale; 

- creşterea calităţii educaţiei şi a cercetării ştiinţifice; 

- profesionalizarea carierei didactice în sistemul de învăţământ militar; 

- extinderea relaţiilor de colaborare cu instituţii de învăţământ militare şi civile 

similare din ţară şi străinătate, cu prioritate cu cele aparţinând statelor membre NATO şi UE; 

Direcţiile de acţiune ale transformării învăţământului militar sunt: 

- reproiectarea modelului absolventului, dezvoltarea şi implementarea unui 

curriculum educaţional flexibil, centrat pe competenţe, şi eliminarea programelor 

educaţionale şi a conţinuturilor redundante; 

- reorganizarea structurală a sistemului de învăţământ militar superior prin 

reducerea numărului instituţiilor, gradual, pe etape; 

- proiectarea şi implementarea unei cariere pentru personalul didactic din 

învăţământul militar, în vederea creşterii atractivităţii acesteia; 

-  dezvoltarea instrumentelor de participare la integrarea sistemului de 

învăţământ militar românesc cu cele ale celorlalte ţări NATO şi UE; 

- dezvoltarea instrumentelor instituţionale necesare creşterii eficienţei 

participării instituţiilor de învăţământ militar la activităţi de cercetare ştiinţifică 

internaţională; 

- dezvoltarea unor programe de studii adresate mediului socio-economic civil. 

În vederea atingerii obiectivelor procesului de transformare a învăţământului 

militar se impune optimizarea reţelei instituţiilor militare de învăţământ, precum şi 

reorganizarea structurală a fiecărei unităţi şi instituţii militare de învăţământ, 

ierarhizarea lor pe criterii de performanţă, corelarea fluxurilor de studenţi/cursanţi cu 

dimensiunea corpului profesoral şi administrativ, în raport de nevoile Ministerului 

Apărării Naţionale şi elaborarea cadrului normativ necesar funcţionării sistemului de 

învăţământ militar. 

3. Alte 

informaţii 

Nu este cazul. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul. 

1.
1 

Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

Nu este cazul. 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 
Nu este cazul. 

3. Impactul social Nu este cazul. 

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul. 

5. Alte informaţii  

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 

cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- mii lei - 

Indicatori 

Anul 

curent 
Următorii 4 ani Media pe 5 

ani 
2011 2012 2013 2014 2015 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit; 

(ii) impozit pe venit; 

      



 3 

b) bugete locale: 

(i) impozit pe profit; 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) contribuţii de asigurări 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

      (ii) bunuri şi servicii 

      

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 
      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare  

      

7. Alte informaţii  

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului 

de act normativ; 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare 

a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

  Nu este cazul. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare 
  Nu este cazul. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative 

comunitare 
  Nu este cazul. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene   Nu este cazul. 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg 

angajamente 

  Nu este cazul. 

6. Alte informaţii  

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate 
  Nu este cazul. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, 

precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de 

obiectul proiectului de act normativ 

  Nu este cazul. 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în 

situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor 

autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

  Nu este cazul. 
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4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale permanente 

  Nu este cazul. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

   

6. Alte informaţii   Nu este cazul. 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act normativ  
  Nu este cazul. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice 

  Nu este cazul. 

3. Alte informaţii 

  Au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia 

publică. 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ 

de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau 

locale- înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

  Prevederile prezentului act normativ vor 

fi puse în aplicare de Ministerul Apărării 

Naţionale. 

2. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

 

 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,                MINISTRUL JUSTIŢIEI 

     TINERETULUI ŞI SPORTULUI, 

 

 

 

         DANIEL PETRU FUNERIU            CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU 
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GABRIEL OPREA 


