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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Naþionalã
de Apãrare ºi unele mãsuri referitoare la organizarea ºi funcþionarea acesteia
În temeiul art. 107 din Constituþie, precum ºi al art. 5, al art. 9 alin. (1) lit. e) ºi k) ºi al art. 29 din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Apãrãrii Naþionale, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 389/2001,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Academia de Înalte Studii Militare îºi
schimbã denumirea în Universitatea Naþionalã de Apãrare.
(2) Universitatea Naþionalã de Apãrare este instituþie
publicã de învãþãmânt superior militar, parte a sistemului
naþional de învãþãmânt, subordonatã Ministerului Apãrãrii
Naþionale.
(3) Sediul Universitãþii Naþionale de Apãrare este în
municipiul Bucureºti, ºos. Panduri nr. 68Ð72, sectorul 5.

Art. 2. Ñ Universitatea Naþionalã de Apãrare pregãteºte
comandanþi, ofiþeri de stat major ºi experþi, militari ºi civili,
selecþionaþi pentru îndeplinirea atribuþiilor unor funcþii de
conducere ºi expertizã în domeniile apãrãrii ºi securitãþii
naþionale, organizeazã ºi elaboreazã studii ºtiinþifice ºi activitãþi de cercetare ºtiinþificã necesare structurilor cu responsabilitãþi în aceste domenii.
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Art. 3. Ñ (1) Denumirea Facultãþii Interarme din fosta
Academie de Înalte Studii Militare se schimbã în Facultatea
de Comandã ºi Stat Major.
(2) Pregãtirea studenþilor în Universitatea Naþionalã de
Apãrare se realizeazã în cadrul Facultãþii de Comandã ºi
Stat Major, în urmãtoarele specializãri acreditate, cu durata
de 4 ani, forma de zi:
a) Conducere interarme forþe terestre;
b) Conducere interarme forþe aeriene;
c) Conducere interarme forþe navale;
d) Conducere logisticã;
e) Management economico-financiar.
Art. 4. Ñ (1) În structura Universitãþii Naþionale de
Apãrare pot fi incluse ºi alte facultãþi ºi specializãri, în
condiþiile legii.
(2) Prin ordin al ministrului apãrãrii naþionale pot fi trecute în
subordonarea Universitãþii Naþionale de Apãrare ºi alte instituþii de
cercetare din structurile Ministerului Apãrãrii Naþionale.
Art. 5. Ñ Universitatea Naþionalã de Apãrare organizeazã ºi desfãºoarã pregãtirea prin învãþãmânt postuniversitar, inclusiv masterat ºi doctorat, în domeniul ”ªtiinþe
militareÒ, în condiþiile legii.
Art. 6. Ñ Universitatea Naþionalã de Apãrare poate
pregãti personal militar ºi civil din þarã ºi din strãinãtate în
condiþiile stabilite prin protocoale de colaborare, potrivit legii.

Art. 7. Ñ Absolvenþii Universitãþii Naþionale de Apãrare
sunt repartizaþi în funcþie de nevoile Ministerului Apãrãrii
Naþionale, respectiv ale celorlalþi beneficiari, potrivit legii.
Art. 8. Ñ Actele de studii care atestã absolvirea cursurilor Universitãþii Naþionale de Apãrare, precum ºi titlurile
ºtiinþifice obþinute dau titularilor dreptul sã fie încadraþi, în
condiþiile legii.
Art. 9. Ñ Cheltuielile privind ºcolarizarea ºi întreþinerea
studenþilor, precum ºi funcþionarea Universitãþii Naþionale de
Apãrare se suportã de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Apãrãrii Naþionale, ºi din alte surse, în condiþiile legii.
Art. 10. Ñ Alegerea organismelor de conducere a universitãþii, ocuparea funcþiilor didactice, normarea activitãþilor
de învãþãmânt ºi cercetare ºtiinþificã, evaluarea ºi promovarea personalului didactic se fac în conformitate cu legislaþia privind învãþãmântul ºi statutul de instituþie militarã.
Art. 11. Ñ (1) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 611/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Academiei de Înalte Studii
Militare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 269 din 30 octombrie 1992.
(2) Pe aceeaºi datã, pct. 51 din anexa nr. 1 la
Hotãrârea Guvernului nr. 410/2002 privind structurile ºi specializãrile universitare acreditate sau autorizate sã
funcþioneze provizoriu din instituþiile de învãþãmânt superior,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se modificã în
mod corespunzãtor.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul apãrãrii naþionale,
Ioan Mircea Paºcu
Ministrul educaþiei, cercetãrii ºi tineretului,
Alexandru Athanasiu
Bucureºti, 28 august 2003.
Nr. 1.027.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului din România,
Ministerul Mediului ºi Amenajãrii Teritoriului al Republicii Moldova ºi Ministerul Mediului
ºi Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea în zona formatã din ariile naturale protejate
ale Deltei Dunãrii ºi Prutului de Jos, semnat la Bucureºti la 5 iunie 2000
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea ºi ratificarea tratatelor, cu completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Acordul dintre Ministerul Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului din România, Ministerul
Mediului ºi Amenajãrii Teritoriului al Republicii Moldova ºi
Ministerul Mediului ºi Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea în zona formatã din ariile naturale prote-

