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Monitorul Oficial nr. 0007 din 2014 
Actul nr. 1122 din 18 Decembrie 2014 
Emitent: Guvernul României 

Hotărâre pentru aprobarea Structurii organizatorice şi a Statutului Academiei de Ştiinţe Militare 
 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Hotărârea Guvernului nr. 1122/2013 

pentru aprobarea Structurii organizatorice şi a 

Statutului Academiei de Ştiinţe Militare 

 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

 

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI 

pentru aprobarea Structurii organizatorice şi a Statutului Academiei de Ştiinţe Militare 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ  

 

1. Descrierea 

situaţiei 

actuale 

     Prin Legea nr. 56/2012 publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 

195 din 26/03/2012, Academia de Ştiinţe Militare se înfiinţează ca 

instituţie publică de interes naţional în domeniul cercetării ştiinţifice din 

sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, de consacrare 

academică, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Ministerului 

Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului 

Român de Informaţii. 

       Obiectul de activitate al Academiei de Ştiinţe Militare îl constituie, 

în principal, dezvoltarea ştiinţelor din sistemul apărării, ordinii publice 

şi siguranţei naţionale, în scopul alinierii la cerinţele NATO şi ale 

Uniunii Europene; promovarea pe plan naţional şi internaţional a 

cercetărilor ştiinţifice din sistemul apărării, ordinii publice şi siguranţei 

naţionale; coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică din sistemul de 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; fundamentarea 

necesarului de resurse de finanţare a activităţilor de cercetare-dezvoltare 

pe termen mediu şi lung din sistemul de apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională; crearea cadrului legal pentru introducerea continuă 

a progresului tehnic în sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională. 

       În conformitate cu prevederile art. 5 şi ale ar. 24 din Legea nr. 
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56/2012, Academia de Ştiinţe Militare se organizează şi funcţionează 

potrivit legii de înfiinţare şi a statutului propriu, care se aprobă prin 

hotărâre a Guvernului, la propunerea  Ministerului Apărării Naţionale, 

Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de 

Informaţii. 

1
1 

Prezentul act normativ nu transpune legislaţie comunitară şi nu creează cadrul pentru 

aplicarea directă a acesteia. 

 

2. Schimbări 

preconizate 

      Prin iniţierea prezentului act normativ pentru aprobarea Statutului 

Academiei de Ştiinţe Militare, a structurii organizatorice şi a numărului 

maxim de posturi al acesteia, se urmăreşte executarea prevederilor Legii 

nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 

Militare.  

       În cuprinsul actului normativ sunt reglementate, în principal, 

următoarele aspecte:  

- stabilirea numărul maxim de membri ai Academiei de Ştiinţe Militare; 

- criteriile şi procedura de alegere şi de excludere a membrilor titulari şi 

corespondenţi, precum şi drepturile şi îndatoririle acestora; 

- atribuţiile consiliului ştiinţific şi ale preşedintelui; 

- organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare, precum şi 

atribuţiile şi responsabilităţile celor trei secţii ştiinţifice pe care le are în 

structură. 

 Academia de Ştiinţe Militare, denumită în continuare ASM, are în 

structură un număr de trei secţii ştiinţifice, aprobate de adunarea 

generală şi poate înfiinţa şi filiale. Secţiile ştiinţifice de specialitate sunt 

Secţia de Ştiinţe Militare, Secţia de Ordine Publică şi Siguranţă 

Naţională şi Secţia de Informaţii şi Securitate Naţională. 

       Totodată, proiectul de act normativ vizează reglementarea 

atribuţiilor filialei ASM şi ale organelor de conducere ale acesteia.  

3. Alte 

informaţii 

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului 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. 
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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 si pe termen lung (5 ani) 

 

- mii lei - 

Indicatori 

Anul 

curent 
Următorii 4 ani Media pe 

5 ani 
2014 2015 2016 2017 2018 

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit; 

(ii) impozit pe venit; 

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 
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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 prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor 

prezentului act normativ; 

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

urmare a intrării în vigoare a prezentului act normativ; 

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

noilor dispoziţii. 

  Nu este cazul. 

2. Conformitatea prezentului 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 prezentului 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 prezentului act normativ 

  Nu este cazul. 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice 

locale, în situaţia în care prezentul act normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului 

  Nu este cazul. 
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nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative 

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 

  

Prezentul  act 

normativ a fost 

avizat favorabil 

de  Consiliul 

Legislativ 

nr.1505/2013. 

6. Alte informaţii   Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

 şi implementarea prezentului act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării prezentului act 

normativ  

  Nu este cazul. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării prezentului 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 prezentului 

act normativ de către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau locale- înfiinţarea unor 

noi organisme sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente 

  Nu este cazul. 

2. Alte informaţii   Nu este cazul. 
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Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru 

aprobarea Structurii organizatorice şi a Statutului Academiei de Ştiinţe Militare.  

 

 

 

Viceprim-ministru 

 

Gabriel Oprea 

 

 

 

 

Ministrul afacerilor interne 
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Ministrul apărării naționale 

 

Mircea Dușa 

 

 

 

 

Directorul Serviciului Român de 

Informații 
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