jate ale Deltei Dunãrii ºi Prutului de Jos, semnat la
Bucureºti la 5 iunie 2000.
Art. 2. Ñ Cheltuielile necesare pentru aplicarea acordului prevãzut la art. 1 de cãtre România se suportã din
bugetul anual aprobat pentru Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 28 august 2003.
Nr. 1.028.

Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului,
Ilie Sârbu
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
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ACORD
între Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului din România, Ministerul Mediului ºi Amenajãrii Teritoriului
al Republicii Moldova ºi Ministerul Mediului ºi Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea în zona formatã
din ariile naturale protejate ale Deltei Dunãrii ºi Prutului de Jos
Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului din România, Ministerul Mediului ºi Amenajãrii Teritoriului al Republicii
Moldova ºi Ministerul Mediului ºi Resurselor Naturale din Ucraina, denumite în continuare pãrþi,
conºtiente de necesitatea cooperãrii în domeniile protecþiei diversitãþii biologice, a peisajului, ºi, în general, a mediului,
pentru pãstrarea spaþiilor naturale ºi ameliorarea calitãþii vieþii populaþiei locale,
dorind sã armonizeze deciziile lor legate de administrarea zonelor naturale protejate situate în regiunea Deltei Dunãrii ºi
a Prutului de Jos,
decise sã conserve valorile naturale ºi caracteristicile peisajului în acest teritoriu ºi sã ofere publicului un cadru privilegiat pentru a descoperi ºi cunoaºte natura ºi mediul,
au convenit dupã cum urmeazã:
ARTICOLUL 1
Zona la care se referã acordul

1. Pãrþile sunt de acord sã stabileascã zona Deltei Dunãrii
ºi zona Prutului de Jos ca arii naturale protejate (denumite în
continuare zonã naturalã protejatã).
2. Zona naturalã protejatã cuprinde:
Ñ Rezervaþia ªtiinþificã a Prutului de Jos a Republicii
Moldova;
Ñ Rezervaþia Biosferei Delta Dunãrii din România;
Ñ Rezervaþia Biosferei Dunãrii din Ucraina.
3. Zona naturalã protejatã poate fi modificatã prin consensul pãrþilor.
ARTICOLUL 2
Obiective

1. În ceea ce priveºte zona naturalã protejatã astfel desemnatã, pãrþile se angajeazã, fiecare, potrivit legilor sale interne:
Ñ sã menþinã ºi sã amelioreze peisajul natural ºi caracterul sãu specific;
Ñ sã conserve patrimoniul natural (fauna, flora, habitatele);
Ñ sã protejeze valorile ecologice ºi naturale;
Ñ sã protejeze ºi sã sporeascã patrimoniul cultural (arhitectural, arheologic, rural sau istoric);
Ñ sã promoveze informarea, educarea ºi structurile de primire pentru public, cu privire la zona naturalã protejatã, în
cadrul unei politici globale vizând conºtientizarea publicului faþã
de problemele din domeniul mediului ºi favorizarea cunoaºterii
patrimoniului natural ºi cultural;
Ñ sã controleze ºi sã orienteze activitãþile economice ºi
socioculturale, potrivit unei abordãri integrate, în concordanþã
cu principiile dezvoltãrii durabile, astfel încât aceste activitãþi
sã contribuie la realizarea obiectivelor enunþate mai sus ºi la
bunãstarea populaþiilor interesate, fãrã a altera caracterul zonei
naturale protejate.
2. În acest scop pãrþile sunt de acord:
Ñ sã îºi armonizeze metodele de gospodãrire ºi sã coordoneze toate proiectele de dezvoltare sau de amenajare în
cadrul unui program de acþiune cuprinzãtor, conducând în cele
din urmã la dezvoltarea unui plan de management comun;
Ñ sã îºi coordoneze activitãþile de cercetare ºi monitorizare
a florei, faunei ºi stãrii habitatelor naturale, precum ºi de politica administrãrii;
Ñ sã promoveze schimburile de informaþii ºi experienþã la
nivel ºtiinþific ºi tehnic între diferitele autoritãþi responsabile de
administrarea zonei naturale protejate, precum ºi un program
de instruire comun pentru personalul acestor autoritãþi, în
vederea conservãrii zonei naturale protejate.
ARTICOLUL 3
Stabilirea ºi mandatul Comisiei mixte

1. Va fi înfiinþatã o comisie mixtã (denumitã în continuare
Comisia), cu scopul de a supraveghea aplicarea prezentului
acord ºi de a asigura cooperarea regionalã efectivã, în vederea realizãrii obiectivelor prevãzute în art. 2.
2. În cadrul mandatului sãu Comisia va trebui, îndeosebi:
Ñ sã trateze toate problemele referitoare la administrarea
zonei naturale protejate, sã facã recomandãri pãrþilor asupra

mãsurilor care trebuie luate ºi sã coordoneze iniþiativele acestora referitoare la zona naturalã protejatã;
Ñ sã decidã asupra programelor ºi acþiunilor pe care trebuie sã le întreprindã împreunã cu pãrþile, sã decidã asupra
modalitãþilor de finanþare a proiectelor ºi sã asigure realizarea
acestor proiecte;
Ñ sã prezinte, dacã este nevoie, propuneri vizând
îmbunãtãþirea eficacitãþii prezentului acord, inclusiv prin semnarea unor protocoale adiþionale.
ARTICOLUL 4
Componenþa ºi funcþionarea Comisiei

1. Comisia va fi alcãtuitã din 9 membri. Fiecare parte va
desemna o delegaþie formatã din 3 membri.
2. Preºedinþia Comisiei va fi asiguratã pe rând, de fiecare
dintre cele 3 pãrþi, pe o perioadã de un an. Partea care va
deþine preºedinþia va desemna un membru din delegaþia sa,
care sã asigure funcþia de preºedinte pentru un an. Ordinea
de rotaþie va fi urmãtoarea: România, Ucraina ºi Republica
Moldova.
3. Comisia se va reuni de cel puþin douã ori pe an.
4. Fiecare parte va suporta cheltuielile de participare ale
delegaþiei sale la reuniunile Comisiei. Partea care deþine
preºedinþia va asigura secretariatul reuniunilor ºi va suporta
cheltuielile de organizare a acestor întâlniri.
5. Fiecare delegaþie are dreptul la un vot. Deciziile
Comisiei vor fi luate prin consens ºi nici o decizie nu poate fi
luatã decât în prezenþa celor 3 pãrþi.
6. Reprezentanþii organizaþiilor ºi instituþiilor internaþionale
menþionate mai jos vor avea statutul de observator în cadrul
Comisiei:
Ñ Consiliul Europei;
Ñ UNESCO;
Ñ Comisia Europeanã;
Ñ Biroul Convenþiei asupra zonelor umede, de importanþã
internaþionalã, în special ca habitat al pãsãrilor de apã, încheiatã la Ramsar la 2 februarie 1971;
Ñ Secretariatul Convenþiei privind conservarea speciilor
migratoare de animale sãlbatice, adoptatã la Bonn la
23 iunie 1979.
7. Comisia poate, de asemenea, implica în activitãþile sale,
la cererea lor sau din proprie iniþiativã, urmãtoarele organisme:
Ñ alte organizaþii sau instituþii internaþionale;
Ñ autoritãþi locale ºi regionale din cadrul zonei naturale
protejate;
Ñ organizaþii nonguvernamentale ºi asociaþii care, prin
competenþa ºi expertiza lor în domeniul conservãrii naturii ºi a
peisajului ºi al protecþiei mediului în general, pot contribui la
activitãþile Comisiei.
8. În cadrul îndeplinirii funcþiilor sale Comisia poate crea
grupuri de lucru specifice ºi poate face apel la serviciile
experþilor. Totuºi ea nu poate delega exercitarea puterii sale
de decizie.
9. Comisia va înainta pãrþilor, în fiecare an, un raport privind activitãþile desfãºurate.
10. Comisia va adopta prin consens regulamentul sãu de
funcþionare, în conformitate cu prevederile acestui acord.
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ARTICOLUL 5
Rezolvarea divergenþelor

ARTICOLUL 9

Orice divergenþã privind interpretarea sau implementarea
prezentului acord trebuie sã fie rezolvatã prin negocieri între pãrþi.
ARTICOLUL 6
Perioada de valabilitate a acordului

Difuzarea acordului

Fiecare parte va difuza prezentul acord cãtre autoritãþile ºi
administraþiile interesate din þara sa.
ARTICOLUL 10

Prezentul acord va rãmâne în vigoare pe perioadã nedeterminatã, exceptându-se cazul în care una dintre pãrþi notificã celeilalte pãrþi, în scris, despre intenþia sa de a-l denunþa,
la 6 luni de la notificare.

Relaþia faþã de alte acorduri internaþionale

Prevederile prezentului acord nu vor afecta drepturile ºi
obligaþiile pãrþilor asumate prin alte acorduri internaþionale.

ARTICOLUL 7
Intrarea în vigoare a acordului

ARTICOLUL 11

Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii de cãtre
depozitar a ultimei notificãri prin care pãrþile vor informa cu
privire la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.
ARTICOLUL 8
Amendamente la acord

Amendamentele la prezentul acord, precum ºi protocoalele
sale adiþionale vor intra în vigoare conform procedurii specificate în art. 7.
Ministerul Apelor, Pãdurilor
ºi Protecþiei Mediului din România,
Romicã Tomescu,
ministru

Dispoziþii finale

Prezentul acord este redactat în 4 exemplare originale, fiecare în limbile românã, ucraineanã ºi englezã, toate textele
fiind egal autentice. În caz de divergenþe în interpretare, va
prevala textul în limba englezã. Fiecare parte va primi un
exemplar original. Un exemplar original în limba englezã va fi
depozitat la secretarul general al Consiliului Europei.
Semnat la Bucureºti la 5 iunie 2000.

Ministerul Mediului ºi Amenajãrii
Teritoriului al Republicii Moldova
Arcadie Capcelea,
ministru

Ministerul Mediului ºi Resurselor
Naturale din Ucraina,
Ivan Zayets,
ministru

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru stabilirea modelului ºi conþinutului cererii de înregistrare ºi ale certificatului de înregistrare
în registrul comerþului
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 3 alin. (13) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 76/2001 privind
simplificarea unor formalitãþi administrative pentru înregistrarea ºi autorizarea funcþionãrii comercianþilor, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã modelul ºi conþinutul cererii de
înregistrare în registrul comerþului, prevãzute în anexa nr. 1.
(2) Se aprobã modelul ºi conþinutul cererii pentru obþinerea autorizãrii funcþionãrii, prevãzute în anexa nr. 2.
(3) Se aprobã modelul ºi conþinutul formularului ”Declaraþie
pe proprie rãspundereÒ, din care rezultã cã la sediul
social/secundar nu se desfãºoarã activitãþile prevãzute în
obiectul de activitate declarat, prevãzute în anexa nr. 3.
(4) Formularele prevãzute la alin. (1) Ñ (3) vor fi utilizate pentru înregistrarea în registrul comerþului a societãþilor
comerciale, regiilor autonome, organizaþiilor cooperatiste ºi
a grupurilor de interes economic.
(5) Formularul prevãzut la alin. (1) va fi utilizat ºi pentru
înregistrarea în registrul comerþului a persoanelor fizice ºi
asociaþiilor familiale, în condiþiile prevãzute de Legea
nr. 507/2002 privind organizarea ºi desfãºurarea unor
activitãþi economice de cãtre persoane fizice.
Art. 2. Ñ (1) Se aprobã modelul ºi conþinutul certificatului
de înregistrare în registrul comerþului, prevãzute în anexa nr. 4.

(2) Se aprobã modelul ºi conþinutul formularului care
devine anexã la certificatul de înregistrare, prevãzute în
anexa nr. 5.
Art. 3. Ñ Anexele nr. 1Ñ5*) fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. 4. Ñ Cererea de înregistrare, certificatul de înregistrare, inclusiv anexa la acesta având modelul ºi conþinutul
prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2 la Hotãrârea Guvernului
nr. 1.345/2002 pentru stabilirea modelului ºi conþinutului
cererii de înregistrare ºi ale certificatului de înregistrare a
comerciantului, se vor utiliza de cãtre oficiile registrului
comerþului de pe lângã tribunale pânã la epuizarea stocului
existent la Oficiul Naþional al Registrului Comerþului.
Art. 5. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 1.345/2002 pentru stabilirea modelului ºi conþinutului cererii de înregistrare ºi ale
certificatului de înregistrare a comerciantului, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din
12 decembrie 2002.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 28 august 2003
Nr. 1.047.

Contrasemneazã:
Ministrul justiþiei,
Rodica Mihaela Stãnoiu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

*) Anexele nr. 1Ñ5 sunt reproduse în facsimil.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru abrogarea poziþiei nr. 1.359 din anexa nr. 12 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.362/2001
privind atestarea domeniului public al judeþului Vâlcea, precum ºi al municipiilor,
oraºelor ºi comunelor din judeþul Vâlcea
În temeiul art. 107 din Constituþie,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri se abrogã poziþia nr. 1.359 din anexa nr. 12 la
Hotãrârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea dome-

niului public al judeþului Vâlcea, precum ºi al municipiilor,
oraºelor ºi comunelor din judeþul Vâlcea, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 25 aprilie 2002.
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Contrasemneazã:
Ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministru delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 28 august 2003.
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